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ı Parasız f 
Muagene kuponu 

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

ne ettirebilir, 
'('l'afaildt tç aayıfalanmu:da) 

-- ••• ucccwwu ....... 

Boğazlar nôtası dokuz devlete verildi 
Boğazların askerlikten tecridine Etem lzzat'in fikirleri 

dair olan hükümlerin ilqasmi ve qeniNarıdlallAta•nı• ellaa 
bir statünün tanzimini isti1Jonız llalddlıa berbat .. 

Türkiye Hükumeti, kendi emniyeti ve boğazlarda 
seyrüsefer serbestisirii temin etmek Üzere 

yeni itilaflar yapmaya hazır bulunuyor 
lngiltere, teklifi tetkik etmeden evvel Ren ilıtilô.fının 

biraz aydınlanmasını mı bekligecek? 
----~-~-~~~~~ 

tl•ftad• btr: 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

l,.,Uu luıbinainin 1ıte11kil: 

Parie, 11 (A.A.) - Havaa ajansı 
bildiriyor: 

Tllrkiye mulahatgüzan Siret, bu
gtlıı aaat 13 de Hariciye Nezareti u
mumi kltibi Aleksi Leje'ye Türkiye 
hUkftmetinin Boğazların ukerlilrten 
tecridine dair 24. 7.923 t.arihli Lozan 

ya, Bulgaristan, Yunanlatan, Sovyet
ler birliği, Romanya ve Yugoelayyaya 
gönderilmittir. 

Türkiye hWdilnetinkı notam Lozan 
mukavelenamesinin 18 inci madesine 
istinat etmektedir. 

Kimin kimle 
büyük 

arası 

edip 
9!3 de1I amıra eaer vermeğe ba§lı

yan romancılanmızdan Etem izzet . 
Benice fikirlerini §U tekilde anlattı: 

- Hel'§eyden evvel, guetenizin 
ortaya attığı bu meseleyi, bu gekilde 
mütalea etmek niyetinde değilim. He
cecilik bir vezin devri değil, bir tarih 
devridir. Yani hececiler, kendilerinden 
evvel gelen ve kendilerini de içeriaine 
alan bir ideolojinin mtlmeuilleridir. 
Ve bu devir, onlarla beraber kapan
m.Jttır. 

Hececiler az çok küçük bir inkıll
bm bqmda bulundular. Bunu teslim 
etmefe mecburuz. .Anmdan ayrıldılar; 
liAnlarmı adeta deliltinliler, TUrk 

• • 
ıyıse en 
ol 

es- ... 4. sa J> B. Etem lacı Benü:e 
llr bç stin evvel "Deyli Meyi,, 

ıuetem paskalya yortulanadaa ... 
ra hıillz kabiMSinde blytlk bir de • 
lillktik olacatın... ..._tmİ.§tl Bu 
&uetenln nqriyatma göre, lqiliz 
lqhabnı Batdna çekilecek, onan 

mukavelenameei ahklmmm yeniden 
tetkikini talep eden bir notumı tevdi 
etmiştir. 

Bu nota, Loan mukavelenameslnl 
imza ecJen bUtUn devletlere yani BQ
yUk Britanya, Frulla, !taıya, Japon-

"Eğer beklenilmiyeıı bir taarruz 
veya herhangi bir harp hareketi ve
ya harp tehlikeet Bojazlarda eerbeetli 
18yı'iaeferi veyahut ukerlikten tecrit 
edDmff olan mmtakaJarm ~yetini ---1111!!111-------------------
tehllkeye koyacak oluna, YWmek wt Türkiyemiz için 

(&.: t/I&. T BI 6) 

J'VIDe 1•i kabineyi §1.mdikl mallve -----------------------
.... nı M. Çemberleyn t.şkil edecek, 200.000 lira§ı kazanan bayan Müşerref Bu akşamki konser 
.. an yerine Sir Samoel Hor ıelecek-
Jlr.. IJjndlki Dış işleri bakanı Bw ı ka ...._ 
e:rı*9~;tii:ı11a-fl~ -.-t................. o a- Mosko"a DevletTiyatroıu san'atkar 
hat Sir Robert Hom geçecektir. Bu d b•ı d ) b k d d d• 1 "" • ::." :: :~ilr.~ı:.~~!r~:nı..:ı°!!; f Jn a J et ortağJnJ ara J arını U 8 Şam ra fO a 1D eyecegız 
ıaeebar oldufu gUnClenberi Baldvi-

•ln Bafbakanlrktan çekilecet• r1va. Ortak ise geç vakit ag--zında cigarası 
)'etleri vardır. Ancak Kral Yedinci 

!dnrdı tahta çrkannıı olan kabine aheste beste çıkagetd• ' 
lae"ttnin taç giyme törenine kadar ) •••• 
•evkUade kalması arzu edildiği için 
.. dtlişlkllk fimdlye kadar yapılma._. 

-Ster lnıiliz gazetesinin verditl 
.. Uftdla tahakkuk edene bugün -
1la anıaı-ı hadiselerin yannkl in. 
klpfı berine 1Uphesiz mtihim tealr. 
ter Japacaktır. Bununla beraber da
.. tarllls ıazetelerlnde bu t8rlfi şa. 
Malar pbrken A nm kamarurnda 
ltatdYla h8k8metl yeni bir itimat ka
lan alBUftrr. Drt itler bakanı Eden, 
...,._de yapılan tendltlere verdlfl 

ASIM US 
(Smıv: Sa. 6 Bil U 

Yirminci tertip tayyare piyangoeu
nun aonuncu ve en ungin keşideld 
dün çekildi. Piyangonun çekildiği Am 
sinema binuı erkenden dolm111tu. 

Ketide tam yarımda bafladı. Ka
dm, erkek ainemayı dolduranlar her 
okunan numarayı btlyUk bir heyecan 
ve allka ile takip ediyorlardı. Dk ola
rak on bet bin lira çıktı. Yarım aaat 
sonra da bu ketldenin en büyük ikra
mtyeei olan iki yUs bin lira 10483 nu
maraya vurdu. Bu numaranın okunma 
aile ortabfm kaııfmuı bir oldu: 

- Bende .. Gibi IÖSlerin söylendiği 

ÇIPLAKLAR 
Re/ile Ahmet Sevengil 

lçtlmaf oe ,,.un bir daoa111 tetkik Hen telif roman. 
dır. Kozmopolit bir· muhitin ejlence hayatı yanında 
Anadolunun ve bir kl8ım lıtanbulun yıllarca çt>ktiği 

ı:ıtırabı yakından görüp canlı bir ıekilde göatermeğl 
çallf'l/Or. 

Elblaeün oe ahltiktan ıogunanlarla ol~tek bir 
ıeyl olnuyanlar bir gönBl macer111U1U1 6rgW içinde 
göıterlliyor. ÇIPLAKLAR romanı inkUdp gençliğinin 
maut ve hulyalı yolunu oüıel bir memleket dekoru 
içinde canlandırmak hedefini oildlil/Or. 

18 Nisandan itibaren ga~ete
mizde tefrika idilecek 

işitildi. Arkamda oturan tek kollu Ce
mal elindeki san defteri biraz kanı
tırdıktan sonra yerinden fırladı ve sa
londan çıkıp gitti . 

Bin numara tamamen çekilip bit
tikten aonra salonu dolduranlar ertesi 
güne kalan ikramiyelerin kendilerine 

Bayan Müıerref, 

Bay lhıan 

çıkmumı temenni ederek sinemayı 
bo§alttılar. Matbaaya döni\yordum. 
Eminönünde bayi Cemal'in dükklnı 
önündeki kalabalığı gördüm. Tramvay 
dan indim. Talihliyi soracaktım. Bir 
de baktım: Üçüncü hukuk mahkeme-

Bu akıam dinliyeceğimlz Sanatkarlardan Bagan Ba,..ava ve MahalcOflflt 
( Yazııı 7 ine: aayıfada) 

Bayan Maria Müller 
Berlin operasının tanınmış san'atkan 
yarın memleketimizden ayrılıyor 

sinde her mUracaatcıyı mütebessim Sanatkar, neıriyat nı/Jdirimlzle birlikte. 
bir yijzle karşılıvarak dileğini yerine (Soldan itibaren piyanist Doktor Franz Hallasch, Bayan Marta Miller, 
getiren memur Bayan Müşerref gişe- neşriyat mUdUrüıaUz, sanatkarın kocası Mililer, Al•an konsoloshanesi ta. 
nin önünde tellsh, telAşlı yanındaki ctimanı B. Rıfkı.) 

arkadqile görüşüyordu. 1 Bertin devlet operası mufanniye- nlh devlet operası piyanistlerinden 

(Sonu Sa. 4 SU. 1) lerinden Bayan Maria MUlJer ile MU. J (Ldtfen sayjaYJ, çeviriniz) 
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Lokarnocular bir resmi tebliğ neşrettiler 

Bu devletler alman muhtırasının bazı 
noktaları haklunda izahat istiyeceklerJ 

ltalya birtakım tehlikelere atılmaya lüzum görmüyor 
Cene\·re, 11 (A.A.) - Lokarno 

devletleri murahhasları dün, saat 
21,10 da ikinci defa olnrnk, lngiliz de. 
legasyonunun oturmakta olduğu otel
de toplanmışlardır. 

23,25 de ona eren bu toplantıyı 
müteakip aşağıdaki tebliğ neşredil

miştir: 

"Loknrno devletleri, Alman hü
kumetinin, yeni anlaşmalar akdi için 
elzem olan itimadın :iadesi hususunda 
umumi mahiyette derhal müzakerata 
girişmek ve Loknrno andlaşmasının 
yedinci maddesini tatbik etmek im
kanım verecek hiç bir yardımda bu. 
lunmndığını görmüşlerdir. 

Bununla beraber, Lokarno dev. 
Jetleri, uzlaşma f mkfinl:ırının henüz 
blisbiltlln bertaraf edilmediği fikrfn
dedirler. Bu devletler Alman muh. 
trrasrnın bazı noktaları hakkında izn
tlnt is\emeğe karar vermi lerdir. ln
glltere hükumeti, Almanya hükQmeti 
ile bu hususta noktai nazar teati ede
cektir. 

Fransız delegeleri, müzakerat 
esnasında, Ren bölgesinin bugünkü 
''aziyetinde mühim değişiklikler YU

kuu ihtimaline karşı ihtiraz kayıtları 
koymuşlardır. Bu kabil deği~iklikler 

\•ukuunda Lokarno devletleri derhal 
toplanacaklnrdır.,. 

Tebliğ, Lokarno devletlerinin 
Fransız barış pHınını Milletler Cemi
yetine arzetmeğe ve Alman plAnının 
dıı aynı suretle Milletler Cemiyetine 
nrzolunmaRını Almanyadan iqft'meğe 
karar ver<lik Jcrlni ilve etmektedir. 

İta lyan de1cr,es i yukarıdaki ka -
rarlnrın tnsvibini tehir etmiştir. 

lNGlLlZ - FRANSIZ GöROŞl.EHl 

BlRllltRh E YAKI. ~ı.AŞIYOR 

Cenevre, 11 (A.A.) - Ha\'a.s ajan
sının hususi muhabiri, Ren mesele
si hakkındaki lngiliz \'e Fransız nok_ I 
tai nazarlarının yakmln'-mnsına doğ. 
ru dllJl, miihlm bir terakki hu.c:ul 
bulduğunu biJdiriyor. 

İngilizlerin, Almanyayı Cenev
renin mü~terek emniyet pren<ıiplerini 
kabule !->e,•k etmek üzere ~alışmal.ta 

devam etmelerini Fransa kabul "et: 
miştir. 

Almanya Ren bölgesini tahkim t>t
mek niyetinde ısrar eylediği takdir
de lngiltere, Fransanın mukaYemeti. 
ne yardım etmeyi vad etmiştir. 

Diğer taraftan B. }<~den, Alman -
yadan hakiki niyetlerinin neden iba
ret olduğunu sormak vadinde bulun

muştur. B. Edeninin Almanyadan 
ezctimle .soracağı şeyler şunlardır: 

1 - Almanya tarafından teklif e
dilen iki tarafh andlac;;malar, Ce
nc\'re andlaşmnsında tMrih edilmiş 

olan mil terek emniyet esa.•u pren. 
siplerile nac;;ıl kabili teliftir?. 

2 - Cenene andla~ma~ile Versay 
andlaşma.•:ıının hiribirinden tefrlkinl 
istemekle Almanya ne kastediyor? 

3 - Milstemlekat husuı:ıunda hu
kuk müsavatı tabirinden maksadı ne. 
dfr? 

4 - Almanyanm Danzfg, Memel 
ve Avusturya hakkında hemen meta. 
lfp ~erdetmcğe ve A7rupa hudutlann , 

da daha bazı d~ğişiklikler İf-ltemeğe ı' 
niyeti var mıdır?. 

LOJ<ARNOCULAR ML1YIST11 
TOPLANACAKLAR 

Cenevre, 11 (A.A.) - Fransa, ln. 
giltere ve Belçika, Lokarno devlet. 
leri konferansınin, gelecek defa ma
yLs ayında ve l\liHetler Cemiyeti kon. 
seyinin alellide toplantısı esnasında 

tonlanmasma karar vermişlerdir. 

Bununla beraber, Almanya, Ren 
mıntakasını tahkime başladığı tak. 
tirde konferansın fevkalade hirtop -
lantıya çağmlmnsı melhuzdur. 
INGILTEREITALYAYI HESABA 

KATMA.HiŞ 

Cenevre, 11 (A.A.) - Italyan de. 
legasyonu, Lokarno devletleri kon. 
f eransının diln öğleden sonraki top
lantısından önce Baron Alcici tara. 
fından vaki olan beyanatın tam met. 
nini gazetelere tebliğ etmiştir. Metin 
şudur: 

"I,okarno andlaşmasrnın l\f Umzi 
ve zamini bulunan Jtalya devleti im
zasrnrn şerefini daima korumuştur .. 
Ren meselesi ortaya çıkınca Jtalya 
hususi bir vaziyette bulunduğu için 
ihtirazla hareket etmekle beraber Pa
ri.s ve Londra konuşmalarına iştirak 
etmiştir. İtalya hüktlmetl, . lngilte. 
renin kendisini heRaba katmamış ol
duğunu söylemeğe mecburdur. Bi. 
naenaleyh, Avrupanın yeni baştan 
kurulmasına ltaJyanın yardımına ih
tiyaç olup olmadığım sormağa hükO
metlm beni memur etmJş bulunuyor. 
Şayet ihtiyaç yoksa, İtalya bir takım 
tehlikelere atılmağa ve mesuliyetler 
yilklenmeğe )Uzum görmemektedir ve 
ona göre bir hattı hareket ittihaz ey. 
Uyecektir.,, ıoH' 

................ ............. ... ................ ................ 
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Grev neye derler? 
Kamutay •• 

ka· • • 
encumenı ış 

nunu 
muhtelit 
tetkika devam ediyor 

Ankara, 11 (Telefonla) - Kamu -
tay muhtelit encümeni iş kanununun 
greve ait hükümleri etrafındaki tetkik • 
]erini bitirdi. Encümenin kabul ettiği 

esasa göre, 50 amele çalıştıran bir mü-

cssesede amelenin beşte birinin işi ter .. 
ketmesi grev ıayılacal:tır. iş sahipleri• 
nin ameleye kendi arzularını kabul et• 
tirmek için işi tatil etmeleri de cürüm 
sayılacaktır. 

Kaçakçıl~kla iktisaden de 
edilecek 

mücadele 

Ankara, 11 (Telefonla) - Kaçak -( 
çılıkla iktısaden de mücadele edilmesi 
kararlaşmıştır, Bu yolda alınacak ted -
birleri teıbit etmek üzere yakında güm
rük ekonomi, maliye bakanları murah • 
haslarından mürekkep bir komisyon 
toplanacaktır. Komisyona Sümer Bank
tan bir mümessil iştirak edecektir. Sü
mer Bank cenup vilayetleri halkının 
ihtiyaç ve zevklerine göre dokuma i -
mal etmek tasavvurundadır. Bu mak -

satla cenup viliyetlerine gönderilen he
yet tetkiklerini bitirerek dönmüştür. Bu 
heyet ayni zamanda menıucat kaçakçı· 
lığı etrafında da araıtırmalar yapmış • 
tır. Heyetin hazırladığı rapor kaçak .. 
çılıkla iktısaden mücadele tedbirlerini 
tesbit edecek komisyonca da tetkik o • 
lunacaktır. Cenup vilayetlerimizin mert 
sucat ihtiyaçlarını ucuzca temin etmek 
için cenup mmtakasında büyük bir mert 
sucat fabrikası kurulması dilşünü1üyor. 

Bütün san'at 
Vekaletine 

mektepleri lkti sa d 
mi bağlanacak? 

Ankara, 11 (Telefonla) - Kültür 
bakanlığı müsteşarı Bay Rıdvan Nafi -
zin başkanlığında toplanan yüksek mes 
lek tedrisatı komisyonu raporunu ha -
zırlamı§tır, Milli müdafaa ve ekonomi 
murahhaslarının da iştirak ettikleri bu 
komisyon san'at mekteplerimize verile
cek yeni veçheyi tayin maksadile ku -
rulmuştu, Komisyonca hazırlanan ra -

Ki liste 
Bir kaçakçı öldürüldü 

Ankara, 11 (Telefonla) - Suriye -
den hudutlarımızı geçen üç kişilik bir 
kaçakçı ıebckeıi KilHı yakınlarında güm 

porun münderecatı gizli tutulmakla be
raber komisyondaki görü1t11eler eına " 
sında büyük sanayile alakalı dersler ~ 
kutan san'at mekteplerinin iktısat ve .. 
kUetine bağlanılması üzerinde bilhassa 
durulmaıından raporda bu kısım aan•at 
mekteplerinin vaziyetinde esaslı deği • 
tiklikleri mucip esaslar bulunduğu ku• 
vetle tahmin edilebilir. 

Kısa Ankara haberleri 
• İnhisarı Kızılaya verilen ilaçlar )ie· 

tesine Nedobis adındaki müatahzarıtı 
da katılmasına vekiller heyetfltt~ •lla • 
rar verildi. ....... .. .,., 

Habeşistanın muharebe edecek 
tek ordusu kalmış 

• rük muhafaza memurları tarafından pu
t suya düşürülmüş, biri ölü ikisi diri 

olarak yakalanmıştır. Kaçakçıların üze
rinde bulunan bir Fransız tüfeği ile 76 
parça eşya müsadere olunmuştur. 

• Çoruh belediye reisliğine seçilel'I 
Alinin intihabı vekillerce tasdik edil • 
di. 

• Tapu ve kadastro memurin müdüril 
Bay Seyfi müfettişliğe nakledilmiş, yr 
rine de tapu ve kadastro müfettişteriJt" 
den Bay Esat tayin olunmuıtur. 

Jtalyanlar askeri muzafferiyetlerine devam niyetinde 
Romn, 11 (A.A.) - Mareşal Bn

doglio 182 numaralı resmi tebliğind" 'ı 
bildiriyor: 

"Bir taraftan Eritreli v~ milli kıt- . 

'ıırımız, harp planımızı tatbik etmek 
ızere, hareketlerine devam ediyor -
\arken diğer taraftan Azebo ,.e Gal
Ja muhnrip1cri, yeniden düşmana 

yctiŞerck Cormat suyunun cenubun -
da Hnbeş dümdar1arını mağlup et. 
mişıerdir. 

Ilu çarpı!=tma esnru rnda dünşman. 
muharebe mcydanmda dört yüz ölü 
bırakmışaır. lğtinam olunan c;;ilfıh \'e 
mühimmattan başkn beygir ve kntrr. 
larile beraber tam bir kol esir edil 
miştir.,. 

11A11.~ŞLERIN ltlOHIM FEDAKAR
LIKLARI BEKLENll'OR 

Asmarn, 11 (A.A.) D. N. B . ajan
sı hususi muhabirinin yolladığı ra d-

Doktor Frnnz Hallasch'ın rnemleke. 
timize geldiklerini yazmıştık. Sanat-
karlar Alman hükOmeti elçiliği tara. 
fındnn davet edilmiş, Anknradn 
Halkevlnde fakirler menfaatine iki 
konser vermişlerdir. ltanbuldn da. 
dün de yazıldığı gibi. Almnn cemiye. 
ti binasında licrctsiz olarak bir kon-
cr vermişlerdir. Yarınki pazartesi 

~ünli Sofyaya hareket edeceklerdir. 
Sofya ve Bclgradda da birer kon

ser vermeleri evvelden knrarlaştml -
mıştır. BeJgradda sonra Berline dö
neceklerdir. 

lki büyük artistin seyahati Ankn
ra n Istanbul için müstesna bir fır
sat teşkil etmiş, Baynn Maria Mül
Ierin sesi, Dr. Fran7. Hn tlasrhrn pi
yanosu memleketimizde musiki ı:;e,·en. 
Jcr {tlemlnde değerli bir hatıra bırak
mıştır~ 

1 

yogramdır: Muhtelif harp cephele -
rindeki vaziyet, yakında muha amaya 
bir hal ç1ne 1 bulunacağı tahminine 
mlisaittir. Buraiia söylenildiğine gö
re, siyac;a) bir hal çaresinin ancak 
imparatorun ehemmiyetli redakfirlık
lan He vücut bulacağı söylenmekte -
dir. Diğer taraftan ltal.>anın aske. 
ri muznfferiyetlerine clem m etmek 
ni,>etinde olduğu da ileri s iirülmek -
tedir. 

Şimal cephe inden gelen ~on ha. 
herler<' bakılır~a. ltnlynnlnr !'(istema
tik bir çr.kilde ile rle vi .,ı erine dc,·am 
etmektedirler. Bu it bıı rla , Adfg A
h:ıhaya giden yolun hiitün mühim 
noktalarının yakında işgal edilmesi 
beklenmeldeılir. 

nurada tahmin f'd ildiiflne gÖrC', 
artık lfobPşistan harbi lrnhul eclt'bilt'
ct'k bir tek orduyn sahiptir. Bu or
du şimdi Harrar civarında bulun. 
mnktadrr. Söyienc.Iit!ine ı?Öre Jtn l. 
yanlar şimal cephesinde Hnbt'ı:ı ordu
lnrı tarafından eHin meşgul bulunan 
~on mevzileri de tahrip etmeğe hazır. 
lnnmaktadırlar. 

Asmara, 11 (A.A.) - D. N. B. a. 
jansının muhabiri telsiz telgrafla bil
diriyor: Muhtelif harp cephelerln
dekiki vaziyet, yakında İtalyan - Ha. 
beş me.c;eleRine bir hal sureti verebi
lecek gibi gözükmektedir. Buradaki 
hlc;siyat, slya.cıt bir anlaşmanın as_ 
keri harekatın ona "rmesfni kolay. 
laştırabileceği merkezindedir. Bu
nunla beraber, siya.cıi anlaşma He 
Habeş imparatorunun eht'mmiyetli 
rednkarlıkJarda bulunması şarttır .. 
Diğer taraftan ltalyamn kazanmakta 
olduğu a kert muvnffokiyetleri ~onu
na kadar götürmek fRtediği fle sanıla. 
bilir. 

Şimal cephesinden son gelen ha
berler, sismatik bir !'Urette ltnlyan 
ileri harekatının devam etmekte oldu
ğunu bildirmektedir. 

Adicı Ahabnya giden yol Uzerlnde
ki m ilhim mevkilerin hiribiri arkası
na düşmec;ıine inti1.nr olunmnktadır .. 
Burada söylendiğine göre, Hnhecıls. 
tanın elinde muharebe edilecek vazi
yette bir tek ordu kalmı tır ki o da 
Harrnrda bulnan ordudur .. 

Altıncı müsabakamız 
t 

Tavla müsabakamızın altıncısı 
bugün Şehzadebaşında başlıyor 

Büyük tavla müsabakamızın altın -
cısı bugün öğleden sonra tam saat bir
cie Şehzadebaşında Ferah tiyatrosu kar
şısındaki Halk kıraathanesinde başlı -
yacaktır. İsimler.ini idaremize kaydet -
tirip vesikasını alınış olan herkes tstan-

bulun hangi semtinden olursa olsun, 
gelip bugUnkü müsabakaya girebilir. 

BEYOCLUNDAKI MüSABAKAMIZ 

Beyoğlunda Saray gazinosunda baı
layıp ta bitmiyen müsabakamız yarın 

gece yine saat sekizde başlayıp şam -
piyonlar ayrılacaktır. 

YEDlNCI MOSABAKAMIZ 
Yedinci müsabakamız nisanın on dör 

düncü önümüzdeki salı günü akşamı 
tam sekizde Ankara yokuşundaki Me
serret kıraathanesinde başhyacaktır. Bu 
kıraathane namına isimlerini yazdır -
mıyan müsabakacılarla Sultanahmet, 
Cağaloğlu taraflarından kaydedilir. Bu 
salı akşamı saat sekizde mutlaka Me
serret kıraathanesinde bulunmalıdırlar. 

Bu kıraathanedeki yedinci müsaba -
kamıza girmek isteyip de henüz isimle
rini yakdettirmemiş olanlar bu sah ak· 
şamına kadar idarehanemizin yanındaki 
V AKIT kütüphanesine gelip kayıtla -
rınr yaptırmalıdırlar. 

Sirkecide Ankara caddesinde Bay 
Hasan Hüsnünün "Melek'' kıraathane· 
sinde yapılacak müsabakamız gelecek 
hafta içinde başhyacaktır. 

Bunlardan ba~ka geriye kalan mü -
!abakalarımız şuralarda yapılacaktır: 

Beşiktaş iskele gazinosunda, Taksim· 

de Camlı Köşkte, Eyüp iskele gazino ' 
sunda, Kadıköy iskele gazinosunda, t}I' 

küdar Aile bahçesinde .. 
Bunların günlerini ayrıca bildirece' 

ğiz. 

Bayan A. Ranaya: 
Kadınlar isterlerse doğnıdan do~ 

ya erkeklerle de müsabakalara gireb~ 
lirler. Eğer iıtemezlerse sırf kadın i' 
aresında hususi bir sayonda yapıJııc1', 
kadınlar müsabakasına girer ve kadı~ • 
lar ıampiyonu çıktıktan sonra yine -~dS 
terlerse umumi ıampiyonada erkek f""" 
piyonlarla da kar,ıia,abilirler. • , 

isminizi kaydettirmek için ida~pl 
zin yanındaki V AKIT kütüphane•' 

gelmelisiniz! " bl' 
Balat ve fenar civarındaki ınusB 

kacılara : 
1 

• 
Bu civarlardan müsabakarnıza ~· 

dolunanlar isterlerse Eyüp iskee1 le • 
nosunda yapılacak müsabakayı bel' fi' 
sinler, isterlerse bugünkü Şe'ızııdc ı/>' 
hut bndan sonraki Sirkeci, Beyoil" 
&abakalarına iıtirak etsinler. 
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1 işaretler 1 
Espri 

!-::E:~ 3;:,;:";~~=~::;;:,: Bay Kamerer ı lic~ret. 8er~esttir! 1 

~, ı · d l k Okul ög" retmenıeri köylü dan bCl§ka çok acaip çehrelerle r • ansız e Çl$l ve a aşma 
karırmıza çıkar. o, ya bir kah- için Ankaraga gidiqor Otobüs yolcuları ile de meşgul olacaklar 
ramandır, ya bir yalın kılıçtır. Tokyoya tayin edilen Fransanm • d• · ıd • d• Köy okullarının ıslahına karar ve-

Yahut onu sefil, yaltaklanan Ankara bilyük elçisi Bay Kamerer lll lfl · 1, ıye.. rildiğini evvelce yazmıştık. Bu okul·· 
b. 'k· gü d Ank 'd k Iarın tedrisatında önümüzdeki ders bir fino halinde görürüz. Nükte- ır ı ı ne ka ar araya gı ere 
h··k~ et· · k" ·1 d laşac k 4 k1°şı·nın Ceza yılı başında bazı değişmeler yapıla-nin mukadderi hep budur. u um muz er anı e ve a a 
sonra lstanbula gelip eşyalarını da Hakl)eTinde duruşması caktır. 

Kinayeli söz, pıikoloji bakı- alarak Fransaya oradan Tokyoya gi- Köy okulu öğretmenleri köylü ço-
mından, istediğini yüzde yüz söy- decektir. yapuıgor cuklarımn tahsil ve terbiyesine çalış-
liyemiyen, fikirlere maske taka· Fransız büyük elçisinin eşyasının Ticaret, kanun dairesinde serbest- tıkları gibi köylU ile de yakından meş-
rak gizlice anlatan bir ruh ürpe- mühim bir kısmını kitaplar teşkil et- tir. Bu serbestliğe karşı harekette bu- gul olacaklar, her öğretmen köy ka-

mektedir. Bunlar arasında elçinin biz- lunacaklar için, ceza kanununda mad nununda kendilerine gösterilen şekil
rişidir. Bu ürperti zamanımızda zat telif ettiği iki büyük ciltlik "Kı- de vardır; takibat yapılır, suç sabit de çalışacaktır. 
artık artistik şeklini bulmuştur.. zıldeniz, Habeşistan ve Arabistan,, olursa, ceza verilir. Şimdi İstanbul Bu arada köyün sıhht, iktisadi du
Ne kahraman, ne de fino halin- adlı eseri de vardır. birinci ceza hakyerinde, bu maddeye rumu ve köyün diğer işleri etrafında 
dedir. Sadece güzeldir. Ayni zamanda derin bir alim olan göre açılmış olan bir davaya bakılI- köylüye öğütler verilecek, türlü bahis-

Nükte bugün bir fikri gizli, Fransız diplomatı bu eseri meydaan yor. "Ticaret serbestisini ihlal,, mad- ıer üzerinde konferanslar tertip edile-
getirmek için 50.000 Türk lirası sar- desine uygun olarak! cektir. 

gizli •Öylemek sanatı olmaktan fetmiştir. Ortadaki iddia, Mehmet, Hasan, Okul öğretmeni ayni zamanda bir 
çıkmııtır. Bir davayı isbat etmez, İçerisinde bulunan ve Türkiyeyi Sait, Fedai adlı. dört kişinin Yenima- köylü öğretmeni vazifesini görecek
bir hakikati karıısındakine kabul gösteren eski ve pek kıymetli harita- halleye işliyen bir otobüsün müşteri- tir. 

ettirmez. nm bir sureti Fransız büyük elçisi !erini zorla indirdikleri ve suretle ti- Kız ~an'at okulları 
,,. ,,. • ı~--.- tarafından Ulu Önderimiz Atatürk'e caret serbestliğini bo1:dukları şeklin- tJı 

Bizde hala münevverlerin ze
ka faaliyetlerinin mikyaaı nükte
dir. Fikir, hakiki ilim, hakiki 
aanat nükte yanında bir zavallı, 
bir beceriksiz, haptü zapt olmuş 
İnsana benzer. 

Fikir tekerlemeleri bir dava
nın i&batı için kafi görülür. z~ 

ten iıtenen ıey, bir hakikatin or
taya çıkması değil, hoşça vakit 
geçirmektir. 

VaktÜe•ecİi uymadı diye emir 
vermiyen devlet adamları vardı .• 
Bütün bir lanzimat politikacılığı 
nükte meclisine bir imparatorluğu 
meze yaptı. 

Bugün nükteyi her şeyin iis
tiinds sayan çeyrek münevver, 
ı, ... ,,_,.,. ..... .,ı . ..,.ı·tnt nakce: 11uır1nak-

tadır. 

Ona göre tayyare ne ile iıler? 
Nül!-~~ ile. Bataryalar ne ile ate§ 
eder? Nükte ile. Mikroskoplar 
ne ~e görür? Nükte ile... Bütün 

keşifler, icatların ardında bir 
nükte gizlidir. 

lnıanlar hakikatleri minderleri 
üstünden bir nükte rüzgarı halin
de seyrettikleri zaman için bu gü· 
:zeldir. Fakat nükteyi artık bu 
kötü hidematı şahkadan kurtar
mak zamanı gelmiıtir. 

Sac!rl Ertem 

KONSER 
Şehrimizden geçecek olan Romen 

koral heyeti kızılay menfaatine 26 ni
san pazar ve 28 nisan sah akşamlan ol
tnak üzere iki konser verecektir. 

U Nisan salı günü akşamı saat 
Yirmi birde Fransız tiyatrosunda 
kıymetli san'atkar Münir Nurettin ta
rafından bir konser verilecektir. San
atkar, tariht kıymeti haiz eski parça-
larla beraber halk türküleri ve yeni 
bestelenmiş kıymetli parçalar söyliye
<ıektir. 

Askerlik işleri 
Kadıköy Askerlik şubesinden: 

Şubemizde kayıtlI olup 331 doğum

hediye edilmiştir. dedir. Bu 62 numaralı otobüsün sa - üsküdarda bulunan Kız San'at b-

LA.STIK AY AK KAPLARı' hibi, Fatma Seher'dir. kulunun Kadıköyündeki Notrdam Dös 
Ayakkabıcılar kooperatifi yazlık Dava edilenler, ticaret serbestliği- yon okuluna taşınarak burada Kadı-

ayakkabılara rekabet edebilmek mak- ni bozmadıkları müdafaasmdadtrlar. köyü San'at okuliyle birleşeceği ve 
sadile bulduğu yeni tip ayakkabıları Onların gıyabında geçen son duruşma üsküdardaki San'at okulunun da ders 
satmak için Eminönünde büyük bir celsesinde, iki kişi şahit olarak elinle- yılı başında yeni bir orta okul haline 
depo açacakt:rr. Bu ayakkap1ar !istik nildi. Bunlardan biri, otobüsün şofö- konacağı yazılmıştı. 
ayakkaplardan daha ucuz satılacaktır. rü Hayati'dir. Hayati, bu suçun işlen- Bu mesele etrafında yaptığımız 

GAZ VAPURUNDA ÇAY diğini teyid yollu söz söyledi. Diğer tahkikat neticesinde bu haberin doğ-
ZIY AFETi şahit, şoför Hasan'dır. O da şöyle d~- ru olmadığını öğrendik. 

Sokoni • Vakum oyl kompani ta- di: ., ' r; .'!il Üsküdar San'at okulu tlsküdarda-
- Bu dört kisiden Mehmet, Hasan k' b. d t d · t d ede rafından yeni yaptırılmış olan son sis· ~ ı ınasm a e rısa ma evam -

Sait patrondur. Birlikten ayrılmış ol- kt' K d k.. .. dek' N t dam Do··s tem gaz gemilerinden Sokoni vapuru- ce ır. a ı oyun ı o r -
nun ilk defa boş olarak İstanbul limanı mak bahanesile müşteri alınmasına yon okuluna yalnız Kadıköy San'at 

engel olundug"u, dogwrudur! Serbestçe 1 ı kl d'l k t k'l"tı genı·a na gelmesi münasebetile 13 nisan pazar om u na e ı ece ve eş ı a ~· 
"alışmak imkanı ortadan kaldırılıv. or, l t'l kt· · tesi günü saat 17 den 20 ye kadar ~ e ı ece ır. 

Galata rıhtmımda bulunacak olaıı bulunan müşteri bu taraftan öte ta
rafa almıyor. Bu, hakikattir! vapurda bir çay ziyafeti verilecektir. 

Baygın adame neden 
11ordım edilmemiş? 
Sirkeci • Yedikule hattında işliyen 

7 40 nmaralı tramvayda Kastamonili 
Hasan isminde biri ansızın bayılmış
tır. Hasan hemen Sirkecide Beşir Ke
mal eczahanesine götürülmüştür. Za
bıta raporuna göre, eczahanede bay
gın adama mUdavat yapılmamış, hat
ta yardıma koşan doktor Osman Sai
b'e de ilaç verilmemiş, 870 numaralı 
polis Muzaffer'den 10 kuruş telefon 
parası alındıktan sonra sıhhi imdat 
otomobiline telefon etmesine müsaade 
edilmiştir. 

Hasan yirr:::ıi dakika sonra Cerrah
paşa hastahanesine kaldmlmıştrr Za
bıta bu vak'a hakkında tahkikat yap
maktadır. 

YAŞ MEYVE 

Almanyanm yaşmeyva, ihtiyacının 
mUhim bir kısmını memleketimizde 
yetişen mahsullerden temin etmek ü-
7,ere Anadoluda bir tetkik gezisi ya
pan mütehassıs Degn lstanbula dön
müştür. Bu tetkiklerde iyi neticeler 
alan Degn bugünlerde tekrar Alnıan
yaya dönecek ve memleketimizden 
meyva almak üzere hazırladığı raporu 
mümessili bulunduğu Alman §irketi
ne verecektir. 

MISIRA iHRACATIMIZ 

Tutulan bir istatistiğe göre 933 yı
lında Mısıra Uç milyon liradan fazla 
kıymet tutan eşya ihraç edilmişken 
ihracat 934 yılında 2.030.000 liraya. 
935 de de 1.940.000 liraya düşmüştür. 

Tilrkofis başkanı Bay Mecdet'in 
Tel-Aviv sergisini açtıktan sonra Mı
sırda ihracatımız etrafında meşgul o
lacağı söylenmektedir. 

Sadettin'in reisliği altındaki hak-
yeri kurulu, müddeiumumi muavini 
Ferhat Dömeke'nin isteğini kabul et
ti, öteH:i ~ahitlerin de çağmlmasım 

ve bulunamıyan bir şahidin rnuzbut 
ifadesinin gelecek celsede okunması -
nı kararlaştırdı. 

Polis haberleri : 

Süngercilik ş=rketinin 
kasası soyuldu 

Galatada Bankalar caddesinde Sü
mer bank binası üzerinde bulunan 
Süngercilik şirketinin kasası soyul
muştur. Kasayı soyan şirkete yeni a
lman Hendekli Abdurrahman'dır. Ab
durrahman iki gece evvel dairede nö
betçi kaldığı sırada uydurduğu anah
tarla kasayı açmış, içinde bulunan 
1500 lirayı almıştır. 

Ertesi sabah daireye giden hademe 
lcr Abdurrahr.ıanı ortada göremeyin
ce araştırma yapmışlar ve kasanın 
soyulduğunu görmüşlerdir. Abdurrah
man zabıta tarafından aranmaktadır 

ALACAOTNT iSTEYiNCE VUR
MUŞ - Beyoğlunda Tarlabaşında La
le sokağında oturan Dilber isminde 
bir kadın, Beşiktaşta Ihlamurda bak
kal Mehmet'ten dostunun alacağını 

istemiş, alamayınca dükkanın camla
rını kırmış, bu sırada sağ kolundan 
ağır suretle yaralanmıştır. Dilber 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılmış, 

bir kaç saat sonra ifade vermiştir. 

Dilber kendisini bakkalın bıçakla ko
lundan yaraladığını söylemiştir. Bak
kal yakalanmaıştır. 

BiR KULUBE Y ANDl - Çar_şıka
pıda Yolgeçen hanında Petorkeli aşçı 
Mehmed'in kulubesinden yangın çık
mış, kulube tamamen yanmıştır. Yan
gın elektrik kontakt yapmasından 
çıkmıştır. 

AYAKKABI Al,,/RKEN - Cağal-

Çocuk haftası 
"':irmi üç Nisan Çocuk haftac;ıının 

ilk günüdür. Bu münasebetle okullar
da şimdiden hazırlıklara başlanmış

tır. Yirmi üç nisan günü bütün okul
larda çocukların seviyclerile uygfın 
konferanslar verilecek ve talebe tara
fından müsamereler tertip edilecek
tir. Bir çok okullar yirmi üç nisan 
Çocuk hafta;,ında talebeye türlü eğ
lenceler hazırlamışlardır. Okullar 23 
ve 24 nisan g!inü tatil yapacaklardır. 

oğlundaki Kxz orta mektebinde hade
me Nuriye Kapalıçarşıda Kalpakçılar 
başında Enver'in mağazasından ayak
kabı almış, bu sırada kucağında aç
tığı mendildeki 80 lirasını düşürmüş
tür. Par~ı tezgahtar Niyazi bulmuş, 

şikayet üzerine yakalanmıştır. 
KADIN YVZVNDEN - Şişlide 

Hürriyetabidesi civarında çadır kuran 
çingenelerden Sepetçi Rasim ile de
mirci Kazım bir kadın yüzünden kav
ga etmişlerdir. Rasim elindeki sepet
çi bI<;ağile Kazım'ı sol kolundan yara
lamıştır. 

PARMAKLAR/ KESiLDi - Ba
krrköyünde Bez fabrikasında amele 
Hasibe elini bobin makinesine kap
tırnuş, beş parmağı birden kesilmiş

tir. 

ZEIIIRLENDI - Çenberlitaşta E
minpaşa hanında oturan 42 yaşında 
Bayan Refika hizmetçi olarak çalış
tığı inhisar müfettişi Bay Tahsin'in 
evinde lahna dolması ile pasta yemiş. 
bir saat sonra zehirlenmiştir. Hasta
haneye kaldırılmıştır. 

HANGARI SOY ARKEN - Kızıl
toprakta deniz sahilinde tayyareci V c
cih i 'nin tayyare hangarının arkası a
çılmak suretile hırsız girmiş, tayyare 
alatı çalarken yakalanmı~tır. Hırsızın 
adı Mustafa'dır. Buraya bir kaç defa 
girdiği tesbit edilmiştir. 

lular ve bu doğumlularla muamele ---Y-----h-k-------------------------------------
görecek diğer doğumlu kısa hizmetli- azısiz ı IJ.qe • 
lerden askeri ehliyetnamesi olmıyan
lar 1 Mayıs 936 da hazırlık kıtasmda 
bulunmak üzere sevkcdileceklerinden 
lstanbulda bulunanların ikişer fotoğ-
l'afları ve hüviyet cüzdanlarile şube
rı::ı.ız ikinci kısınma taşrada bulunanla· 
tın yakın askerlik şubelerine müra-

caatları ve şimdiye kadar şubeye 
ehliyetname getirmiyenler ehliyetna
:trıesı z addedileceklerdir. Bu gibiler he
'tlıen §Ubeye gelsinler. 

iGezintiler İ 
Gençliğe bir Örnek 

Ne güzel bir rastlayış ..• lstan
bulda gençlerle olgunlar arasında 
"sen - ben,, kavgası sürülürken, 
Tristan Bernard da hatıralarını 

yazmağa başladı. Dün gece bun
ların dördüncüsünü okudum •• 
"Viktor Hügoyu ziyaret,, bCl§lığı· 
nı taşıyor. 

Çağın en büyük şairine doğru 
bu "gidiş,, e bir az çocukluk ka· 
rıştığı için bir kat daha tatlılCJf"' 

mış. Okudum ve imrendim. 
Tristan Bernard, gönlünde 

Viktor Hügoyu görmek isteğini 
duyduğu vakit, . henüz lir lisede 
okuyormuş, kendi gibi bir kaç 
çocuk daha birleyerek, şaire yaz· 
mışlar. Gün, ıaat istemİ§ler. 

O, nasıl hazırlandıklaTını, ken• 
dilerine ne türlü çeki düzen ver
diklerini uzun uzun anlatıyor .• 
Ben, bunlardan konuıacak deği
lim. Yalnız bir nokta üıtünde 

bir az durmak istiyorum. 
Sonradan Viktor Hügo adını 

alan caddeye varınca çocuklar 
çarpınhya uğramıtlar ve yürekle
ri ağızlarında merdirJenleri tır
manmışlar. Bu şQ§kınlık yüzün
den bir çeyrek de evvel gelmiıler
miş. Onları bir salona almıılar ... 
içeride misafirler varmış. Daha 
terleri soğumadan başka bir mek
tepli alayı sökün etmiş. 

Viktor Hügo, o günlerde bü
yük babalığın tadını çıkarıyor oe 

çıplak pembe bir çocuk önünde 
kükremiş arslanları yumuşatıyor

du. [~] 

Bir lise çocuğu, "Sefüler., de
ki derin dü§ünüşü, büyük ıairin 
eserlerindeki gönül fırtınalarını 

anlar mı? Bu eserlerle yüz yüze 
gelmek, onda sanatkarı görmek 
isteğini uyandırrr mı? Buraları 
çok su götürür. Fakat işte yazılan 
hatıralar gösteriyor, ki "Jeraey,, 
sürgününün eoi, saygı ve sevgi
lerini sunmak için gelen delikan
lı kalabalıklarile dolup boıalıyor
mu~. Bu koşuşla bir dalkavuklufl 
kokusu sezilemez. Çünkü çocull 
ruhu ıer:ıiz bir tarladır. Yaran
mak tohumu orada lilizlenemez •• 
Şu halde onları, dahinin eıiğine 
koşturan anlayıştan gelme bir 
hayranlık değilse, yaranma kay
gısı değilse nedir? .. 

Bence bunun bir tek ıebebi 
var: Yurdun yüz aklığını yapan
lara sevgi. Bir toprak parçası, 

üstüne ancak büyük evladlarının 
gölgesi düştükten sonra vatan o
lur. Vatanın tapusu ise larihtir •• 
Fransız çocuğu bunu okumadan, 
öğrenmeden de bilir. Ne yazık, 
ki bizde Abdülhak Hami.din, Na-
mık Kemalin alınlarına birer ka
ra çizgi çekmekten utanmıyanlar 
çıkmıştı. 

Netice meydanda işte, gönlün· 
de büyüklüğe saygı besliyen o ço
cukların kimi "Tristan Bernard,, 
ki.mi "Pol Valeri,, oldu. Bugün 
onların da kapılarında delikanlı 
kalabalıkları var. Ektiklerini bi
çiyorlar. Bizdeki maskaralığı ya· 

panlar ise, zaten bir fey olmak 
için doğmamışlardı. Hiçten gelip 
hiçe gittiler. 

S. Ot!zgu1 

[*] Hügo'nun böyle uzun bir şiiri 
vardır. 

TEL - AVJV SERGiSi iÇiN 

Tel-Aviv sergisine gönderilecek eş
ya nümuneleri dün gitmiştir. Türko· 
fis tarafından toplanan bu nümune 
iki bin parçadan fazladır. Ofis genel 
başkanı Bay Mecdet sergide Türk pav 
Y.Onunu açacaktır. 



200,000 Lira kazanan 
Bayan Müşerref 

(Ostyam 1 inci sayfada) 

Bflyük ikramiye, adliyede tebliğat 
dairesinde memur bay Mehmet Salih 
ile bayan Müşerref'in müşterek ola 
rak aldıkhırı bilete çıkmıı;tı. Bayı ba
yan MUşerref'i bulmuş, fakat ortağını 
bulamamıştı. Bu zatın muhakkak bu
lunması icabediyordu. Çünkü biletin 
tamamı ondaydı. Derhal lrnrar veril
di. Bay Mehmet Salih mtıthka bulu
nacaktı. Bayan Müşerrefi o•omeıbil<' 

binerken tebrik ettim ve bundan son- ı 
rn ne yapmak istediğini Sf' rd ·m Pek 
sevinçli ve pek heyecanlı idi : 

- Ortağımı h f:'nüz bulnmadını .. O 
tomobile binip bizimle gelirseniz hem 
onu arın-, hem de sizinle görüşürüm 

dedi. Otomobile ben de bindim: 
Bayi Cema l defterinden bayan 

Müşerref'in adres ini öğrenince doğ
ruadliyeye gitmiş, daireler pa_vdoP 
olduğundan bulamamıs. Evinin adrc-1 
sini öğrenmiş: Talihli kız Ramiste o 
turuyormuş. Otomobille Ramizf' g"it
miş, bayan 1'.lüı:;crref biraz evvel evin
den çıkmış. Sultanahme'te Yerf'batan 
caddesinde Halit bey apartımanında 
oturan arkadaşı bayan Muazzez'e mi
safir gitmiş. Bayi oradan Sultanah
mede gelmiş, nihayet talihli kızı bul
muş .. Fakat bijet ortada yok! .Meğ<>r 
bilet diğer ortakta im iş? 

Birinci talihli bulunduktan sonrn 
iş ikinci talihliye kalmış.. Adliyeye 
gidilmiş .. Memurların toplantısı oldu
ğundan bclki1ötcki ortak orada bulu
nur diye .. Halbuki kendi halinde o!aıı 
Bay Mehmet Salih biraz evvel çıkmış. 
evine gitmiş .. Adresi sorulmuş .. Bilen 
yok. Yalnız bir mübaşir Topkapı ta
raflannda oturduğunu işitmişmiş ... 

lçinde benimde bulunduğum oto
mobil son si.iratle Topkapıya doğru gi
diyordu. Yolda bayan Müşerref ıkide 
bir: 

- Oh .. Artık kira evinden kurtula
cağım diyor ve her rast geldiğimiz 
yeni binalara göz atıyordu. Nihayet 
kendi:.ini tutamıyarak: 

- Acaba benim de böyle bir E'Vim , 
böyle bir apartımanım olacak mı! Di
ye mırıldanıyordu. Bir aralık anlatmı 
ya bnşladı: 

- Sekiz senedir adliyede çahşıyo
rum. Kimseyi g ücendirmedim. Müte
kait babam ve annemle. iki kardPşim
le Ramizde on liraya bir evde oturu
yoruz. Senclcrdenb~ri piyango bileti 
alıyordum. Adliye yangınından cıonra 
daireler birleşti. Bu sırada Bav Meh
met Salih ile beraber <>alı~tım~ O za
mandanberi ortakla""'a bilet alıvor
duk. Dar bütçemden k~ znnç, miiv~?e· 
ne, buhran vergisinden maada bir de 
"Ümit vergisi., veriyordum. iki keşi
denin parasını tamamen ben ve rmiş
tim. iki gün evvel Bay ~fehmet Salih 
geldi: 

- Benim sana 150 kuruş borcum 
var. Bileti bana ver. Senin paranı da 
verip alayım dedi. Bileti verdim. Ken· 
disinin namusuna çok itimadım oJdu
ğundan ondan sonra arayıp sormadım 

- Hissenize düşen on hin lir~ ilP 
ne yapacaksınız? 

- Söyledim zannederim. Evvela 
kira evinden kurtulacağım . BütÜn ar • 
zum bu! 

- İşinize devam edecek misiniz., 
- Tabii! Hem eskisittden daha zi-

yade şevk ve hevesle ... 
- Evlenmek teklifleri olacağına 

göre ... 

- Bunu düşünecek vaziyette ;ieği
Iim. 

.... Otomobil Topkapı karakolunun 
önünde durdu. Bay 1.iehmet Salih'in 
evi soruldu. Bilen yoktu. Civardaki 
berberler, yemişçiler sorguya çekildi 
Buralarda öyle bir adam yoktu. Oto 
mobil geriye döndü. Yolda rast geldi- I 
ğimiz bir mübaşir Koskada aramak· 
lığımızı söyledi. Gittik. Bulamadık. 
Tramvayda görüp indirdiğimiz bir di
ğer mübasir Fatihte Kıztaşını tavsiye 
etti. Gittik. Döndiik, dolastık. Bir- mü
başirin evinin kapısmr çaldık. Henü?. 
gelmemiş .. Tekrar Aksaraya indik. 

Langa taraflarına gittik. Üçüncü bir 
:.>ıilbaşir Tapkapı yolunda bir adrese 
gidersek Bay Mehmet Salih'in karde
şi Bay Rebii'nin evini bilen adamı bu 
lacağımızı söyledi. Gittik. O zatı bul
duk. Yenikapıya yollandık. 

Bayan Müşerrefin arkadaşına çok 
kuvvetli itimadı olmasına rağmen 

ne de olsa içini kurt kemiriyordu. 

- E~er bugün bulamazsak oçk fe
ııa ! Aksi gibi yarın da pazar. İki ge
ceyi ben nasıl ~;eçiririm diyordu. Ye
nikapıda bir kulubcde bir kaç müba . 
şiri toplu bir halde bulduk. Bayan Mü
şerref kendisini tutamayıp otomobil
den fırladı. Bır dakika sonra döndü: 1 

- Buldum. Buldum ama kendisini 
değ il., Kardeşinin ark~ daşını .. Relıii 

haber almış, kardeşine gitmiş .. Arlık 
bize yapacak bir şey kalmadı. Gidip 
dükkanda bekliyelim ! dedi. 

Benim şu kısaca yazdığım arama 
tam iki buçuk saat sürdü. Buna rağ
men hıil<i Bay Mehmet ~alih'in evini 
hilen bir kimse bul~m:ımıştık. Bayi· 
Ccmal'in dükkanına geldik. Snb-:ı.htan 
beri ağzına bir şey koymıyan hayan 
Müşerref artık bitkin bir hale gelmiş 
ti. Kendisine ikram edilen knhvevi iç
ti ve bir c;örf!k yedi. Küçük dükl;anın 

gerisinde dışarıdan kendisinl' gıpra ile 
bakanlara tebessüm ederek ve arka
daşı Muazzez'le konu:5arak bilet orta
ğını bckliyor·du. Saat dörttü. Een mat
baaya döndüm Yazılarımı yazdım 
ikide bir telefon edip ortağın gelip 
gelmediğini soruyordum. Cidden bana 
da merak olmuştu. Bay .Mehmet Salih 
neredeydi? Neden dükki'tna gelmıyor
du. Saat altıyı geçiyordu. Tekrar ba • 
yın dükkanına gittim. Bayan 
Müşerref'le arkadaşı neş'elerini kay
betmiş bir hale gelmiş, oturuyorlardı. 
Derken ağzında bir cigarayı sinirli, 
sinirli çeken sarışın. zayıfça bir genç 
kalabalığı yardı. Gişeye doğru ilerledi. 
İçerden bir ses yükseldi: 

- Ah ... İşte nihayet geldi. Bu ge
lenin Bay Mehmet Salih olduğu anla-

şılmıştı. Bayan Müşerref sitemde bu
lunuyordu: 

- Nerdesin yahu! Seni nerelerde 
aramadık bilsen! Bulamp.dık. Bay Meh 
met Salih kardeşi Bay Retiil'nin kü-

çük Mustafapaşadaki evine gitmesi 
üzerine başına devlet kuşunun kon
duğunu ö~renmiş.. Evined kalkıp yü
duğunu öğrenmiş .. Evinden kalkıp yü
rüyerek gelmiş , bunun için de vakit 
geç_miş... Bilet ortaya çıkınca Bayan 
Müşerref'in yüreğine su serpildi. Eski 

neş'esi yerine gel(li. Hissesine dı.işcn 
on bin lirndan sekiz bin lirasını 
<:ek. iki bin lirasını para olarak alrfr 
Bay ~ehmet Salih de ayni şekilde pa
rasını aldıktan sonra diikkandan çık-

tılar ve biribirlerinden el sıkrnara'< ay
rıldılar. Ba.van Miiı;erref saatlerc~nbe
ri kendisini dolaştıran otomobile bi
nerken bana şöyle diyordu: 

- Dar•"\ı sizin b .. c:•n·~a efendim ... 

Yekta Ragıp Önen 

* * * 
PılJankoda kazananlar 

k imıe1 dir 
Dünkü kcşidenin talihlilerind~n bi

risi Kadıköyünde oturan mütrkait 
Bay İhsan'dır.' Bay lhsan'ın bileti tam 
olduğundan dün hissesine düşen yir
mi bin liray: tamamen almıştır. Diğer 

talihlilerden ikisi de Tokatlıyan pas
tahanesinde satış memuru Bayan Ete
ni 1.lanasyan ile ortağı bayanJamko 
Çiyandır. Eminönünde Zengin g i<-csin-i 
den beş aydan beri bileti mnutaz:ı.man j 
alan bu iki kadın son ke.şide bile' ini 
ancak dün sabah gelip almııılardır. 1 

Bir kaç saat sonra bayi Tokattı. ·a 
na gidip de kendilerini tebrik edin ce' 
şaşırmışlar, biiyük ikramiyeyi kaz n 
dıklarına bir türli.i inanamamıı;lardır 
Nihayet bu iki ortak otomobille gışeye 
getirilmiş, hisselerine d · şen onar bin 
lira verilmiştir. Ortak kad•nlar ha~·ia 
fotoğraf vermemişler, hatta adı~Hle

rinin saklanmasını b' 'c istemişlerdir. 
Büyük ikramiye kazanan 10483 nu

maralı biletin 20 numara a"ağısı ve 20 
numara yukarısındaki biletlı>r (lnda 
bir hesabile ellişer lir?. al?. cal· lad ır 

On beş bin lira çıkan 15388 numaralı 
biletin de 20 aşa~ı ve 20 yul:arısı da 
ellişer lira alacaktır. 1 

Keşideye bu sabah dokuz buçukta 
devam edilecektir. Bugün de büyük ik· 
ramiyeler vardır. 

Etem izzetin 
fikirleri 

Nurullah Atanın eline 
kaldıksa berbat • 

( l.Jstyum I ıncıde) 

milliyetperverliğine doğru yürüdüler. 
Fakat ... Görüş zaviyeleri hcı-şey<.' rağ

men mahdut kaldı. Bu görüş, Osman
lı imparatorluğu içinde hapsed.lmiş 

bir görüştü; ve onlar, bu görüş zavi
yesinin dışına çıkmak imkanını elde 
edemediler. Halbuki, 1918 den sonra 
gelenleri gerek tefekkür gerek oriji
nalite itibarile, birdenbire ve büyük 
farklarla ayrılmış goruruz. Mesela 
Yusuf Ziya'nın bir çok siirlerine ba
karsak bu şiirler o zamanki Osmanlı 
kafasile düşünülmüş yazılardır. Fakat 
demek igtemiyorum ki Yusuf Ziya bu 
Osmanlı tefekkürü içinde kalmıştır. 
Hayır, Yusuf Ziya daha genç olduğu 
için, sonraları bunun dışarısına çık
mıştır. l<"'akat, edebiyatımızı merhale 
merhale düşünmek mecburiyetinde kal 
<lığımız zaman böyle bir tasnif yap. 
mak lüzumunu ister istemez hissede
ceğiz. Ve bu da. inkıliıba müvazi ola
rak kısaca iki merhale ile anlatılmak 
lfızım geldiği takdirde, ortada bir te
fekkür ayrılığı olduğu için 1918 ile 
bölünmelidir. 

Bununla beraber, mesele, dPdiği
miz gibi bir vezin meselesi değildir. 
Bunların içinde bugün kendilerini a
dapte edenler var. Ve bugün, bir hü
küm vermek zamanı da henüz gelme
miştir. Üzerinde hiç olmazsa yirmi 
beş sene geçmek lfı.zımdrr. Biz. ası o
larak, istikbalde verilecek hükmü bek
liyoruz. Yani asıl münekkidi bekliyo
ruz. Eğer Nurullah Ata'nın eline kal
dıksa berbat! .. 
ESKİ VE YENİ EDEBİYATIMIZ 

- Eski ve yeni edebiyatımız hak
kındaki fikirleriniz ? 

:_ Eski edebiyat üzerinde yeni bir 
şey söyleneceği kanaatinde değilim. 

Çünkü bu edebiyat, bugün, mektep
lerde takrir edilen bir ders hüvivetine 
bile girmiş ve söylenecek Jn•rşe)• $ÖY· 
lenmi!iitİr. Fakat, bugfüı eni bir ede 
biyat, yeni bir Türk edebiyatı doğu 
yor. Buna tereddütsüz, halis ve milli 
bir edebiyat diyebiliriz. 

Harp sonu denilen bu nesil düşü
nüş, yazış ve görüş farklarile eski 
edebiyatımızdan tpnamile eyrılmış 
bulunuyor. Hikaye, roman ve tiyatro
da verdiği eserler önümüzde birer abi
de gibi duruyorlar. Mesela Falih Rif
ki'nin "Roman" ı, Sadri Etem'in 
"Çıkrıklar durunca,. isimli romanı 
Nizamcttin'in "Bir millet uyanıyor, '., 
Aka'nın bir çok eserleri .. Yakup Kad-
ri'nin eserleri,· "Sodom Gamore " . 
"Hüküm gecesi,. ve daha bir çok eser-
ler ... Bununla beraber bunların içeri
sinden en çok beğendiğim yazıcılara 
gelince yaşıyan eşhas üzerinde hüküm 
vermenin biraz müşkül olduğunu her
halde teslim edersiniz! .. 

EN ÇOK BEGENDlKLER! 

- Eserleriniz arasında en çok be
ğendikleriniz? .. 

- İnsanın bir çok çocu!darı olur, 
fakat hiç birini tercih edemez. "Yakı
lacak kitap .. ın bir çok defalar methi
ni işitmişimdir. Fakat ben "Yosma .. 
yı hepsinden üstün bulurum. Orada 
anlatış daha yeni, teknik daha iyidir. 

"On yılın romanı .. da milli edebiyat 
bakımından mütaı~a edilmesi lazım 
gelen bir romandır. Bence, bir inkı
Iap böyle bir rom nn içinde ve ancak 
böyle bir çerçeve dahilinde anlatılabi
lirdi. Bu3'ünlerde "Bir cinayet dava
!'11,. isimli bir romana çalışıyorum Fa
kat söyle·liğim gibi bize hakiki bir 
münekkit lazım. Bugün, Babı;Llidc 

muharrir şöhretleri, arkadaşlık eş ve 
•Iostlukla tayin ediliyor. Kimin kimin
le ara!'IJ iyi ise en bi.iyü edip de oriur! .. 

li""""'lfL .. K-E"Ml"Z""D-E- ·. ı 1 
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ÇOruh Vilayeti Un1umi 

Meclisi toplandı 
Baıbi\kan ismet lnönünün geçen yaz ( 

doğu iılerimizde yaptığı tetkik seyaha
tinden sonra, bir kaç sene evvel ilga 

edilerek kaza halinde (Rize) merkezine 
bağlanmış olan, eski Artvin vilayetinin 
bu defa Çoruh vilayeti ile yeniden teş

kil edildiği, vali olarak da eski Kon~ a 
meb'usu Bay Refik Koraltan'ın tayin 
ol:ınduğu malümdur. Artvinden aldığı
mız malUmata göre yeni vilayet teşki -
latı faaliyete geçmittir. Umumi meclis 
toplanmış, mahalli ihtiyaçları tetkike 

başlamıştır. Hükumet Artvinde bulu • 
nan Kuvarshan bakır madenini de i, • 
letmeğe karar vermiştir. Bunun için ha
zırlıklar devam etmektedir. hmet İnönü 
nün doğu illeri seyahatinin fili semere· 
lerinden biri olan 'yeni Çoruh vilayeti . 

nin ihyası yolunda tarihi bir hatıra o • 
larak Bay R. Koraıltanın umumi meclisi 
açarken verdiği söylevi buraya yazı • 
yoruz: 

Arkadaşlar: 

Bugün vilayetinizin umumi mecli -
sinizi açmakla derin bir vicdani haz 
içindeyim. Bu memnuniyet ve sevinç 

duygulariyle umumi meclisin muhte . 
rem azalarını yürekten selamlar ve 
hepinize hoş geldiniz derim. 

Umumi meclisin toplanışı bildiğiniz 1 
sebepler yüzünden zaruri olarak geç 
kaldı. Vilayetinizin yeniden teşkili, te~r 
kilatın tamamlanması ve betahsis eski 

viliiyet merkezi olan Rizeden ve Yu -
sufeli kazası hesaplarının da Erzurum
dan ancak iki gün evvel alınabilmesi 

başlı sebeplerdendir. Tabiatiyle önü • 
müzdeki seneler kendi işimizi kendimiz 
takip ve ihzar ede_ceğimiz içn meclisi · 
miz kanuni miadında toplanabilecektir. 

Değerli arkadaşlar: Bazı idari se • 
beplcr yUzUnden 933 içinde lô.ğvedilc 
rek' Rizeye bağlanmış olan vilayetiniz 

geçen yılın sonlarına doğru doğu ille • 
rimizde bir tetkik gezintisi yapan bü · 
yük Başbakapımız general ismet lnö -

nü, bir gün de; vilayet merkezimiz o · 
lan Artvini kıymetli varlıklariyle şeref
lendirerek buraların dertlerini yakından 
gördükten sonra, merkeze dönüşlerinde 
doğu illeri işlerinin daha ziyade mun
tazam gitmesi ve bu işlere buraların 

hakiki ihtiyaçlariyle mütenasip hız ve· 
rilmesi için, a1.ınan esaslı tedbirler ara
sında, Çoruh vilayeti de yeniden kurul
muş oluyor, Ve hemen bütün doğu il
lerine şamil ve en geniş salahiyetle kon
trol işlerini daha yakından yapmak ü • 
zere bir de umumi müfettişlik teşkil e-

dilerek bu makama şimdiye kadar ge • 
rek idari ve gerek bütün memleket iş • 
lerinde tanınmış yüksek şahsiyetlerden 

Tahsin özer gibi çok değerli ve muh · 
terem bir zat getiriliyor. Yurdun en u-

fak ihtiyaçlarına varıncaya kadar dü • 
şünen ve ihtiyaçları tatmin hususunda 

icap eden tedbirleri alarak Türk yur · 
dunu, asil Türk milletini durmadan i · 

leriye. yükseklere götürmek istiyen bü
yük kurtarıcı Atatürk'ün yüce adını 

meclisi ac;arken tazimle anarım. 

Büyük halaskarın milletin her ba · 

hayatımda hiç bir fikir dönekliğ; ya7ı
nı1ş dcfjilim ve manasrnı bilerek söy
lediğim sözlerden rucu etmeği hiç bir 

camaıı aklımdan geçirmem. Knrilcri
niziıı ha1\lnnılo yanlış dU.şiinmenıeleri 
için bu taıı:i1ıin neşrini arkada§lığı 
nızdan beklerim .. , 

• • • 

kımôan yükselmesi emrindeki irşat ve 
ilhamlarını tamamen yerine getirmek 
hususunda yüksek varlıklariyle durma• 
dan çalışan büyük Başvekili ve onun 
çok değerli mesai arkadaşları olan mub 
terem vekillerimizi saygı ile anmayı 

esaslı bir vazife bilirim. 

Büyük başbakanın doğu illcrde'.i 
feyizli tetkik gezintisinin ilk feyizli se· 
meresini siz Artvinliler almış bulunu • 
yorsun uz. 

Bugün vilayetin merkezi olan Art -
vinin sinesinde ilk toplantısını yapmaıc

la mübahi olan meclisiniz bu illerdeki 
büyük ıslahat programının canlı ve şük
rana layık misali bulunuyor. 

işte arkadaşlar, bundan böyle vila • 
yetin tekmil işlerihde çalışırken: vi • 

layetin yeniden ihyası suretiyle Cumu• 
riyet Hükfımeti tarafından, büyük mil • 

Jetin büyük kurultayı tarafından gös • 
terilen itimada layık olmak umdesi da
ima gözlerimiz önünde bulundurulacak· 
tır. 

Vilayetin ihtiyaçları çoktur. Bahu • 
sus yarım asır çarlığın zalim, yıkıcı. öl
dÜrücü, mahvedici idaresi altında inle• 

miş olan bu ırkdaşlarıml7.ln ana va • 
tana kavuşmalarından sonra onların si· 
nesinde açılan yaraları tedavi ic;;in sim· 
diye kc>rlar alınan tedb; · ıeri azami had • 

dine c;;ıkarmağa, fac>liyc:timize bü, rtc 
bir hız vermeğe mechnruz. Taki cumu· 
riyet hükumetinin ve onun dahi rri9i 

Atatürk'iin içten dileklerini bu illerde 
de yerine getirmekle vazifelerimizi vaP 
mış olalım. Vilayete muvasalatı..,,dal1 

bugüne kadar ki: on beş gün oluyor. 
Kabil olan tetkik ve miişahedeleıirne is• 

tinaden diyeceğim ki görülecek iş c;rlc· 

tur, büyüktür, ağırdır. Çoruh vilareti • 
nin ve halkının hi.:dcn bckl~diği illl}eri 
zamanla dahi olsa muntazam bir prog • 

ramla tahakkuk etirmek kin çok ca'ı~· 
mağa mevcnt mahrumiyetleri yenm"~e 
mecburuz Bu. dııha 7.İvade cıi~ drre li 
arkadacıları'Tlın et birliği. fikir bir'iifİ 
yaparnk e:enicı manada vatan sevcr1'1c 

duyguli\rr :r;inde masruf olacak gayrrt• 
terinize b- ~ 1 ·dır. Bu yüksek evs:ıflı> ,,.-;Ü

cehhez olduğunuza derin bir itimad•rO 
var. Yüksek tetkik ve tasvi " 

binize sunulan bütçe projesini incede~ 
inceye tetkik ede:eksiniz. Eminim ld 
siz de benim duyduğum acıya iştirak e-
deceksiniz. 

ihtiyaç çok. gelir az. 

Mektep ihtiyacı, yol ihtiyacı, sağlı~ 
tedbirleri diğer ihtiyaçlarımızın baıı11-
da gelir. Bunlar öyle ihtiyaçlar ki te

hiri imkansız ve yapılması yarına kLl.,. 

vctle hazırlanmamak bakımından ço~ 
elim. Mahalli varidatın tahsilat muhaııt* 
menatı hemen yüz bin lirayı apınaJ• 
Halbuki yukarıda saydığığım esas ih • 
tiyaçların hatta onda birine ancak ce " 
vap verebilmek arzusiyle ait otduğd 
dairelerden getirilen bütçe tayıhaJarı " 

nın baliği (299000) liradır. Bu yel<i11' 
üzerinde daire müdürleri değerli arka " 
daşlarımla günlerce çalıştık. Çok acı "' 
larak söyliyeceğim astan Türk otan ~ 
asırlarca ırkdaşlariyle yan yana kal• 
bazı köylerimizde ana dili türkı;ede1' 
başka dille konuşulduğuna muttali ol ; 
dıım. Bu yürekler acısı halin bertırJ 
edilmesi biz cumuriyet nesline dil9erı 
en mukadrlec; bir borctur Yıkılan sal : 

·a . . 1 • • 1 el i1t tanat ı aresının asır ar ve asır ar 

malinden doğan bu acı sahnelere c~ ~ 
muriyet devrinde milli şuur ve ın~ 

Bayan Suat Derviş'in sözleri ara vicdan asta müsaade edemez. tıte , 
acıklı vaziyetin önüne ancak mektep g _ 

sında hir şal•a olduğu söylenilerek • • 
<:er. Milli kiiltürümüzü ta•ına, topr 

ayzılr \ kısım değerli romancımızın ır ıtr 
"Tanzimattan beri yetişen en kuvvetli ğrna kadar Türk olan bu yerlerde ~ 

Dün Bayan Suat Derviş'ten şu mek- romancının kcndisı ol<luğu.. yolunda macfan ne!lretrnek ve Türk çocukları•---
tubu aldık: · l< bir 

Baq()n Suat De, viş 'in 
bir mektubu 

ba~kabir ankette çıkan sözleriydi. zı ana dil ve kültürü ile yetiştirme 
"Diinldi yazımzrla Naci Sadııllalı'u d ndlt· !ere düsen en önemli vazifeler e 

ııcrdiğim cevaplarda bazılarının şal:n. b'r1"' 

1 
Arkadaşlar: Dertlerin binde 1 

, 
mahiyctindr: söylediğimi yazmış11wz; 1 23 Nı"san te 

bile tema! etmemiş bulunuyorur11· , .. ,. 
halbuki arkadaşımla aramda geçen o 1 

1 

vizii ayni zamanda ııcrncrctf rnesıfrtı> _ 
konuşma tamamen ciddi mohiyefte bir Size çocuğu clüıündürecek hal- • .... 
lıa .'Jbı7ıaldir. Hele ona .<ıiiylcdigwinı fi· hiitiin bu dertlere çare bulunacafıf1 1• 

tanın ba§lanğıcıdır. :ıftı1'"' 
kirlcrdeıı rucu ettiğimi anlatan .!atır- 1 ._ _______________ ... j minim. Değerli arkaliaşlarıma si• 

Zar hakikatin tamamilo tersidir. Ben çalışma diler ve meclisi açarırl'l• 
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~.lWIRsiNE=- 11 Parasız 
Doktor! 

Kırkından Sonra 
·'!"'~!" da "!. "a!am:r,:.,de:_ ll_Si'!!m!da B~d~n. 

Mişel StroSlof 
Bız Filmde Her Şey, At Başı Beraberi ı 

1 

"Jılitel Stroıof" ismi, sinema merak
hlannm batınna derhal tvan Mujukinin 
aeuis ve aözaü oynadığı filmi getirse 
ıerektir. O film btanbulda o kadar çok 
ıösterildi, ki! Hemen bütün ıinemalar
da tekrar tekrar, film muhtelif yerlerin
den kopup yıpranıncaya kadar 1 

''Mifel Strogof" romanı, Jül Vernin 
eseridir. Burada romanından ziyade 
filmi - tvan Mujukinin sessiz ve aöz -
ıüz ol.arak çevirdiği film - tanınmıştır. 

Ayni mevzuu, bu hafta iki sinemada 
birden ıesli ve sözlü olmak üzere, kar
tımızda buluyoruz 1 

''Saray" ve "Sumer" sinemalarının 

pı-oıramlarına aldıkları yeni filmi, eski 
filmle mukayeseye giriımek için, eski -
sini göz önüne getirmek lazımdır. Ara • 
dan o kadar zaman geçti, ki eski film 
ıöz 8nünden büsbütün ıilinmediyse bi
le, hayli ıilikle1ti. Yalnız tvan Muju -
kinin batrolU kuvvetle canlandırdığını, 
ıayet iyi hatırlıyoruz. Gene böyle eski 
bir mm olan se11iz "Königsmark .. ı ve 
daha batka bazı filmleri hemen hemen 
teferrUatile hatırladığrmız halde, eski 
"Mltel Strogof" un gaz önünde toplu· 
ca canlanmaması, neden? Acaba o film 
pek öyle kuvvetti bir film değildi, yal -
nu tvan Mujukin muvaffaktı da ondan 
1111 bayle? Ondan mı o filmden tek ar-

1 
düğü gibi filmin çekiliti uygun ıtıklı. 
seslerin duyuluıu uygun akialidir, 

Eğer ekseriyet ''Mi1el Strogof" mev
zuundan bıkmadıysa, bu hafta iki si -
nemada birden ıöaterilmesine girişilen 
bu 2 500 metrelik Fransızca sözlü film 
de para kazandırır, dedikten sonra bah-1 

se şu malumatı katalım: Rejisör Ritard 
Aytberg, oynıyanlar - yukarıda işa • 1 

ret ettiğimiz Adolf Volbrük başta ol -
mak üzere - Şarl Vannel, Klod Dar · 
föy, Arman Bernar, Şarpen, tvet Lö - ' 
bon. Bemhard Götskenin de görünüş · ' 
ten ibaret küçük bir rolU var. Bu çarlık 1 

Rusya11 muhitli mevzuda Tatarların ı 
reisi olarak şöyle görünüıten ibaret bir 
rpll ' .. 
Kedi. Fare, k ÖlJek, Bir 

Filmde Bi1a1ada! 
Bu arada "Saray" da gördüğümüz 

Volt Dizninin yeni bir filmini de not 
etmeden geçemiyoruz. Miki Mavala, .. 
fare ile köpeğin kedi yavrularile dost 
oluılarını, dostça geçinişlerini göateren 
bu minimini film, c:anlı bir minyatür 
dür! 

., Meıek ., de: 

~7ı~;~::~;~:.~:ıbiı:u ':.::.; H o ı i ı ut f i • ı ı i y n r ı 
Bunun böyle olduğunu farzedelim, _ _ _ _ 

fU halde o film neden o kadar uzun B C' k 
boylu tuttu, rağbet gördü? Bir filmin U ı .;JI 
tutm•ar. ratbet ıörme•i için her .. - Filmlerden 

Görülen 
Biridir/ 

nıan, mutlaka kuvvetli bir film olmaıı 
tek prt olmadığına gare, bunun tefsiri "Holivut etleniyor I", filmi, iımile ' 

. kolaydır. Esasen "Mi,el Strogof" un kendisi kendisinin ne tarzda bir film ol- ı 
bit~eewa mevzuuna dayanması itiba- d"iwıu...-Qylizyor 1 Danı ve prkı, aak 
riie, bu noktadan ortada ı-ıılacalr bir mk ileri ecri kımıldanan çıplak bacak -
ıey toktur. ! lar, .. tabii bu arada aeviıme de eklik 

Gelelim ıimdiki filme. Yeni "Miltel delili Alimeriken aıkl 1 
Strogof" filmi, bu tarzda bir macera Son haftalar içerisinde bu çefDide 
nıevzuunun gerek senaryo, gerek reji, filmler, - eilendirici ve hafif olması 
gerek temsil bakımlarından uygunlukla cözetilerek yapılan filmler - pek sık 
ortaya konulduğu bir ıinema neri ma- olarak karınmsa çıkıyor! Bu yolda 
hiyetindedir. Eksiği ve fazlası yoktur. filmlerin ekseriyetle nalll olduklanm 
Her ıey yerli yerindedir. Topyekun muhtelif vesilelerle not etmittik, Dola· 
hükmü kısaca ifade için, ıu bitdirit ye- yııile bunun üzerinde uzun boylu dur
ter: Bu filmde her ıey, atbap beraber mağa lüzum ıörmüyoruz. Hepei biri -
ıidiyor! birine benziyor, .. •talı yukan hepsinde 

Topyekiin hükmün ifadesinden ıon - hemen ayni havanın esintiai, ayni kı -
ra, buna ilaveten meseli Adolf Volbrü· mıldanıflann ıeçisi baru 1 
kUn de, - tvan Mujukin gibi - "Mi- Yalnız franaızca konuşmalı olan "Ho 
tel StroRof" rollinü kuvvetle canlandır- livut elleniyor I" filmi, Binı Kroabi ile 
dıfmr s5yliyebiliriz. Filmde eğlendirici Mariyon Deyviıin oynadıldan bir film
kıaım da. buna zıt havalı esasa çeşnisi dir. Bu noktalar, aynca kayda değer. 1 
kıvammda karıştırılmıttır. Stüdyo içe- Caz mugannisi Bing Kroabinin sni ve 
risinde ve tabiat ortaamda çevrilen sah- aöyleyiti dinlenilir, Mariyon Detvisin · 
neltr, hemen umumiyetle reel görünüı- çapkmca prmı da seyredeni sarar 1 1 
ler ortaya koyuvor, reel intibaını uyan· Bu iki yıldızı bir müddet evvel bat -
dınyor. Zaten filmin havası da, sergü- ka iki filmde ayn ayn gördUğilmilz za. 
ıeşt temposuna ralmen hayli reel ha - man, kendilerinden bahaetmif, vaziyet
•alıdl1'. MUzik refakati uygun düıürül· terini birer notla belirtmiıtikl 

................................. . ....................................................... . 
Piyangoda kazanı!acak eşya 

i 

Sergiden bir rörtintiş. 

V•ldülar Hava Kun11nu tarafından 8a1Jt1 Kurunwua gardım için tf'rtip 
ldılen pll/flllgoga konacak efl/fl Nrgiai diin •aal 14 de ,,çı1,,..,tır. Törene 
~ <hrwral Hakkı Şinaai, Haoo Kurumu Başkanı, U•ldidfır Kagma
~ ııe bir çok davetliler gelmiflerdir. Glet•ril•11 .,,a1.,., dawlUler ,.,.._ . .....,. '°it beğenUmiı, takdir edUmi ıtir. 

,~zanı 

Yazan : 

ı er"l4::Şi r P a k aar 
ı Atalar eDzil I 

KURUN okuyucularına yeni biı 
hizmette bulunuyor: Para11z mua · 
yene .. 

S ermet Muhtar Aıus 

KURUN hekimleri İstanbul ve Us
küdar ve Kadıköy taraflarında hafta 
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 

Bundan istifade etmek için aadect 
KURUN okuyucusu olmak ve neş 

rettiğimiz kuponları kesip biriktir· 
mek kifidir. Yedi kupon bir defa mu· 
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

btanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidir.Okuyucularımız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya 
nında "V AKIT" kütüphanesine mü· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yediıini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi giinleri öğ 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka 
dar kütilphanenin üstünde KURUN 
idarehanninde doktorumuza kendi · 
lcrini muayene ettirebileceklerdir. 

USKODARDA 

Hamam halvetindekiıer başba· 1 
~a vermişlerdi. Takuk'la Froso yi· 
ne İ$pence ve sakallıya atıp tutu. 
yor, çalğıcılar da burunburuna mı· 
rıldanıyorlardı: 

- Abe çok aynasızlık ettik 
Çiçekcide geceliyeydik cebe da 
ha çok oski atardı~. tş şinanayca 
gidiyor ... 

- Na to kafa, na to kefalis!.. 
Hünkar yaveri Kara Mehmet be. 
ğin bu akşam Timonide dost sof -
rası olduğunu da duymuştuk be 
tbo ! .... 

- Oğlum , onu bunu hırak, bu 
radan kirişi kırmamıza hakahm 
Meyhanelerin birine dalsak, par · 
sa marsa, belkim keseyi güldürü
rüz. Görüşüme nazaran şişko me· 
teliğe kitakselerdendir ... 

- Gursuz oğlu gursuzu, o hok
kabaz Ermeniyi yoruyorsun? Be 
ni o kandırıp buraya yetirdi.. 1-
şalla, işalla esek tekınesile yebe 

• 1 nr .... 
- Uvlan tzak, kendini dıenk al. 

Uskildar için muayene yerimu Ua
lcüdarda Ahmediyede eczane yanın . 
daki 20 numaralı evdir. Usküdarlı 

okuyucularımız da cumartesi günle 
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka · 
dar yedi kuponla birlikte bu adreır 
·!iderlene KURUN doktorunu ken 
dilerini muayeneye amade bulacak. 
lardır. 

Ahbar deyipte kafan budur diye 
'lir toslayacak olursa, gaga bumunu 

1 beyni valana saplarsa kol kalın 

KADIKöYUNDE 
• lığında kıskaçla çıkaramayız bre 

çıfıt!.. 
Kadıköyilnde muayene yeri Mil

ııürdarda, 30 numaralı evdir; o civar· 
daki okuyucularımız çarpmba gün· 
ren saat 14 den 20 ye kadar yedi ku· 
ponla birlikte bu adrese giderlerse 
KURUN hekimi kendilerini parasız ' 
muayene edecektir. 

RADYOLOJtK VE OPERATIK 
MUAYENELER .. 

Doktorlarımız tarafından muay· 
yen cünlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yene1ere ihtiyaç baaıl olduğu görül-
müı ve bu gibi baıtalardan 

Şitlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadık8yünde Moda caddnindt 
Röntken apartımanmda Röntken mü. 
tehıuıaı Bay Klmilin muayeneha· 
nesine müracaat edeceklere azami 
tepzillt ve teshillt gösterilmesi 
kararlattırılımttır; ancak bunun. i. 
çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağbk aemsimuden 
bu müesseselere hitaben bir tezkere 
almak llzımdır. 

Doktorlarımız iıtiyenlerln tanıf . 
yonuna da bakacaktan gibi Belso 
ğukluğundan, kulak haatahklanndar 
pklyetlerl olanların da temin edi • 
len mUtehauıalar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka· 
bilinde muayyen günlerde parası7 

muayeneleri de kararlattırılmııtır. 

KUPON LAR 

Kuponların netri devam edecek 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

rasma riayet etmey' zaruret voktur 
Yedi kupon ıöıteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakknı· 

kazanmış demektir. 

DİKKAT - Kuponlarımrz her 
gün birinci sayfamızda, gazetemizi 
ba•hl?r vıınm~:ı~Tr . 

HAM ZEYTiN YAGI N!ÇIN 
iTHAL EDiLECEK? 

Zeytinyağ fiyatlarının arttığı ya
zılmıştı. Ankara Türkofisi merkezi 
muvakkat kabul usulüne tabi •utul
mak suretile tasfiye ve tekrar ihraç 
edilmek şartile ham zeytin yağının 
ithaline izin verildiğini bildirmiştir. 

Bunun sebebi zecri tedbirler dolayısile 
ihtiyaçlarını ltalyadan temin edemi· 

yen memleketlerin ihtiyaçlarmı kar· 

ıılıyabilmektir. 

Memleketimize getirilecek ham zey
tinyağı ve pulpe d'obline fabrikaları

mızda tasfiye edilerek ihraç edilecek-

ür. 

Penbe badanalı odaya kurul 
muş olan içki masası getirildi. Bir 
kenarından tutan Artin, nareyi 
bastı: 

- Aaaayt !.. Yaman gelir ya 
man gider, vükela sofracılarm! 
önüne katıp sürer, Artin Horoz 
yan bendelerinin çarınakcur sof 
rası !... , 

Arkasından, bir sayha daha 
kopardı: 

- Başlar mısın başlıyalım mı, 

sinsilenden başhyalım mı yı bırcl· 
kıp toplanın madamalar, mösyö 
ler ! .. llk kadehi beyimizin şerefi 
ne havahyalım ; ardından da ince 

. . l' ' saza gırışe ım ... 
Şerefe kr _, p h 1er kaldırıldı; biı 

solukta İ(;hH; ve fasıl haşJan~ci 

olan mahut hicaz peşrevi tuttu 
ruldu. 

Esseyid peııcere önüne, Takuk 
la Froso'nun arasına sıkışmıştı 
Gözü dışarıda. bitişik evde. 

Gene iki dakika duramadı 
Haydi abdesthaneye, sandalye 
nin üstüne .. Bu sefer başını tlışan 
çıkarmadı; geriden bakıyordu 
Hava epeyce kararmışsa da etraf 
rlaha seçiliyor ... 

Ellerini büküp dürbin gibi göz 
lerine tuttu. Angeliki'nin dikiş dik 
<iiği odaya çevirdi. 

Aman, perdenin bir kenan kı 
pırtlıyor gihi. . Kediye metliye ben 
zemiyor, mutlaka biri var; aralık 
tan gözetliyor ... 

Saatine baktı. On ikiyi yirmi 
geçiyor ... H pı:a11l:üh: Son vapur 
köprüden on hut:ukta hareket edi 
yor. lki hal"" h dasnik veya (8) 
numaralı t<'ıı 1 nn rlei?ilRe veniler - ' . 
den (19) n~va (20) numarah h~' 
herhalde ar1·1,·a \':ı~1l olmuş, mü~ 

tel'ilerini ,. ' · 1·mıştır; habise dP 
evine gelmio::t ir ... 

Teı·edr.ii "1e hiç malıal yok; per 
de arasından gözetliyen billahi 
o ... . 

Abdesthanede Hacı'cağızın 

yüreği gümhürderken karşıki o 
dada, güldür güldür, hicaz peşre 
vinin üçüncü hanesi çalınıyor. Ar 
Hn';n zurna ı;;esli yansakhklanna 
kadınlann kahkahalan karışıyor
du. 

Hacı: (Ah bir dürbin olsa da 
perde aralrğmdaki iyice bir tıeÇ&o 
bilsem ! ) derken hatırhyıverdi: 

Miihennisin gözlüğü var. Uzak 
bir yE!re bakarken derhal cebin 
den çıkanp gözüne takıyor. 

tki perende ile sofayı buldu: 
Artin'i dışan çağırd1: 

- Aman nurum, gözlüğünil 
çabuk ver! 

Gözlüğü kapar kapmaz abdest. 
haneye girip kapıyı kapadı. 

Artin'in çenesi avucunda kal 
mıştı: 

- Ulan ne zirzop herifmit 
bu !... Abdesthanede neyi seyre 
decek? 

Dana, sandalyeye çıkıp gözlil
ğü taktı. Ortalığı ayna gibi görün 
ce hemen karşıki perdenin aralı 
ğına baktı. 

Uç çift ~öz pınl pml parlıyor. 
Acabası macabası yok, ikisi habf. 
senin, dfüdü de kocakanlann gö-
zu ... 

Eh, artık keyfi keyf mi Gene 
balyemez ağzından çıkan bir gül 
le gibi odad patladı 

- Yahu, bu hamam halveti 
yerde, bu göbek taşında ter döke 
dolce iliğimizin suyu kalmıyacak.. 
Birimiz de beş paralık akı] kal • 
mamış. Bu fınn gibi daraşta nişe
ceğimize niçin bahçeye çrkmıyo 
ruz? Saf ha va ; puf ur puf ur riiz ,; 
gir; etraf yeşillik; mehtapta çı • 
kıyor ... Haydi bahçeye; kalk Ar 
tinciğim. "En kılıksız gördüğil 
lavtacı tzaka ve udcu Onniğe :,. 
kal km efendi biraderler, el birli
ği le şunlan aşağı taşıyalrm . 

Takım taklavat bahçeye taşına 
dılar. Perdesi kıpırdıyan pence 
renin tam karşISina gelen tarar. 
masayı koydular. 

Dana'daki faailyeti, canhlıp 
görmeyin. Koskocaman koltuklan 
yakalayıp yakalayıp getiriyor, Ta. 
kuk'u, Froso'yu oturtuyordu. 

Nihayet ortadaki koltuğa geç
ti. Bir yanında Froso, öbür yanın 
da Takuk. Keyfine payan yoka 
82 dişi meydanda ... 

- Her zaman dümteka teli 
~tmez; zül biye olsa bıkılır. Bira8 
da yarenlik edelim! Diyerek, yük. 
sek sesle, adeta bağmrcasma, sal 
ve soluna çeneyi açtı: 

- Beyaz gülüm!.. 
Artin'e usulcacık soruyordu: 1 

- Neydi benimkinin ismi 1.: 
Froso? .. Pırasadan aklıma gel • 
sin! 

Ve gene sesini yükseltiyordu' 
- Froso'cuğum, biricik evli 

dıma, nur topu torunlanma ka • 
vuşmıyayım ki söyliyeceğim mah
zı hakikattir. Saçı iki renk ettim; 
yaş ya.,~dım, gün gördüm ; bihak 
kı kibriya, sen gülümün eline Sil 

dökecek bir kadına rastlamadım. 
"Sesini daha fazlalaştırarak: •• bir 
huçuk ay evvel şu eve taşındık. 
hir ay oturamadrm be elmasım; 
pılıyı pırtıyı toplayıp lstanhula 
kendimi dar attım ... Sebebi, etraf 
ve eknaftaki ik'anseslerden, men. 
deburlardan gözümün, gönlümün 
kararması ... Hele şu karşrmızda
ki kara evin taaffünatmdan öö8 
dedim!.. t 

Şimdi de Takuk'a hitap ede f 
cek. lcadiyeli ise, ismini bilme • 
mek, semtile çağırmak, pencere • 
ilekilere karşı yakrsık almaz. Ge 
ne, Artin'e yay&§Caeık soruyor • 
du: (Arbil wr) 
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BORSA lnliin Bir Cilvesi 11 . 4 . 936 

Kira. Doktor. ilaç. Kasap. Ek. 
mekçi... 

Roherin kafa.cıı içinde hir diiziye 
bu kelimeler dönüp dolaşıyordu Bun. 
Iar gündüzün ku1ağmda uğuJdıyor, 
gece hayalinde canlanıyor, uyurken 
birer k<lbus haline giriyor. 

Ne zamandanberi işsiz kalmıştı .. 
O:;;telik karısı rı"\ hasta yatıyordu. 

Baş vurmadık yer bırakmadı.. Her 
taraftan red cevabı aldı.. Günden 
gün~ cesareti kınlıyordu. 

Bir gün bir ga7~tenin küçük ilan
lar ~ütununda şu bir iki sözü gördü: 

"Bir me"uır aranıyor. Egalite 
sokağında 136 numarada Vore banka
sına müracaat.,, 

Hemen can attı. Girdiği yer k.a
ranlrk bir oda idi. Işığa a.Jrşmış o
lan gözleri ilk bakı~ta kimseyi göre. 
medi. U\kin öteden bir ses işitti: 

- Ne emrediyorsunuz? 
Rober hayretle etrafına. bakındı .. 

Önünde bir parmakhk vardı. Bunun 
arkasında bir memur kendisini sözü_ 
yor, üstüne, başına bakıyordu .. 
Karşısında fakir bir adam görünce 
söyleyiş biçimini değiştirdi: 

- Ne istiyorsun? 
- Şey... M<emurfyet için ... 
- Memuriyet mi'! Ne memuri -

yeti?. 

Rober cebmden gazeteyi çıkardı .. 
Parmağının ucuyla ilanı gösterdi. 
l\lemur bunu gözden geçirdikten son. 
ra ha.yretle dedi ki: 

- Olur şey değil.. Şarri?. Hey 
ŞarrtI. C-anrm şu işini bir dakika 
bırak da söyle. Bir memur aranıyor
muş, senin bundan haberin var mı? 

- Evet biliyorum. Patronun ak
lına esmiş.. Lüinin geçen hafta çe
kildiğini biliyorsun. Galiba onun ye
ı·ine alacak. 

Bir bayan daktilo manlkürilnU ya
parak söze karıştı: 

- Patron ne diye Lüinin yerine 
bir adam aJıyoı·?. Fazla bir figüran 
olsun diye mi? 

Şarri kızdı: 

- Size ne? Patron birini istemiş, 
bu bay da geJmi~, Götürün patrona 
te.<::lin~ edin, bizi de rahat bırakm. 

tik söz söyJiyen memur omuzları-
nı kaldırdı: 

- Gerçekten bize ne?. Gel ba. 
J,m, gel. Seni patrona götüreyim. 

Bir merdivenden çıktılar. Me
mur bir kapı açıp içeriye girdi. Ro _ 
her dışarda kaldı. Bir iki dakika son. 
ra gelen memur dedi ki: 

- Bir az bekliyeceksin dostum .. 
Patronun işi bitince seni çağlracak -
mış. Şu odaya gir. 

Rober karanlık bir odaya girdi.. 
Bir koltu~a oturdu. Bekliyordu. Ni. 
hayet göz kapakları ağrrlaştı. Yavaş 
yavaş uyudu. 

Uyandığı zaman etrafına baktr .. 
Odadaki karanlık gece hissini veri. 
yordu. 

- Uyumuşum f. Kaç saat uyu
dum?. Şüphesiz beni unuttular. 

- Fransızcadan -

- Şüphesiz I. Size haber verdL 
ler demek? 

Rober cebinden gazeteyi göstere
cek oldu. öteki buna meydan ver. 
medi: 

- Yok, yok!. Gösterişin lüzumu 
yok. Daha henüz gazetelere bir şey 

aksetmiş değildir. Her ne ise olan 
oldu. Kimden haber aldığınızı an_ 
Jamak istemem. Yalnız beni dinleri-

Rl7.alannda yıldız lşarelll olanlar, llU 
rinde muamele ıtörenler<llr. Rakam.hu 
sa.aı 12 de kapanı,, ııatıı fl,yatlanıu. 

PARALAR 
• Loncıra t12!1 •Viyana ~· -• Nevyorlr 1~6 - • Madrtd !fi -
• Parts 1117 - * Berlln li2 -
• MtJa.no 11'.>l'> - • Varşova ı!4 -
• BrUkseı ~2 - • Budapeşte ~3 -
*Atına :!4 - • Btıkreş 16 -
•Cenevre ... 20- • BeJgrad olı!-
• Sofya- ili- • Yokohamıı ll4 -
• Amsterdam t\4 - • Allm 1177 -
• Prag ıı2 - * Ba.nluıot 2H8 -
• Stokbolm illi -

niz dostum. 
Çok güzel. 
edersem ... 

Yalnızsınız değil mi? .. ı--------'-'---·-----ı 
Şimdi size şunu tekJif 

• 
Diyerek eğildi. Yerde. yarı a~rk 

duran bavulun içine elini soktu. Rin 

frankhklardan bir paket çıkardı. Ro
bere uıa ttı: 

- Burada yirmi kağıd var.. Bi. 
nerlik yimri kağıd. İşinize geHyor 

mu?. Bunu a1dığınızt kimse görme. 
di. Kimse bilmiyecek. Buna karşı 

yapacağınız hizmet pek güç değildir. 

Yalnız beni bulamadığmızı, gitmiş 

olduğumu söy1iyeceksiniz. Nasıl, an. 
laştık değil mi. 

Dedi. Rober bundan bir şey an
lamadı . Paketi cebine koydu. öte
ki devam ediyordu: 

- Şimdi geldiğiniz yerden glae -
bilirsiniz. Allaha ısmarladık dos. 
tum. 

Rober koridorlarda dolaşıyor, çı
kacak bir yer arıyordu. Birdenbire 
dik bir ses işitti : 

ÇEKLER 
• Londra ti222ô •Viyana 4 2437 
"'Nevyork 07U~ı:; * Madrld b81140 
•Parla ı:W6 * BerliD 1 IJ7tS2 
* MU!\.no l0077b * Var§ova t .222-1 
"'BrtıkseJ 170 • Budape~te ~.M62 

*Atına Si - * Bükref L08 6276 
* Cenevn 24-UU * Belgrad Mb 
• Sofyıı ~4.!-1718 * Yokohama 2.7b90 
• Amaterdam 1.171(J * Moskova :!4 87ôb 
•Prağ LU.2010 ı!)Stokholm 31212 

ESHAM 
iş B.&nka.sı lU 80 

. Anadolu l:!8 8."ı 
Reji lı!.125 

Şlr. Hayrty lb lXX> 
Merkez Bınık 6' 2ô 
U. Sigorta UO 
Ponomoııb ::s,00 

rstlkrazlar 

l'ramvay ıı.(IJ 

Çtmentt• 64.00 • 
CJnyon Del U 00 
Şark 0e1. Joo 
Balya JOO 
Şark m. ecza ı 00 
Telefon ı 00 

Tahviller 
* 1933 T.Bor.1 ~K 676 l!llektrtk 0000. 

81,70 
uoo 
i330 
•B.BO 
fl$20 

4900 

• • • n 22,00 Tramva1 
• .. .. m 2211 Rıtıtraı 

tııtık .Dahllt il! W • Anadolu 1 
* Ergeııl !stık. 1#3.00 * Anadolu D 
1928 A M 10 O'.l Anadolu m 

• s. Erzurum uı>. • MUm~su A 
- Dur I Kimsin?. Burada işin 

ne?.. ._ __ ------------= 
Bunu söyliycn bankanın gece bek

çisi idi. Rober başından geçenleri 
Pazartesi 

IS Nisan 
sonuna kadar anlattr. Gördilğii ada- ======'20Muharem 20Muhıırenı 
mın seyahat hazırlığında bulunduğu_ au.n doğu§U 

T k • PAZAR 
8 Vlm 12 Nisan 

.. 1 d. 5 31 5 2'>. 
nu soy e ı. Glln batıp 18,39 18,39 

- Seyahate mi gidiyor? Ni(in? Sabah namazı 5,26 5 26 
- Ne bileyim 1 Onünde kocaman Öğle namaz:ı 1217 12 17 

bir bavul vardı. l~ para ile dolu :ı~n;=:, ~~::~ ~~:gg 
idi. Hatta .. ~ Yatsı D&lI1UJ 20.l ı 20, t2 

Bekçi alt tarafım dinlemek iste. tm.aak 3.5S 3,52 
medi Kendi kendine mırıldandı: Yılmgeçeng1lnlert 102 103 

Yılm kalaD ~eri 263 262 
- Aman yarabbi! Patron kasa- ._ _________ _. ___ ...a·.ı 

yı kaldırıp gidiyor?. Şimdi ne YBP-ır----------------11 
malı?. imzaya salhiyetli olan me
mura haber versem. . Belki.. 

Rober işi anladı. Elini cebine 

koydu. Yirmi bin franklrk kağıd pa. 
ketini yakaladı. Patronun kendisini 

polis memuru zannederek sük-Ot hak
kı verdiğini söyliyecek ve parayı ia. 
de edecekti. Kulakları uğuldamıya 
başladı: 

Kira. Doktor. llaç. Kasap. Ek. 
mekçi... 

Parmakları açıldı. Paket cebin

Zahire satışı 

btanbuJ tlcareı ..e zahire bonaamda dlbı 
muamele cısreıı (kilo) pınddelerı 

Kf. P. Kf. P. 
Nev'i: En az ED çoll 

Buğday (yuniuıak) 7,5 7,12 

" 
(sert) 6,5 6,15 

H (kızılca) 6,30 

Kuıyemi 16,10 

Tiftik (mal) 76,4 77,9 

Yapak ( Anadol) 52,30 ı 
den çıkmadT. Bekçi yavaşça sokak .:....-------------

,, (Trakya) 64 

kapısını açtı. 

- Haydi dostum, çrk bakalım? . 
Anlaşıldı, talihin yokmuş. Bu sa
ate kadar beklediğin halde gene ken
dine iş bulamadın. 

Rober çıkarken derin bir ah etti: 
- Geıte işsiz kaldım t. Diyerek 

uzaklaştı. 

ÖLÜM 
Bir müddettenberi Pariste tahtı te -

davide bulunmakta olan mabkemei tem· 
yiz azalığından mütekait Latif A takam 

ölmüştür. 

Diyerek yerinden kalktı. Duvar- ------

Mumaileyh sultani ile hukuk mek -
teplerinden mezundu. Bir çok taşra mu
hakim riyasetlerile adliye müfettişlik • 
!erinde bulunmu~tur. Memleketimizin 
değerli memurlarından idi. ]ara tutuna tutuna yürüdü. Kapıyı 

bulup açtı. Dışarıda pek hafif bir 
ısık ,·ardı. Salonu geçti, bir korido. 
ru dönerken camlı bir kapı gördü .. 
içeride bol ışık vardı. Bir az tered
dütten sonra kapıyı çaldı. Sert bir 
se.s cet"ap verdi: 

- Kim o?. 
P.ober bir şey söylemek istedi, 

söyliyemedi. Ses tekrar etti: 
- Kim o?. 

Nihayet bir cevap bu1abildi: 
- Açınız! 

Kapı açıldı. Rober kekelemiye 
tJaş ladı: 

- Şey.. Si7.e nasıl anlatayım? .. 
Bu uzun n pek hoşa gitmiyen bir 
mesele ... 

Kapıyı açan :ıdam iki adım geri 
~"'·kildi. Yüzii s.·uardı. Kendini ça
lr:ık top1ıyarak dedi ki: 

- Anladım, anladım. 

- Öyle ise. uzun uzun söylemiye 
lfürnm kalmadı. 

- El"et, ama sizi bu kadar erken 
beklemiyordum. 

- Erken mi?, 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETi 

Bugün matine 16 v. 
akşam 20.45 de 

FLORYA 

Senenin son büyük 

Opereti 

Zozo Dalmas türkçe 
olarak rolde 

Yazan: Nezihe Mu· 

bittin. Müzik: Sezai ve Seyfettin Asaf. 
Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 

İı~nbul 8tlfdi\ı\'li 

Sehir1Yyat rosu 

11111111111111 

11.J 
ımum 

Bugün saat 
15 de 

TOSUN 
Komedi 3 peıde 

rürkçeye çe\I ircr 
S. l\foı ay 

Ailesile şurayı devlet azalığından mü 
tekait biraderi general Abdülkerim A
takama sabırlar temenni eyleriz. (V. 

No. 15150) 

HRiSTiYANLARIN BAYRAMI 

Bugün lsa'nm göğe c:;ıkması günü 
olması, dolayısile şehrimizdeki hristi
yanlar bayram yapmaktadır. Beyoğ
lunda bir kaç gündür yumurta ve çö
rek alışverişi pek hararetli idi. Birçok 
hristiyan1ar dükkanlarını kapıyarak 

evlerinde istirahat etmektedir. 
Dün gece kiliseler sabaha kadar 

açık bulunuyordu. 

Yeni Eseı /er 

ARKITEKT (MİMAR) - Bu aylık 
derginin 62 ci sayısı içinde bir çok 
meslek yazılarını ihtiva ederek çık

mıştır. Mimariyi ve tezyini san'atları 
sevenleri alakadar eden bu dergiyi 
tavsiye ederiz. 

Haftada bir: 

Dünya • 
sıyasasına 

cevaptan sonra ahnan bu itimat ka
rarında 145 muhalif reye karşı hü. 
kumet 361 muvafık rey ile yerinde 
kalmıştır. Bu itibarla Ingiliz hüku. 
metinde değişiklik olacağı rivayetleri 
hakikatten ziyade bir arzu cereyanını 
gösterir. 

/ngilteredeki heyecan: 

Ren'in Alman askeri tarafından 
işgal ediJmesi üzerine bütün Avrupa 
diplomasi a]emi hemen hemen ltal
ya - Habeş harbini unutur gibi oL 
muştu. İtalyan - Haheş .suJhu da 
Fransız - Alman me.c:ıelesinin yanın. 

da ikinci plana atıJmıştr. Son gün
lerde İtalyan kuv,•etıerinin Gondar'ı 

işgal ederek Tana gölüne varmaları. 
bu suretle Habeşistandaki "NiJ,, kay. 
nağını ellerine geçirmeleri, İngiltere 
efkarı umumiyesince derin bir heye. 
can uyandırmıştır. Eden'e karşı 

Avam kamaragında yapılan ten. 
kitler. Italyamn harp hareketlerine 

mani olamamaktan miltevelJit hid. 
detler hep bundandır. Vakıa Muso
lini bir taraftan askerlerine Habeşis

tandaki lngiHz nüfuz bölgelerini iş_ 
gal emrini verirken öbür taraftan 
Jngilterenin bu ülkedeki menfaatlerL 
ne İtalyanın hlirmet edeceğini nutuk-

ları ile tekrar edip duruyor. Fakat 
bu türlü tatlı sözler, Habeşistandaki 
acı manzaı-a önünde IngilizJeri taL 
min edemiyor. Onun için şimdi ltaL 
yan - Habeş meselesi gene ilk pla-

na geçmiş bulunuyor. Ren meselesi
ne ait konuşmalar, daha evvel Brük. 
selde bir Lokarno devletleri konfe. 
ransında yapılacak iken lngilterenin 
teklifi üze.rine bundan vaz geçiJdL 

Bu m~elenin de İtalyan - Habeş işi 
için toplantıya çağmlmış olan on üç
ler komitesinde konuşulması karar. 
la!ltmldı. 

On üçlerin toplantısı: 

ltalyan - Habeş meselesile bu -
gün meşgul olan i.td komite var: Bi
risi on üçlerdir ki bunun vazifesi 
İtalya ile Habeşistan arasında bir an. 
1aşma çaresi aramaktır, sulha yoJ 
bulmaktır. İkincisi on sekizler ko
mitesidir ki bunun vazifesi de Ita1ya. 
ya karşı tatbik edilen zecri tedbirleri 
idare etmek ve on üçler ltalyayİ sul
ha razi edemediği takdirde zecri ted
birleri ağırlaştırmaktır. 

Bu defa on ilçler komitesinin top
lantısı daha başlarken bir hadise ol
du. Hadise şudur: 

Komitenin reisi olan lspanyol de
legesi B. Madrlyaga, ltalya hiikume
tine gönderdiği bir mektup ile ko. 
mitenin toplanacağını, Italya tara
fından Cenevreye salahb etli bir dele. 
ge gönderilmesini istedi. Musolini 

bu teklife muvafık surette cevap ver. 
mekle beraber, komitenin toplanma
sından ev\rel B. Madriaga'nın Roma
ya gelerek Musolini ile konuşması 
sulh işinin kolaylaşmasına yardım e. 
deceğini bildirdi. Fakat Madriaga 
Musolininin istediğini yapmadı. Ro
maya gitmedi. Bunun üzerine Ita1-
yanlar fena halde hiddetlendi. 

HabeşLc;;tan ltlyadan davac1dır. 
Milletler Cemiyeti de hakim mevkiin. 
de bulunuyor. Muıoı ·;ininin Madria
gayı Romaya çağırarak kendisi ile 
görüşmek teklif etmesi, maznun mev. 
kiinde olan bir adamın, şikayetçinin 
dava.c;;ını görmezden evvel hakimin 
kendi yanına ~elip arzularını öğren. 
meo;ıini i.ı:ıtemck ffihi bir ~ydir. Onun 
kin Madrivaga Mus<ılininin teldifmi 
retlrleimiştir. Jtalyanlarrn bö:rle hir 
red kar~rsındaki hiddetıeri, Haheşi~
tanda elde P.t+=l\leri Mn muvaffaki. 
yetlerin verdiği gururun derecesini 
gösterir. 

On ü~ler lwmite~inin içtimarna 
gelince, bu pek kısa oldu: Daha 
başJangı~t.a lngiJiz Dış işler bakanı 
Eden ile Fransız Dış işler bak:ını 

Flendin arasında bir çarpısma oldu. 
Eden, İtalya derhal Habeşistandaki 
harp harel•<>t lerini durdurarak sulh 
müzakerel<'rine girrneie razi oJmaz~a 
on ~ekizit:r konıiiesinın topianarak 
T-ccrl tedbirlrri nrttırm:u:unr i<:tcdi. 
FJandin buna itiraz eder~k: "ltalya. 
ya harbi durdurmak tekEfinde bu-

toplu bir bakış 
Junmak için aynı zamanda şimdi tat .. 
bik edilmekte olan zecri tedbirlerin 
kaldırılması lazımdır . ., Dedi. Bun .. 
dan sonra Eden, lt.11yanın Habeşis· 

tanda zehirli gaz kuJJandrğrnı söyle .. 
di. Bu hareketin 192a senesindt> Ha
beşistan ile imzaladığı muka,·eleye 
ve harp kanunlarına muhalif bulun
duğunu izah ederek arsıulusal tahki .. 
kat yapılmasını teklif etti. Flandin 
bu tekJifi kabul etmekle beraber ltal
yanın da HabeşJer hakkında bir ta.
k1m fecayiden şikayetleri olduğunu 

söyJiyerek yapdacak tahkikatın o d.
hete de teşmiJini istedi. Bu suretle 
tahkikat vezifesi biri İngiliz, biri 
Fransız, biri İspanyol olmak üzere 
hukukşinas1ardan mürekkep üç kişi .. 
lik bir komiteye havale edildi. 

Bununla beraber gene İtalyan -
Habeş işinde bir sulh yolu bulunup 
bulunamıyacağı an1aşrlamıyordu. tfal· 
ya, sulh için tek bir çare o1duğuntıı 
bu da Italyanrn doğrudan dobu)'I 
Habeşistan iJe konuşmasından ibaret 
bulunduğunu ileri sürüyordu. l-la• 

beşistan ise bu tür1ü konuşmaya a .. 11 
yanaşmıyordu. Nihayet Eden iki 
memleket arasında bir temas temin 
etmiş olmak için Habeşistan delege .. 
si olan B. Mariam üztrinde tesir yap• 

tr. Doğrudan doğruya ItaJya ile ko• 
nuşmalarınr tavsiye etti. Habeş de
legesi de, yanlarında müşahit olarak 
on üçler komitesi reisi l\fadriaga il• 
Milletler Cemiyeti genel sekı-eteri o"' 
lan B. Avenolun bu1unmasr şartile bil 
tavsiyeyi kabul etti. 

Binaenaleyh şimdi iki müşahit 
huzurunda İtalyan ve Habeş delege
leri konuşa("aklardır. Bu konuşma .. 
ların netice~i paskalya yortularındaıt 
sonra toplanacak olan on üçler koıni· 
lesine verilecektir . 

Bu vaziyette Jngiltt>re, ltaJyaya 
karşı Habeş işindeRüc'at ediyor gibi
dir. Bu vaziyet yeni bir hareket içill 
bir manevra m1dır, yo~a sonuna ka.
dar dev:lm edecek bir başlaırnıt" mı· 
dır. 7. Bu nokta. henüz bern <'de1naır· 

ı:u 

Fransnnın sulh planı: 

Fransız hükOmeti, Alman teklif· 
leriue karşr hazırladığı sulh planını 
neşretmiştir. Fransa bir taraftart 
bu plan ile umumi biı sulh anlaşına
sı için hazırlanıyor, fakat öbür u· 
raftan Lokarno'yu bozan AJmanyıt• 

nın kabahatlı olduğunu kabul etı:rıe· 
diğinden zecri tedbirlere mür:ıcn:ıt 
ediJmesinde ısıar gösteriyor. örte 
anlaşıhyor ki umumi intihabat içiııM 
olan Fransız hükumeti, siyasi raldP" 

Jeline hiicum fırsatı vermemiş otınıtlC 
için Almanya ile konusma~a hcniif 
1 • 

razi olm1yor. Bu itibarla Fransız "' 
Alman ihtilftfının mayıs iptidasııtll 

kadar bugünkü kararsız manzaril" 
sın da devam edeceği an laşıhyor !'İİ" 
san sonunda intihabat bitmiş olac~lt· 
tır. Mayıs iptidasında Fransız lıiİ" 
ktlmetinin yeni toplanacak mec1i~de" 
ki mevkii meydana ("rkacaktır. Onclıt1' 
sonra Fransa ile Almanya ıuasındS. 
e.c:ıa.slı bir konuşma başlryabilir. 

Şimdiki halde Fransa, Alınsıt 
mr,elesinde lngiltereyi kazanJ11111' 
için Hahe<ı me.r:;elesini bir paıart 1" 
mevzuu ol~rak kullanıyor. ffı.ı,bef 
işinde ln~iltereye yardım etmek icl11 

oııdan Almanyaya karşı yardım ısıl· 
yor. 

-· Macaristan veBuloaristafl: 

1
.,, 11-

A vusiuryanın mecburi asker ı~ 
c;ulünü kabul ederek Sen Jermen lf1.~; 
ahede.sini yırtması, Macaristan 1 

Bulaaristanın da avnı yola n-iclecel
1 

,., • • "' b11 
şayia1arrnı cloğurmuştu. Fakat t· 
şayialar ~imdiye kadar tahakkuk t 

memiştir. Macari~tan tereddüt içi~" 
dedir. Ihdisel€rin daha ziyade İJ1"; 
şafınr hekleme~dedir. Bulgari~u~. 
gelince, rı ela ihtiyath hareket e:rne 
tedir. R:ı.zı hulgar gazeteleri. B1'lj!; 
ristanın kendi kararı ile muahfrltı 

". f!t" boımıyaenihnr, bu volda fı;ıfedh:• .'1e 
dilatr l\li))etler Cem:yett vasıfıı.•n 1 • btl 
temin etmek Bulgari-;tan fçin k3 •

11
• 

edilen e~slı bir .Prensip oldvğutıll ) 
ı1yorlar. 

ASIM US 



Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 

No. 
17 
34 
52 

109 
112 
122 
123 
146 
189 
196 
210 
233 
315 
232 
326 
409 
496 
505 
589 
631 
651 
665 
678 
699 
738 
805 
841 
850 
~6 
962 
975 

1009 
18 

105 
131 
195 
204 
261 
268 
311 
327 
329 
42 .~ 

428 
460 
528 
536 
55t 
573 
584 
60Q 
616 
646 

,'""'-."r694 

~ 

il4 
751 
769 
864 
932 
960 

2005 
60 
66 
78 

lOQ 
113 
129 
201 
277 
3Sti 
371 
394 
439 
462 
494 
580 
.596 
633 
660 
663 
684 
695 
730 
749 
819 
877 
913 

3034 
140 
176 
195 
218 
258 
259 
261 
263 
285 
343 
353 
376 
412 
428 
435 
472 
482 
577 
670 
676 
700 
731 
737 
804 
832 
908 
913 
924 

Eminönünde 1ekkollu Cemai gişesi /istemiz in gösterdiği 
mükafatları derhal verecektir. 

Lfr-d 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
40 
40 
50 
40 

( No: Lira No. 

200 
70 
70 
40 
70 
40 
50 
40 

200 
70 

200 
50 
40 
50 
50 
70 
50 

200 
70 
40 

200 
200 
40 
50 
40 
40 

200 
40 
40 
50 
70 

2000 
50 
40 
40 
50 
50 

200 1 70 
50 
40 
40 
70 . 
40 
50 
50 

~~ ' 40 1 
40 
40 
40 

200 
50 
40 1 

40 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
70 
40 
50 
50 

200 
40 
40 
40 
70 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
70 
40 
50 
40 
50 

2000 ı 

:~ ! 
70 1 
40 

988 40 388 
4026 40 501 

70 40 528 
75 70 567 
94 70 573 

321 40 629 
348 40 707 
350 40 725 
355 50 776 
359 40 777 
434 50 817 
524 40 859 
572 1500 873 
590 70 883 
&94 70 891 
610 70 907 
841 50 9050 
874 70 51 
879 40 53 
936 40 65 
941 40 128 
944 40 131 
961 40 171 
990 40 322 

5001 50 347 
79 70 413 

111 50 424 
125 40 481 
131 .. 40 516 
238 40 530 
249 40 568 
272 40 587 
340 40 592 
383 40 603 
388 40 621 
471 40 675 

5427 50 723 
480 50 756 
598 40 757 
640 40 835 
646 40 858 
647 200 869 
677 200 877 
680 200 885 
690 40 949 
725 50 10009 
728 40 36 
769 40 114 
807 50 139 
810 50 189 
828 70 208 
841 70 218 
8.5 l.~,.....__._40_ 1 __ 276 
Q07 1500 285 
921 50 290 
915 40 300 
962 40 309 
972 40 341 
992 50 387 

6114 40 424 
193 50 427 
209 50 443 
273 40 477 
298 40 483 
316 50 557 
326 70 601 
348 40 604 
393 40 621 
433 40 62~ 
462 70 646 
467 40 662 
493 40 665 
607 50 742 
615 40 81& 
632 40 840 
647 40 856 
658 40 879 
734 40 935 
784 70 977 
799 40 987 

7028 40 997 
42 70 997 

135 40 11089 
181 40 108 
323 70 150 
362 40 178 
368 50 200 
457 70 208 
512 40 256 
513 40 25R 
525 50 264 
552 40 266 
604 200 343 
606 40 34& 
626 50 360 
637 50 311 
738 40 376 
801 40 506 
811 40 521 
835 40 537 
873 40 605 

8014 100 638 
38 40 703 
46 • 40 704 
49 40 759 
72 40 766 

136 70 774 
184 40 815 
209 50 857 
214 40 867 
240 40 869 
287 50 874 
325 70 878 
330 40 901 
371 40 994 

Lira { No: 

40 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
70 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
70 
50 
40 
50 
70 

200 
40 

200 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
40 
50 
40 
50 
50 

200 
200000 

4 
50 
40 
40 
70 
40 
40 
70 
so 
40 
50 
40 
40 
70 

200 
200 
100 

1000 
40 
40 
50 
70 

200 
40 
50 
40 
50 
50 
50 
40 
40 
70 
40 
40 
50 
40 
70 
70 
40 
40 
40 

200 
50 

70 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 

12044 
63 
84 
96 
98 

157 
174 
205 
233 
279 
315 
320 
345 
407 
411 
437 
437 
476 
544 
568 
574 
625 
664 
701 
709 
723 
732 
736 
737 
742 
829 
909 
953 
972 
987 

13033 
80 

107 
146 
201 
285 
327 
338 
341 
367 
377 
470 
513 
514 
526 
538 
607 
609 
643 
645 
782 
790 
859 
907 
916 
937 
93R 
950 
964 

14029 
34 
67 
94 

119 
126 
129 
139 
213 
255 
265 
281 
357 
366 
393 
444 
477 
490 
561 
574 
602 
632 
654 
658 
662 
678 
683 
739 
753 
798 
821 
844 
853 
859 
860 
870 
881 
932 
979 
981 
992 

15066 
139 
141 
172 
191 
201 
211 
226 
26~ 

312 

Lira 

40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
70 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 

200 
40 
70 
40 
40 

200 
50 

200 
70 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
70 
70 
70 
40 
40 
40 
40 
40 

200 
70 
40 
50 
40 
40 
40 
50 

200 
70 
50 
40 
40 
50 
70 
40 
50 
70 
40 

200 
40 
40 
50 
70 

200 
1000 

50 
40 
50 
40 
70 
40 
50 
40 
70 
40 

200 
50 
40 
50 

1000 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
70 
50 
40 

200 
70 
40 
50 

200 
40 
50 
40 

200 

No: 

328 
430 
438 
466 
502 
507 
516 
524 
564 
593 
668 
680 
702 
728 
762 
775 
781 
834 
850 
863 
888 
954 
994 

16002 
49 
50 

102 
147 
153 
158 
160 
202 
214 
219 
267 
350 
428 
498 
524 
529 
564 
612 
631 
634 
637 
642 
645 
680 
713 
800 
821 
864 
910 
934 
936 
939 
994 

17043 
110 
124 
260 
285 
338 
355 
395 
400 
435 
442 
46? 
490 
542 
581 
612 
616 
619 
680 
709 
759 
766 
783 
786 
830 
918 
938 
985 

18042 
85 

138 
150 
177 
194 
356 
364 
396 
437 
486 
513 
518 
524 
600 
633 
652 
659 
673 
845 
919 
95!i 
964 

19064 
141 
153 
200 
218 
22.~ 
234 

Lira 

40 
50 
40 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 

15000 
50 
70 
50 
40 
70 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
70 
50 
50 
40 
70 
70 
50 
40 
50 . 
40 
70 
50 
40 
40 
70 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
70 
50 
70 

200 
200 

70 
40 
50 
40 
40 
50 
70 
40 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 

200 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
50 
50 
40 
70 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
50 

No: 

275 
357 
369 
380 
424 
444 
447 
452 
491 
513 
539 
673 
674 
687 
748 
810 
900 
988 

20003 
16 
47 
50 
75 

114 
200 
228 
232 
351 
368 
369 
386 
387 
417 
462 
480 
528 
534 
555 
564 
617 
644 
668 
670 
742 
744 
754 ' 
770 
780 
798 
791 
812 
825 
841 
842 
986 

21028 
45 
80 

135 
209 
277 -
294 
323 
386 
435 
436 
439 
442 
443 
457 
469 
510 
565 
577 
599 
666 
668 
692 
693 
711 
722 
795 
817 
823 
834 
866 
929 
982 
992 

22001 

Lira No: 

70 696 
40 703 
40 710 
40 721 
40 760 
70 228U 
70 825 
40 828 
70 842 
40 907 
40 922 
50 946 

200 23010 
50 24 
40 27 
40 41 
40 103 
40 128 
40 194 
50 208 
40 229 
70 249 

200 259 . 
40 236 
40 277 
50 373 
50 388 
40 390 
50 23396 
40 415 
70 421 
40 444 
70 461 
40 515 
50 563 
40 572 
40 637 
50 653 
40 691 
50 707 
70 748 
70 805 
70 853 
50 859 
40 868 
50 938 

200 940 · 
50 945 
40 955 
40 970 
;40 24069 
fO 7S 
50 ' 121 
40 . ~'' us 
70 155 
40 196 
so 228 
50 260 
ao 312 
70 322 
50 349 
50 409 
40 439 

- 70 475 
40 500 
40 508 
50 554 
50 ' 558 
50 565 
50 573 
70 600 
50 669 
:40 674 
-40 767 
70 768 
40 772 
40 816 
40 859 
40 872 
50 879 
50 897 
40 915 
70 921 
50 25061 
40 163 
50 167 
40 190 

- 50 196 
40 241 
50 268 
40 282 
40 361 

2 
23 
57 
75 

.. 40 391 

105 
115 
175 
185 
201 
229 
246 
248 
323 
324 
410 
422 
427 
430 
432 
466 
560 
566 
571 
597 
598 

50 392 
~ 40 396 

40 404 
• 40 414 

50 433 
l 50 437 

50 444 
40 515 
50 524 
70 529 
40 530 

200 539 
40 572 
40 584 
40 631 
70 643 
70 644 
40 743 
50 7 57 
50 781 

200 826 
40 830 

- ~ ' -

' 
Lira 

40 

Türkiyemiz için 
·-······· .. ·············································· .. 

Bu akşamki konser 
Moskova Devlet Tiyatrosu san'atkar..; 
)arını bu akşam radyoda dinleyeceğiz 

----------,.--
~~ Bu akşam saat 20 de Moskova 1 Kemancı Ortriyak: Saint.Saensin 

40 radyosu Türkiye için tertip ettiği hu. Cappicioso rondosu, Dvorakın üçüncü 
70 susi konserlerinden birini daha vere- slav dansı. 
50 cektir. Opera mugannisi Jadan: Ahmani. 
40 Geçen yıl içinde memleketimize nofun genç çingene şarktsı , Çaykovs-
4o gelerek Ankara, lzmir ve lstanbulda kinin "bir kelime ile bildirmek iste. 
40 . 
70 

konserler veren ve halkımızın takdir rim., şarkısı, bir floranse şarkrst. 
40 ve sevgilerini kaı:anmış olan Mosko - Opera muğanniyesi Barsova: 
50 va devlet tiyatrosunun değerli sanat- RimskLKorsakofun Seneguroçka ope-
50 karları bu konserde de rol alacaklar- rasından Seneguroçkanrn arya..c;ı, 

40 dır. Barsava, Maksakova, Aystrah Rimski.Korsakofun güle aşık hülbiil 
!~ Pirogof gibi sanatkarları yeniden şarkısı ve Türkçe olarak Aliabivenin 
70 dinlemek büyük bir zevk olacaktır. bülbül şarkısı. 
40 Bu akşam Türkiye saatile saat 20 de Opera mugannisi Pirogo,·: Çay. 
40 radyosu olan Herkesin, evinde ol- kovsldnin çılgın geceleri, Volga ka. 
50 mıyanların da umumi yerlerde dost yıkçıları halk şarkısı, Borodinin 
50 memleketten gelen yüksek sanat ve Prens lgor operasından Galitzkinin 
50 samimiyet sesini anyı heyecanla din. arya.sr. ı ı ..,. 
50 -~'-50 llyeceklerine şüphe yoktur. Piyanoda Makarof: 
40 Haber aldığımıza göre, yakında Konserden evvel devlet tiyatrosu 
40 bir kısım Sovyet sanatkarlanm da - ikinci direktörü Arkanof, ufak bir hi. 
50 ha memleketimize getirmek için yeni tabe söyliyecektir. • , 
50 d 
50 bazı teşebbüsler yapılmakta ır. Sovqet konsolos 

200 KONSER PROGRAM/ 
40 Moskova radyosunda saat 20 de hanesinde 
40 başlıyacak ve bir buçuk saat sürecek Sovyet baş konsolosu Hay .. 
40 olan konserin programı şudur: kiss yoldaş ve refikası, evvelki gece 
40 Piyanist Oborin: Glückin melodisi. Beyoglundaki konsoloshane binasında 
40 
50 Chopinin Balladı Tusikin Schamann- lstanbul matbuat mensupları şerefi. 
50 den kaçakçJSr, J,isztin Campenellası. ne bir toplantı tertip ebniştir. Top. 
50 Opera rnugannisi Norstov: Çay. lantıda davetlilere iki film gösteril-
50 kovskinin Pikvaya dama operasrndan miştir. Filmlerden birinin mevzuu 
50 Eletzkinin aryası, Çaykovskinin Yo. Sovyet Rusyada gençlik ve spordur. 
50 d 
70 landa operasından Robertin aryası, ötekisi Sovyet inkilabm an sonra 
40 Çaykovskinin "gürültülü balo orta- Rusyanın şark hududuna yakın yer. 
70 sında,, şarkrsı. lerde ecnebi tesirleı-ile inkilap aleyh· 
70 Opera rnuganniyesi Maksakova: tar lığı yolunda görülen bazı hareket· 
40 Mussorskinin Kovasina operasından lerin nasıl karşılandığını göstermek. 
50 
40 Martanrn aryası, Rimski.Korsakof. tedir. 
40 un Snegaroçka operasından Lelia şar- Davetliler on ikide büfeye davet 
50 kısı, Bizet'nin Carmen operasından edilmiş, daha sonra da geç vakte k~ 
40 Kabanera. dar konuşulmuş ve dans edilmiştir. J 
70 ........................ ~~~~-..,.~~::-~~~~-40 · ~ ·.· • 

ig , ~:; - ~i~a N:·
9 

~~ Boğazlar notası 
40 897 50 41 .. 70 (Ostyanı. J incide) , 

!~ ~~~ 2~~ 8~8 !~ taraflar ve herhalde İngiltere, Fransa 
40 986 40 108 200 ltalya ve Japonya Milletler cemiyeti 
40 26066 70 ... 140 50 konseyi tarafından tekarrur ettirile-
40 78 50 223 200 cek bütün vasıtalarla bu tehlikeleri 
40 89 40 231 40 izale edeceklerdir.,, 
;~ 111 50 278 40 Türkiye hükfuneti, son vak'alann 

40 ;;~ !~ ;g~ ~~~ ve bilhassa Ren havzasının yeniden 
40 134 40 348 40 askerleştirilmesi keyfiyetinin Lozan 
40 269 50 3 7 4 40 mukavelenamesile nazarı dikkate alı-
50 270 50 375 ıooo nan teminatın tatbikinde milşkülata 
40 283 40 . 401 40 uğranılacağını isbat ettiğini kaydede-;g 298 40 415 40 rek Lozan muahedesinin Boğazlan 

200 ;;: !~ · :;~ lO~~ askerlikten tecride mütedair ahkamı-
70 451 200 489 40 nm ilgasını talep etmektedir. 
40 455 1500 507 40 Londra, 11 (A.A.) - Havas ajan-
40 541 40 526 -50 smm muhabiri bildiriyor: 
!~ 542 50 532 'o İngiltere kabinesinin önümüzdeki 

70 
557 ~~ 559 70 içtimaında münakaşa edilecek mesle-

50 ~~~ so . ~~01 !~ leri mevzuu bahis eden salahiyettar 
50 616 40 695 • .,, 70 mahafil ezcümle Büyük Britanya ta· 
40 646 40 710 f 40 rafından Boğazların yeniden askeri bir 
40 725 40 712 m 40 hale ifragma karşı evelce vaki itiraz-
:~ 764 40 749 ıı. 70 larm Almanyanın istifade edebileceği 

40 ;~~ :~ 162 ;~ bir emsal teşkil etmesinden ihtiraz 
70 827 40 ~~~ 70 maksadiyle yapılmış olduğu hususunu 
40 860 50 763 40 ı işaret etmektedirler. Ayni mahafil, 
70 854 40 886 40 Türkiye hükumetinin dürüst ve mua-
50 908 40 904 40 ' bedeler ahkamına mutabık bir usul 
40 27021 40 . 40 
70 50 935 

40 
takip etmek gibi bir liyakat göstermiş 

5o ~! 40 985 
40 olduğunu ve Almanyanın tarzı bare· 

70 110 70 ~~~ 40 keti Türk noktai nazarını tamamile 
70 159 40 29 125 200 muhik bir hale getirdiğini ilave etmelt 
50 177 50 149 70 tedirler. 
40 209 40 17 4 50 !stihbar edildiğine göre. Büyült 
!~ 289 ~~ 202 40 Britanya hükumeti Türk teklifini tet-
40 

294 
200 

288 4
4
°0 kik etmeden evvel Ren ihtilafının bir 

300 298 
70 307 50 351 40 az taYazzuh etmesini arzu etmekte-
70 327 70 360 50 dir. 
70 332 40 393 · - 200 Cenevre, 11 (A.A.) - Havas ajan-
!~ 392 50 455 50 sı bildiriyor: 

50 ~~~ 2~~ 470 2~g Türkiye hükumeti, Lozan mukave-
70 484 .~o :i: 50 lesini imza etmiş olan devletlere gön-
40 45ı; 40 523 40 derdiği notanın bir suretini Milletler 
50 .i 3CJ 1000 ı:;<ı?. 40 cemiyeti umumi katibi B. Avenol'e 
40 549 50 535 50 tevdi etmiştir. :g 647 40 5 .ı.9 50 Türkiye hükumeti, Boğazlar stattı-
50 ~;54 :g '6 54 ;g sünU yeniden tanzim ve Türkiyenin 

1500 683 - 40 ~~~ 50_ 

1 
emniyetini ve ticari seyrisefer se rbes-

40 I 731 40 843 -.u tisini temin etmek tızere pek YR'kmda 
40 749 70 )32 '10 yen! itilaflar akdetmiye hazır buhıa-

,/ duğ~_? ~ild~rmektedir. 
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Tllrklyenln her posta merheztnde KUBUN'a abone JUdır. 
-

YAZI VE YONETI• YERi: 
latanbul. Ankara Caddeıll. ( \t A&n )'UJ'du) 

Telefon j!due: Ml'l9 
}Yuılflerl: lltJI 

Tel&T&f adrul: llUB1.1N btanbul 
P09ta kutun No te 
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lstanbul Belediyesi llinlan ) 
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Tek Kollu Cemal Kişesl m!-:S.:z =:: ... 
Her Zaman oldugv u gibi bu tertı•bı·n en Cihanıir yangın yerindf' 36 ıncı 

adada ana: SM. 46 S. 4 lira 184 

büyük ikramiyesi Olan Aktaray yanıın yerinde Balaban 
ala mab. ,, 58 M. 29 S. 2 ,, 875 ,, 200 000 lirayı " ,, ,, 6 

ada ,, 
64 

,, 60 ,, 
2 

,, 
989 

,, 
• ,, ,, 6 cı adada ,, ,, 55 ,, 12 ,, 2 ,, 827 ,, 

Yukarıda semti taha11 ve bir metrosunun muhammen kıymeti 
muvakkat teminatı yazılı olan yüz ıüz analar alikadarlan aru 
tablmak üzere aryrı ayrı açık art tınnaya konulmuıtur. Şa.rtn .. !!I' 
leri levazım müdürlüiünde ıörülü r. Arttırmaya ıinnek iatiye 
hizalarında ıöıterilen muvakkat teminat makbuz veya mektu • 
beraber 13 4 938 pazarteai ıü nü taat 15 de daimi encümen 

10483, Nu~~ralı bilet 
hamılı sayın 

müşterileri Istanbul Adliye 
üçüncü hukukta bayan Mü
şerref ve ortağı bay Meh
med Salibe verdi. 

TEK KOLLUf ... 
Daima Tek kollu kazandırır. 
Adrese dikkat: Eminönü köşede 1 ek 

kollu Cemal kişesi sahibi 
Cemal Giioen 
7 elefon 2409.3 
Poata adreai · 

l•t""6ııl 1 •il il ollu Cemal 
Emınönii 

..aıtı Nisamn 21 inci Sala ıünü aaat 15 de Vilayet Makammda 
-sık eksiltme suretile iblde edilecektir. MuYakkat teminab "91 lira 
.M lmnııtur.,, Eksiltmeye ıireceklerin fenni liyakat vesikası ıösterme

ft böyle bir veaikuı olmıyanlarm da ihale tarihinden en az 5 ıün 
...... Kocaeli Nafia Müdürlüiüne mütacaat ederek fenni ehliyet ve· 

1 

ı almalan lazımdır. isteklilerin teminatları ile ve Ticaret Odası 
Yeaikuı ile birlikte mezldlr pn ve taatte Vilayet Makamına 

•ırtnıanııe Ye keıifnamesini görmek isteyenlerin de Nafia Müdürlüiü· 
1DUracaat eylemeleri. "1781 ,, 

Türk adları 
Niide taylaYı 8. Be.im ata· 

lay'ın yazdıjı bu eaer bu defa 
devlet matbaası tarafından ba
aılarak tatıta çıkanlmıtbr. Soy 
adı almak istiyen okuyuculara 
tavsiye ederiz. 
Fiab 65 kuruıtur. 

bulunmalıdır. (8.) (1613) 

Senelik muhammen kirası 30 Hra olan Y eniköyde Tekke so 
ğında 14 '18 yeni numaralı 2234 metre 60 santim murabbaıD 
arazi 937 veya 938 - 939 aenele ri mayısı ıonuna kadar kiraya 
rilmek üzere açık arttırmaya konu lmuıtur. Şartnam .. i le•UDD 
dürlüiünde ıörülür. Arttrnnaya girmek istiyenler 225 lnmqluk 
vakkat teminat makbuz veya mek tubile beraber 13 - 4 - 938 
zarteai ıünü aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8) (181 

Ketif bedeli 749 lira 98 kurut o lan ayıır deposunun tamiri açık 
ıiltmeye konulmuıtur. Ketif evrakı ve prtnamesi levazım mid 
lüfünde görülür.. Arttırmaya ıir mek iıtiyenler 2490 nuıaarah 
tırma ve ekailtme kanununda yazı b veıika ile bayındlfhk dire 
lüiünden tasdikli fen ehl:yet vesi kasr ve 57 liralık muvakkat t 
nat makbuz veya mektubile bera her 13 - 4 - 936 pazartesi 1 
ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır (1.) (1824) 

inhisP rlar U.Müdürlü{lündan: 
l'100t'X) ilo :ıelif 4b'atta kahve renıt ambattJ=kttnfi 

20000 ,, 70X100 eb'adı nda beyaz ti .. ambalaj 'k&f1dı. 
idaremiz ihtiyacı için ıartname ve nümuneaine ı&-e ,.._,, 

cim ve miktarı yazılı kiiıdlar pa ~arbkla satın alınacaktır. Vea 
istiyenlerin 28 - 4 - 936 ıah ı iinü aaat 14 de % de 7,5 si• 
paralarile birlikte Kabat.ıta Leva zım ve Mübayaat Şubeliad 
Alım Komisyonuna müracaatları. ( 1807) 

idaremiz ihtiyacı için prtnam eai mucibince muhtelif el• 
ıüHerle yaih ve keçe tapalar paz•rlıkla talın almacaktır. v·-~ 
istiyenlerin prtname ve listeleri almak üzere her gün. 
için de 21 - 4 - 936 talı ıünü saat 15 de %7,5 ıüvenme 
lan1e birlikte Kabatqta levazım ve mübayaat Şube.indeki aldD 
misyonuna. müracaatlan. ( 1765) 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Usküdar tahsil direktörlüğünden: lataJll.ul ..u ikinci ticaret Yalova kapbcalanndaki köylü hamamının bir senelik kirası • • 

.._inclea: ~· lnlllııke- yapılan açık arttırmada verilen fi at haddi liyıkında ıöriilmed 
Kadıköy Zühdü pap maballeıi nin eaki Çifte havuzlar mevkiinde 

.. Mehmet ıokaiında 5 taydı bina tabibi Kara Sülün •erıi bor
~- dolayı 2000 L. kıymet üzerinden müzayedeye nzedilmittir. 

• olanların yüzde 7,5 pey akçelerile birlikte yevmi ihale olan 
- 4 - 936 tarihinde aaat 17 Je kadar Kadıköy kazuı idare He-

J.tdne müracaatlan. (1712) 

Tanarecilik, makiae, elektrik, 
otoambil, mimarlık, intaat mü
hendisleri. Kiremitçilik k11mı. 
Alman hükOmetince tasdik edil
IDİf ve kabul eclilmit mühendis 
mektebi. 

Göz Hekim' 
Dr. Şükrü Ertan 

Calalollu Nuruoarmınlye cad Nı. 
( Catalollu Ecsaneai JUWıda) 

.... .W•ri mecaıMDdir .. 
T.WC.. 22586 

KURUN 
U..temlu IÖDdertıeo yldll&r, ...,.ı. 

,. Sb'm .. ICln .... sarfmm il~ cıa· 
utel ketim• Yuılmalıdır 

KU'flbJI talyeD olpırlu. melltuplarme 
ı O llUrufluJr put lloymabcbrtar 

8ulllluyaa yadan sert ıoncıermekteD 
~ JOllUUIUI melrtuplarm lıClne 
kCIDUIU paralarm IEaybolmumdan, Dan 
olarak Çlk&D YUllardaD dolayı d1Nkt6r 
lllk, tıattlDe 901'U 80l'SU almas. 

Giinii 6eçmİf sayalar Ş '-nqıur 

A.dre.:. 'nl delflfUND aboaeler za kurut 
Oderlw. 

aaııı .... om- ,......... INl9blllu111 
... lılllda ................. . 

Dr. Mehmet Ali 
Bnlil}e miltehaasıaı 
lprlllqı S.. .... I hu Tel: ZJ.915 

Almanyadan Dreıden tehrinde Ar -
thur Hecker fabrikası tarafmdan ai : 
pariti üzerine Galatada, Mahmudiye 
caddesinde 71 numarh matuada tüc • 

den ve plajın icanna da talip auh ur etmecliiinden her ikiainill 
arttrnnuı 18 nitan 1936 perıembe ıünü ta.at on bete uatrlmJttu' 

isteklilerin ~leri ıönne k için her pn LevazDD Şel'i 
ve arttırmaya gireceklerin de yakanda yazılı ıün ve aa&tte 
Encümenine müracaatlan. ( 1885) cardan Karekin Horhoroaiye gönderi

len ve mebH tesellümden imtinaı üzeri. --------------------------:s 
Adapazarı tohum islih istasyon 

alım satım komisyonundan: 

ne fabrika vekili Hikmet Ziya tara • 
frndan sattır istenilen btanbul gUnıril • 
iUııUn R. 310 antreposunda bulunan 
K. H. markah on ıekiz baliya R. B Lo
komotif markalı ı2oxı20 santim 

0

eb'a-
drnda ve muhtellf kalınlıklarda 146 a _ Tahminen üç bm ~ira ~etinde bir harman makineai •tal 
det ve 65 adet amiyant conta levhalan muı kapalı .zarf uaulıle ekailbnefe konulnnqtur. Şartname 
mahkeme tarafından açık arttırma ile -ıan Tohum lılih lıtaayonu MüclGrlüiünden paraaa almabllit0 

aatılacağrndan, talip olanlann. aatrt gU- 21 niaan 936 salı aaat 15 de Adapaan belediye 1&lonu11da ..ıııııPm 
nO olan 16. nisan 1936. uat 10 radde. :aktır. Teklif mektupları 225 lira teminat akçe.inin 
terinde mezkftr ~ümrük antrepoııunda d . kbu ba-1-- -1..&...L ·1 bi l"kt bir ·--• -_ıil.:.:. . . aır ma z veya 111U1 maa1UvU ı • r ı e -. e......-
butunı.hıleceklen ilin olunur. (V. No. d ·ım· bul kt (1880) 
15133) ar ven ıı unaca ır. 

~~~~--~--~~~--------~----------..--: 

Dr. Hafız Cemal 


