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Parasız 

: MualJene kupona 
1 Bu kupondan yedisini birikıu 

1 

tiren okuyucumu KURUN dok 
toruna kendini parama muaye -

ne ettirebilir. 

(7'a/ail4t iç aG!/l/allıı ı•ı.-•J 

Habeşistan Müzakereye Razı Oldu 

ölUnı yarışı ı 
\'an Zt!eland bunun önüne geçmek için 

elinden geleni yapacak 

Fransa: Almanya· ile müzake
reye girişmeli, diyor! 

••fransada 
• • • 

reıım ın esası 

ya . andır!,, 

G eçetllerde fMb'ııaıuktan çeki 
in w yni i11nAabatta nam
.fetliğhai 1coymayacağtm il4t1 

1 

(İkincide. Son haberlerimizde) 

istikbal zehirli gaza bağlı! 
Eden böyle söylüyor ve zehirli gaz yapılrria

sının menadilmesini istiyor 

...... (Ttriiyö) yelli bir ya.n Uf"d· 
""tfir. Baki l'ranau BG§baka'" h 1JG. 
~-•• kırk milyon Jatl/ulv l'rafllltllla 
llfleak tMWt trıUyon kifiJain rey "6f'diğı
Jli icf6._ '"4erek hgii11kii mtUaabclt "· 
'1&Zitrim değiftirilmui lô.nm gellJilitri 
~Uiyor. Dikkate değer olM bu maka. 
~ tdla.im batmJan• .,.,.,_ Myo
""8: Brtlbel8:'; ;:;._~ van Zee- 13 ler komitesinde ln,;Ltere üe Fransa arasında ilıti/af çıktı 
.._ •'Fransız milleti kırk milyon ntlfws. 
-,,. ~ ki~ir. PraDlıada ilatlhaa.t 

rnek içih bu rakamı esas tutmak ge
tektir. Kadın, çocuk, uker vesaire gi. 
bt bit bmn Ftanaulann intihap hak
ları Yoktur. Bu llUJ'etle intihabatta rey 
'etenıi~erin ayım 28 milyonu bulur 
~· bllttüı ntlfu.lun (%72) al demektir. 
"'tilıap bakkma malik olanlarm ar- da (11,S) milyondur ki bu da nU. 
ı.~ ( %28) ini tetkil eder. Memle
~ mnu idareeini ifade etmek için 
~rtte bir niabeti pek ehemmiyetsiz 

1ı .. ._. Böyle bir vufyette kadınlara rey 
-.Jq verilmemeainde J8l"&r ediliyor. Ben 

ta.a illiwnanm mUsavat hakkına muga. 
:: oe>ldup kanaatindeyim. Memleke. 
~-:.-:: idaresini temsil etmek için 

da intihabata i§tirak etti
l'lbne.t lbmıdır. Bundan bqka bir de 
aı., 'ftll'mek için aallhiyet kartı dafrt. 
~ da mahal yoktur. Çocuklar, u. 
~ ıibl intihap hakkını haiz olma
~ maada yirmi bir yqnu fk. 
~-ebnlt olan her Franmz hiç bir eh. 
.. ftt ~ göetermeie hacet kal
lllabmnı reyini verebilmelidir. 

(Sona Sa. 1 Si. 1) 

1and, dUD mecllate, htık6mete veri • 
lea lı~ ~r baklunda mtl· 

Son nesil bir güne~ gibi 
her tarafı aydınlatacak! 

Şair Onwr Bedrettinin edebiılat 

anhtünlıe verdili Cft1Clbul ıon kumı. 
na bugün 1 inci •agl/amııda oku11a.. 
ccıbuu.ı. 

'1 Koca SIDaa, rallu ••dolsmd Mu~lıe~eler_e giiven.ilir 
Büyük Türk d8hisi dün saygı ile amldı mı, uvenılmez mı? 

Fransanın 
eski Anlta1a 
b1J91Jlt etçısi 
muharriri. 
miıe auygu
larını an altı 

ve müh i m 
beqana t ta 
bulundu. Bu .. . 
sozıerı 

tıncı saqı/a-

mızda l>uta · 
cabınu. 

Tolcgn Muak elçUlllM ,.,,,,. t-dUen Fraıuanın A...,. 
bi,,alc elçi B. Albert KanuMrer (lfanCU) 

muluırrlrünble 6eraNr. · · 



l'!"!!!ll!!!M 2 - KURUN 10 NiSAN 1936 

:~.- s····:a··· . ·<N~ ··:.,_ .. :.~·<··<~H·"··.· ·.;~·. <: '"·::a·: ·-\E•.,· .··.":·R····.·.·t;· ~.:(··E·. -.... R ... · ,, ._ .. : 
~ .--~· · ı~ ~- • •• .A". ·: .. · : ·~··. . '.;':·.. t·' .-. ·'.,-:· 

~· . . • - • ' ' · ' . ~ • • • ' ' . . ·. ' 1 ' . ' ·. .. 
', ··. - . . .. 

~ .. ~ .. ~ .• ~ .. ~ .. ~.~ .. ~ ... ..,-----------------------------~----------~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. = .. = .. ~.,. 
=:::::::ı:::::=: ::::;:::::::::;, 

mm~mu=1·1~ &.t\ N K ARA DA N ~imğjmm~ 
..... n:· .. ; •• -. iiiii5i:5ii5!i!: 
:::::: •• :::!:.:& •••••••••••••••· 

!~:,...; .... ·~ ·:ı.;,.; ·...__;_ ........ ,. • .. ..., - ·'· . - ··"'- ·._. • •· J·.- • • ,... . •.,• :.ı .._.,ıt,. -....... 

lzmit Kağıt Fabrikası kağıt 
yapmağa başladı Habeşistan ltalya ile müza

kereye razı oldu 
Ankara, 9 (Telefonla) - Izmit 

kAğıd fabrikası kağıd yapmağa baş

lamıştır. Yapılan kağıd nUmuneJeri 
bugünlerde piyasaya çıkarılacaktır. 

1 ayyare şirketlerjnin 
genı mü1 a caatları 
Ankara, 9 (Telefonla) - ~'rans•' 

ve İtalyan hava şirketlerinden baş~ 
Romen, Alman, Rus ve Leh tayya· 
re yolcu şirketleri, yakında işlemeğe 
başhyacak olan hava yollanmızls 

posta ve yolcu nakliyatı yapmak içiıt 

hükumete müracaatta bu1unrnuşlar • 
dır. Bu müracaatlar tetkik edilmek• 
tedir. 

13 ler dağılacak, muharip devletler konuşmağa başlıyacak 
Fabrikanın açılma merasimi, ev

velce yazıldığı gibi, 15 nisanda değil, 
lsmet lnönünün yazın Istanbulu zi -

• "' • yaretleri esnasında yapıJacağı anJa_ 
Komite zehirli gaz meselesin in Konseye aıt olduguna karar verdı şılmaktadır. 

Cenevre, 9 (A.A.) - Havas ajan -
sı bilidirl,yor: 

Haber verildiğine göre, Bay Volde 
Mariam, Bay Eden'in ısrarlı talebi üze
rine nihayet İtalya ile doğrudan doğ -
ruya müzakerata girmeği kabul etmiş· 
tir. Bitaraf bir müşahit, ağlebi ihtimal 
Bay dö Madariaga bu müzakeratı ya • 
kından kollayacaktır. İtalya bu tarzı 
ha.reketi kabul ettiği takdirde mUzake
rat gelecek hafta başhyacaktır. 

Bu takdirde, İtalyanın, askeri hare
kltt derhal mi, yoktıa Habeşistanla bir 
anlatma yaptıktan sonra mı talik ede
cefi h.enilı: malum de~ldfr. 

• • • 
Cenevre, (A.A.) - Bay Eeden bu 

sabah Habeşistan delegesi Mariam ile 
görüşmilttUr. 

Habeş delegesi hükumetinin sulh mü 
zakerelerine girişmeye amade olduğunu 
bildirmiş ancak İtalya ile münferit mü
zakerelerde bulunmıyacağım ve ital -
yan delegesi ile yapılacak müzakereler
de 13 ler komitesi reisi ile Milletler 
Cemiyeti genel sekreterinin de hazır 
bulunmasını istemiştir. 

KOMiTE DAÖILACAK, MUHARiP 
DEVLETLER GöRtlŞECEK 

Cenevre, 9 (A.A.) - 13 ler komite
si, bugün öğleden sonra tekrar zehirli 
gaz meselesi hakkında müzakerede bu
lunmu§tur. Hukukşinaslar komisyonu -
nun raporu ou nu:susta tenvır manıye-
tinde görülmemektedir. 

Komite iki muharip tarafa 1925 ta -
rihli Cenevre mukavelesini imza etmi~ 

olmaları itibarile bir müracaatta bulun
maya karar vermiştir. 

Bay Madariaga ile baron Aloisi a -

rasmda barış müzakereleri meselesi 
hakkında bu akşam saat 19 da bir gö · 
rüşme yapılacaktır. 13 ler komitesinin 
paskalyadan önce 21 nisana kadar tali
ki prensip itibarile derpiş edilmiştir. 13 

ler komitesi ba;kanı ile muharip dev -
Jetler delegeleri arasında müzakereler 
Cenevrede devam edecektir. 

KOMiTE BlR MORACAATTA 
BULUNDU 

Cenevre, 9 (A.A.) - 13 ler komite
si İtalyan ve Habeşistan hUkfimetleri -
:ıe aşağıdaki müracaatta bulunmuştur: 

Komite, bazı beynelmilel hukuk hü
kümlerinin ihlal edildiğine dair İtalyan 
ve Habeş hükQmetleri tarafından yapı· 
lan tebliğattan malfimat almıştır. Ko
mite, bu tebliğatm mucip olduğu genel 
galeyaoı kaydetmek ister ve muharip 
iki taraf, gelecekte bu prensiplerin ih -
Hilinden sakınmaya davet eder. 13 ler 
komitesi iki memleketten umum! gale
yanı teskin edecek teminat alacağını 
ümit eder. 

EDEN HABEŞLERi MODAFAA 
EDiYOR 

Cenevre, 9 (A.A.) İngiliz kaynağın
dan alınan malQmata göre, Bay Eden 
13 ler komitesinde mühim beyanatta 
bulunmuştur. MUzakere, 13 ler komite· 
sinin harp hukukunun ihlali hakkında 
müzakerede bulunmaya satahiyettar o
lup olmadığı meselesi hakkında ecre -
,,,.., ~tmistir. R.,. husus~ Milletler Ce
miyeti hukukşinasları karar v ....... .... ı-. • 
lerdi. Bay Eden, bir hukukşinaslar ra -
porunun bulunmamasının Milletler Ce
miyetinin zehirli gaz knllanılması gibi, 
çok mühim bir mesele ile derhal iştiga
line mani olmamasI icap edeceğini söy
lemiştir. Zehirli gaz kullanılmasına ya 

hukamet veyahut başkumandanlık emir Spor kongresi toplanıyor 
vermiştir. Bu hususta kUçük makamla· Ankara. 9 (Telefonla) - Pazarte. 
rın emir vermi§ olması mevzuu bahso . si günü öğleden evveı HaJkevinde 
lamaz. toplanacak olan spor kongresini Güm-

Habeşlerin dum dum kur~unu kul - rük ve inhisarlar Vekili AH Rana a. 
!andığı hakkındaki İtalyan ittihamlarr çacaktır. Beş gün sürec~k olan kon
ise doğru olamaz. greye 300 kadar murahhas iştirak e

ZEHiRLi GAZ MESELESi KON. 
SEYE AiT 

decek, çarşamba günü Gazi terbiye 
enstitüsü beden terbiyesi kısmında 
yapılacak gösterilerde bulunacaklar 
ve perşembe günü HaJkevinde iskJ'im 
müsabakalannı seyredeceklerdir. 

Cenevre, 9 (A.A.) - Hukuki komi -
te, harp kanunlanmn ihlili meselesinin 
tetkiki konseye ait olduğuna karar ver· 
miştir. 

Taşradan geleceklere yemek ve o. 
tel masrafı olarak günde dörder lira 

lTALYA HABEŞISTANI ŞiKAYET yerilmesi de kararlaştırılmıştır. 

EDJYOR Bir Den iz Bankası 
Roma, 9 (A.A.) - İtalyan hlikOme. 

ti, Habeşistan aleyhinde Milletler cemi
yeti genel sekreterliğine bir muhtıra 
vermiştir. Muhtırada, Habeşlerin İtal -
yan yaralıları ve cesetleri hakkında, 

vahşice muamele yaptıklan bildirilmek
tedir. İtalyan hükumetine göre bu mu
ameleler şahitler tarafından teyit edil -
metkedir. Keza, İtalya, bir İtalyan sey 
yar hastanesinin imparatorun topçu 
kuvvetleri tarafından bombardıman e -
dilmiş olmasından şikayet etmekte ve 
iki İtalyan öldüğünü bir kaç yaralı mev
cut olduğunu bildirmektedir. 

ROMA UÇ SUAL SORDU 

Roma, 9 (Kurun) - İtalya ile Ha -
beşistan arasında müzakerelere giriş -
mek için İtalyan hilkfimeti, Cenevrede
kı mume::.,.,ıu Haron Aıoısrnin Mılletıer 
Cemiyeti tarafından İtalyan murahhası 
olarak kabul edilip edilmiyeceğini, ba§· 
ka bir murahhas gönderilmesinin lazım 
gelip gelmiyeceğini, müzakerelerin de 
Romada yapılması imkanının bulunup 
bulunmadığını sormuştur. 

kurulacak 
Ankara, 9 (Telefonla) - İktisat 

Vekaleti, deniz ticaret ve sanayiinin 
esaslı surette inkişafını temin etmek 
için bir proje hazırlama~tadır. Bu 
projeye göre, deniz ticaret ve sanayi 
işlerini tek elden idare edecek bir 
"deniz bankası,. kurulacaktır. Tersa
ne dok ve Denizyo11arı ve limanlar 
bu bankaya bağlanacaklardır. Banka 
limanların inşası iJe işe başlıyacak, 
büyük vapurlar yapabilecek fabrika
lar vücuda getirecektir. 

istik bal 

• z 

Balıkçılık Kanunu 
Ankara, 9 (Telefonla) - BalıkÇf• 

hk kanununa, balıkçılık sanayiini ko• 
ruyacak hükümler konulacak ve buıt• 
Jarı tesbit etmek üzere bir komisyorı 
teşkil olunacaktır. 

Alman1Ja yumurtaları
mıza talip 

Ankara, 9 (Telefonla) - BerliJI 
ticaret odası, yeni yumurta nizamrıJ• 
mesinin tatbika konulmasının AJm.aJI• 
yada çok iyi karştlandığını, Almatl 
tüccarlarının büyük mikyasta siparit' 
te bulunacaklarını bildirmiştir 

:.f. Alman ticaret heyeti azası bll' 
~ün iktisat V ckilini ziyaret etmişti!• 
Heyet daha bir hafta kadar Anlrarad' 
kalacaktır. 

:t- Pariste bulunan Iktisat Vekalt• 
ti müsteşarı Faik Kurdoğlu, geJecel' 
hafta sonuna doğru memleketinıiıe 
dönecektir 

:t- Zonguldak gümrük binası yJ• 
kılarak yeniden yapılacaktır. 

:t- Sümerbank umumi heyeti bu s1 
sonlarında toplanacaktır. 

zehirli 
1 

evvel tatil etmesinin pek muhterntl 
olmadığı fikrindedirler. 

Italyanın vereceği cevapta şu no"' 
talardan bahsedileceği zannoluıtll' 
yor: 

Beş gündür şiddetli bir Yunanistan 
harp devam ediyor Ye.ni harp ~emilerı 

yaptırıyor 

Cenevre, 9 (A.A.) - Havas ajanM 
smın diplomatik muhabirinin bildir. 
lliğine göre, 13 ler komitesinde ya -
pılan müzakereler, İtalyan - Habeş 
anlaşmazlığının sulh meselesinde Jn_ 
giltere ile Fransa arasında noktai na. 
zar Uttilafı bulunduğunu göstermiş

tir. Fransızlar, B. Flandinin, ge~en 
martın 20 sinde mecliste sarahatle 
söylediği gibi muhasematm tatili için 
zecri tedbirlerin de birlikte taliki ica. 
bettiği fikrinde ısrar etmektedirler .. 
İngilizler, İtalyanın müwkerata ı.ı:i
rişmekten imtinaı halinde, zehirli gaz 

1 - i\luhasemata başlıyan Habri 
ordusudur, 

2 - Italyanlar, son zamanıard• 
işgal ettikleri arazide halk taraftJI' 
dan kurtancı gibi karşılanmışlar 1t' 

şu dakikada yerli ahali Negüsün ırılf· 
hal'iplerini tafdp hususunda ltaJyııll' 
lara yardım etmektedirler. ~ ltalyanlar şimalden, cenuptan ilerliyor Ati.na, 9 (Kurun) - Bugün bahriye 

nezaretinde yapılan bir müzakerede ye
ni harp gemileri inşasına karar verilmiş
tir. Bu gemiler dört torpido muhribin
den ibarettir. Bunların hacmi ''Ampir" 

' Jt'elialıdın da bozulacağı anlaşılıyor 
Adisababa, 9 (A.A.) - Buraya ge

len haberlere göre, cenup hududunda, 
Gabredarre civarında, Birkos'da beş 
gündenberi şidedtli bir muharebe cere -
yan etmektedir. 

Her fki taraftan da çok fazla telefat 
vardır. Muharebenin neticesi hakkında 
henüz kat'i bir haber yoktur. 

S3ssabaneh ve Daggabur diln İtal -
yan tayyareleri tarafından bombardı • 
man ;dilmi§ ve mitralyöz ateşine tutu1-
muştttr. Fakat askeri zayiatın ehemmi 
yetsiz olduğu söylenmektedir. 

YENt SEVK.lYAT 
NapMi, 9 (A.A.) - ttalia, Kolom • 

bo ve Llguria vapurları, cem'an 3740 
asker, 700 kara gömlekli, 1450 İIÇi ve 
150 subaykı dün akşam doğu Afrika . 

·ya hareket etmi~lerdir. 
HABEŞLER tT AA T EDiYOR 

Roma, 9 (A.A.) - Mareıal Badoglio 
telgrafla bildiriyor: 

Gondar mmtakasında şeflerle mahal
li eırafın mutavaatı ve halkın hUınü 
kabulü tezahürleri devam etmektedir. 

Tayyareler, düşmanı takibe faaliyet· 
le devam etmekte ve cenuba doğru yü • 
rüyen İtalyan kollannı iaşe etmekte • 
dirlcr. 
7ELIA,HDIN ORDUSU MUKAVE. 

MET EDEMIYEOEK 
Londra, 9 (A.A.) - Röyter bildiri

yor: 
Er:tt:re menı>aıarmiian gelen liaber-

torpidosundan btiyük, "Kondilyadis" 
!ere göre Dessie'ye doğru İtalyan ileri sisteminden ufak o]acaktır. Fakat kat'i 
hareketi, son muharebeden beri Habeş karar yüksek milli müdafaa §Orasının 
ler tarafından hiçbir mukabeleye ma. toplatısından sonra verilecektir. 
ruz kalmaksızın devam etmektedir .. 

İngiliz ataıe militeri de bu bapta iza· 
Esasen diğer İtalyan silahlarının en 

hat istemiıtir. 
ilerisinde gitmekte olan İtalyan tayya- SOFUUS iSTiFA MI EDECEK? 
re kuvvetleri, en ufak dahi olsa görü- Atina, 9 (Kurun) _ Bay Sofulisin 
len her Habeş tecemmuunu bombardı. 

meclis reisliğinden istifa edeceğine ve 
man ederek ve bunlar üzerine makine-

yerine Bay Rufos'un seçileceğine dair li tüfek ateşleri açarak arkadan ge-
lenler için yolu ta.m surette temizle _ burada bir şayia çıkmışsa da salahiyet
mektedir. tar mahfeller tarafından tekzip o]un • 

maktadır. 
Veliaht kumandasında şimale doğ-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'""!!!'!!'!"!!!!!!!!!!!!!!~~!'!"!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 

ru ilerlemekte olan Habeş lmvvetinden büyük sevinçle telakki etmiştir. Bin • 
yeni hiçbir haber yoktur. Esasen bu ]erce kadm erkek ve çocuk dünkü ge. 
kuvvetin Dessie'ye doğru inkişaf et • ceyi çadır parçalariyle pek de tam su. 
mekte olan İtalyan ileri hareketine ma rette muhafaza edilmeksizin açıkta ve 
ni olabileceği sanılmamaktadır. Adisa.baba civarına yağan sürekli yağ 
OGADENDE BOMBARDIMAN ·DE. murlar altında. geçirmişlerdir. 

VAM EDiYOR KABAHAT HABEŞ MASKELERiN. 
Ogaden cephesinde İtalyan tayya- DEYM/q 

re bombardımanlan devam etmekte . Londra salahiyettar mahfeller t-
dir. öğrenildiğine göre Genı ral Grazi- tal yanların en modern maskelerden 
aninin harekete geçmesi için her şey geçen ve birkaç dakikada ölüme se. 
hazırdır. Yalnız motörlü kuvvetlerin bebiyet veren bir gaz kullandıktan 
normal tarzda ilerlemeleri için yerle. hakkındaki Adisababa haberini pek 
rin Kuruması beklenmektedir. doğru bulma.maktadırlar. Eksperlerin 

BütUn cephelerde !talyan işçi kol- söylediğine göre, bu tarzda bir gaz 
ları yeni yollar yapmakla meşguldür- malum olmadığı gibi ltalyanların böy 
ler. Birçok yerlerde askerler de bu iş- le bir gazı yakınlarda vücuda getir-
çilere yardım etmektedirler. cfıkleri de muhtemel değildir. Muhte. 

ADISABABA SEViNÇ iÇiNDE mel olan birşey varsa o da Habeşlerin 
Adisababa, hükumet merkezinin müsmir filtre tertibatını haiz olmıyan 

bombardıman edilmiyeceğine dair ola. eski model maskeler kullanmakta ol
rak ltalyanlarm verdikleri teminatı mala.rıdır. 

istimali dolayısile zecri tedbirlerin F 
şiddetlendirilmesini isteme!dedirJer. r a n s a 

B. Eden, zehirli gazların kutlanıl-
masını yasak eden 192:> muahedesini S . l f • k 
ltalya iJe Habeşistanrn birlikte imza. arı lŞga e mıyece 
J~dıkhµw.' ~atırla.tara~ .bu muahede. Cenevre, 9 (A.A.) _ Hava.s aj•lt' 
nın, zehırh gaz ~~alını yasak eden sı bildirivor: B. Flandin, Deyli ftl• 
yeni bir _madde ılavesite , itmamını graf gaz~tcsi tarafından neşrediJeıt 
teklif etrnıştir. B. Eden: 'Avrupa_ , Al va Versay muahedeSfrılJ1 

· 'kb ı· b l · h 11· b • '\ie man.' nrn ıstı a ı u mese enın a ıne ag. 4? • . dd · · 'hl:ı.l Ren 111•" • . r - ancı ma esını ı Cı ve 
lıdır.,, demış ır takasım tahkim ettiği takdirde Frıı;.· 

Bunun üzerine B. Flandin, lcrzrl sanın Sar'ı işgal edeceğini söy Jedi~1• 
haç cemiyetinin yapacağı tahkikatın ne dair olan haberi kati surette te"· 
Habeşler tarafından ika edilen meza- zip etmiı;ıtir 
lime de şamil olması icabettiğini söy. B F~l d' t i J>ılf'11 

• f k t 13 1 . . . 1 an ın, aynr gaze en n 12tl 
1emış, · a a er komıtesınin bu b' .dd' d t k · t kt dı'r v . ır ı ıasını a e zıp e me e · 
meseleler hakkında bır karar vermek 'dd. .. B Fi d" Alma.nrıı· 

] Ah' t' . h . 1 · • h ı ıaya '{ore, . an ın, sa a ıve mı aız o madıgım ahrla. A · . t . t . jc=tirıı• 
k ·h k k 1 d .. kk b' . nın vrupa emnıye sıs emme .. • 1, tara u u cu ar an mure ep n k" 1 b 1 t · · til F nrn 1" · t k"l: · 'le' h • ı ca u e mesı şar c ransa ,,. 

komıte eş ı ını ve ı ı mu arıp tara- 1 b·1 t kl'fl · · "n"1'•r . . man rnuca ı. e - ı erını mu .. • 
fın harp kanunlarını ıhlal edip etme~ k .. .

11 1 1 
ti )(ofl 

d 'kl • · t hk'k" . t kl.f t . t' etme uzere mı et er cem ye -~d· 
ı erının a ı mı e ı e mış ır. . b' J'kt . t• k d oldU» 

seyıne ır ı e ış ıra c ama e 
Hukukçular, Habeş seyyar sah. nu söylemiştir 

tahaneleri doktorları tarafından tan- B Fi .ı· F Alnı•"~ 
.J d"I' ltal 1 h" Ji . anuın, ransanın .,, 11 ;,arn e ı ıp yan arın zc ır gaz .1 .. k d b"l . i ·n .-.e 
ku11andrklarını isbat eden bevanna. 1 e ~ul za ·ere .e e

11
1 mesıt·ı ç·~Ull ed~ 

1 · h • b" ta h .. · 13 1 mın,.a (asının ışga sure ı e ı ı• me erı avı ır no vı ugun . er 
1 1 1 

k 'h ası f' 
k •t • t d. d · ki d' en arsıu u~a anunun ı y 
omı e.cııne ev ı e ece er ır. ld - b t i ti o ugunu evan e m s r. Bu hukukçular Fransız Jules Bar- · :> 

devant, lngiliz Vilford Malkin ve 
İspanyol Lopez Olivan isimlerinde üç 
kişidir. 

iT ALYA ASKERi HAREKETLERi 
TATiL FiKRiNDE DEGIL 
Roma, 9 (A.A.) - Havas ajansı 

biJdiriyor: Siya.ı;;i müşahitler, ltal
yanrn, askeri harekatı 13 ler komi
tesinin arzusu veçhile 14 nisandan 

Romanya Kralı Buıga

ristanı ziyaret edece" _,.,,_ 
Sofya, 9 (KURUN) - RoJl1 rffll 

Kralı Karolun Sofyayı ziyaret ~·ıe
bugünJerde kati surette tesbit .e ~-· 
cektir. Bu tarihin nisan sonu "e tJt' 
but mayı.ı;ı iptidası olması kU'°"' 
muhtemeldir. 
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:J~ =---c=-~=k=e=m=-=iz=d=e===--1__,, Mİ G e z isn· ti 1 e ~ ? 
Sıvassta imar ınan ıçın 

Köyler telefonla 
bağlanıyor 

Halkevindekı çalzşrnanzn 
il}i verimleri 

Çarpmamak • • 
ıçın 

Bir otobüs kapalı bir 
dükkana girdi 

Kiti~e Karsı 
işi geciktiği için 

sövdu, diye .• Sivas (Özel aytarımızdan) - Hal
ke\'İ neşriyat kolu tarafından ayda bir 
defa çıkmak Uzere "Orta yayla,, adile 
bir kUltUr dergisi çıkarılacaktır. 

Sirkeci • Bakırköy hattında işleyen 
ve şoför Hasanm idaresinde bulunan 
3334 numaralı otobüs dün sabah yedi 
buçukta Bakırköyden gelirgen Samat. 
ya da. Ağa hamamı civarında önüne Du1uşması qapılan Aqşe, 

• Halkevinde bilyilk bir kalabalık 
önünde zehirli gazlar üzerinde çok is. 
tif adeli bir konferans verilmiştir. 

• Kızıl ay kurumu yıllık seçimini 
yaptı. Bu yılki, idare heyetine mem
leket hastahanesi operatörü İbrahim 
b&§kanlığa, Şakir Tumar, asbaşkanlığa 
erkek öğretmen okulu tarih coğrafiya 
öğretmeni Klzım, veznedarlığa, orta 
okul direktörü Behram Altay sekreter 
Uğe, eczacı Şevket Çubukçu muhasipli. 
ğe seçilmiştir. 

• Ankarada bulunan Cumuriyet 
Halk partisi başkanıHikmet !şık şeh· 
riınlze gelmiştir. 

• tık okullar tarafından çocuk bay. 
ramında bir kUçUk yavrular balosu ve
rilecektir. 

• Sivas mektupçuluğuna atanan 
Süleyman Sami buraya gelmiş ödevi· 
ne bqlamıştır. 

• Sivas elektrik şirketi yıllık top· 
lantnsmı bu ayın içinde yapacaktır. 

• Telefon tesisatı yapılmayan köy
lerde tesisat yapılmasına çalışılacak -
tır. 

• KWtUr direktörlUğU tarafından 
Sivum tarihi andlarmdan olan Gök 
llledreaenln tam bir milze haline çevril 
ıneaine esaslı çalışmalarla başlanmı§ . 
tır. 

• tnq ve Karaçayır, kamunlarında, 
nııntaJc:a baytarı Cevdet, ve eczaci Na
zım köylüye açık bir lisanla istifadeli 
konferanslar vermişlerdir. 

~ Okullarda 23 Nisan bayramını 
daha gUzel bir şekilde kutlulamak i. 
çin şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. 

* Hallmv· östc it. .kolu -'-'l Nisuın l:ıayrnmrriaa \ıa.T!Şa bir mtisamere ve. 
recektir. Onun için esaslı bir program 
dairesinde gençler çalışmalarına de· 
vam ediyor. 

NAFiZ 

lımirdeki yangın 

Sahil Srhhiqe binası 
nasıl yandı ? 

Sapon isminde yetmiş beşlik bir ihti -
yar çıkmıştır. Şoför buna çarpmamak 
için direksiyonu sağ taraftaki yokuşa 
doğru kıvırmış, oradan da önüne bir 
kadın çıkınca şaşırmıştır. Bu sırada 
otobüs ilerliyerek yokuşun yanındaki 
Araksinin ahşap evinin altındaki ke . 
penkleri kapalı dükkana çarpmış, ke. 
pcnkleri kırarak içeri girmiştir. 

OtobUsün ön camı ile çamurlukları 
kırılın!§, dükkanla .sokak arasındaki 
elektrik telleri de koptuğundan civar 
fabrikalara cereyan veren büyük kablo 
da yanmıştır ... 

Eski olan evin üst katında oturan
lar henüz uykuda olduklarından kor. 
ku ile kendilerini sokağa atmışlardır .. 
OtobUsUn motör kısmına bir şey ol -
madığmdan manevra yaparak dilk . 
kandan çıkmış, yoluna devam etmiştir. 

Yanan kablo da birkaç saat içinde 
tamiı:ı edilmigtir. 

Bir otobüs de bir eoin 
bodrumuna çarptı! 
Bundan başka e~elki akşam Eyüp 

hattında da bir otobüs kazası olmuş
tur. Kerestecilerden Eyilbe giden şo. 
för Ahmedin 1daresinde bulunan 5298 
numaralı otobUs Fener caddesinden 
geçerken ön makas kırılmış ve sebzeci 
Sabrinin evinin bodrum kısmından 

çarpmış, kapıyı kırmıştır. Yolcular 
beş yaşında Ayten isminde bir kız ba: 
şından hafif surette yaralanmış, o. 
toblisün camları da kırılmıştır. 

Otomobilde tecavüz 
Marya ısminde bir Rus kadını za. 

bıtaya milracaat ederek Tarabye
den 'Taksime gelirken bindiği oto -
mobilin şoförü yarı yolda direksi. 
yonu tarlalara doğru sürerek Orhani
ye kışlası civarında durdurduğunu ve 
kendisine tecavüz ettiği gibi içinde 
"'lrası bulunan çantasını da aldığını 
· 'i -ı etmiştir. Şoför dün yakalanmış, 

bu iddia üzerinde tahkikata başlanmış. 
tır. 

Şüphe ve hakikat İzmirde gece saat ikide salon güm. 
rüğü yakınında menderek üzerinde Zbaita memurları dün Şişlide elin
kain eahil sihhiyo binası , çıkan bir de bir çanta ile dolaşan şüpheli bir 
Yangın neticesinde kısmen yanmiştır. adamı yakalnmışlardır. Çanta açılıp 

beraet kazandı! 
Yeniköy nahiyesi tahrirat katibi 

Ahmet Hamdiye vazifesi b~ind1 ha
karet ettiği iddiasile İstanbul birinci 
ceza hakyerinde duruşması yapılan 

Ayşcnin dünkü duruşma celsesinde 
dava hükme bağlanmı§tır. 

Davanın açılışına göre, Ayşe, ma
aş işini takip etmek üzere Yeni. 
köy nahiyesine gitmiş, kağadı alıko
nulduğu ve bu suretle maaş muamele. 
si geciktirildiği için öfkelenmiş, işya
ra sövmüş! 

Kendisi, katiyyen fena bir söz söy
lemediğinde ısrarla duruyor. Evvelce 
Etem adlı bir polis dinlenilmiş, ken . 
disine hadiseyi nahiye odacısı Necibin 
haber verdiğini anlatmıştır. 

Bu odacı,dün şahit olarak dinleni
lirken, Ay§enin kalem odasından çık
tığını, kapı arkasından kapandıktan 
sonra koridorda bir çift fena söz har. 
c:l ı Jmı, o sırada katibin kalem oda
sınc.la bulunduğunu, orada olmaaığını 
söyledi. Gene §ahit olarak dinlenen 
tahrirat katibi Ahmet Hamdi de Ay. 
şenin maaş ilınUhaberi ile geldiğini, i. 
şini kanuni bir sebeple tehir edince 
kımığmı, hiddetle dışarıya çıktığım 
anlatarak, şöyle dedi: 

- SövdUğünU ben işitmedim. 
Çünkü içerideydim. Ben de bunu oda
cıdan öğrendiın. O işitmiş! 

- Kendisinin işini ne gibi "kanu
ni., bir sebeple tehir ettiniz? 

- Yag meselesinin tetkiki icap e. 
diyordıı! 

Kltiple odacı, evvelki celsede gel
memişler, zorla getirilmişlerdi. O sı
rada hasta bulundukları yolunda ra. 
por gösterdiler, hakyerince affedildi -
ler. 

Müddei umumi muavini Ferhad 
Dömeke, odacının söylediği ile polisin 
ve katibin ifadelerini karşılaştırdı. A
leyhte vicdana kanaat getirici yeter 
delil bulunmadığını ileri sürdü, Ayee . 
nin beraatini istedi. 

Sadettinin reisliği altındaki hakye
ri kurulu, kısa bir müzakereyi mütea· 
kip, Ayşenin bcraatini ittifakla karar 
laştırdı. Temiz giyimli olan ve derli 
toplu konuşan Ayşe, teşekkür etti, sa. 
londan çıktı! 

Kadın sarhoş olup sövup 
saymış mı? 

Yangın çıktığı sırada şiddetli bir bakılınca içinde 27 çift ök~.e lastiği ile 
Poyraz esmekte olduğu için ateş der- mayıpuncuklar ve anahtarlar bulun . 
hal çatıya sirayet etmiş ve itfaiyenin muştur. Sorguya çekilince bunlan Be. 
aldığı tehirler, sarfettiği gayret saye- şiktaşta tramvay durak yerinde kun
l!linde bir saat içinde söndürülmüştür. dura boyacısı Ömerin dükkanından 
:Sinanın yalnız üst katı yanmıştır. Bu çaldığını itiraf etmiştir. Adı Vedad 
katta b- 'S od2.nın çatıları tamamen olan bu ndam hakkında tahkikata Angelika isimli genç kadın, Beyoğ-
Yanmı~. lir sandık odası ile bir balkon devam edilmektedir. lunda İstiklal caddesinde belli olacak 
at.eşten :~..anlmıştır. G k derecede sarhoş olarak dolaştığı id· 

Bina.:mı alt katı yanmamış ise de ene ljOİdan Çl ma / diasile yakalanmış, karakola götürül. 

!Yeni yol programı 

Üç senede yapılacak ve 
düzeltilecek yollar 

Nafia Vekaletinin emri üzerine be
lediye 936, 937, 938 senelerine ait ol. 
mak üzere yeni bir yol programı ha
zırlamıg daimt encümene vermiştir. 
Program enclimence tasdik edilerek 
§ehir meclisine gönderilmişt~. 

Hazırlanan programa göre bu se
ne Ye§ilköy iltisak, Çubuklu • Paşa
bahçe, lstinye iltisak, Erenköy • İç 
Erenköy yolları yapılacaktır. 

937 Senesinde Topkapı - Silivri, Ya. 
lova • Karamürsel, Selami çeşme -
Maltepe, Yalova hamam, Üsküdar -
Şile, Kızılçeşme . Bakırköy yollan ya
pılacak, tamir edilecek ve ba.zısmm 
üstüne asfalt döşenecektir. 

938 senesinde Üsküdar, Şile, Malte
pe • Kartal , Edirnekapı • Dağ Yeni
ce, Yalova • Bursa, Kartal . Yakacık. 
BüyUkçekmece • Çatalca, Üsküdar . 
Beykoz yolları yapılacak, bir kısmına 
asfalt döşenecektir. 

938 senesinden itibaren belediye 
yeni bir yol programı daha yapacak
tır. 

ŞEHiR MECLiSiNDE 
Şehir meclisi dün saat on dörtte 

ikinci reis vekili Bay Tevfiğin başkan. 
lığında toplanmış, 933 senesi kat'i he
sabı hakkındaki encümenin raporu o
kunmuştur. 

. Meclis pazartesi günü toplanacak. 
tır. 

TERKOS BORULARI 
Sular idaresi şehirdeki Terkos bo • 

rularını yenilemeye devam etmektedir. 
935 senesinde Beyoğlu cihetinde 11842, 
lstanbul cihetinde 8114 metre boru 
döşenmiştir. Şirketten devralınanlarla 

birlikte tstanbuldaki Terkos boruları. 
nm uzunluğu 450,000 metreyi bulmuş-
tuı. 

JSTANBUL FESTiVALi 
Bu sene İstanbulda yapılacak fes. 

th·al §enlikleri için belediye turizm §U

besi hazırlıklara b8,3lamıştır. Yeni fes 
tival evvelce kararlaştırıldığı üzere 4 
ağustosta yaptırılacaktı. Fakat Al -
manyada yapilacak olimpiyadlar ayni 
tarihe tesadüf ettiği için bundan vaz 
geçilmiştir. Festival eylulün ilk hafta. 
sında yapılacaktır. 

KADIKÖY iSKELESi 
Akay İdaresi tarafından yaptınl

makta olan yeni Kadıköy iskelesinin 
Eminönü cihetine konması etrafında 
bir temayül vardır. 

İtfaiyenin söndürme ameliyesinde bi. Harbiye _ Aksaray hattında işleyl•n müştür. İddia olunduğuna göre, An-

Bu temayüle, başlıca sebep, Akay 
ve Şirketi Hayriye vapurlarının bugün 
kü iskelelerde iyi manevra yapama -
dıkları ve birçok kazalara sebep ol. 
dukları, aUşUncesidir. Bu tasavvur da
ha evvelce de akla gelmişse de Kadı
köy iskelesinin yerini değiştirmek mas 
raflı olacağından vaz geçilmişti. Hal. 
buki, yeni iskele konurken zaten mas
raf edileceği için böyle bir mahzur dü. 
şünülmemektedir. 

lla ehemmiyetli hasara uğramıştır. 98 numaralı tramvay arabası evvelki gelika karakolda da polislere karşıj 
Zaten alt kat resmi daire olarak sahil akşam Gülhane p-arkı önUnde yoldan sövüp saymıştır. !{adın ve dosyası, ad- 1 romvagda sarkrnfı/ık 
SıhJıiye mUdUrlilğUne tahsis edilmişti. çıkmıı;, bu yilzden tramvaylar 20 da. liyeye gönderilmiştir. yüzünde mahkumiyet 
Uıt kat iki daireden ibaretti .. kika kadar işliycmcmiştir. Pencereye merdı·v·n -'a-
Bu kısımlar ev olarak kullanılmakta ~ uı Osmanlı bankası memurlarından 
idi ve burada sahil Sıhhiye doktoru ŞARKIDAN AŞKA GELiNCE - k · k / Lukriç isminde birisi, Samatyadan 
Bay dip Jle muhasebeci Bay Naci aile- Balatta Karabaş mahallesinde Bere. ya yara eva gırer en bindiği tramvayda ziraat bankası me-
leri ile oturuyorlardı. Eşyaları sigor· ket sokağında 16 numaralı evde otu . Bakırköyde Knrtaltepede Sabrinin murlarından Bayan Raziye elle sar
tasız bulunuyordu. Bina devlet malı . ran 22 yaşında Nuriye dostu Halid ve evinin pençeresine merdiven dayaya. k'ıntılık ettiği iddiasile Fatih sulh 
dır. Sigoı;tasızdt. Tahkikata göre yan babası Mustafa ile beraber rakı içer- rak, içeriye girmeğe davrandıkları id- mahkemesine vcrilmi§tL 

Türk toprakları üstünde "Si
nan,, gününün, bir bayram sayı
lışı kadar yerinde, haklı bir öğün~ 
az bulunur. Kanuni çağının ucu 
bucağı bulunmaz geni§ ülkeleri 
üstünde bu deha, ardında dağ· 

lardan izler bırakarak yürüdü. 
I stanbulun ise, hemen her te

pesinde onun ba1ka bir eseri, ye
ni bir anıtı ya§ıyor. Türk mede
niyet tarihinde Sinan kadar yay
gın ve çok yaratmıı bir sanatkar 
daha tanımıyorum. 

Onun yaptığı her ıeyde bir 
•onmzluk beratı var gibidir. 
Bir tahta pergelle bunlar na
•ıl baıarılmıı?.. Akıl erer ıey 
değil. Fakat bugün aklın naııl 

erdiğine §CJ§tığımız bu fey, ulu 
bir varlık halinde gözlerimizin ö
nünde duruyor. 

lıten anlıyanlar eliyorlar, ki 
"Süleymaniye,, onun en erifilmez 
yaratıııclır. Baıkaları da Eclirne
cleki. "Selimiye,, yi üstün tutuyor
lar •• 

Bir dehanın eserleri üstündeki 
grafiğini çizmek için bence illi 
ıart, acelesizliktir. Gerçi ken
disinin ele: "Ayasol)1aclan daha 
büyük kubbe olmaz, diyenlere 
kar§ı ben, Sclimiyenin kubbesi
ni andan sekiz zira ziyade cyl· 
dim .•• 11 Sözlerile sanatkar guru
runu anlatmııtır. Fakat büyük
lük, mutlaka güzellik sayılamaz. 
Belki de Süleymaniyeyc gönül 
verenlerin hakkı var. 

Zaten böyle clüıünmek ele bil
mem ne dereceye kadar doğru o
lur.. Süleymaniyenin, Selimiye
nin değil onun bütün eserlerinin 
ortaya koyduğu bir "Sinan,, var
J,,._ V o bııgiin mezarının blJlın· 

da halkın yüreğini çarpıntılar 

içinde bırakan da iıte o "Sinan,, 
dır. 

Zelzeleler geçirmi~~ büyük 
fırtınalara uğrak olmuı kasaba
larda yıkılan, çöken binlerce yer 
pının arCJ6tnda onunkiler, kıya

meti bekler gibi hala ayaktadır •• 
Sigara kağıdı kadar harç fCJ§ımr 
yan duvarlan ıakulden bir müi
metre bile ayrılmamqtır. 

Haliçten bir kere Süleymani· 
yeye, bir ele Galata kıyılarından 
Ayasolyaya bakın. Süleymaniye 
kubbeler, yarım kubbeler, silme
ler ve dilber girintiler, çıkıntılarla 
"alem,, elen yere kadar tam bir 
ehram yaparak iner. Aycuolya, 
uzaktan bir ambara benzer. Yan 
duvarlarına, kubbenin ağırlığı 
altında bel veren granit çatdarı· 
na yama yama üstüne vurulmuı
tur. 

Sinanın yarattıklarına dikkat
ler bakanlar görürler ki onda 
Hinci, lran, Arap, Herat, ve 

Buhara sanatları birleımif ve o, 
bu hamurdan büsbütün bQ§ka bir 
çeşni Joğurmuıtur. 

Ne yazık, ki resmin ve heyke
lin, hatta bir bakıma göre kale
min ele "Sinan,, ları yok. rııı akşam banyo dairesinde ya~ılan ken dostu yanık bir şarkı söylemiştir.. diasile Mir;el ve lvan adlarında iki Bu muhakemeye dün sabah devam 

ateşten bir kıvılcımın dikkatsizlik ne- Nriye bu ~rkıdan 8.§ka gelmig sağ Rus, adliyeye verilmişlerdir. Mal çal- edilmiş, suçlunun avukatı müdafaası. 
ti~inden çıkmış ve geni'!lemiştir. elini cama vurarak camı kırmış . ken mıığa davranıştan suçlu olan bu iki ki. nı yapmı§, sonunda Lukriç iki ay hap- ---------------
Yan'" d h "- · disinin de eli kesilmi•••.tir. Nuriye tcda- şl, sudarını ink:lr ediyorlar. Tnhkil:at se ve altı lira para cezasına mahkfıın 

1 

S. Ciezgln 

•• n a mu aseU\:cı B. Nacinin çok ~ ~ 1 
eşyası yanmıştır. vi altına alınmıştır. yapılıyor. edilmiştir. KONFERANSLAR 
liattA. bir aralık refikasınm kurtarma· ---------------------------- ----------------- -'------------...ı• 
8~. için kendisine verdiği 150 lirayı da Yazısiz hıkaqe ·· 
duşünnüş ve bulamamıştır. 

Binadaki bütün resmi evrak ve ı 
d~fterJer kurtanlmıştır. Adliyece tah 
kıkata devam edilmektedir. ..... 

&Sus 

TRAKYA MAARiF MOŞAVIR- ı 
LiGi 

İstanbul erkek Jisesi mlidürü Bav 1 

~lAl F~rdi Trakya genel müfc ttic-Ji 1 
&'i maarif müşa\•irliğine tayin edil . 
ltıl§tir. 

Milli Türk Talebe Birliği tnrafından 
bir seri konferans tertip edilmiştir. E
minönU Hıı.lkevinden verilecek bu kon. 
fcranslardnn birincisi 13 nisan p:ızar 
Le.si günü saat 18,5 de Bay İsmail Ha
bip tarafından verilecektir. Mevzuu 
"gençlik ve edebiyat ,. br. Diğer kon· 
fcranslar da Bny Yumıf Ziya tarafın. 
dan lG nisanda, profesör Hirş tarafın. 
dan 20 nisanda, san'atkar l. Galip ta
rafından 27 nisnnda., Bay Mahmut E. 
sat Bozkurt taraf mdan 1 mayısta ve. 
rilccektir. 
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Biiyiik Tavla 
Mlsaballamız 

L K 1 s A H AB E RL ER J 
ROıJJA ELÇiMiZ (;ELDi - Roma 

bü~ ük elçimiz Bay Hüseyin Ragıp 
dün şehrimize gelerek Perapa1as ote_ 
line inmiş, akşam üstü Ankaı-aya 

gitmiştir. 

Altıncı müsabaka Pazar günü 
Şehzadebaşında başlıyor 

T ARiFELER - Elektrik, havaga
zı tarifelerini tesbit edecek komisyon 
önümüzdeki hafta toplanacaktır. 

GVLHANE MÜSAMERELER! 

Aksar'llg mıntakası oyuncuları dün gece Vardar 
kıraethanesinde son defa karşılaştılar, 

fl!.1!1Algon!'ar seç::..:ı 

Glilhanenin mutad olan tıbbi mü. 
samerelerinin onbirincisi bugün saat 
16.30 dan 18.30 a kadar devam ede

ı . cektir. İsteyen doktorların gelmeleri 
rica ediliyor. 

* İsveç hükumeti ile yapılan bir an. 
!aşma üzerine deniz yolları ve Akay 
idarelerine mensup onbir kaptan nam 
zedi genç İsveç ticaret gemilerinde staj 
görmek üzere bu memlekete göndt:rile
ccklerdir. 

* Dış, ekonomi. finans ve sıhhat ba_ 

1

• kanhldarı mümessillerile Biikreş elçi
miz Hamdullah Suphiden- ibaret bir 
komisyon Romanya hükumetile göç 
menler hakkında yapılacak anlaşma 
nm ('Saslarmı hazırlamaya çahşmak

ladır. 

* Mühim bir kısmı harap olarak ta~ 
larr dökülen İstanbul surlarından han 
gi kı!'!ırrılarmın muhafaza edile-ceği ve 
han~il!'rinin ortı:ıdan kaldırrfa<'ağı hak 
km<la bC'lediye tetkikata başl::ıımştır 
Surların krokilerini hazırlamıstır. 

'Diin geıct' Yardar kıraethamwlnde yap ılnn 111iisabakaların11zdan bir görli.niiş. 

Dün ge-ce Ak.~arn) da Vanlar kıra- ı 
ethanesi salonlarrnda yapılan müsa
baka geç vakte kadar sürmüş, semt 
şampiyotı1arı se~ilmiştir. Vardarda 
karşr1asaa yirmi dört oyuncudan altr 
~ampir<"ı "'t>'::ımi~tir. 

~on !i:-ı l:ııı on iki oyuncu arasında 
dilsiz H' "'ai°rr Hasan Hakkı Şehuhi, 
:Mehmt'l lla'et lsm:ıil Hakkıyı, Mu
ammer ~~m .. etP,..i, Rı>lı mi Zühtüyü, 
Ihsan Alıidini, Zihni Yaniyi yen
mişlerdir. 

BU GBCEKI KARŞILAŞMA 

Bu gece Tepeba~ında İngiliz sc- ı 
fareHıanesi J.:ar~r~ındaki Saray kıra -
·thanc-=ind" TP'1t>ha.:;ı mmtakası şam

piyonları serilPccktir. Müsabakay:ı 
,ııat ~eldzc!0 Jm"'lanacak l'e on dört 
oyuncu arasında bidnciler seçilecek
tir. 

Ş A.U Pi YO:V f,ARA 

Aksaray ı-:;r.mt ~ampiyonu seçilen 
oyuncuların hirer resimlerini hakem 
Bay Muhfo;e \'ermelerini rica ediyo
ruz. 

Mf'SA R .\KA YAPILACAK 
SEM'l'LER 

1- Altıncı tavla müsabakamız Ni
sanın on ikinci pazar giinü gündüz tam 
saat birde Şehzadebaşında, Ferah ti. 
yatrosu karşısmdaki Halk Kıraatha -
nesinde başlıya caktır. 

2 - Vefa, Unkapanr, Küçükpazar 
Süleymaniye. Mercan, Tahtakale, Ci
bali, Çarşamba, Küçük Mustafapaş~ı 

taraflarından müsabakaya kaydolu . 
nanla.r ellerindeki vesikalarla Halk 
Kıraathanesindeki bu müsabakaya gir 
melidirler. Eğer bu semtlerden kayitli 
olu da bu müsabakaya girmek istemi. 
yenler olursa, bunlar birkaç gün son
ra Sirkecideki Viyana Kıraathanesi L 
le Ankara yokuşundaki Meserret Kı

raathanesinde başlıyac:ık olan müsa -
bakalara girebileceklerdir ... 

3 - Bu pazar günii Şehzadebaşm. 
daki Halk Kıraathanesinde yapılacak 
altıncı büyük müsabakaya girmek is
teyip te henüz isimlerini kaydettirmi
yenler cumartesi günü akşamına kadar 
idarehanenıizin yanındaki Vakıt kü. 
tüphanesine gelip kayitlerini yaptrr -
malıdırlar .. 

4 - Bu kıraathanede yapılacak mli
sabakaınız tatil gününe rastladığı için 
1stanbu1un hemen her tarafındaki bü 
tün tavla meraklıları bu müsabakaya 
girebilirler .•• 

CAJ.!UKôŞK .l!VSABAKAMIZ 

Beyoğlundaki Saray Gazinosunda 
yapılmış olan beşinci müsabakamız 

paskalyayı karşılama gecelerine rast -
ladığı için birçok okuyucularımız bu 
müsabakaya girememişlerdir. Onun 
için pek yakında Taksimdeki büyük 
Camlı Köşkte yaptıracağımız ikinci 
Beyoğlu müsabakası pek kalabalık o
Ja.ca!t:r:-. 

Beyoğlu cihetinden Camlı Köşk mü_ 
sabakasma girmek isteyenler, idaremi 
7,e gelip isimlerini kaydettirmekte a.-

DIGER MVSABAI\ALARIMIZ 

Be~iktaş, Eyüp, Kadıköy, Üsküdar. 
Haliç, Fener, yahut Karagümrük mü
sabaka günlerini de bugünlerde bildi. 
receğiz. 

KADINLAR NEREDE Ml) f:: iP.AKA
YA GIREOEKLER 

Tavla meraklısı kadınların kendi a
ralarında yapacakları müsabaka idare 
hanemizde kendilerine tahsis edilecek 
hususi bir salonda yapılacaktır. 

Kaydolunmak isteyen Bayanlar pa. 
zardan başka her gün idaremizin ya _ 
nmdaki V AKIT kütüphanesine gelip 
yazılabilirler. 

B. RECEP PEKER 

Cumuriyet Halk partisi genel sek. 
releri Bay Recep Peker dün sabah ~eh· 
rimize gelmiştir. 

VOLEYBOL MAÇLARI 
T. 1. C. İ İstanbul şubesi voleybol 

heyeti başkanlığından: 
Bazı sebeplerle geri blrakılan vo. 

leybol teşvik müsabakalarrnrn 11 -
4 - 19:l6 cumartesi gtini.i Gala tasa_ 
ray klübü loka1inde başlanacaktır .. 
Yapılacak maçlar aşağıda yazılıdır: 

Feneryılmaz - Doğanspor: Saat 
14,30. Hakem Ali Rıdvan. 

Yefa - Topkapı: Saat 15. Ha.
kem Ali Rıdvan. Hakemimiz Baq yusufa 

c,evap verıqor k i\1tınordu - Deyi•<>•"' <;ont ı:;,3o 

' - Hakem Fel"idun. 
Bay Yuıuf sizin evvelce yazdığınız Anadoluhisar - lst.anhu1spor : 

ihtimali olmıyan bir tekildir. Çünkü be· Saat 16. Hakem Feridun. 
yazlar se yek oynarsa siyahlar da ıe Eyüp - Oı·taköy: Saat 16,30. lta-
yek oynamalı ve beyazlar şeş beş oy - kem Feriiun. 
naı·sa siyahlar da ayni zarı yani şeş be- Galatasaray - Beylerbeyi: Saat 
şi oynamalı deniyor ki bu ihtimal ka - 17. Hakem Ali Rıd,ran. 

NOT - Müsabakaları olan klüple. 
rin cuma günü saat 18 de heyetimize 
müracaat ederek davetiyelerini alma
ları lüzumu bildirilir. 

bul etmiyen bir şekildir. Mesela beyaz
lar dü 'eş oynarsa siyahlar dü şeşi ne 
yapım? İşte l>enim verdiğim cevapta bu 
cihetin bir ihtimali olan şekildir ki bu 
da ancak zarsız tav1anın ikinci kısmın
da olabi1ir. Şöyle ki: Mesela ilk zarlar -----------------! 

mak istifadesini tem.in eder. Fakat şıe§ 
birer adet atılryor biri penç diğel'i se 
geldiği takdirde zarları bırakarak her evinden penç evine yek oynantrsa ablan 

şe§lerin bir tanesi penç evinden alınır 
iki taraf o oyunun nihayetine kadar pencü 

ve o suretle yek evi boş kalarak bir sa
se oynarlar. Ve diğer oyunda biri se di-
ğeri yek gelirse yine zarlar bırakrlır 
nihayetine kadar her iki taraf se yek 
oynarlar ve ikisi ayni zar gelirse yani 
çift olursa ~vnanmaz. işte zarsız tav1a -
nın bir kısmı budur ki sizin belki bu kı
sm:ıdan bahsetmek istediğiniz zannile 
cevap verdim. ikinci kısım zarsız tav • 
la İse. Her iki taraf birini yek oynamak 

şartile arzu ettiğini oynar ve çift oy • 
nayamazlar. 

Bu defa yazdığınız mektubu okudum 
ve bizim tıatbik ettiğimiz kısmın aynini 
gördüm. Yalnız siz iki tavladan hah • 

sediyorsunuz. Biz ise on beş yirmi tav· 
lada birden ayni vaziyette haricen atı -
lan zarla herkesi iıtediği şekilde oyna • 
makta muhtar brrakryoruz. işte o za • 
man tabiidir ki iyi oynayanlar ekseri • 
yetle kazanıyorlar. Dama ve şatranç 

mese1eıine gelince itiraz edenlerin en 
bapnda tabii ben vamn. Zira ~tranç, 
dama, pilardo oyun1ann mutlaka bHen-
1er galip gelir. Acemiler ustayı kat'iy-
yen yenetnezler. 

Bir de mektubunuzda yazıyorsunuz 

ki gazetede "bir dört çehan beğenmiyen 
oyuncuya., deni1miş. Bundan bir şey 
anlıyamadım. Bu söz ne demektir izah 
buyurunuz da cevap vereyiın. 

Şampiyonlara sualinize başlıklı yazı
nıza da cevabım şudur: 

Pul toplanırken gösterdiğ;niz ~ekil 

üzerine oynanacak ~şi yekin yeki mi!· 

selesinde tabiidir ki dü evinden yek evi
ne bir pul getinnek doğrudur. Çünkii ı 

ileride ablan zarlarda gelmek ihtimali o

lan dü feş veyahut şefler ~ evini bo-
bilahara dolu ol • 

yı ziyan edilmiş olur. 
Zannedersem bu sualiniz biraz basit· 

çedir ve müsabakaya girenlerde bunu 
bilmiyen1er yoktur. Asıl küşadın ince -
tikleri böyle yazıhp cevap ver-mekle gös 
terilemez. Liitfen herhangi gün ve sa -
atte ve nerede emrederseniz her sualini
ze derhal cevap vermek üzere orada bu· 
lunurum. 

Bir de tarahmdan methetmiş telakki 
buyurduğunuz, gerek hileli zarlann ve 
gerek zar abnanın kat'İyyen aleyhinde 
olduğumdan bu husustaki "meth" sözü 
nü asla kabul edemem ve bizim takip 

ettiğİ.ın~z landa bu ihtimaller hiç ola • 
m:ız. Müsabakalanmrzdao birine da • 
hil olursanız itiraz edilerek bir cihet 
bu1unamıyacağını görürsünüz. Siı: mek
tu'bunuzc:la ''Ç'ft tavlada oyun nedir gör , 
mü~ mü ve düşünımÜ§ mü?,. "Haydar. 
M. gibi pul toplarken iki yerine üç a -
lmmıyacak" diyorsunuz. 

Birincisi; siz iki tavlada diyor!.unuz 
geliniz de on beş tavlada yalnız ustaca 
oyun nasıl oynanıyor görünüz. 

ikincisi; pul toplarken fazla pul a • 
hndığını şimdiki oyuncular yutmazlar 
ve aldınnazlar. Hem de müs;ı.bakada 

böyle bir hale teşebbüs fevka1ade a -
yıp olur ve oyunculuk şerefini kıı;.ar. 

Hülasa; edilen itirazların biı:im mü · 
sabakamtzdaki tarza ne bir muhalif kıs
mı vardtr ve ne de bir münasebeti var
drr. Her hal(!., tesrif buvurulursa anla
~ılı>.ca<?ı muhakkaktır. Hürmetlerimi su-
narını. 

Miisabaka hakemi 

MUHLiS AYlRLI 

Bu • • 
ışın kim? 

............................................... 

Salkım söğiltte bir 
davar çôkti 

Arabacı yaralandı. Arabanın 
atlarından bırıs• 

Dün sabah on 
buçukta Salkımsö. 111111-~~:~ 
ğütte Defterdar
lık buıasının arka. 
tarafındaki halu:e 
duvarı çökmiiş hir 
arabacı ile bir 
beygir yaralanmış 
bir beygir de öl. 
mü~tür. 

Defterdarlık 

bina.;;ınm arkas; n
daki bahceye ye. 
niden bir t>vrak 
mahzeni yapılma

sına karar "eril. 
miş, dört beş ırii n 
ev,•el de temel ' :· 
zılmasına ba~laıı 

nıı)tır. 

Temelden çıkan 
topraklar ~·an ta. 
raftaki duvarın 
dibine atılmakta. 

dır. Bu duvarın 

bir cephesi tra m
vay yoluna di~er 

bir cephesi de E. 
büssuut caddesine 
bakmaktadır. 

Dün sabah on 
buçukta durnr, bir 
kar, gündenberi is. 

I· 

tif edi1en toprak- Camları kırılan otobü.~ r•e rfurar altında 

lar yüzünden an- kalarak ölen at. 
sızın Ebüssuut caddesi tarafına doğ ı 
ru yıkılmıştır. 

Ahmedin idaresindeki 2497 numa
ralı araba da, karyola fabrikasından 
aıdıgı aemır yu:t1u,>:ıe 11u1d\lan gcl.ı-

yormuş. Duvar ansızın yıkılınca a. 
rabacı ve beygirler enkaz altında 1\al
mlşlardır. Beygirlerden biri hemen 
ölmüş, diğerinin sağ ön ayagı kırı1-
mıştır. Arabacı, etraftan yetişenler,1 
tarafmdan taş ve topraklar altından 
çıkarılmış, Tıbbı adlinin otomobili 
ile Cerrahpaşa hastahanesine götü. 
rülmüştür. 

Duvarın dibinde tamir erHJmekte 
olan aşçı Halidin bir otobfüıiiniin 

cam1arı ve ön çamurluklan da kırrl
m1ştrr. F:büs..ı;ıuut caddesi iizf'rindeki 
bir ağaç devrilmiş, karşı~ındaki evin 
üzerine yaslanmıştır. Yarah beyı?ir 
de ankazaltından c:ıkanlarak hir ara. 

Bir kayıp 
Milli Müdafaa \ ' ekilimıL t;eneral 

Kazım Ozalp'ın bir müddettir~ruliat~ 
sız olan annelerinin dün sabahn-·kfal· 
Şl ö1düğü esefle haber alınmıştır. 

Cenazesi bugün öğle üzeri Maçka
da Teşvikiye karakolu yakının da ki 
Teşvikiye palastan kaldmlarak 'e 
namazı Teşvikiye camiinde kılındık
tan sonra Edirnekapıdaki aile mezar
lığına götüriılüp gömülecektir. 

General Kazım Özalp. ha!!tanıll 

afl'rrlaşma~n üzerine evvelki gün şeh
rimize gelmişlerdi. Merhume, tanı

yan larda derin bir saygı uyandrratı 
yüksek bir ruh taşırdı. Uğrad1kJarr 
kedere gazetemiz de iştirak eder ve 
saym Bakammıza ve aile..:;ine yürek· 
ten taziv~tlerimizi .:;unanz. 

ha He askeri hayvan hastahanesin<' Habeşısfanda bir piyano 
kaldırılmıştır. ko ııeksigonu 

Duvarın yıkrldığı Sirkeci ciYarın . Şimdiye kadar türlü türlü kolleksi " 
.ta hemen du.,.uldug~u irin bı"r rok kı·m- 1 
" -' "' " yon yapan meraklılar görülmüştür. pu., 
seler toplanmıştır. Bu sırada hir de kibrit kutusu, sigar yüzükler~ külot düı 
kadın. çocuğunun ortada olmadığını ı 

meler vesaire vcsare. Fakat piyano ko • 
söylediğinden itfaiyeye haber veril-

k leksiyonu yapan görülmemişti. 
miş. ve hemen an azın kazrlmasrna .ı 

Adisababada ölen Ras Haylu'da cıa 
başlanmıştır. Çocuk yanm saat son-

bu merak vardı. Evinde türlü türlü mat 
ra parkta bu1unarak annesine teslim 

kalarla yüz tane piyano bulunuyordli· 
edilmiştir. Buna rağrn~n kazılmaya 
devam edilmiş ise de ankaz altında Ras Haylu bir tek nota çalmasını bil ' 
kalmış kimse olmadığı görülmü~tür. mediği halde yalnız merakmı tatmil'I 

için bunları toplamış. Karşılarına geçil' 
Zabıta, inşaatı yaptrran mühen- seyretmekle zevk alırmış. 

dis ile kalfayi sorguya çekmiştir. Bu _....:.._ ________ _:__ ____ _ 

yerin çürük olduğu, on beş sene ev- lst111bul 8tltdl'f'1İ Bu akşam saa.t 
veı gene aynı duvarın çöktüğü söy. ~ehirTiyatrosu 20 de 
lenmektedir. 

BiR ÇARPMA DAHA - Dün ge. m111111111m 
ce 21,15 de Altıncı daire önünde hir 

kaza olmuş, 18.)0 numaralı otomobil 111111 
bir kadına çarpmı~tır. Yaralanan 
kadın deı·ha1 erzahaneye götiirülerek 111 

ilk tedavisi yaprldlktan sonra hasta

TOSUN 
Komedi 3 perde 

fürkçeye çe" iretl 
S. MoraY 

haneye gönderilmiştir. mmm ~~~~~~~~~~~~---___..,,. 

OTOBÜSTE EGLENCE - Aksa 
rayda oturan kahveci İsmail sarhoş ol
muş otobüsle Bakırköyüne giderken 
yolculara küfret?l'eye ve rast gelenE' 
yumruk atma~ra b'l~lamı..,tır. Otobfü• 
durdurulmuş, tsma il polise teslim e 
dilmi!=tir. 

BiR BEŞ LIRANIN H/f{AYESI -
Sabıkalılardan Şipşak Halit Edirneka
pı haricinde Simit satan A2izin bozmalı 
üzere aldığı beş lirasını cebine atmış 

kaçmıştır. Simitçinin sikayeti üzerine 
sabıkalı yakalanmı tır. 

Fransız tiuatrnsu 
H ALJ\ 4>1'1<:1-un·t 

Bu akşam saat 

20,45 d~ 

FLORYA 

Zozo Dalmas türk 
olarak rolde 

Yazan: Nezi.-:e Mu 
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" Fransada rejimin esası yalandır! ,, ..... --.... ----..... ----------~\ 

(Vstyanı 1 incıde) 
Ne vakıt yirmi bir yaşını bitirmiş 

olan ~r adam • deli,asker, mahkum, 
~·ahut müflis olmamak şartile, fakat 
tamamen cahil, tamamen ahlaksız. 
Yahut tlJillamcn alkolik olsa dahi . 
rey verirse deli, mahkum, yahut müf
lis olmayan yirmi bir yaşındaki bir 
kadının intihabata iştirak etmesini 
menetmek için hiç bir sebep ve baha
ne bulunamaz. 

Bu hak on sekiz memlekette yiizı::l
li rnilyon kadına bugün verilmiş bulu
nuyor: lngiltcre, Amerika, Rusya, A. 
"'Uaturya, Müstemlekeler, Hollanda. 
LUksenburg, lsveç, Danimarka, Çe
koslovttl;ya, U!histan, Finlandiya, Le
lonya, Estonya, lrlanda, lspanya, 
C'l'vdiyö kadınlara intihap hakkı ve
ren memleketler arasında Türkiyenin 
de buiunduğunu galiba unutmuş! -
kurun) bu memleketlerden hiçbiri 
kadınlara verdikleri intihap hakkını 
lt~ri almadılar. Kadınların intihap 
h&kkım kullandıkları için ne devlet 
itlerinde, ne de kadınların kendi ha 
htlarında herhangi bir felaket vuku 
bulmadı. 
Kırk milyonluk nüfus içinde in bir bu 

Ç~k milyondan ibaret olan rey sahiple 
tinin hepsi intinabata iştirak edebili. 
l'or mu? Bu da değil. Frans:ız milleti 
bir buçuk asır süren ihtilalleri ile u
lrı.umt rey hakkını almıştır. Fakat bu 
hakkı .aldıktan sonra kendisine bir 
Cev§eklik gelmiştir. Bu gevşekliğe 
kartı bir türlü hareket edilememiştir 

Umumi intihabatta müstenkif ka-
1-ıar daha ihtilallerin ilk devirlerin 
~beri vardır. (Taine)in yaptığı bir 

ea&ba göre, 1792 senesinden sonra 
~~ılan intihaplarda 6 milyon rey sa
hıbi içinde intihabata filen iştirak e. 
denfer ancak (1) milyondur; (5) miL 
~onu milstenkif kalmıştır. Daha son 
raıarı müstenkülerin mikdarı hazan 
~?C40). hazan (<if:30) olmuştur. Fakat 

1~bir vakıt (%16) dan aşağıya düş 
trıemişli r. 

1 
Frl!nsada yapılan umumi intihap 

l
ar i~ice tetkik ~dilince şu müşahede· 
~r, Lesbil edılir: 

1 - (40) milyon Fransız milleti i 
<;i?de rey vennck hakkı yalnız (11,5 \ 
ltıılyon kiııiye münhnsırdır. 
h • 2 - Münhasıran intihap hakkını 
aız elan bu (11,5) milyon kişi içinde 

hazan ( 'c 31) derecesinde müstenkif 
~ardır. Yani (3,515,000) kişi de inti 
ap haklarını kullanmaktan çekinir. 

3 - Şu halde Fransanın mukadde
ratı hakkında rey verecek olanlar on 
~~r buçuk milyon intihapçınm yarıdan 
ır fazlası, bunun da (3,500,000) müs. 

tenkif eksiği, yani (8) milyon intihap 
sının yarıdan bir fazlası ki ' bu da 
(4,000,000) reyden ibarettir. 

. 4 - Binaenaleyh umumi irade de
~ılen şey hakikatte ( 4,00,000) kişinin 
1~lde5i, daha doğrusu Fransız milleti 
tıın ( %10) iradesidir. 

5 - Yine bunun için umumt inti. 
liap ile meydana gelen meb'uslar hey
~ti Franıız milletini değil, onun ancak 
0tıda birini temsil ediyor. Umumi rey 
~de bir isimden başka birşey değil
dır .. 
.. Ben uzun zaman içinde bulundu. 
tum ve hizmet ettiğim bugünkü rcji
~irı esası yalandan ibaret olduğunu 
11in ediyorum. Bu sistem yavaş yavaş 
~'kılarak devam edebilir. Fakat so • 
~lında mutlaka yere düşecektir. Ve ne 
adar devam ederse memlekete zararı 

~a o kadar büyük ensonraki sukut fe. 
lkett e kadar müthiş olacaktır. Fran
:ıııar kendilerini muztarip eden şeyi 
h ~nmekten kaçınıyorlar. Birçokları 
\lgilrıkü rejimi mahkum etmekl~ bf', 

ta.her yine bir taraftan da işlerin o ka
~r feha gitmediğini iddia ediyorlar .. 

\ı tilrlU kaygusuzluk memlekete çok 
lfıra mal olacaktır. 

lier ne vakıt yeni bir hükumet te. 
~kkuı ederse, ki, yalnız şu 1932 inti-
ap devresi içinde bir düzüne kabine 

hlip geçti • artık rejimin oynadığı 
~tı .koz olduğu söylenir. Bu doğru de
~dir. Çünkü her gelen yeni ktıbine 
:'""Yle demiştir, ondan sonra yeni ka 
~ler ge!.niştir, yine rejim değişme
~. Fa.kat korkarım ki, bu gidişle 
'l>ittelerln oynadığı son koz Frans:ı 
~ lra.u olma.S\n .. 
~ Bir mi11ete ebedi surette yalan söy
lleınez. YUzelli senedenberi Fransız 

IQUıetine ayni yalan tekrar ediliyor .. 

(Proudhon) daha (1850J 'lenesinde 
böyle diyordu: "Siz büyük sözlerinizle, 
krallara karşı harpleriniz, halk arasın. 
da kardeşlikleriniz, ihtilalci geçit 
torenleriniz ve bütün halka hoş gö. 
rünmek için yaptığınız işleriniz ile 
bugüne kadar yalancılıktan başka biı 
~ey yapmış olmadınız. Siz hepiniz ya
lancı ve sahtckarlarsmız,. şimdi 1936 
senesinde de bundan daha iyisi söyle 
nemez. Bütün ihtilalciler prensiplere 
sadakatsizlikten ibaret oldu. Hatta ih 
tilallerden sonra geçen devrelerde. 

Zannediliyormu ki, bu türlü biı 
gidiş ebediyete kadar sürer? Ben böy 
le dü~ünmüyorum. Ben böyle düşün 
mcdiğimi söylüyorum. Böyle düşünm{ 
diğimi söyleyince etraftakilerin beni 
ôınlemesi için parti kavgaları arasın 
dan çekildim. yalnızlık istiklali içeri· 
sine girdim. Ben bu yalnızlık için hir 
kimseden birşey istemiyorum ve bekle. 
miyorum. Bizim rejimimizde ihtilill 
prensibi sadece bir hayaldir. thtilal 
daha yapılacaktır. 

ANDRE T ARDlô 

--------------
~Jüm yarışı 

(011ttt11&1 , ıtıt'ldt' ' 

B. Flanden, dün B. Edenle yaptı: 
iki saatten fazla süren mülakatı es -
nasında. Alnıanyanın şimdi, Lokarıır 
devletleri muhtırasını kat'i sureh< 
reddetmiş b11lunduğunu söylemiştir. 
Binaenaleyh, Berlinle yapılacak mü 
zakerat tatil edilmeli ve İngiltere, 1~ 
mart muhtırası Almanya tarafında11 

reddedildiği takdirde yapmak vadindf 
bulunduğu , Fransa ile !ngilterenin en 
niyetini temini, teahhüd eylemelidir 

B. Flanden, Milletler Cemiyeti kon 
seyinin sulhun muhafazası ve arsıulu· 
sal kanuna riayet edilmesi için tavsi 
yelerde bulunmağa davet edilmesir 
teklif eylemiştir. 

INGILTERE HENÜZ ÜMiT Gtt. 
DÜYOR 

Cenevre, 9 (A.A.) - Havas ajan 
bildiriyor: 

!n_giliz mahfellcri. Alıxıa.ıu'.a ile 
uzlaşma yapmağa matuf gayretlel'J 
henüz akamete uğramadığı fikrin 
dedirler. Bunlar, bugün Londradan h~ 
rcket eden B. Von Ribbentrop ur 
B. Hitleri sembolik bir hareket yap 
mağa. ,.e me~cla hiç olmazsa Ccııevn 
müzakerelerinin devamı düddetincc 
Ren mmtakasında tahkimat yapmağt 
ba.slamamak vadinde bulunmağa iknı
etmcsi imkanı olduğunu söylemekte. 
dirler. 

ITALYA IHTIYATLI DAVRAN ACA/ 

Roma, 9, (A.A.) - Roma siyar 
mahf ellerinde söylendiğine göre, lta! 
yanın Lokarno devletleri tarafmdar 
yarın Cencvrede yapılacak olan toplar 
tıdaki vaziyeti, müteyakkız ve ihtiya' 
h olacaktır. 

FLANDEN EDEN'E MAHREM Bir 
NOTA VERDi 

Cenevre, 9 (A.A.) - B. FlandC'r 
dün akşam B. Eden'le görüşmüş w 
kendi~ine "Almanyanın Lokarno an 
!aşmalarına karşı 19 mart tarihindı 
aldığı vaziyet neticesinde Lokarnr 
devletleri tarafından ittihaz edilme 
si lazım gelen kararlar hakkındaki 
Fransız noktai nazarlar .. mı izah eden 
m~hrem bir nota tevdi etmi§tir. 

Fl,ANDENIN SôZLERf TEKZIT 
OLUNUl'OR 

Cenevre. 9 (A.A.) - İngiliz maha. 
fili • B. Flanden tarafından B. F..dı?r 
e Lokarno meselesi hakkında Alman 

Parasız 
Doktor! 
KURUN okuyucularına yeni bir 

hizmette bulunuyor: Parasız mua 

yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Os· 
Kildar ve Kadıköy taraflarında hafta 
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar 
Bundan istifade etmek için sadece 
c(URUN okuyucusu olmak ve neş 
rettiğimiz kuponları kesip biriktir 
.nek kafidir. Yedi kupon bir defa mu 
•yene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

İstanbul için muayene yeri Kurur 
.darehanesidir.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 ıonra saat 14 den yirmiye ka 
-iar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde d.:>ktorumuza kendi 
!erini muayene ettirebileceklerdir. 

OSKODARDA 

Osküdar için muayene yerimiz Oa
<Üdarda Ahmediyede eczane yanm · 
daki 20 numaralı evdir. Usküdarlı 

lkuyucularımız da cumartesi günle 
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka · 
tar yedi kuponla birlikte bu adres< 
~iderlerse KURUN doktorunu ken 
lilerini muayeneye amade bulacak
ardır. 

KADIKöYONDE 

Kadıköyünde muayene yeri Mü· 
,ürdarda, 30 numaralı evdir; o civar
Jaki okuyucularımız çarşamba gün· 
leri saat 14 den 20 ye kadar yedi ku· 
ponla birlikte bu adrese giderlerse 
KURUN hekimi kendilerini parasız 

nuayene edecektir. 

RADYOI.OJIK VE OPERA Ttl< 
MUAYENELER 

Doktorlarımız tarafından muay 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua . 
venelere ihtiyaç hasıl olduğu görül· 
müş ve bu gibi hastalardan 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartımamnda Röntken mü. 
tehassısı Bay Kamilin muayeneha· 
nesine müracaat edeceklere azami 
tenzilat ve teshilat gösterilmesi 
kararlaştırılmıştır: ancak bunun. i. 
çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
hu müess:selere hitaben bir tezkere 
ılmak lazımdır. 

Doktorlarımız istiyenlerin .tanl'i . 
vonuna da bakacakları gibi Behıo 
ğukluğundan, kulak hastalıklanndar 
şikayetleri olanların da temin edi · 
len mütehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka· 
bilinde muavyen günlerde parası7 

muayeneleri de kararlaştırılmıştır. 

KUPONLAR 
Kuponların neşri devam edecek 

tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

rasına riayet etmeye zaruret yoktur 

Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 

'•azanmış demektir. 

DİKKAT - Kuponlarımız her ı 
gun birinci sayfamızda, gazetemizir 
başlığı vanmci::ırhr. 

ya ile olan mü7.akeratın nihayete er . .._ _____________ _. 

Yurttaş! 1 
miş telakki edilmesini isteyen kat'i 
ifadeli bir talepname tevdi edildiğine 
rlair olan haberi tekzibetmektedir. 

lngHiz - Mısır 
müzakere,eri 
devam ediyor 

Londra . 9 (A.A.) - Lord Cram- 1 

horne. kendi~ine sorulan bir suale 
ceYaben. pa.ı-kalyadan sonraya hıra. 
kılan lngili7. - Mısır görüşmelerinin 
dostluk ,.e mütekabil bir anla~ma 
içinde cereyan etmekte olduğunu ,.e 

ihtiyarlığında yabancılara muhtaç 
kalmamak. sefalet çekmemek istiyorsan, 
tasarruf et. 

Ulusal ekonomi ve 
Arttmna Kurumu 

Van Zee'and Fransada 
Parii-1, 9 (KUHUN) Belçika 

Baş\·ekili B. Van Zeeland hu akşam 
Bourget tayyarl' meydanına inmiş ve 
Bel~ika ~efiri tarafından karşılan. 

mıştır. 

fakat henüz beyanatta bulunması mu. --------------
\•afık olacak bir safhaya girmediğini 
sörl,miştir. I..ord Cramborne. mft
zakeratın ilerlemesine mani bazı en. 

geller bulunduiu hakkındaki şayia. 
lardan katiyea haberdar olmadıiını 
söylemiştir. 

( Kırkından Sonra 
i\zanı 1 eneşir Pak•ar 

1 A t.alaı I07.U ı l! Yazan: Sermet Muhtar Aıus 
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Uç gün mukaddem, Serka- ı 
.ip beyle birlikte öğle taamını edip 
ikindiye kadar haşhaşa laklak et
tikleri... Avdete hazırlanırken ma
beyinci E. beye rastladığı, oda -
sına gidip bir kaç tek konyak der
ken rakıya döktükleri; bir araba
ya atlayıp yalıya giderek sabaha 
kadar işret ettikleri ve saz çaldık
ları ... 

Dana'nın, atma~yonlarr pek ile
ri vardU"makta ve uzatmaktaki fik 
ri başka. Komiser adanın zabiti a
miriya. Vakıfı umur olan mühendi 
sin kavlince adada kuşun uçması, 
kervanın geçmesi onun malfi.matı 
ve müsaadesi tahtında... Habise 
adalı; habiseden intikam ahnağa 
da kendiisi ahitli ... Akıbetin da1Ia
mp budaklanması muhtemel... Bi· 
naenaleyh, komisere bir görün -
mek; kendini dev aynasında gös
termek.. 

Büyükadıaya varıncaya kadar 
içki ve ahenk, estağfurullah içki 
ve kuru sıkılar devam etti. Vapur 
iskeleye halat atarken komisere· 
fendi gene fesini düzeltip, göğsü 
nü kavuşturup temennahı çaktı: 

- Araba emrediliyor mu yok· 
sa Sinyosoğlunda veya Tekirdağ 
lıda aram mı buyurulacak efendi
miz ! 

Dana, azametle cevap verdi: 
- Teşekkür ederim, siz istira· 

hatınıza bakın, Artin efendi ica 
bma teva."Sül eyler ! 

Komiser: (Allah ömürler ver -
.:.ıin efendimiz!) diye bir kandilli 
daha savurup, tki ffüklüm, geri ge
ri çekildi ve kamaradan çıktı. 

E55eyid'in tevabii iki araba ol
rlular. Ondeki sepet faytona Esse
yid'le kadınlar bindi; arkadakine 
de Artin'le çalgıcılar balık i~tifi 

oldular. 
Hayvanlar k:.nnrılandı; :yol tu

tuldu; semte gelindi. Hacı köşeyi 
geçer geçmez. gözlerini habisenin 
bahçe kapıı-ında, penrcrelerinclıe 
dört döndiirmcğe ha~lanııştı. Evin 
önüne gelince, rlaha araba dur 
madan aşağı atladr. 

Anahtarı cebinden rıkanp bes· 
mele çekerek kapıyı actı. Arkarla
kilere: (Buyurun!) ciemeği hiJP 
unutarak, merdivenleri iki~er iki· 
üçer atlıya atlıya, yukarıyı boyla 
dı. Bitişiğe karşı olan kızının oda
sına girip pencerelerin hep!<ini at: 
tı; ıstorlarmı tavana kadar çekti 

(Buraya gelin!) diye mi!'afir 
terine seslendi. Hcı)s:ni o odaya 
~ıktu ve l\fonolua ile lcarliyeliyi 
penrerelerin ön(ine oturttu. 

Kadınla" fı:-ı lrla~r"orl~rdr: 

- Va~r haşrma '!·elenler!.. Sa
rav vavmsu rlerlikleri 30 odalı 
kfü;k hudur'? .. H<.~v <':lhı:;ma tükü 
reyim hövle k1lipivo::. kö1::kün ! 
Yenika 1 11<'·ıki. c:tlınatya,.1 :ııd kan 
hmı.t çıkık, kirloz e 11crin eşidiı 

ne!... 
- Han,i.":t hi7.Jl'f'c:.;:1 . nc:!lk as...:.ıi 

ara h:ızi. hahseva 11? .. Burna ~inek· 

]er ususnvor vre !.. Ama bf'n ~ov 
lemedim bu Artin yalan atjyor, bi 
zi aldatiyor diye ... 

- Bilirim Frosom, bilirim. o is 
nencin ne mantarcı bir hodur ol 
duğunu bilirim. Kalın kafalrlıibın 
tuttu da l:if ına inan rlım. gi nelinı 
eledim. Saka1lmm afto~niyoslar 
dan olduğ-u l'-"tpazarlık mı..th~Ja

nnn:ın helh idi. 
- Kale ep kah:-ıhnt sf'nrte; ~en 

beni kandirdin.. Kor olayiın ; bu 

erif pasa değil; bey de değil; ha. 
mal.. İstersin gene madamdaki 
gibi bir divanelik yapsin; hurda 
d~ maraza tsikarsin; ep karakol
da gidelim'? 

Artin'in de deıdi günü hazır
lığı tamamlamada; önceki içki ve 
sonraki yemek sofrasını bir an ev. 
vel yola koymada. Daha Galata -
da iken tutturmuştu. (Rakıla~ 
şarapları, mezeleri buradn teda • 
rik edelim. Yemek giirültüsünü de 
kolaycacık aradan çıkarmak için 
işkembeciden bir kaç baş, mahal
lebiciden üç dört tavuk, börekçi .. 
den de dört beş okka pohaça, loI<
ma alalım ! ) demiş, Dana kulak 
vermiyerek: (Adada kuş sütün • 
den maada ne yok ki? .. Hele ora
ya bir varalım da ötesi kolay!) 
cevabile susturnıuştu. 

Artin gene tek diurmıyor, kar
şıdan öhö öhö edip eliyle içki ve 
yemek işareti yapıyordu. Ne öhü
leri duyan, ne de işaretleri gören 
vardı. 

Dana, Takuk'la Froso'nun ara. 
srna geçip yarr beline kadar, vü • 
cudünü pencereden dışarı sarkıttı. 
Bitişiği, çatı katından bodrum ka
tma kacfar gözden geçirdi. 

Ne kadar pencere varsa hepsi 
kapalı: ıstorlar aşağ-rya kadar İ· 
nik; her zaman, bir iki çamaşır bu 
lunan taraçada tek mendil bile a• 
sıh değil. 

Tutuşmuş gibi sofaya fırladı. 
Bir sandalye kapıp abdesthane
ye girdi ; yüksekteki pencereden 
ha;nuı 1;,---ıhaı \lr~ Evin o Uırttf pen
cereleri de duvar. 

Kendi odasına koştu . Arka 
bahçede de, çardağın altında da 
kimseler yok. .. 

Gördün mü olanları .§imcli? .. 
Dediği ~ıktı mı çıktı. Habise, rezi• 
le, mfüeaffine mutlaka bu gece a
daya dönmiyecek. Kocakarılar da 
kapılan kapayıp akrahalanna git
tiler; orada geceliyecekler .. 

Esseyid: 

- İntikam, intikam derken öu 
gece intikamımı alamıyacağrm 
ha!.. Bunca külfet ve zahmet, bun 
ca masraf boşa gitti be !.. Enayi 
gibi boğulmak buna derler!.. Di• 
ye göğsünü yumruklayıp ter ter 
tepinirken Artin yetişti: l 

- Ey gözünü sevdiğim arslan, 
vallah yamansm !.. Billah sana 
bravo!.. İdman için oda cimnasti~ 
ği mi yapoorsun? 1 

Ve koınisercfendi gibi, o da ö
nünü ilikleyip yerden temennahı 
savurdu: 

- Müdürüm, tasdi edoorum a
ma affet. lçerdekilerin dudaklan
na yan kamarada rakı değdi; dur
moorlar; binlikler nerede ise gel• 
sin, gelmeecekse meyhanede so
luğu alacağız deorlar. Bir kaç be
yaz ver, basayım bakkala! .. 

Dana: 
- Oyala teresleri, beş dakika

ya kadar hepsi hazır! dedi ve de
mesile sokağa f ırlamru,ı bir old 
Siparişi mühendise havale etme 
mesinde, kendi kalkıp gitmesinde 
rle bir meramı vardı. 

Dükkana girince bakkalı yanı
na çekti; yavaşçacık sordu: 

- Bizim bitişikler... Canım 

şu soğuk neva modistra karı yok 
mu, Angel mi, Vaıwel mi, ne di. 
yor1ardı ismine, onlar evlerinde 
görünmüyor. Merak bu ya, nered~ 
ler allasen?.. ~Arkan var). 
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Türk - Fransız görüş birliği 

Muahedelere güvenilir 
güvenilmez mi? • 

mı, 

Macaristan rahat duruyor, Bulgarista
nın da makul hareket edeceğini umarım 

Fransanm Tokyo büyük elçiliğine 
seçilen eski Ankara büyük elçisi Bay 
Alber Kamerer dün Fransadan şeh
rimize gelmiştir. Bir kaç güne ka. 
dar Ankaraya giderek Cümhur Baş
kanımız Atatürk ve hükumet erkanile 
vedalaştıktan sonra Parise ve oradan 
Tokyoya gidecektir. 

Fransız büyük elçisi, dün akşam 
elçilik d3iresinde muharrirlmizi ka -
bul ederek kendisine memleketimiz 
hakkında duygularını anlatmış, muh
telif siyasi meseleler üzerinde çok 
mühim beyanatta bulunmuştur. 

sa imzaladığı bütün muahedelere ri
ayet etmiştir ve edecektir. 

Bundan üç ay kadar önce Suriye
de bulunuyordum. lskenderun san
cağının, Suriyenin her hangi bir ye
rinden daha sakin olduğunu gördüm. 
MACARiSTAN VE BULGARiSTAN 

- Avusturyanın Sen Jermen mu
ahedesini ihlal etmesinden sonra, di
ğer bazı dev]etlerin, mesela Macaris
tan ve Bclgaristamn da aynı şekilde 
hareket etmelerine ihtimal veriyor 
musunuz?. 

Haberler, 19,15 orkestra musiklsi. ve sololar 

(pl!k). 20: Halk musiklııl. (Osman pehlivan 

tarafından). 20,30: StUdyo orkestraları. 21, 

30: son haberler. 

BÜKREŞ - 18,15: Dlnl plA.klar. (Hen 

' del). 19,30 sözler. 21,45: Kilise korosu. 22, 

30: Haberler. 

BUDAPEŞTE - 18,50 Salon musikisi. 20 

45: Şarkılı orkestra. (Paskalya olduğu lçin 

neşriyat tatildir.) 

VARŞOVA -17,lts: Orkestra.. 17,50: muh 

teUf. 18,30 kilise korosu 19,20: muhtelif. 21, 

20: Senfonik pl€lklar. 22: Orkestra 23,30: 

Plak. r. fP 
MOSKOVA - 20: "Camargo" operetinin 

radyo montajı. 21: Kon.ser. 22: Yabancı dil 

lerle neşriyat. 

BERLİN - 19: Hafif musiki. 20,20: Org 

konsel"f. (:Bnh). 20,40 Spor. 21,10: ParslfaJ 

operasından parçalar. 22,15 musikll\ piyes. 

23: Haberler. 23,30 akşam musikisi. 

VlYANA - 20,10 haberler. 20,20 Pas 

kalya ncşriyatt. 20,55 : Bach pıuıiyonu. 22. 

Hl: Paskalya bllhlalerl. 23,lts haberler. 23, 

25 sokak haberleri. 

Fransız büyük elçisi, memleketi -
mizden ayrılması dolayısile duyduğu 
teessürü şu yolda ifade etmiştir: 
TtlRKIYEDE KALMAYI TERCiH 

EDERDl!tl 

- işittiğime göre Macaristan ta
m.amile rahat duracaktır. Bulgaris
tanın da makul lıareket edeceğini U

marım. Hulasa, Macaristanla BuL 
garistanm muahedeleri ihlal etmiye_,,..-

8
---

0
---R----

5
--·A·--... ı 

ceklerini ümit ederim. 
BOGAZLAR MESELESi 

- Boğazlar meselesinin yeni bir 
9 . 4. 936 "Gençliğimde on iki sene kadar 

uzak şarkta bulunduğum için, uzak 
şark işlerini yakından bilirim. Bu iti
barla hükfı.metim beni uzak şark 
merkezlerinden Tokyoya tayin etti. 
Bu karar o kadar ani oldu lı.i, hükU
metim benim reyimi bile almadı. E -
ğer bana bıraksaydılar, Tü.rkiyede 
kalmayı tercilı ederdim. Bunun bir 
çok aebepleri vardır. Bunlardan bl. 
ri Türkiye Dış Bakanı Doktor Arasla 
aramızdaki dostluktur. 

tarafı var mıdır? m:ıaıarmda yıldız ıpretıı ola.olar, llze, 

- Bog~ azlar meselesi de nw.alıede- rinde muamele görenlerdir. Rakamlar 
aaat U de ka~ aatq tl,yatlarrıur. 

lerle aldkadar olan bir meseledir. Fa- 11-----------'------ıı 
PARALAR kat bu mesele, muahedeyi imzalıyan 

diğer devletlerle yapılan müzakereler 
neticesinde 1ıal olunursa, tabiatile 
muahedenin ihlali mevzuu bahsola
maz. Onun içindir 1.1. münasip za
man bekleneceğini sanır ve umarım. 

Bugünkü vaziyetlere, hadiselerin 
uygunlaşmasım beklemek en mal.."Ul 
harekettir. 

UZAK ŞARKTA 

• Londra 
•Nevyork 
•Parl• 
•lıtllAno 

•Brüksel 
• AtinB 
•Cenevnı 

•Sotya 
•Amaterdam 
•Prag 
• Stokholm 

622 • 
L26 -
un.-
t~-

b2-
2!3, -

!-ilC>,-
2!-
84.-
112-
tın-

• vtyana ~s.-

"Madrld 16 -
* BerHn B2 -
• Varıova 24-
•Budape§te ı>.S. -
• Bllkreıt tl3.-
•Belgrad 02.-
•Yokobama 1$! -
•Alim 1180 -
*Banknot 238-

Ankarada bulunduğum iki buçuk 
sene içinde Dış Bakanınızla bazan iki 
saat süren konuşmalannula dış siya.. 
sada Fransa ile Türkiye arasında hiç 
bir noktai nazar farkı olmadığını 

memnuniyetle gördüm. Türkiyenin 
iakip ettiği dış siyasaya karşı Fran
~amn bü11ük sempatisi vardır. Tür
Uue gibi, Fransanın dış siyasası da 
"llllıa dayarım.aT.:tadır. JJı., Bakanmı

·m gerek şalHıan, gerek Tilrk lıii.kfı-
111eti lıesabına samimi bir sullı sever 
olduğunu yakından takdirettim. Tür
kiyenin biiyük önderi Atatiirkii yakın
dan tanımak şerefine nail oldum. 

- Uzak şarkta vaziyeti nasıl gö-ı•----------------•ı 
ÇEKLER 

BEYNEL~IILEL Y AZlYET 
Beynelmi.lel siyasi ı•aziyet hakkın

daki fikrimi soroyorsunuz? Bir kaç 
yündenberi yolda bulunduğ11m ıçırı 
son vaziyeti bilmiyo,.um. Fakat Au. 
rupada, billıaı~sa Fransada mualıe
lıedelerin bozulm.asından doğan bir 
endişe vardır. !tlualıedeleri tadil ve
ya taslıifı etmek isti yenler nzuvaff ak 
olacaklanndan emin değildirler. Esa
sen eıkl nwalıedelere itimat edileme
diğine gö1'e, yeni muahedelere riayet 
edileceğini kim temin edebilir?. 

rüyorsunuz?. Bir harp ihtimali var 
mıdır?. 

- Japonya ile Sovyet Fusya ara~ 
sında bir harp olacağını zannetmiyo. 
rum. Uzun müddettenlieri Japonya 
ile Rusya 11e Ja110nya ile 'Amerika a
rasında llarp çıkaroğı söyleniyor. Fa
kat siz de görüyorsunuz ki, böyle 
bir harp olmuyor. 

AKDENiZ TEHLiKESi VAR MI? 
- Akrlcnizde sulhun tehlikede ol. 

duğunu zannediyor musunuz?. 
- Ne Fransa ne de lngiltere, 

ltalyaya karşı telıditkar bir tavır ta· 
kınmadıkları için Akdenizde sulhun 
tehlikede olması mevzuu bahs değil
dir. Yalnız ortada bazı giiçlükler 
vardır. 

:ıı: !"!o :(. 

Fransız büyük elçisi Bay Alber 
Kamerer, İtalya - Habeş harbi mu
kadderatının Cenevrede toplanan on 
üçler komitesi tarafından verilecek 
karara tabi olduğunu söylemiştir. 

:(. :{. :(. 

• .Londra 621,76 •Viyana U~7 

•Nevyork 0.79f> •Madrld fı8192 

•Parla L206 * BerllD t,9762 

• M.1111.no tOOS7ö • Varvova U244 
* BrllluıeJ l70 • Budape~te !,M62 

*Atlna t;4.- * BUkre§ LU8466b 
•Cenevre 2.«09 •Bel~ ;$4 9217 
• Sofya tı4.S718 • Yokohama 2. 7:>90 
• Amsterdam 1.1712 * Moskova 2~78bö 

•Prag 10.22 cı Stokboım !31212 

ESHAM 
1!1 Ba.nkuı 10 80 

* Anadolu ı!S 8b 
Rejf u2:ı 

Şlr. Hayrty 16 OOJ 
Merkez Bank 64: 2b 
U. Sigorta .00 
Ponomonb b,00 

ıstlkraztar 

l'ramV&J ıt.00 
Çimento LO 60 
Onyon Del O 00 
Şark Del. l) 00 
Balya JOO 
Şark m. ecza J,00 
Telefon uoo 

Tahvlller 
• 1938 T.Bor. I 2:3 .4b Elektrik 00,00 

ıU.70 

HOô 
4S2'J 
4S.20 
iS2U 
4900 

• • • ll 22,UO Tramvay 
.. .. .. m ~217 Rıhtuo 

laUk.Dahiıt w, ~ • Anadolu ı 

Ergeni IııUk 118,00 *Anadolu n 
1928 A M 10 0U * Anadolu m 
* S. Erzurum Uô. " MUmc!lslJ A BOZANLAR ZARAR EDECEK 

Her hangi bir kazanç elde etmek 
için mualıedeleri ilılcil edenler, elde 
etmek istedikleri neticeye varma.k için 

Hnber aldığımıza göre, Fransanm ..,.. ______________ -' 

yeni Ankara el~isi Bay Ponso yakın
da şehrimize gelecektir. Zahire satışı 

on mhli fazla zarar göreceklerdir .. ı •:----------------.., lsta.ııbuJ ucaret ve r.ahire borsaAmda dün 
~leseUI. yüz bin niifusluk bir araziyi A 9 k e r il k i Ş 1 e r İ muamele röreo (kilo) Dlllddelcr: 

memleketine illıak etmek istiycn Tıer =---------------...;:ıı Kş. P. Kş. P. 

hangi devlet, bu gayeye v,armak için Kadıköy As. şubesi. 
mutlaka bir milyon ki.,i lele! etmek 1 - Şimdiye kadar askere gitme-
zarurcline düşecektir. miş olanlardan aşağıda doğum ve sı-

ılfuahedelerin tadili, felsefi bakım- nıfları gösterilenler 936 Nisanda çağı. 
dan kolay, fakat tatbikı bir çok mah- 1:!lacaklar. Ve askere gönderilecekler

zurlar doğurabilecek mahiyettedir. u..r. 
Atırupanın bugün karşılaştığı mesele 2 - Şubede toplanma günü ayrıca 

bildirilecektir. 
şudur: Mualıedelere güı:enilebilir 
mi, güı·enilemcz mi?. Halledilmesi 3 - Bu doğumluların şimdiden şu-
. beye muracaatla kayıtlarını yaptırma. 
ıcap eden asıl me~elc işte budur. Çün- ları lazımdır. 
kü ,Uilletlcr Cemiyeti bile sullı mucı. 
Ttedelerl11e dayanmaktadtr. Piyadelerden 316 dan 328 doğum- ı 

lu dahil. 
SURiYE IŞLERI Müzika 316 dan 329. doğumlu.dahil. 

Öğrenmek istediğiniz diğer mese- Jandarma 316. 330 doğumlu dahil. 
leye, yani Suriye fevkalM.e komise- ===:================= 
ri Kont dö JJtartelin Paristeki konuş.. Yen1 Ese1 /er 
malarına gelince, bu tamamen idari SiY ASAL BILGJLER _ Her 
maldyettc bir temastır. Suriyelilerin muntazaman intişar etmekte olan :r. 
lJli~let.ler Cemiyetine girmek istedik - yasal bilgiler "mülkiye., mecmuası bu 
lerı rırayetine dair bir şey bilnıiyo - sayısile beşinci senesini doldurmuş bu-ı 
rum.,, lunuyor. Memleket neşriyatında ilmi bir 

ISIIENDERUN KALDI ,leğeri olan bu mecmuanın 60 mcı sa. 
- Türk - Fransız anlaşmasına' y:sı~~a. "Pr .. op~~~nda., "Türkiyede şe:I 

göre lc;kenderuna verilecek rnuhtari- hırcilık tekamulu,, "harp sonu ziraı 
yet meselesinin bugünkü vaziyeti ne. reform hareketleri,. , "yeni devlet şe
dir? killeri,. , "Almanyada siyasal rejimin 

Nev'i; En az En çok 

Buğday (yumu§oak) 7,15 7,20 

" (kızılca) 6,17,5 7,5 
Arpa 3,35 
Çavdar 5,20 s.22 

oı'ıı (Ln?ı) .nsıw 

Nohut (kaba) 7,10 
Tiftik (mal) 78 
Yapak ( Anadol) 50,20 58 

., (Trakya) 64 65 
Var§ak deresi çifti 1600 
Tilki derisi çifti 560 960 
Porsuk deriııi çifti 660 680 
Çakal derisi çifti 175 200 
Tavşan derisi dedi 17,5 21 

T k • CUMA Curnlllrtesi 
a Vlm 10 Nisan t 1 Nisan 

=======118Muharem 19Muharem 

Gllıı doğuşu 

Glln bııtışı 

!'abab nam8%l 
Oğle nıımar:ı 

fkJodl namazı 
Akşam namazı 

Y' 8 tSJ Ollma21 

imsak 
Yılın gf"çcn günleri 
Yılm kaıan günler! 

5 :ı ı 
18,39 
5% 
I~ 17 
15,45 
18,38 
20 ı ı 

:~.:i .j 

!00 
2tJ5 

~2• 
1 a.:~9 

;:; ~h 
12 l i' 
15 •• 'i;'i 
:s :m 
20.12 

3.!'2 
l () ( 
264 

- f.<;1..·endcrun saneağma muhtari- Üniversite faaliyetine tesiri,, b"sşlıkh 
yet ~rllmlştir. Türki11e ile Fransa yazılarla ayın siyasası ve kronolojisi 
arasında rtlç blr ihtildl yoktur. Fran- vardır. Tavsiye ederli. ----------------.: 

Bu~unıın i~inci eui 
Genç hikayecilerimizden Sait 

Faik şimdiye kadar yazdığı hi
kayeleri "Semaver,, ismi altın. 
da toplayıp neşretti. Bu güzel 
Hilcdyeyi bir nümune olrnak ü
zere bu kitaptan alıyoruz: 

Mutfağında kızarmış ördek, suyuna 
bulgur ve irmik helvası hazırlanmış 

köy evine niçin gittiğimizi o gün bilmi
yordum. Bugün dertli ve kimsesiz, ote• 
lin penceresinden geçen tramvayla'"a 
bakarken, niçin bu köy evine bir akşam 
üstü sessiz sadasız, bekleniyormuşuz 

gibi indiğimizin sebebini söylemiyece -
ğim. 

Akşam ezanı daha öbür köyde okun
muştu. Atlarımıza biraz su vermiştik. 

Babam şehirden çıkalıberi somurtmuş
tu. Bir taraftan bulutlu gök, diğer ta • 
raftan yolun tozlan ve hendekleri si . 
nirlerini adamakıllı germiş olacaktı. Bir 
kelime söylesem belki geriye dönecek
tik. Kazanın sessiz, köpek sesleri dolu 
sokaklarım tekrardan dörtnalla geçe -
ceğiz; atlar ahıra bağlanacak, o bele -
diye kıraathanesine, ben odama kapa -
nacağrm. iyisi mi ses çıkarmamak ha
yırlı idi. Ben de somurttum. Yalnız bir 
iki defa dalgınlığımdan atım sürçtü. Ba 
bamın kirpiklerinin rüzgarlandığma 

dikkat edebildim. Gözlerini çevirmedi 
bile. Çünkü ekseriya, bu gibi hallerde 
göz göze geldiğimiz zaman kendini tu
tamaz sun'i ve müstehzi bir gülümseme 
dudağını kenetledi. Kendi atı hiç sürç
mezdi. Dediğim köy evine vardığımız 
zaman atlarımm ufak, oya gibi bir köy 
çocuğu aldı. Kasketinin kenarına so -
kulmuş karanfile baktığımı sandığı için 
çiçeği bana verdi. Halbuki ben onun, 
ıslak saman rengindeki gözlerine, yü -
zünün ayni renkteki derisine bakmış -
tmı. Kimbilir karanfiH bana, belki de 
onlan veremiyeceği için vermişti. Bu 
arada babam arkasını dönmiiştü. Veri
len çiçeği önce kokladım. Sonra, kas -
ketimle kulağımın arasına yerleştirir -
ken babamt bana bakar buldum. Gül • 
medi. Ciddi de değildi. Yüzü ifadesiz, 
mümkün olduğu kadar saçma ve sakin
di. Kızardım sanırım. Bir Hint horo -
zuna gözlerimi dikmiştim. Kırmızı ve 
tüysüz boynuyla bu yan karanlıkta ne 
kadar cüsseli, iri şeydi. Ne kuvvetli ol -
sa gerekti. 

Babam, hadi sersem, diye mırıldan • 
dı. 

Biz evden içeri girerken; çocuk et
rafımxzda ağır ağrr atlan gezdiriyor -

Yazan: Sait Faik 

doğru yollandık. Orada genç bir ka • 
dm vardı. Akşama karşı türkü söylii ' 
yordu. Biz girince ayağa kalktı; gi.ililıtl' 
sedi. 

Odanın içini köhnemiş bir meY"' 
kokusu sarmıştı. Yerdeki Kocaeli kili• 
mi ıslak bir kırmızı renkle, gaz lamba' 
srmn altında, acayip bir reçel gibi kaY' 
nıyordu. 

Bu esrarengiz seyahat, beni tecessiif' 
ten tecessüse attığı için her şeye dile ' 
kat etmeğe çalışırken, babam birdenbi • 
re bana döndü. Daha genç kadının se
lamını iade etmeden: 

- Hadi oğul, git. Emine yardmı e~ 
Atları işetmeden ahıra sokmayın ha.• 

Atlar işemişler; ahıra girmişlerdi; 
Önlerine kuru ot yığılmıştı. Ahınn eti' 
ğine de Emin oturmuştu. Elinde çalaı 
bir dal soyuyordu. Yanı ba§ına otur• 
dum. Yüzüme bakmadı. Elindeki sopJ' 
yt bana söyliyecek bir söz bulmak içillı 
sinirli sinirli çakısile kertiklediğini fat' 
kediyordum. Gözüm, elindeki dalda. , 

- Ne dalı o? dedim. 
Bir müddet cevap vermedi. Elini ~ 

mişti. Bir kedi dili kadar keskin, si\lflı 
pembe dilile parmağım uzun zaman y•' 
ladı. Sonra kızılcık rengindeki dudak ' 
lan arasından: 

- Kızılcık, dedi. 
Konuşmadık. Bu taze, su kenarıııd• 

yaz sıcağı kadar ılık çocuk, bana glit' 
terdiği ilk aşinalıkan çoktan pişııı•" 
olmuşa benzer gibi idi. Evden kahrıc• 
bir kadın sesi bizi çağırdı. Kızarmış ı;r 
dek, suyuna bulgur ve irmik belvafl 
yedik. Sofra tahtadan bir yer sofra•' 
idi. Peşkirler, kalın bezdendi. Tahta le•' 
şıklar vardı. Babam ve bana çatal c!' 
koymuşlardı. Geçenlerde, ay ışığıııc!' 
mısır tarlasında domuzlarla acayip, I>~! 
kunç bir saklanbaç oynanmıştı. Et11

111 

kadar bir çocuğu, domuz; göbeğinde~ 
ikiye biçivermişti. İhtiyar kadın bU 11ı 
kaycyi ağır ağır, uzun uzun anlat~ 
Vak'anın kimlerin tarlasında gc.çtiğİli11 

.... ' 
çocuğun kim olduğunu, avcıları isı ... 
lerile birer birer anıyordu. Babam, bt:P' 

' sini tanıdığı anlatan bir yüz takl11 , 

mıştı. Emin mütemadiyen bana balcf 
11 

yordu. Biz üç erkek ve ihtiyar kadı l 
yemek yiyorduk. Genç kadın hizt11e, 
ediyordu. Yalnız avuçlarındaki kı1'111 • 

·· eb1
' yı, sahanları sofraya koyarken, gor , 

liyordum. Yemeği ihtiyann namaz 1'1
1
.0 

dığı yerde yedik. Yemekten sonra e;, 
üst katında ocaklı bir odaya çıktık· , 
min ocağı yaktı. Bir siyah koyun p6~&• 
tekisinin üzerine diz çöktü. Ve bir mO , 
elet sonra da boylu boyunca oraya u:ı:a ~ 

Köy evinin içine ayak basar basmaz nıverdi. Boyu koyun pöstekisini an'" 
elbette. bir saman ve hafif tezek koku - aşıyordu. . dO 
su duyulur. Biraz daha yaklaşınca ya - İhtiyar kadın da minderin Uzerıll , 
yıkların bulunduğu yerdep eskimiş bir uyuklamakta idi. Ben onun yanı baf'~r 
ayran kokusu ela burnumuza çarpacak- da idim. Elim elinde idi. Uyku sari ıı,. 

·<10•' 
tır. Dört be§ ayak bir merdiven çtktık. hastalık gibi bu elden bana geçı, , 

du. 

Tahtabo~, muallim kürsüsüne, daha doğ gözlerim kapanıyordu. Elimı ihtiyar ıc;. 
rusu millet bayramlarında uluorta söz dınm kuzu, mazlUm elinden kurtardı (11 

söyleyen hatipler için yapılmış kürsü • Biraz uzağa, Eminin pöstekisine doı 
lere benziyen bir yerde, bir kadın na- uzattım. 

d 
se • 

maz kılıyordu. Babam bu kürsünün be- Bu sırada babamla genç ka Il'l • 

· · ~ d b ·· .. d" · .. · d 'd'l B b cıgat• şmcı ayagm a, en uçuncüsünde bir ırın uzerın e ı ı er. a amın , 
müddet bekledik. Ayakk~bdanmızı ev sı, esrarengiz ışıklar ve dumanlarla ı:r 
kapısının dışında brraktrğrmız için yün !evleniyordu. Düğünlerden, genç kıl ~· 
çoraplarımız evin içinde ufak bir gürül· dan, delikanlılardan bahsediyorlardı· ..• 
tü bile yapmamış olacağını tahmin edi· minin yüzünde ocakta kor olınU§ ~ot)'• 
yordum. Öyle ki kadın, son rekatı bi _ killen bir odunun çıtırdısı çiçeklend

1
• 

tirip selam verirken bizi görüverecek; yudum. . "S • 

bu yan karanlıkta, babamm zaten he • Uyandırıldığım zaman tan yerı ag i'! 
. 1 .. .,e'/ 

yutai halı gö gclerle büyüdüğü, esatiri· rıyordu. Kasabaya, babamın iç gıt ı.eıJ 
leştiği için çığlık çığhğa köyü ayaklan- girdiği zengin evine doğru yol alı~" ' 
dıracak sanmıstım. Hiç de beyle olma • taze manda sütünün kokusu sıcak. il ' 
dı. Kadının sağ tarafrnda oiduğumuğ i- harı. halii sabah sisile ürpermiş yü~" , 
cin ilk selam veri~inde bizi gördü. Bl"ıı mün üstünde. hala ihtiyar kadınırı ,,11, . ·rı ,. 
evvela ihtiyar kadının clıt'1ı>klanna b2k- sesi alında, hali karde!\İm Ernırıı . Je 

~ ·çıt111 

tım. Sakin krpırdaşırlt1rkt-n t7Özlerin; lın parmakları parmaklarımın 1 

ttördüm. Bu ;or<>da ctkrk srık;ık kemik . sabit idiler. . fo' 
terini farkedrh;jrtim. Ba"'•~T öhür t<ır- Bu hissi uzun müddet. alaminli.t ...,ıı• 'bl ... 
fa cevirirken k;olhirndrn n~ hir mubah- toğrafçıların cık:ırttığı Jcartlar gı ırııW 
het rrclio rreciver<li: rüzp-f.r gibi csivcr- hafaza ettim. Sonra sarardılar, bel 

eli. Bac-örti:;;i"ı•ii kokla""'h·ı~cvdim. rJe - leştiler. ~ 

clil"'I Be\"37 tü1 ıenttenl1i. N:rıerninki ...-i --------------
bi. Ru sefer?. ... ~. •dk.:ıt rlrılıı h;:ı.,ım t"k· COCUK BAKIM EViNDE 
rar b'ze Ce\·ir...1; Karsr tar?.ft;ı hir t-a - - ııııt' 
pıvr a,· ... j müc:f;k b~sıa is:ıret ederek: Edirnckapıdaki bakım evine ll J!f' 

leri sabahleyin işe giden çocuıdaı:Atl· 
- Ömer ağa, dedi Fatma içe:ide, myor ve akşama knc!ar bakılıYoıv tJJ 

gir.,cnize. ·"° Bundan sonra anneleri olrn8r~ctl1'· 
B.,ham - Gireriz. Sen rıasıl? fyisiıı babaları olan fakir erkeklerin C:t~11 ,·i 

ya nine. lan da almarak bakılacak ve 
Kadın başım salladı, biz karşı odaya edilecektir. 
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Ömer Bedrettin'in fikirleri Mimar Slaaa dila saygı ile anıldı 
Milli eser ne demektir? 
Son nesil, yakında emsalsiz bir güneş 

gibi her tarafı aydınlatacaktır 

"Sinan mimarisi kemale ermiş, olmuş bir 
mimaridir. Eseri kusursuz güzeldir,, 

Şair ömer Bedrettinin anketimize 
verdiği cevaplardan bir kısmını dün neı 
t'ebniıtik; geriye kalan bir parçaaıru da 
bu.trün veriyoruz: 

Bu memleket edebiyatr, milli edebi • 
yat için herkesin ayrı bir telakkisi v~r
drr. Milli edebiyat mevzuu bahsedildi 
rni bizd~ ekseriya Piyer Loti de ortaya 
konur ve bu Fransrz edibinin İstanbula 
ait eserlerinde yine Fransrz olarak kal
nıasr misalli~ mevzuun ehemmiyeti ol
madığı iddiası sanki en kuvvetli deli -
lini kazanır .. Bir eserin milli olması için 
elbette mevzuun vatan \re millet olma
sı ne bir zaruret ne de kafi bir sebep -
tir ve elbette mevzuu yabancı memle
ketlere ait eser de (gayri milli) değil
dir. Fakat (milli) kelimesini hemen he· 

hen san'atkann mensup olduğu milliyetin 
hüradifi gibi geniş ve şümullü tutmayı da 
fahaan doğru görmüyorum. Fransrzlar 
Piyer Lotinin İstanbula ait romanını 
belki gayri milli addetmezler, fakat mil
li addettiklerini zannetmiyorum. 

Alafranga olmıyan, samimi olan her 
Türk san'atkarmm eserinde (milll) ke-

.J.imcsindeki mefhumdan her halde bir 
şey vardır. Bir Fransrzm Türkiyeye ait 
eserinde mutlaka bir Fransız ruhu, bir 
Türk san'atkarırun, Fransaya, İngiltere 

lit mevzuları yaşatan romanında, şiirin
de herhalde bir Türk ruhu sezilmesi 
~aten şattır.Tabii, hakikt san'atkarlardan 
bahsediyorum. Fakat bir milliyet karak
terinin zarureti olarak bulunması tabit 
olan bu duyuş ve görüş farkı, bu hu -
ııusi koku elbette bizim kastettiğimiz 

(milli) kelimesini doldurmaz ve her -
halde milli edebiyat, diye bir şey de 
\Tardır. San'atkar, dalına muhit ve cemi
yetin tesiri altında bulunduğuna göre, 

ı rı., rnillt karakterini, milli hususiyetini ya· 
tıı Jadığr muhitten alır. Bu hususiyet ve 

ı. ... fo'&m, millet ve toprağına kültürüne 
ka:-şr o]an alakası, yakından temas de
recesile mütenasip olduğunu kim inkar 
edebilir? Münevverliğin iğrenç tehlike -
si olan alafrangalığın en kuvvetli ma • 
nası, kendi ruhunu, yabancı rüzğarla -
rın çarkına kaptırarak muhitine ve ben
liğine karşı istihfafkar olmak değil mi • 
dir. Mademki toplu manasile edebiyat 
bir milletin, bir devrin san'at halinde 
in'ikbından ibarettir. Bir Türk san'at
karınm kendi öz toprağında ve muhi -
tinde, kendi dağlarının, ormanlarının 

\re ırmaklarının arasında, onların ruhi· 
le kendi san'at ruhunu kanştrrarak, öz 
nıuhitinin ve milletinin derdinden, se -
vincinden, hususi renginden yaratılmış 
eserile, ayni sana'tkarın Paristeki bir 
nıacerayı anlatan ve tabiatile alafranga 
olması da icap etmiyen eseri arasında 
çok fark görüyorum. Grap edebiyatı -
nı da hakkile tetkik etmiş ve onun ha -
'7asında yıllarca yaşıyarak bizim ede • 
biyattmızla garp edebiyatı arasında in· 
ce araştırmalar yapmış olan büyük şair 
Yahya Kemalin edipleri ve şairleri mem 
lekete daveti de bunu göstermez mi?. 

MiLU ESER NE DEMEKTiR? 
/ 

Ben, evvela eser sahibinin hakiki bir 
san'atkar olmasını şart koştuktan son • 
ta bir eserde "millilik" ile "mahaUilik"i 
biribirini tamamhyan iki mefhum ad • 
dediyorum. Denizin olduğu yerde, de· 
niz renginin zaruri olması gibi .. Maale
sef bizde tenkit sahasında olduğu kadar 
sanat fikirlerinde de ekseriya şahsi dü -
§ilnüliir. Ediplerimizin bir kısmı İstan
bul.dan dışanya çrkamadığr ve memleke· 
ti tanımadığı için mahalliyet onlara gö· 
re elbette mim olmakla hiç alakadar 
addedilemez. Defalarca Avrupanrn muh
teUf memleketlerine gittikleri halde bir 
defacık Anadoluya çıkmamış edipleri • 
llliz her halde az değildir. Mehmetçiği 
anlamadan, bilmeden, onu boğaz içinde 
tahayyül ederek yazan şairin, memleke· 
tin hususiyetlerini görüp tanımadan, 

hütiln ruhile onunla kaynaşmadan Ana
doludan bahseden romancmm eserını 
hakiki manasilc ben şahsan milll say -
~. zaten böyle eserler samimi olma· 
dııı için, tablatile kuvvetli de olmaz. 
Benim dllşUnceme göre, milli eser, ken
di ınilletinin ve toprağının hususiyetle-

rini renklerini duyarak, sezerek bu mil· 
let ve toprağın ruhunu görüp gösteren 
samimi ve kuvvetli san'atkarın eseridir. 
Hatta bu eser sadece kendi ruhunu an
latan bir eser bile olsa .. Bir tek kafi -
yenin bile şiirde hazan büyük bir tedai 
yaratarak sanat eserinde mühim bir 
rol oynadığı meydanda iken şair ve ro -
mancı için mevzuu ehemmiyetsiz telak
ki etmek de bana şiirde mücerret bir 
ilham kabul etmek gibi bir şey geliyor. 
Bu, sadece mevzuun kafi olmadığını, 
daha evvel san'atkarın şahsiyeti v,e kıy· 
meti olması lazımgeleceğini anlatan 
doğru bir iddiadan çıkarılmak istenil • 
miş yanlış bir hükümdür. Sembolist bir 
şair için de, şiirine vesile mahiyatinde 
bile olsa, bir mevzu vardır. Hele roman 
ve tiyatro için mevzuun ehemmiyeti hiç 
söz götürmez, sanının. Ustat romancı 

Reşat Nurinin yarattığı Çalı Kuşu, ar
tık her köşesi didiklenmiş İstanbul kal· 
drmnlarını değil, Türk catniasmm asıl 
büyük kalabalığının yaşadığı Anadolu 
ya ait olduğu için ve duyulanr, görüle
ni ya~dığı için bu kadar sevildi. 

Anadoluda binlerce el değmemiş mev
zu, hakiki Türk edebiyatını yaratacak 
ve onu beynelmilel yapacak san'atkar· 
larını bekliyor. Böyle olduğu halde, en 
çok garpçı olmasr lazımken Yahya Ke -
malin şuurlu garpçılığına, san'atkarları 
memlekete davetine ve bir çok millet -
tere ait açık örneklere rağmen bazı kıy 
metli ediplerimizin, henüz edebiyatı • 
mtzda nam ve nişanı olrnıyan Anadolu
muzun şiirini ve romanını teşvik ede • 
cek yerd~ memleket edebiyatından, çok 
defalar, gençliği soğutacak şekilde bah
setmelerini edebiyatımız için zararlı gö
rüyorum. 

ESKiLER VE YENiLER 

- Eski ve yeni ediplerimizden kim • 
leri beğeniyorsunuz? 

BUyU.k Tilrk D!hisi mimar Sinanın 
ölümünün yıldönümü münasebetile 
dün yapılan tören çok heyecanlı oJm~ 
tur. 

Törenden evvel Süleymaniyede top. 
lanan talebemiz canıiin içine alınmış, 
burada mimar Bay Sami ile Bay Ab
düllah Ziya o=ılara büyük mimarın ha. 
yatını ve eserlerini anlatmışlardır. 

Bundan sonra mimar Sinanın gö
müIU bulunduğu kabre gidilmiştir. 
Kabir, milli talebe birliği, vakıflar 
baş müdUrlüğti, belediye , banka fen 
mektebi, mühendis mektebi, güzel san' 
atlar akademisi, Halkevi ve daha bir 
çok teşekküllerin çelenkleri ile süslen. 
miş bulunuyordu. 

Törene başlanırken , C. H. Partisi 
başkanı B. Recep Peker gelmiş ve tam 
saat 16 da İstiklal marşı ile törene 
başlanmıştır. nk olarak güzel san'at
lar akademisinden Bay Orhan söz söy. 
!emiştir. Bay Orhan: 

BiR BJN'AT PIRLANTASI 

- "Buraya bir ölüyü ziyaret • 
ten /azla , zaman törpüsü altm . 
da üçyüz bu kadar .senedenberi aşın· 
mak değil, zerresini bile kaybetmeyen 
bir san'at pırlantasına olan hayranlı • 
ğımızı ortaya kaymağa geldik ... ,, diye 
söze başlamış, yüce Mimar Sinanın e. 
serlerinden ve eserlerinin değerinden 
bahsetmiştir. 

GENÇLlOIN DUYGULAR/ 

Bay Orbandan sonra yük};ek mühen 
dis mektebinden Sadık TaşkömUr söy
lev vermiş, Sinanın eserleri karşısın. 
da. gençliğin duyduklarını tahlil et. 
miştir. Bundan sonra milli Türk ta. 
lebe birliğinden Abdülkadir, Karahan 
kürsüye çıkmı~, çok heyecanlı söyle . 
vinde demiştir ki: 

- "Omınla bütün bir Türklük aıe. 
mi öğünüyor. Nasıl öğü.nmesin ki, gü. 
zeZ manzaralı Van gölünden tutunuz 
da na.clı Bodine kadar .Anadolunt~n ve 
Ru.melinin birçok yerler·i Sinan adını 
yakından bilirler. Onunla nasıl öğün. 
miyelim, ki, çıraklarından mimar Yıı. 
su/ biiyük bir Türk hükumdarı olan 

- Eskilerden Fuzuli ve Şeyh Gali • 
bi, Bağdatlı Ruhiyi, Yunus Emreyi se -
verim. Sonra Hamidi çok samimi ve 
derin bulurum. Serveti Fünündan, Fik- -§i•ir•d•e•n-fa•z•l•a•m-e•n•su•r-ş.ii•r•e•y•a•k•ı•n•o•l•an--
retin duyarak yazdtğt bazı şiirlerini ve lardan ziyade ahengi de güzel olanları • 
Halit Ziyanın romanlarım beğenirim. nr daha çok beğeniyor ve seviyorum. 
Daha sonralardan, nesir ve romanda Cahit Sıtkıyı, Ahmet Muhibi, Fazıl 
Halide Edip, Yakup Kadri. Falih Rrf - Hüsnüyü, Hamit Maddi beğeniyorum. 
kr ve Re§at Nuri kuvvetli ve ktymetli "Bu dağlar" şiirini yazan Fazıl Hüsnü
bulduğum romancılar ve muharrirler - de çok zengin bir muhayyele var! 
dir. Her halde bir değişme ve hakiki bir 

Peyami Safanrn bazı romanlarını ve yenilik devresi içindeyiz. Uykuda olan
bilhassa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu- lara, yahut gözlerini mahsus kapayan
nu çok kuvvetli ve güzel buluyorum. lara, bulunduğu zengin şafak aydmlığı 
Onun muhtelif hildiselere, daha ziya - içinde görünen son neslin, öz iklimleri • 
de san'at bahislerine ait en ince fikir . mizden getireceği emsalsiz güneşi, gün· 
lerini, kıymetli ve üstatça tahlillerini düz olunca herkes görecektir. 
mütekasif bir halde veren güzel yazı • - San'at hayatınızda ne yapmak isd-
larım hakiki bir hayranlıkla okuyorum. yorsunuz? 

Yenilerden, hikayede Sait Faik ve - Ben, edebiyatla alakadar ve meş -
Sabahattin Ali bence muhakkak ki çok gul olmak için ayrılabilecek zamanımın 
inkişafa kabiliyetli genç iki kıymettir. darlığım, benim Anadoluyu gezip gö . 
Nazım Hikmetin bütün gayretine rağ- rerek, tanıyarak san'at gayeme ulaşma
men hazan şairlik tarafma kendisini tes- ma yarıyacak cazibesile telafi eden bir 
lim ederek yazdığı şiirlerini ve tiyat • meslekteyim. Bazı arkadaşlamn gibi, 
rolarınr, Necip Fazılın şiirlerini ve şi • her vakit edebiyat havası içinde kala -
irleri]e beraber, bugün Ahmet Haşitnin mayışxma rağmen, Anadolunun şiirini, 
yerini dolduracak kadar renkli ve em • tiyatrosunu ve romanını bulmak ve yaz· 
salsiz bulduğum orijinal nesirlerini, Ah- mak için duyduğum arzu ve iştiyakın 
met Kutsinin içi dışı Türk ve tath bir içimden hiç gitmediğini hissediyorum. 
sembolizm yapan, uzun tesirli, güzel şi- Bunun da şüphesiz esaslı hazırlıklarla 
irlerini çok seviyorum. Girdiği sahada ve çalrşmakla mümkün olabileceğine ka· 
kuvvetli ve samimi gördüğüm ve inkı • niim. Memleketi, halkiyat, ve muhte • 
lap şiirlerinden, duyularak yazılmış çok lif hususiyetlerile, yaşayışile yakından 
güzel parçalar okuduğum Behçet Ke • görmek ve tanrmak ihtiyacı kadar, gar
malle, ilhamrnr memleketin renginden, hın bu çalışmada faydah olacak başlı • 
kokusundan ve gurbetinden alan Kema· ca eserlerini okuyup tetkik et~.eği de 
lettin Karni son neslin başlıca kudret . elzem görUyorum ve buna çalışıyorum. 
lerindendir. Roman ve hikayelerile Su- Tabii işin yapabilmek tarafını zaman 
at Derviş ve "Git Bahar" şiirini yazan gösterecektir. Bu sahada söz bence, e • 
Halide Nusret de elbet kadrn muhar • ~erlerindir. 

rir ve şairlerimiz arasında birer kıymet- - En çok sevdiğiniz şiiriniz?. 
tir. - Zaman geçtikçe, herkes gibi be • 

Yedi Meş'alenin kıymetli gençlerin- nim de yazılarıma karşı olan sevgim cs
den başka son neslin en genç şair - ki halde kalmıyor, Bunların içinde artık 
lerinin eserlerindeki yeni sesler ve du - hiç sevmediğim bazı yazılarım olduğu 
yuşları sevinçle okuyorum. Bu şiirler - gibi, bugün de sevgimi muhafaza eden
den Nazım Hikmetin bir çok serbest leri var. Size onlardan "Bataklık Gü • 
nazımlarmda bile varlığı hissolunan a- neşleri" isimli yazımı vereyim. 
henk İtinaszna karşı lakayt kalınarak, [uBataldrk Güneş~n" adlı şiiri ya • 
yalnız iç Sleminin yeniliğine ve zengin- nn.ki Mynmzda Güzel San'atlar aahi • 
liğine ehemmiyet verllmJ~ ve manzum femhde okuyacak~ınız.J. 

Babürün çağırısı üzerine ta Hindis., 
tana kadar gitmiş ve oradcı Lahur) 
Delhi, Keşmir ve Ağra kalelerini yap
mıştır. 

Mütevazi türbes-i önünde Baygı i. 
le toplandığım1z büyük ölü) sen bilyük 
Türk milletinin bahtiyar bilyüklerüı

densin.,, 

BAY ZIY ANIN SôYLEVI 

Bay Karahandan sonra belediye i
mar müdürü Bay Ziya Kocaimar kür
süye çıkmış, söylevini vermiştir. 

Bay Ziyanın söylevini ayen yeri. 
yoruz: 

Sayın arkadaşlar; 

On dördüncü, on beşinci aszrlarda: 
Garp Avrupası orta zamanların dış 
tazyiklerile sıktşnuş, ancak küçük 
motiflerle, dekorlerle sanat göster. 
meğe kalkmış, bir tasannu sergisi lıa.. 
lini almış eserlerinden bıknuş eski 
zaman medeniyetlerinin, Tii.rk et
rüsklerinin kurduğu, eski Elenlerln 
yii.kselttiği, Romanın yaydığı sanatı 

ihya etmeğe teşebbüs ediyorlar, Rö. 
nesans devrini açıyorlarken: 

Şarki Avrupada ve Anadoluda öz 
Türk mlmarlan da bulundukları ikli
me, semaya, malzemeye, yaşıyan 

hayatın icaplarına uygun ve kendile
rine has yeni bir Türk mimarisini 
ilerletmeğe uğraşıyorlardı. Bu mi
maride en büyük vasıflar; ezeli Türk 
vasıf! arı olan nizam., intizam, sa. 
delik, büyüklük, vakar, doğruluk, 

samimiliktir. 
1490 tarihinde Anadolunun bir bu

cağında doğan bir Türk çocuğuna bu 
mimariyi erişilmez bir mertebeye çı.. 

lcarmak, yurdun lzer köşesinde ölmez 
abideler dikmek mukaddermiş. 

Koca Sinan diye ün alacak olan 
bu çocuk, 45 yaşlann'a kadar milleti
ne savaş meydanlarında hizmet edi
yor. Aynı zamanda ordunun gertiği 
sularda köprüler kuruyor. lran lıu.
dutlanndan lflısırn, Macar ovaları
na kadar dolaşıyor, her gördüğü e
se1i derin derin tetkik ediyor. 45 ya.. 
şırıda sırf mi.marlıkla meşgul olmıya 

başlayınca o kendi ruTıundan kopan 
samimi Türk duygularile kendi 01·i

jinal Türk mimarisini yükseltmeğe 

uğraşıyor ve rrw.valfak oluyor. 

StN AN'IN MiMARI Si 

Sinan mimarisi bitmiş, kemale 
ermi~, olnıu.~ bir mimaridir. Sinanın 
eseri kusursuz güzeldir. 

Sinan evvela eğer büyük yapma/.· 
Uizınısa <'S(!rinin taslağını zihninde 
elindeki vesaitin büyüklüğü nisbetin
de büyük, icabediyorsa icabı kadar 
toplu tasarlar eserin yerini esere gö. 
re seçer, etrafını eserin biiyüklüğü 
ile mütenasip açar, df'lıa etrafmı e
seri kapamr.yacak, eseri gösterecek ve 
onunla tam bir ahenk teşkil edecek 
binalarla çerçeveler; bu heyeti umu
mlye bir küldür. işte Sinan işin ba
şında bütiin asari şehircüik prensip
lerini vazetmiş denecek kadar büyük 
bir şehirci mimar olduğunu gösterir. 

Bundan sonra sıra eserin yapısı
na gelir, amn öyle bir şekil, çizgi
lere öyle bir alıenk verir ki bundan 
daha alıenkli, dalıa güzel çizgi çizi~ 
lemez. Hem bu çizgiler Koca Sina
nın elindeki taş, tuğla ve kerpiçten 
ibaret '!lan malzeme ile yapılacaktır. 

lur. Bir mimariyi bu dereceye çıka
ran şüplıe yok en büyük mimardır. 

Sanatın bütün başka şubelerinde 
ismi tarihe geçmiş bir çok sanat
karlar var. ismi tarihe eşsiz mimar 
olarak kaydedilmiş mimar ismi ise 
pek azdir. Bu mimarlıkta bütün baş· 
ka sanatkarlardan başka vasıflar bu
lunması lô.zım geldiğindendir. Ve brı 

vadide Sinan derecesine yükselmek 
çok güç. çok harikuladedir. 

HEPSi BIR ŞAHESER 

Sinanı böyle büyük yaratan, Si. 
nana, bu büyiik Türke 100 yaşına 
yakın ya.şıyacak kadar da ömür ver
miştir. Bu seneler içinde Koca Si. 
nan Süleyman.iye, Selimi.ye abidele
rinden başka yüzlece cami, mescit, 
han, hamam, köprü, su yolu yap
mıştır. Bunlann her biri de ayrı ay. 
rı şaheserdir. 

Sinanın bu kadar eseri aym dik. 
kat, aynı himmet, aynı kudretle 
yapabilmesi hayretler vencı bir 
şeydir. Ve Sinanda bu, büyük 
mimar, mühendis olm.ak için lanm 
olan başka bir Tıasletin bulunduğuna 
da işaret eder. Demek Sinan ne ya.. 
nıan bir teşkilatçı imiş, tekmil te1-
kilatı kendinin büyüklüğüne flll8ıl i
nanmış, Sinana nasıl bağlanmış ki 
tekmi.l eserleri aynı elin yazısı gibi 
meydana gelmiştir. 

Bütün bunlardan başka Sinan e
serlerinde bugünkü modern mimari 
üstattan arasında çok taraftarlan o. 
lan standartlık prensipi de görülür •• 
Sinan zamanına göre, eserine göre 
inşa'i kısımların her biri için en iyi, 
en güzel olan ölçüleri ve en muvafrk 
şekilleri bulmuş, bunlara tekrar tat
bik etmiştir. Ve bu hal eserlerin de. 
ğerinden hiç blr şey azaltmamıştır. [ 

100 yaşına kadar böylece dinç, 
genç kalan, e.ser yapan bu koca ada,. 
nun sanat mektebi kendinden sonra 
bir iki asır daha yaşamış ve idarenin 
bozulmasile o güzel sanat ve o güzel 
sanat prensipleri de unutulmuş git .. 
miştir. ~ 

ESERLERİ EN MODERN SANATı 

PRENSIPLER1NE DE UYGUNDUR 

Koca Sinanın hatırasını anarken 
şunu da söylemek isterim: Binanın, 

şekilleri değil, sanat prensipleri en 
nwdern sanat prensiplerine uygun. 
dur. Zamanın h.ayat şartlannı bilen, 
zamarun teknik maltimatını elde e -
den, zamanın binlerce sanayi malze• 
mesinin lıassalannı iyice kavnyan 
bir sanayi adamının bunları samimi. 
Tilrk duygularile ve Sinan prensiple. 
rilc mezç ederek yapacağı eser, en 
mt>clern ve en güzel bir eser olur. 

Son söz olarak da, hepimizi milli 
varlığımıza kavuşturduğu gibi menı. 
lekette kurduğu rejimle bu unutul· 
nuış büyiik Türkün de namını nisyan 
köşesinden çıkarttıran büyük ve nw. 
azzez Atatürkümi.ize bin minnet ve 
şükran duygulanmızı sonsuz sevgi ve 
saygılarımızı bir kere dalıa tekrar ile 
zevk duyanm. 

Ey Koca Sinan, rulıun şad olsun. 
llilet artık ı~eni tanıyor ve anlıyor. 

Samsun .kinci icra dairesinden: . 
Sinan, binasının her inşaf!l kısmı- Samsunda Reşadiye mahallesinde 

ni, inşaat kaidelerinin emrettiği en Hüseyin krzr Rahimeye bin lira ver • 
dakik noktalan bile ihmal edilmeden meğe borçlu İstanbul Dizdariye mevkii 
yapar. Her taş ocaktan çıkan taşlar Katip Sinan sokağında 617 No. lu hane. 
arasından seçilmiş, çok usta bir taş- de oturan İstanbul ithalat gümrüğü mu 
çı tarafından işlenmiş, yerine fen· ayene memuru Reşadın mahalli ikameti 
nen nasıl konmak lazımsa tamamile meçhul olduğundan ilanen tebliğat ya· 
öyle konmuştur. Onun içindir ki Si- pılmasma karar verilmiştir. Tarihi illin· 
nan abideleri asırlarca tabiatın da- dan itibaren on beş gün mehil ita kı ,. 
yansın diye yaptığı uzuvlar (/ibi da- lınımş olduğundan müddeti mezktirun 

yanır ve Sinanın perdigi vazifeleri a.. hitamından sonra borçluya kanunen teb 
sırlarca yapar. · 

liğat ifa edilmiş nazarile bakılacağı ilan 
SINANIN ESERi olunur. (V. No. 15049) 

Sinan, eserinin güzelliğini tezyi- ---------------
nafta aramaz. Sinan eseri kendi ken
dine şeklüe, biçimile güzeldir Si
nan eserinin muayyen bir kaç yerini 
tezyin eder ve yerleri itina ile 
seçmiştir. Ve her gören bu zineti bu
rada çok güzel ve çok yakı.şıklı bu. 

YAOCI 

71199 numaralı liman cllzdanımı za.c 

yi ettim. Yenisini çrkartacağımdan es oı 

kisinin hükmü yoktur. (V. No. 15051); 

:V ağcı Şakir oğlu Zeki 



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 6 ayllk 3235 110 

Memleketimizde 750 ~o 

Yabancı ~erlere 1550 725 tOO 150 
Posta birliğine / 

180 950 500 180 
glnnlyen yerlere{ 

Terklyenln her posta merkezinde KURti"l"''a abone yazılır. 

YAZI VE YôNETIM YERi: 

1.ttanbul, Ankara Caddesi, ( \ AKJ'I yurdu) 

jldare: 2437f 
Telefon lYazı işleri: 21ilA 

Telgraf adresi: KURUN tstanbul 

Posta kutusu No. 46 
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Ankat~ Jandarma genel komu- Dr. tr.ı<1n Samı 1 o~· - "~-
u öksürük şurubu ~ ~ • • 

tanhğı satına~ma komisyonundan: vksürük ve neles darlığı boğmaca §.,,ıp ve 
11 nisan 936 cumartesi gtlnü ihale edileceği ilan edilen 2450 por- ve kızamık öksürülı:lerı ıçin pek re· o~- ~\!,,mn 

A'SIPIN 
sırli il Açtır Heı eczanede ve l"<.:Za l\OfJlClI:ıLıt 1 ""-' tetif ç.adrr kapalı zarf eksiltmes·, 20 nisan 936 pazartesı günü saat d 1 d 1 ll ~ KENAN 10 a talik edildiği alakalıl(arca) b.linm(

1
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ü)zere ilan olunur. epo ınn 
1 

bu unur. -~ktsu 
764 lstanbul Be~inci İcra memu•tluğun 

dan: 

Istanbul Belediyesi llinlar~ 
l, SAGLIK VERİR 8 .. 

/ / .. - . ~ 

Yaprlmakta olan kanalizasyon ameliyatı dolayısile 9 1 4 / 936 ta
rihinden itibaren Unkapamnda Yeşil tulumba Hoca Y .. kup, El
vanzede çeşmesi, Cemalettin ef., Fukara babası ve Hisar altı so
kaklarınm büti.ın nakil vasıtalarına kapalı bulunacağı ilan olunur. 

(8.) (1898) 

Beşiktaş icra dairesinden: ı 

Sahipleri Rabia ve Fadıl şayian mt:• 

tasarrıf olduklarr Tophanede Ayazpa -ı 
şa mahallesinde cami sokağında eski 
18 yeni 16 ve 18 No. lu hanenin ahşap 
hanenin tamamı kabili taksim olmama
sından şüyu un izalesi suretiyle mah -
kemece satışına karar verilmiş ve daire
mizce açık arttırmaya çıkanlıruş olup 
9-4-936 tarihinde şartnamesi divan
haneye talik edilerek 13-5-936 tari
hine m'f.isadif çarşamba günü saat 14 

den H5 ya kadar Beşiktaş icra daire -
sinde satılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için ~ yedi bu • 
çuk teminat akçesi alınır arttırma bede
li muhammen kıymetinin % yetmiş be
~ini bulduğu takdirde ihalesi yapılacak
tır, aksi halde en çok arttıranm taah • 
hüdü baki kalmak üzere arttırma on 
t:>eş gtin daha temdit edilerek 28-5-
936 tarihine müsadif per§embe günü ay 
ni saatte en çok arttırana ihaleyi kafi-

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk bakim -
liğinden: 

Mahkemenin 93511376 sayılı dosya
sile Mehmet Numan tarafından Beyoğ
lunda Teşvikiyede Çınar sokağında 12 
sayılı evde oturan General Ali İhsan 
oğlu Necdet aleyhine açılan alacak d;;. 

sından dolayı gönderilen dava arzuha · 
linde mezkur mahalli terk ile halen ika
metgahı meçhul bulunduğu bildirilmiş 
ve istek veçhile ilanen tebliğat icrasına 
karar verilmiş ve muhakemesi 14-5-
36 saat 10 a bırakılmış olduğundan iş -
bu gün mahkemeye gelmediği ve tara• 
fmdan bir vekil göndermediği takdirde 
gıyabında muhakemeye devam oluna -
cağ davetiye tebliğ makamna kaim ol -
mak üzere ilan olunur. (V. No. 15061) 

ZA Yt - 6 ıncı şubeden aldığım 5733 
sicil sayılı motorsiklet ehiyetimi kay -
bettim. Yenisini çıkaracağımdan eskis!
nin hükmü yoktur. (V. No. 15052) 

Fettah 
yesi yapılacaktır. Zemin katında mer- ---------------· 
mer taşlık bir kömürlük bir mutfak siyle faiz ve masrafa dair olan iddiala

rını evrakı müsbiteleriyle 20 gün için
de icra dairesine bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinden paylaşma • 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına teminli üç eh 
livukuf tarafından (9510) lira kıymet 
takdir olunan Beşiktaş Atik Teşviki ye 
cedit Meşrutiye mahallesinin atik dere 
cedit mektep sokağı eski 13 mükerı:er 
yeni 17 No. lu gayri mengul açık art • 
tırmaya çıkarılmış olup 17-4-936 gü
nünden itibaren şartnamesi herkesin 
görebilmesi için divanhanesine asılacak, 
12-5-936 tarihine müsadif sah günü 
saat 14 den 16 ya kadar beşinci icra 
memurluğunda satılacaktır. Arttırmaya 

iştirak için yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır. Arttırma bedeli muham-
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini 

bulduğu takdirde ihale yapılacaktır. 

Aksi halde on be~ gün daha temdit e
dilerek 27-5-936 tarihine müsadif 
çarşamba günü ayni saatte yine rnu • 
hammen kıymetinin yüzde yetmiş be -
şini bulduğu takdirde sattlacaktrr. Bul
madığı takdirde 2280 No. lu kanuna 
göre beş sene tecil edilecektir. 

2004 No. lu icra ve iflas kanununun 
126 maddesine tevfikan ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakadarların, irtifak 
hakkı sahiplerinin dahi işbu gayri men
kuldeki haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını evrakı 

müsbitelerile yirmi gün içinde icra dz. 
iresine bildirmesi lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu scillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç ka 
hrlar. Daha fazla malUmat almk iste
yenlerin 934/1317 No. lu dosyasile me
muriyetimize müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 15058) 

bir hela üst katta bir sora iki oda bir 
hela ikinci kat bir sofa üç oda bir hela 

hane muhtacr tamirdir. Bir küçük bah
çe kıymeti mııhammenesi bin beş yüz 
liradır. 2004 No. lu icra kanununun 126 
mcx maddesine tevfikan ipotek sahip • 
lcri alacakları ile diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri 
menkul üzerindeki haklarını ve husu -

sından hariç kalırlar işbu maddei ka - !!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!~~ 

r 

nuniye ahkamına göre ve daha fazla 
malUmt almak istiyenlerin de 93511963 
No. lu dosyasile dairemize müracaatları 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası 

Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 
ilan olunur. (V. No. 15055) 

... 

KUM:BARA , 

· -•t... 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

-· 
--

- .rl/ -.1' ~ 
· -.1 /" ..•• 

,, 

~~~~~~ 

Ankara 
tanlığı 

Jandarma genel komu
satınalma komisyonundan: 

Eldeki örnek ve vasıflarına uy gun 2450 portetif çadır 11 - 4 
- 936 cumartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesile satın alı
nacaktır. 

Bir tanesine 616 kuruş değer biçilen çadır şartnamesi parasıs 
Komisyondan alınabilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1131 lira 90 kuruş ilk teminatları 
ve şartnamede yazılı diğer belgeler içinde bulundurulacak teklif 
zarflarını en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel Komisyona ver-
miş olmaları. (1593) 

Açık eksiltme ilanı 

Devlet Hava Yolları 
işletme idaresinden: 

Sivil Tayyare Meydanı yapılmak üzere satın alınan Ankaradakİ 
eski koşu yerinde toprak tesviyesiyapılacaktır. 

Şartlar şunlardır: 

1 - Yapılacak hafriyatm bedeli 9500 lira olacaktır. 

2 - Bir metre mikabı toprağı n hafrile otuz metreye kadar nakli 

için 36 kuruş, altmış metreye kadar nakli için 42, yüz metreye 54, 
yüz elli metreye 58 iki yüz met reye 60, iki yüz elli metreye 62, 
üç yüz metreye ·nakli için de 64 kuruş bedel tahmin edilmiştir.•ır. ıl'l~' 

3 - Hafriyat miktarı ile nakil mesafesi vasıtalarını bulmak üze• 
re sahanın yarımışar metrelik irtifa farklarını gösteren tesviye mÜJ1 .. 

hanili bir planın ahnmas1 ve bu plana istinaden hafr ve nakil he-
saplarının yapılarak idareye tasdik ettirilmesi müteahhide aittir. 

4 - Arazi müsait olduğundan sertlik zammı verilmiyecektir• 
Ancak sert olduğuna idarece kanaat getirilen kısımların haf rinde mü· 
teahhit muhtardır. 

5 - Bilfiil toprak tesviyesine ihale tarihinden azami bir ay için

de batlanmıt ve tesviye ihaleden üç ay sonra bitmiş olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 nisan 936 cuma günü saat 14,30 d• 
Nafia Vekaleti Münakalat Reis muavinliği odasında yapılacaktır · 

7 - Bu hususta daha fazla bilgi edinmek isti yenlerin Hava Yol• 

ları Müdürlüğüne, işi deruhte etmek istiyen!erin de yukarıda yazılı 

gün ve saatte ehliyetnameleri ve 712,5 liralık teminat mektupları 

ve diğer muktazi evrakile birlikte müracaat etmeleri. (694) (1672) 

Akay işletmesi direktörlüğünden; 
Yalova kaplıcalarında Üç kardeşler gazinosu bir mevsim içİO 

açık arttırma ile kiraya verilecekt ir. ihalesi 13 njsan 936 pazarteti 
günü saat on beşte Şefler encümeninde yapılacaktır. Setbaşı Loka11"' 
tasile tuhafiye dükkanına bir me vsim için verilen fiatlar haddi li
yıkında görülmediğinden bunların da ihaleleri yukarıda yazılı gi.iıt 

ve saate uzatılmıştır. isteklilerin şartnameleri görmek için her gi.ifl 

levazım şefliğine, arttırmaya iştira k için de yazılı gün ve saatte yüı' 
de 7,5 muvakkat pey akçelerile şefler encümenine gelmeleri. 

(1825) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti 

6. cı keşide 11 Nisan 936 dadır. 
Büyük ikramiye 200.000 Liradır 
Bazı kimseler tarafından piyango bilet numaralarını havi cet

veller tertip edilerek ihtiva ettiği bütü- numaralarda iştiraki taz~rO"' 
mun etmek üzere satış yapıldığı ve a '. · ·farlara bilet verilmeviP 
yalnız bu cetvelJer verildiği işililmektedı. 

Bu suretle yapılan satı!}larda Direktörlügu .... '1zün alakaaı o!ııı•

dığmı sayın halkımıza bildiririz. 


