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i Muagene kuponu 
i Bu kupondan yedisini birik· I 
·ı tiren okuyucumuz KURUN dok 1 

toruna kendini parasız muaye -
İ ne ettirebilir. 
f (Tafailô.t iç sayıfalanmızda) 
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''Boğazlar Türkiyenin Kopmaz Bir Parçasıdır!,, 
Hebeş imparatoriçesi ferydediyor: 

"Beşriyet namına imdat!,, 
Kraliçe ile kızı hüngür hüngür ağladılar 

hemen hemen tamamile sabote edilerek 
işitilmesine mani olmak istenmiştir. 

Buna rağmen nutkun bazı cümlele· 
ri işitilebilmiştir. İmparatoriçe ezcümle 
(beşeriyet namına imdat istiyorum) de
miştir. 

Adisababa, 15 (A.A.) - Habeş im· 
paratoriçesi dün radyoda bir nutuk ver 
diktan sonra kendisile görüşen Reuter 
muhabirine: 
"İmparator henüz mağlQp olmamıt

tır. Ve sonuna kadar mücadele edecek
tir,, demiştir. 

Sükun ve itidali karşısındakilere bü
yük bir tesir veren imparatoriçe şu 

sözleri il~ve etmiştir: 
"Kocam harbi kazanmıyacak olursa, 

bunun sebebi, modern fennin sahip ol· 
duğu bunca vasıtalara karşı mücadele 
etmek mecburiyetinde kalmasıdır.,, 
İmparatoriçe radyo ile söylediği nut

kunda, zehirli gazların yurttaşlarına ne 

Bir Yunan gazete-
• •• 

sıne gore: 

Muahedenin 
temelleri çok
tan yıkılmıştı 

Atina, 15 (A.A.) - Türk notasını 
mevzuubahis eden Vradini gazetesi 
diyor ki: 

"Boğazlar meselesi hakkındaki 
Türk notası çok kuvvetli deliller taşı
maktadır. 1923 rejimli, bugün devril
miş bulunan esaslar üzerine kurulmuş 
tu. Bu itibarla, Türkiye her ihtimale 
karşı, topraklannm askeri bakımdan 
en zayıf olan mıntakalarının müdafaa
sını düşünmektedir. Bu işte alAkadar 
olan devletlerin UçU, yani İngiltere, 
Romanya ve Sovyet Rusya, Türk di
leğine hiç bir itirazda bulunmuyor gö
rünmektedirler. 

Şunu ehemmiyetle kaydetmek Ul
zımdır ki, komgu ve dost cumuriyet 
emniyetine mUteaılik bu çok mühim 
meselede, tam bir dilrUstlükle hareket 
etmi.§tir. (Sonu: Sa. 7 Sü. 3) 

iztiraplar verdiğini bütün cihana du· •ı••···········~ yurmak istemiştir. Bir kaç saat evvel, 

Habf!f lmparatorigıeıi 

Londra, 15 (A.A.) - Habcı impara· 
toriçesluin tngfüere ve Amcrikaya hi
tabAn r.anvoda aöylediii tıutuk. •vni 
tUrtffi'ıev'Iı Mora t§ar6ıen tarafmuan 

imparatordan efradm bu gazlar yüzün
den çektiği feci iztiraplan anlatan bir 
mektup almııtı. 

İmparatoriçenin kızı da annesinden 
sonra mikrofonun başına geçerek bazı 
sözler aöylemiıtir. 

Bundan llNU';a hu imi de__jtflriı:rltr 
hUngilr ağlamıııardır. 

Yeni Orman Kanunu 

H ükiimet geçen yıl Kamutaya 
yeni bir orman kanunu layi
hası venni§ti. Bu Ia.yiha şim-

di Ziraat encilmeninde bulunuyor. Bu
rada yapılan tetkikler hemen bitmek 
üzeredir. Kanunun muhtelif idare şu
belerini allkalandıran cihetleri bulım
dufundan ayrıca bir muhtelit encü

encUmeninde tetkik edilmekte olan 
kanun ti.zerindeki çalışmalara biraz 
daha sürat vermektir. 

lhtimalki yeni kanunu meclisin yaz 
tatiline kadar çıkarmak mümkiln ol
maz. (Sonu: Sa. ! Sü. 5) 

ASIM US 

Çıplaklar 

Relik Ahmet Sevengil 

18 ni•anclan itibaren 
KURUN gazetuinde 
tefrika edüecektir 

Jnenden geçecektir. Bu türlü tetkikler ---------------------------
nihayet bulduktan sonradır ki yeni B •• •• k 
orman kanunu liyihası umumt heye- uyu 
te gelecektir. Ancak ondan sonra ka
nun §ekline girecek ve tatbika geçile

tavla müsabakası 
cektir. 

Geçenlerde Ankaradan Afyona ve 
?apartaya giden Tören trenile bu h ... t 
1lzerinde gezerken iki taraftaki çıplak · 
dağlar bana hep bu yeni orman ka
nununu hatırlattı. Trenin iki tarafın
daki topraklar Anadolunun en feyizli 
Yerleriydi; buralarda çiftçiler tarlaJa
!'ıııdaıı her türlü mahsuller alabiliyor
lardı. Fakat dağlarm yamaçları ve 
tepeleri ağaçsız, hazin manzaralarile 
göze çarpıyordu. Ve toprakların, tar
laıarm feyizli manzarasından pek iyi 
anlaşılıyordu ki bunlara civar olan 
dağıarm çıplaklığı orman yetiştirme
fe tablatçe müsait ol.mamasından de
iudl. Hiç §{lphesiz bu dağların Ustiln
de vaktile bllytik ve sık ormarilar var
dı. Fakat bakımsızlıktan, muhafaza
IIzlıktan dolayı bütün bu ormanlar 
tabıip olunmll§tu. Bir taraftan orman
larnı ağaçlan kesilirken yerlerine ye
!lilerinin yetiştirilmesi hiç düşünül
llıenılştL Sözün kısası bUtiln bu dağ
larnı dertleri Anadolunun hemen her 
t&ratmda görülen derdin ayni idi. 

Taksim mıntakası karşılaşmaları bu 
gece Camlı köşkle başlıyor 

Terzilik mektebi hocası 
talebesini sevdi, vurdu! 
Karısını da Öldürmek için kovalayan · adam 

karanlıkta düştü, gara/andı, öldü 

Bir adam 
makasla 

2 

bıçakla, 
karılarını 

bir adam da 
varaladılar 

1 - Muallim Hayri, 2 - Cinayetin olduğu eo, 3 - Hayrinin karuı Zehra. 
~ocuğu Güney, 4 - Hayrinin yaraladığı Ra'na. (Yazısı 6 mcı sayıfada) 

Nizamettin Nazifin sözleri 
......................................................... 

Benim içimde eski · bir 
kalyoncu yaşıyor! 

Nazım, · sanat sayıl
maz. Hakiki sanat 
sahası "nesir,, dir. 

Edebiyat anketimiz etrafında, ede
biyabmızın mhtelif meseleleri ve mu
harrir karakterlerini mütalea eden' bu 
konuımayı, Nizamettin Nazif, faıılaıız 
hitabeti ile tam dört buçuk saatte ver
di. 

Benim ıorduklanın ve onun söyle· 
diklerinden baıka bu yazıya hiç bir ıey 
ili.ve edecek değilim. 

(K. H.) 
- Hececiler hakkında sorduğunuz 

sual bana bu şekilde poze edilemez. 
(Sonu: Sa. 1 Sü. ı > Niza~ttin Nazil 

Şişhane yokuşunda bir kaza 

Başı boş azgın atlar 
arabacıyı yaraladı 

Demek istiyorum ki yeni orman 
ltanunu BUyUk Meclisten çıktıktan 
\Pe tatbik mevkiine girdikten sonra 
lllenıieketln orman işlerinde muhak
lı:ak bir değişiklik olacaktır. Şimdilik 
bu ümit bizim için bir tesellidir. Yal
llıa JU)tanda izah ettiğim sebepten 
~la}'I meclisteki orman kanunu Jl
)ihasmm bir gUn evvel kanun şekli
ile glrmest umumt bir ihtiyaç olınu§
llı., Bunun için yapılacak neY, Ziraat 

iki otomobili 
soktu, 

ve 
atın 

bir tramvayı zarara 
ayağı kırıldı Sirkecide lJleıerret kıraethane!lnde yapılan karşılaşmadan ild nörünilı. 

.(Müsabakalar hakkındaki yazımız 4 üncü sayıfadadır.). .(Yaz111 altıncı aayj&da~ 
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·SON HABERLER .~NKARADAN 

'Ya salla, ya petrol ambargoıal 
Kazanç vergisi kanununa ek layihası 
Kamutayda müzakere ve kabul edildi 

ita/ya /ngiliz donanmasının Akdenizden çekilmesini istiyor 

lngiltere Cenevre'de vaziyete göre hareket edecek 

Ankara, la ('f8Hf onla) - Kamu-ı 
tayın buiünkü toplantısında Tahlisi
ye umu• müd~rlüiü 1936 yılı bütc:e.si 
la)'ihuı ile askeri ve •ülkt tekaüt 
kanununun tahlisiye memurlarına da 
te~mili hakkındaki 2348 sayılı kanuna 
ek kanun layihası müzakere ve kabul 
edllml!tlr. 

""'41'. BIUUI büıaea IR&llt"-Cıe C.. 
essüa etmemiş müesseseler"-8 eıau• 
kaza11ç vergili alınuıaz. ...,. .., 
lltiieaesflerİlt nw.ıe'te .. de ıube .. 
leri varsa o za...,. tabiatUe vttrgi~ 
tabidirler. Bu demektir ki tt~ndl 
memleketlerdeki şirketlerle rapıl• 
cd rnakavelelerle .,,.....,. p.-alar,,, 
dan vergi alınmaz." 

Cenevre, 15 (A.A.) - B. de Mada
riap ıs ıer ltomltesini per,embe ,unu. 
öfleden !OnrMI için toplantıya dawt 
ctmişür. 

lTALYNlN FİKRİ ıhı 1 
Cenevre, 15 (A.A.) -RaYU ajanaı 

bildiriyor: 
B. Aloisi ile B. de Madariqa ara· 

sındaki görü§melerin arifeeinde ltal
yan hükfımetüllıı alcblı chihanıu bildi· 
ren aykırı haberler gelmektedir. 

Bu haberlerden buıluma gön 
ltalyan • tngntz gerginHff çok uaJ. 
mıştır ve ihtilifm sür'atle halli Umit 
edilmektedlı'. 

Dlfer bam haberlere sdre de, B. 
Mu•oll'nl ttalyuım makaatıanaa dalr 
iuhat wnotlt ,_. U Jer lrOmiteıd· 
nla tuavvmiarmı .....- ama
aundadJr. 
lTALYA JNGILtZ DONANKA81NIN 

~18Tltoa 
Londra, 18 (A.A.) - DtUy lCxpn.a 

sa-ttllnln Ram& mulıüirl, mlh mi· 
akeratt blflamadan evvel Akdenb
detl ~ ıuo.unun prl QUtım.t 
talebinde IMıJunmak bere B. lltmc>
llnl taratm4ua B. Orancll'ye talimat 
verildiflnl blldtrmelrtecllr. 

JNGlLTB lLE J.'l'ALYA CORUIO
YORLAB 

Parla, 15 (A.A:) - BaUhuadüi 
prıinUlt kal'fl1ıldı mlaı"Mtrbk
luda bulwıarak isale •alrM40e tn-

giltere ile İtalya arasında doğrudan 
doiruya müzakerata girifildiji hak· 
kmda bir rivayet dolaşmaktadır. 

EDEN CENEVREYE NE GôTüRÜ· 
YOR! 

Londra, 15 (A.A.} - B. Eden'in 
Cenevreye hareketi arifeainde gazete· 
ler İtalyan - Habeş ihtilAfmm halll 
tuWarmı hararetle mevzuu bahis et
mektedir. Bu neşriyattan anlaşıldığı
na. ıöre Eden CAnevreye kat'i talimat 
g~ttırmemektedfr. İngiltere işlerin Ce
nevrede i.lacağı gekle göre hareket 
edeeektlr. HUldUnetten mUlhem ne9ri
yatta Habetiatanm mukavemet kabi
lıy.tlnhı henUs ttlkenmedill ve ttalya
nm ook mUfktll, ekonomik ve mali va
.llJetlnbl mllhlm rol o~ ebem· 
mlyetle 'kaydolunmakt&dır. 

HARP DURMAZSA. ZECRi TEDBiR· 
Lm KALKMAZ 

Tim• diyor kl: 
1naDla htlk6metln1n alyuetl ~ 

memJttir. tnılltere diferlerinden ayrı 
olarU hareket etmek lltemlyor. Mil· 
letler oemiyetlDID kollektlf bir tar. 
da banket etmMl 1bnn pldlfl mtıta· 
JMamdachr. BUktınet mahafill secrf 
teclblrler teBlrlnlıi Dlhal ıuntte haltı
•lade ihmal ~ ve Habeş
lerin 4e kat, o1ar&k maflfıp olarak çe
kildddetlıd n ltalyanlann artık ciddi 
bir mubvmıete uframıyacUlannm 

.......... .. ...... 
zallerlret llazaadıl 

~\Iusolini dağı üZerinde bir merasim! _.. _____________ __ 
Adis Ababa, 15 (A.A.) - Rlyter Napoli, 15 (A.A.) - Lombardla 

bildiriyor! Burada slyl.ndlflae ıL npuru 123 ublt, 1533 uker ve 1521 
re, imparator, 20 bin kltillk bir Ha. iKi ile dotu Afrlkaya hareket etmlf
lıeş ordusu ile, münferit bir vadyet- tir. 
te buluna• mühim Wr ltalyu kola. "MUSOLINI DAGI" VZERINDE 
na hücum ederek ~nıl ıöUinlln ce- .A!lmara, 15 (A.A.) - Röyter mu. 
nubi garbisinde ltalyan sol cenaJaına habirlnden: Uç gün evvel ltalyan
karp pa1ar sini birik bir mgzalfe- 1ar tarafından zapt.dilen Tsana rölü 
ri,et kalanmııtlr. lleriDde Garpra yanm adamnrn en 

Jtal~lar 2000 Eritrell ve 400 a. yüksek tepesine "Musolinl dağı,. adı 
navatan ukvi zayiat vermlflvcllr. verllmiftir. 

DESYE BEBllEN 'ALINDI Bu mtinuebetle, faflat partisi ge. 
Roma, 15 (A.A.) - Resmen ha- nel sekreteri B. Staraçenin başkanh. 

ber verildlflH ılre, ltalyaa kıtaatı ğı altında t6ren yapılmıştır. 
bu abah Dee7e7e sfrmlftlr. Bu hareket, ltalyanların Tuna 

CENUP1' A DA llUBAREBELBR götune, orada ebediyen kalmak nlye-
OLUYOB tile 1reldiklerlnl ima eylediğinden sf. 

Dlredaaa, 15 (A.A.) - Rlyter a- yasal bir mana ifade edebilir. 
janaı bildiriyor: Bara,_ p1ın ha_ CENUPTAN DA ILERLll'ORLAR 
bertere göre, Opden eepllellnch ~ok Adis Ababa, u; (A.A.) - Jtalyan-
tlddetll muharebeler olmaktadır. Ra. lar cenup cephesinde boiucu gazlı 
bqler, ltalyanlann k.,tf tayyare bombalar istimal ederek Sasabanahın 
bombardımantarma ralmen, bir kanş cenubundan hilcum ederek ilerlem~
toprak feda etmediklerini elylemek- tedlrler. Bu hareketin hedefi Ras 
tedfrler. Nuibunun ricat hattını ktı:ımektir. 

Yeni Yunan kabinesi 
itimat kazanacak mı? 
Venizelosçu parti de hükumeti 

tutacağını söylüyor 
sa ile faptıfı müllkatta Başnkil, 
• 

ideli& edilemiyeceii kanaatindedir. 
Muhasamat durmadıkça da zecri ted
birlerin gev,etilmesi mevauu bahis o
lamaz. 

EDEN ŞAHSI OLARAK MI HARE

KET EDlYOR 

Delly Telgraph da töyle diyor: 
İtalyan ıazeteleri Eden'in son top

lantıamda tamamiJe phst haru.at et
tiğini yazdılar. Bu kat'iyyen varit de-
fildir. Eden'in btltUn İngiliz kabinesi
ne istinat ettiği unutulmamalıdır. Sulh 
müzakerelerinin akameti takdirinde 
İngiltere zecr! tedbirler komitesinin 
İtalya aleyhinde kararla@tırdığı her 
tUrlU, ekonomik ve mali tedbirlere iş
tirake amadedir. İtalyanın altın ihti
yat akçeei her ay 9 milyon İngiliz 11-
ruı raddeainde u•tmıfbr. Marepl 
&dogliyo'nun kuandıfı llOD muuf
feriyetler bu ziyaı tellfl edeme&. Bi-

ııaenaleyh Negüa'iln zelil IU'ilar ka· 
bul edecefi hiç de u.nııedilemu. Sura· 
sı da unutulmamalıdır ki, İtalya IOD 

musafferiyetlerlııf aehJrU gular kul
lanmıt olmuma borçludur. Ne MHlet 
1er cemiyeti ne de Jn,Utere ttalyanm 
dfjv bir beynelmUel muahedeyi lhlA
llne göa yumamaz. Fransanm da böy
le dilfilndUğU fanıolunabllir. 

Mornlng Post gi.zte9t C!e efer sulh 
şartlan akiın kalırsa İngiltere petrol 
ambargosunu teklif edecektir. Diyor. 

laglltere 
Almangaga bir nota 

lıazırlıgor 

Bu ek kanuna göre, 2348 sayıh 
kanunun meriyete ıirdiii tarihten e"·
vel veya sonra tahlisiye idaresinin 
aylıkh memur ve müstahdemlerile a
ilesi efradına e.c;;ki hükümlerle tahSis 
edilmlt veya edilecek tekailt eytam 
maaştan ve tahsisatı f evkaladeleri 
hakkında da 1638 sayılı kanunun !lO 
nci ve 69 uncu maddeleri hükümleri 
tatbik olunacaktır. Ancak yaşları 2:> e 
giren kız çocuklara muhassas maaş 
ve tahsi!'Jab f evkaladeieri mecmuunun 
iki seneliği defaten "·erilerek allkala. 
n kesilecektir. 

KAZANÇ KANUNU VZERINDE 
Birinci müzakeresi yapılan kazanç 

kanununa ek kanun liyihası münase. 
betile söz alan Hüsnü Çakır (lzmir) 
şunları söylemiştir: 

"-Hükumet esbabı mucibe lôyi
hasuıda "Kazan!: vergisi kanunu neş. 
rinden evvel ecnebi memleketlerle 
aktedilen mukaveleler Uzerine yapı . 
lan tediyelerden muamele vergi.qf a. 
lınmamn,. diyor. Kazanç vergiai ka. 
nununun birinci ve ikinci maddeleri 
ancak Türkiyede yttrleşmiş mQesse
seleri kazanç vergisi fle mükellef tu-

Sırn Day buna cevap vererek tlf
le demiştir: 

"-Kazanç vergisi kanununda btl
zı istisnai hükümler vardır. Buı&lard 
(1Öre •lel111111U11 d•ıılde ktll'fl tflOAlıiil
tle hl1111011lar Nfleli ,_...._ •üı
de Wri ftfllNCUl4e w,.,.. ,....,let· 
Hat,. IMIH l•f.,ftl ••• ı_..,,,._ 
,,.,. "'"'"'• • ..,.,. .... ..,,dit 
• .......... .-~ı ......... , Mllin-
tle, feHkN A.,.,,.. ...,.,_ -~ 
MMtler yibde Wr ..,...,,_. wr,t 
Ue .uıMıetılrler. A..t. .,.ebl 
IMfftlehflneif .at~. Uylı 
Wr .,.,,,._ taM ,_tul__, __ ha-

..,,ı.,....raı: lealtlelid• ......... oı. 
ıluklerutflu pw,,et d....,«Nfr. HOie.,_, ba11ltın laaklı W.,_ ~ 1111 
ı•11ll••• teklif elııtlf ..,_,... ... 

Sırn Da,,.n Jallmdaa 8Ura -rur
ldyede tet1118 ıt.eınlf elu •lee.cı• 
selerle hllkthnet arumda baat vet
aisl kanununun meriyete konaJma
s1ndan nnl akdolanan maku•lt>ltf' 
ile ifa edfl.n taa'hhtıdat beclttlfflıtdefl 
kaanç verırlsl alınamu.,. f8klladekl 
tlylha. k"bul edfldt. 

cawı : za:u:usı:::xs::zaa 

Spor kongresi mühim karar aldı 
Eskrim, bisiklet, deniz ve hava sporları 

teıkildtı genişletilecek 

Ankara. 15 (Telef onla) - Spor okundu. Federaayon ls•inln "S•ı.f 
ı. .. ,....,._fnf• huıriinlrH tnnl .. drRtnıf• *•"•-•vnrıa 11A rev\"fl'"-rMlı~~d ... 
umum! merkez ve federasyonlar en- ki teklif ka6uı edildı. ·l>elliRe*' o" 
ciimeniDhı jskrim, maiklet ve deniz.. zak yerlerin de bu spordan lsUfad• 
cilik federasyonları meuisi hakkın. etmesi l(in havuzlar yapılmuı teınl• 
dakl ra190rlan okundu. lskrinaelle - etlildL 

Londra, ıs (A.A.) - Deyli Telıraf rimlsln Ruslarla yapbklan mUsaba. Kongre yarın saat dokuzda toplar 
gueteıi yuıyor: B. Eden Almanyamn kalannda elde ettikleri parlak neti. mak Uzere dağıldı. 

ıulh teklifleri hakkında yeni izahat ta· ceden sitayişle bahsolundu. Vekiller hefeti toplandı 
lep etmeli isin Lobmo devletlerinin Bugtin yalnız lstanbul ve Anka- kf1. 
Cenevrede kendiaine nrdilderi vulf• raya münhasır olan bu sporun bütün Ankara, 15 (Telefonla) - Ve 
yi bizaat ifa etmek fikrindedir. memlekete yayılması için antrenör ler Heyeti bugttn <le toplanarak gef 

Binaenaleyh kat1 mllzakerelere bq· temini ve tabi.Matın arttınlmas1 vakte kadar muhtelif işleri gllrUpıtlfı 
lanmaıı için Edenin Cenevreden din· istenildi. Kongre, encttmenfn ba dU. kararlar atmıştır. 

ormao 
kanunu 

meıini beklemek lizımdır. şilnceslne iştirak ederek raporu gele-
Britanya hilkQmeti. Ren meaeleainhı cek heyete havale etti. Yenı· 

halli huıuıunclaki mUzakerclerin henüz Bisiklet işlerine ait rasporda ls 
akiuı kalmachfı yolundaki lngiliz nor tanbul seyrüsefer memurlarının bf_ 
tal nuanm l"ratıaa ve Belçlbnın kabul slklet~Utre zorluk dsterdiklerlnden 
etmlf olmalanndan dolayı bilbaua şikayet olunuyor, banan lnttne ge- _... 
memnundurlar. çilmesi için alakadar makamlar nez- Fakat önUmUzd"'eki teorin iç .. 
INGILTERE EVVELA ITALYA ME- dinde teşebbü..ı:ı yapılması isteniyor. maında umumt heyete getirmek Jlf' 

SELESiNi HALLETMEK iSTiYOR du. bildir. Bu takdirde 1936 yılı aon~ 
d ·· 1 F t. kadar lı\yiha kanun tekline prebW" Lond- 15. (A.A.) _ HaY&ı aı'anu Fe eruyon namına Roz a an e v 

• .., Ba (İ! t b l) ha ki bu da mllhim bir neticedir. UıııJ 
bildirı'•or.• hi pra san u ıeçen sene • -~ 

'I u.a-'-- mıyaltm ki yeni kanunun meclllıe -
D .. a..1er1 t..-L--lılh, A'--- taaa-·-- sı makamlann m uanalesi ile mu.sa. ,., ·s.,. ~ •· 11111111 ........... - d kr dolayısile eski kanunun umumt .... 

lan hakkında buı izahat lltemek U.ze· baka tertip edeme lklerlnl. hattl bir tiyaçlara teallQk eden bir takım ııll' 
re ,akında Alman cbt babnlılma ı&n- mUsabakalannı Maslak jandarma ~u- kUmlerl geregi gibi tatbik edilmeııı~ 
derDecek olan tn ills muhtıraamı kale· mandanlrfmm yanda bırakblmr. mUsa _,;,. 

al 
Lt- _!.1du bakaya lttlrak eden ıençlerden baıı. tedir. Yeni orman kanununun m~ 

me mtllUll m~- r. d 1 f d 1 .1. ten çıkarak tatbik mevkime girlP _44 ı.o11 lendl.a.ı-e •re, Britan hnLA. larının jan arma ar tara ın an ti ıp 1_,. 

etinl
t:IVY .,.!:"~ ıuF U: ;;;_ kakıldıfını anlattı ve kongrenin bu bu ytlzdcn vukuu muhtemel zarar 

m n ruıuanblr veellf ru:_~~ P '-. hauta mUemlr tefehbU..tta bulun. da bertaraf etmiş olacaktır. 
n aralllida t ya...-ama tqeu- dl B ASIM UI 
bUı etmesi mulitemeldfr. Her halde •asını iste . a istek amaml heyet=====-==--=-===--'~ 

t ı n H 
.._1 tarafmdan kabul edildi. 

tnciltere, ta .,. e a .... ,.ıtan araanr 
clald ıulh mlbakerelerl meaeleıl halle
dildikten aonra kendi bt't vasiyetini 
brarlattJracaktır. 

Hitlerin qıldönümii 
Berlin, 15 (Kurun) - Bay Hltlerln 

dofum yıld6nGmO mtlnuebetlte. ayın 
ZO ıinde bUyUk bir meraalın yapılacak· 
tır. Scharluttenburıda btıyillc bir ıe· 
çit reıml yapılacak ve Ftlhrer yeni bir 
nutuk ıCSyliyecektir . 

tsmlr murahhuı Adnan, f ederas
yonan dantile Romanya mU..baka. 
lanna lttlrak eden ve en lyl netice 
alan Kbımın izin abnmryarak davet 
editmlt olmuı ylllilnden işinden çı
kanldıflnı Blyllyerek f ederMyonu 
tenkit etti. Bu rapor da gelecek he
yete havale edildi. 

131er 
Hıç bir neticegs 

tıaramadılar J 

Atlu, 15 (.KURUN) - GlnUn 
meselesi Metaksas kabinesinin mec. 
listen itimat reyi alıp almıyacağıdır. 
Kabinenin itimat nyi kazanması bü~ 
yük bir ihtimal ile ümit edilmektedir. 
Venizelosçu parti lideri B. Sofutts. 
matbaata verdttl bir beyanatta Kral 
....._ bllliHldne itimat ettik(e 
kenıll partlslaln de hilktlmetf tabiye 
edeeellnt •1emfttlr. 

azlolunan ~tediye reisleri ile polis 
ve jandarma memurlarının tebdilJPrl ---------------
meselesini halledecelfne dair '\"aadde zabitlerin almacaftnı liylemlştlr. ' 

Bazı takrirler ve bu arada Tay. 
yare Cemiyetinin konsre ualarını 
"Ttlrk Kuıa alanı" nı ziyarete davet 
eden tezkeresi nkandu. Bunun tlze
rine bttttln 8porcalama TUrk Kotuna 
aza olmalanndan hararetli bir l1111Rn
ta baluıedlldi ve nlumnameye hfr' 
havR federasvon" teşkili l~ln madd" 
konulmaaı teklif olundu. Ba teklif 
kabul edllere~ nizamname encUmeni. 
ne havale edildi. 

Cenevre, 15 (A.A.) - Baron !}_M' 
buraya gelir gelme.z, derhal B. ~ 
iraga ile görüoınüt ve bu mUllkat 
saat aürmüıtür. Uıul meseleleri ~ 
rinde cereyan eden konupıalar Jıi~..ı' 
netice vermemiltir. Bu kon~ 
yarın MilleUer cemiyeti pnel aelP...tl 
rinin huzurunda devam olun&CP;t 
Bu konuşmalardan aonra ve 13 1~ 
mit.esinin içtimamdan evvel bu h ~ 
ta resmi bir tebliğ nep-edilmeel , 
muhtemeldir. B. Madariaga ıııuya cıPı: 

B. Sof•llldll _.. rb B. Metak-

bulunmuştur. "" YUNANiSTAN DENIZALTI GEMiSi 
B. Metaksa, kadro harici bırakılan ISMARTJIYOR l 

zabitlerin de tekrar orduya alınıp a- Atına, 15 (KURUN} - HUkOmetı 
hnmıyacaftna dair yapılan bir sorgu. yeni denizaltı 1remlle~l yaptırmak l(ln 
ya cenp vererek hUkQmette böyle bir bir münakasa a~mısbr. Bıı mUnaka
ınmelenln mevcut olmadıtını ve an- saya bir çok ecnebi tezdhlarm ınU. 
cak orduda ihtiyaç oldufu zaman bu mesıdllerl /Jftirak etmiftir. 

K•!'A ht .. fJ11ti1den ~nm ıu•ılan ikin
ci celsedP deniz sporları federMyonu., 
nun mes11ialne alt encUmtn raporlan 

Habeşistan arasında doirudan d~ 
ya mUzakereler cereyan etmesi ;D-' 
finde bulunmuştu. Bu teklüin dl 
bir neticeye vardığı sam~ 



1 işaretler 
Tahttan inen 

metafizik 
Demokrcui Fikri nasıl kuvvet· 

lendi, ve na.ıl ı;ayılladı? 
Bunun, temel hadiseler bakı

nundan izah edilecek tarafları 

olduğu gibi, ideoloji sahasında da 
göze batan tezahürleri vardır •. 
Demoltrasi fikrinin kuvvetini ve 
zayrllamaaını bir lel•ele ve ahlak 
me•ele.i olarak göz önüne alınca, 1 
mesele daha berrak bir §ekilde or
lCQla fıkar. 

Demokrasinin ahlakı, "Pante
iıt,. bir meta/iz.iğe dayanır. Bu 
metalizikde, insan, tabiatin cev· 
htt!ri olan varlığın "akıl,, halinde· 
hi ışığını ta§ır. Her insanda da 
brı cevher mevcuttur. 

Bu telakkiye göre insan allah 
olabilir. T abiatin cevherini taşı
yan büt->in insanlar arasında ise 
bir müsavilik vardır • . Hepsi cev
lterclen bir parçadır. Bu müsavi· 
lik, bizim bMgün lizyolojik ve .ya· 
hut mekanik tartlara verdiğimiz 
manadan tamamen ayrıdır. insan 
in•ana müsavic/ir hükmünü ve
J"en liloz:ol sadece kendi hislerini~ 
keneli manhğrnı söyliyen insan ol
maktan ziyade kökünü Jinle§mişl 
bir hi.ten, bir tellikk:den alan 
kıymet hükmünü ilade eden bir 
Ytırı iliihh. 

Atina Meleğinin, Roma Ple
sinin, Fransız San K;ilotunun da 
İ$İm/e YQfıyan demokra&i emeli 
bir mantık iladosi o!ma!ıtan ziya
tle bir din, bir metalizik; bir ah· 
lak heyecanı icli. 

Roma sohall!a.rırulaki Ples kav
gaları, Parİ$ Komün hareketleri 

ı..t?ılrr bir hiı ve heyecan dalgasın-
n .. ,.· UG1KCA v&1 s c:>,Y uc:gnut. 

1789 ihtilalinin ferde hak ve 
hürriyet istiyen h'!!va&ı bu metali· 
zih hislerle r.:c:; ~·u idi. 

:(. Jf. :(. 

Bu metalizik rej'm yıkılJı, 
- füphesiz bundtın önce onun i~ 

tinat ettiği temel çöJ..tü - §İmdi 
ferdin, ferde hürmeti, Ferdin mu

karl.deı tanılan hakları arllk mü· 
rıakaşa mev::ıuudur .• Bu tahtından 
inen bir metafiziğin ölümüne en 
güzel delildir. 

Bir kültür nizamı buhranından 
J 

le/sele krizinden bahsedenler çok 
haklıtlır. F a/ıtat yeni dünyanın 
temelleri kurulmadan yeni kültür 
nizamını ıekillendirmek emeli, 
rnaJcl~en evvel sureti, cinmden 
önce gölgeyi istemek elemektir. 

Satiri Ertem 

FLORY ADAK! YENi iNŞAATA 
HAZIRLIK 

Vali ve belediye reisi Bay Muhittin 
Üıtündağ dün eski fen heyeti müdürü 
aay Ziya. Erdem ile birlikte Fluryaya 
gitmi§, bu sene yapılacak yeni inısaat 
hazırlıkları etrafında incelemede bu
lunmuıtur. 

KADJKOYONE DODOK 
KONULDU. 

Beyazıt kulesinde olduğu gibi Ka
dıköyündeki Hal binası üzerine de bir 
dUdUk konmuştur. Bu düdük her gün 
la.at 12 de ötecek, o civarda oturanlar 
huna. göre saatlerini ayar edecekler
dir. 

'l'ORK KUŞU BiNASININ YERi 
İstanbul Tilrk Kuşu okulu Üniver

site binasının bulunduğu arka mey
danda kurulacaktır. Okul on mayısta 
açılacaktır. · 
~TIBBA ODASINDA TOPLANTI 

Dün saat on sekiz buçukta Tıb en~ 
cflıneni aylık toplantısını Etıbba oda· 
it salonunda yapmışttr. 

Toplantıda yönetim kurulu raporu 
okurunu~ ve yeni yönetim kurulu se
~lln:ıi§tir. 

Maslaktaki feci kazanın sonucu: 

Klişeci Aliettin hak kında şu ceza 
verildi: 1 yıl ha pis ve 30 Lira ! 

Suçlunun o gece otomobili kendisinin kullanmadığı, otomobilinin çalınmış 
olduğu yoıundaki mf d l/aası reddedildi. Varisler, davayı 

takip etmediklerinden, tazminata hükmoiunmadıl 
Uç sene kadar bir zaman önce bir 

gece Maslakta olan feci bir otomobil 
kazasına ait duru§mada, İstanbul üçün 
cii ceza hakyeri, dün kararını bildir
di. 

Bu kaza davasının suçlu$u, klişeci 

Alaettindir. Kazaya uğrayan jandarma 
Hasan Hüseyindir. Çarpan otomobil, 
zavallıyı bir hayli sürilklemiş, ezmiş 

tir. Hasan Hüseyin, kanlar içerisinde 
yere serilmiş, derhal can vermi~tir. 

Vak'adan sonra, yolun kenarındaki 
hendeğe devrilmiş olarak bir otomobil 
bulunmu,, bu otomobilin klişeci Alaet
tine ait olduğu tcsbit cdilmiJ, bu iz ü 

zerinden araştırma yürütülmüştür. Di
ğer taraftan, daha kaza henib öğreni 
lip tahkikata el konulduğu ıırada, kli
şeci Ataettin, Galatasaray mtrkeıine 

gitmiş, bir arkadaşile (Lala) birahane 
sinde buluştuğu sırada, hususi otomo
bilini cadde üzerinde bıraktığından, fa 
kat sonradan arayınca, yerinde yeller 
estiğini gördüğünden bahsetmiş, oto
mobilinin çalınmış olduğunu ortaya a• 
tarak, aranmasını istemiştir. 

Yanan adliye sarayında baılıyan ilk 
durupna sırasında mevkuf olan auçlu, 
sonradan &ahverilmiıti ve durı.ııması ar 
tık kendisi serbest olarak devam edi
yordu. 

O zamandanberi ıUren bu d.vada, 
kendisi o gece o yerde otomobilini 
lcııll• ...... ---~ • .:c._ ..... ._ "'~.Aı....:1:,.r _...ı----- _ı.:_.., 

se, onun tarafındaq kullandmıı olaca. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu toplantısı 
Bir qılda yapılanlar 
konuşuldu. Çocuk 
klinikleri açılacak 

Çocukları Esirgcm~ kurumu yıllık 
toplantısını dün saat 15,30 da kuru. 
mun Cağaloğlundaki merkezinde yap
mıştır. . , 

Toplantıyı Sıvas saylavı Bay Şem. 
settin açmı~ ve kongre başkanlığına 
çoklukla Üniversite profesörlerinden 
Bay Zühtü 8eçilmiştir. 

Kongrede evveli kurumun bir yıl
lık çalışma raporu okunmuştur. 

Raporda bir yıl zarlında çocukla
ra yapılan yardımdan bahaediliyordu. 

Kurum bu yıl 2500 çocuğa yiyecek 
ve giyecek temin etmiştir. 

Kliıeci Alaettin. 
ğını, hülasa kazaya kend,sinin sebep 
olmadığım müdafaa olarak ileri sürü 
yordu. 

töril Hikmetten, tirket aleyhine çıkabi
lecek bİ\" raporu alakalı yere vermemek 
için beş bine mahsuben beş yüz lira 
ril§vet almaktan ıuçlu olan Finans ba 
kanlığı hesap mütehassısı Mecdi aley
hindeki dava J Saat on dörtte celse a 
çtldığt zaman, önce bu ikinci davanın 

duruşması yapılarak, ıuçlu avukatının 

tam bir buçuk saat süren müdafaası 

dinlenildi. Bu dava karar bildirilmek ü
zere 29 nisan saat on dörde b.ırakılıp, 

saat on beş buçukta kli§eci Alaettin 
çağırıldr. 

Hakyeri kurulu, Necip Nadirin baş 
kanlığı altmda üyelerden Hüseyin ve 
BurhanettinJe kurulmuştu. İnceden in
ceye tetkikle ve uzun müzakerelerden 
sonra yazıldığı anlaşılan kararname, 
çok mufassaldı. Bunu üyelerden Bur 
hanettin okudu. Sonra başkan Necip 
Nadir, sonucu anlattı. Kararnamedeki 
etraflı esbabı mucibe ile, müdafaada tu
tunulan noktalar reddediliyordu. Suçu 
sabit olduğu sonucuna vanlan klişeci 

Alaettin hakkında, ceza kanununun 
455 inci maddesine uygun olarak ted 
birsizlik, dikkatsizlik, nizamlara riayet
sizlik gösterdiği kaydile ve ittifakla şu 
ceza verilmiştir: Bir yıl hapis, 30 lira 

Bu davamn yanan adliye sarayında, 
sonra hakyerinin bir müddet kaldığı 

Sultanahmetteki Taşmektep binasında 

ve nihayet yeni postanenin adliyeye ay· 
rılan kısmında geçen duruşmaları sıral 
sında bir çok şahit dinlenilmiş, isti 
lamlarda bulunulmuş, vak'a yerinde 
keşifler yapılmışı tahkikat tamam1an
mışr iddia ve mildafaa safhası da geç para cezası 1 

tikten sonra hakyeri kararı müzakere Jandarma Hasan Hüseyinin varis 
için da-vayı düne bırakmı§tı. teri, ıahsi davacı şıfatile istida vererek 

DUn öğleden sonra U~üncü ceza liste· duruşmayı takip etmediklt>rindcn, ka· 
-:~.:J-t.: 2 rı.,..,.,. ,.. .. y.. .... .,,.,rnu_ Biri bu dır rarn,.mede tazminat tavini vollu bir: 
va, diğeri (DanUb) aigorta ıirketl direk hUküm yoktur. 

Ticaret Odasında 
Kravat yapıp 
satanlardan yüzde 45 
vergi alınacak 
Evvelce kararl~tınldığı üzere Ti

caret odası meclisi dün toplanmıştır. 
Toplantıda ticaret maksadile Avrupa
ya gitmek istiyen tüccarların kambiyo 
müsaadesi istedikleri konuşulmuş, se
yahatlerinde memlekete fayda getire· 
cek sebepler görülenlere müsaade ve· 
rilmlştir. 

Kravat yapıp satanlardan alınacak 
vergi miktarı hakkındaki sorguya da 
cevap verilmi,tir. Kravat yapıp satan
lardan %45 vergi alınması lazım gel
diği tesbit edilmiştir. 

Orta mektep 
muallim imtihanı 

imtihanlar haziranda 
yapılacak 

Kültür Bakanlığı bu yıl orta okul 
öğretmeni ihtiyacını karşdamak üzere 
haziran içinde her vilayette bir imti
han açacaktır. 

lmtthana ilk öğretmen okulunun 
4, 5 ve altı yıllık mezunları alma.cak-

lmtihanda kazananlara orta okul 
öğretmenliği ehliyetnamesi verilecek
tir. ~ imtihana lise mezunlarının a
lınmaları için lise mezunları Kültür 
Bakanlığına baş vurmuşlardır. 

Bakanlık bu durumu da tetkik et
mektedir. 

Üniversitede ior>lantı 
Lisan okuUarınm tedrisatı bakın

da. görüşmek üzere bugün Üniversite
de bir toplantı yapılacaktır . 

Ömer Celal, Şuvarts, Nöymark, 
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1Gezintiler1 
~ = 

Bir karikatür 
karşısında ! 

Son ''Lu,, de güzel ve hele çoli 
geni§ manalı bir karikatür var: 
Geniş, pulla l;>ir yatakta, kat kat 
çeneli bir adam yatıyor. Oıtün· 
de çok karışık ve heyecanlı bir 
ruya ufku açılmaktadır. Patlıyan 

güllelerin duman ve aleve/en aer
pİntilRri, kan liakiyeleri. korkun~ 
kol, bacak, ve kala yoğmuru ..• 
Boğan, .boğulan, süngülenen a· 
clamlar. Ağuzları bir hınç çığlığı 
ile açık ölüler pmça parça sırala
nıyor. Uyuyan adam, orada kır 
rıdmu§ bir kürsüden ·avaz avaz 
bağırıyor: 

- Daha silillt!. Daha cepha
ne!. 

Yanındaki çuvallar tıklım tık· 
lım para ve altın dolu. Fakat 
el oymuyor ve bir teviye uluyor: 

- Daha!. Daha!. Daha!... 

Karikatürün alhna sanatkar: 

- Silah f abrikatöriiniin rüya-
sı!. 

Cümlesini yazmtş. Kendi ken· 
dime: "Bir cümlede bütün bir 
tarih!.,, Diyorum. Evet, bazan 
en u.ınn lelôketlerin "inomit gibi 
bir tek aatıra sığdığı görülür. Bu
rada resim ve söz biribirini ta
mamlamış. Milletleri biribirine 
katan sava§ların hangi tohumcl an 
lışkırdığı ne güzel gösterilmiş!. 

Sırası düJtükçe. harbin lelıe
lesini yapar, üstünde ilmi cliifÜTt"' 
meğe çalışırız. Görüşlerimiz debi-

ı;e hak verdirir. Sınayıılardan erKin 
lik beklem~k kadar in•an YOfO)'ışı
na uygun ne r>«rdcr. Fakat öyle de
lil ~gte. .A.rlrcunı~Ja büyiilr aaVaf 

gibi uğursuz bir ibret varken, o 
günlerde açılan yaralann daha 
yii~cle yirmişi bile kapanmamıı· 

ken, gene bir yarın yanıbaşında
yız.. BQ§ım•:ıın döndüğünü duyu
yor, u~urumun gittikçe kararan 
boşluğuna kapılır gibi oluyonı:z. 

Çiftinin, sapanının bin c/erc/i 
varken, . köylü harp İster mi?. 
Şarlardakiler ancak hiç durma· 
dan didinerek y~ıyabilirlerkcn, 
<löğüşe kalkarlar mı?. Hayır Av
rupa diplomatlarının larfara nu

tuklar söyliyebilmesi için milletle
re basıp yükselmeıine imkiin yok
tur. 

Ne Asyalı, ne Alrikalı, ne Av
rupalı kana susamıştır. Uluklan 
saran korkulu dumanlar, yalnız 

ıilah Fabrikalarının bacalarından 
çıkıyor,. OnlQ:nn gazeteleri bay
kuşluk ediyor. Dünyayı süngüler 
üstünde tutmak İ•ti11en onlar. Ben
ce her {eyden önce bu llaksız ve 
kanlı k<;1zancın önüne geçmeli. 

s. Gezgin 

Bundan ba&ka okullarda kurulan 
yardım kurulJarı ıayesinde bu mikta
rın yedi bini bulacağı da tahm1n edil
mektedir. ÇalıfPn& raporu, tamamen 
okunduktan sonra a.lkl§larla. kabul e
dilmiş ve bütçe müzakeresine geçil
miştir. 

Kuruınun yıllık bütçesi on bin lira
dır. Bu yıl yapılan masraflarda on bin 
lirayı geçmemiştir. Önümüzdeki yıl 
bu para ile bir de "Süt damlası., ya
pılmasına çalı3ılacaktır. 

Ticaret odası meclisi geçen celse
lerde ebelerden kazançlarının %20 si 
nisbetinde vergi alınması lazmı gel
diği hakkında karar vermişti. Maliye 
Veka.Ieti ebelerin serbest meslek erba· 
hından oldukhırmı ve bunle.rın tabi ol
dukları verginin kanunen tesbit edil
miş bulunduğunu bildirerek eski ka
rarın iptal edilmesini istemiş; Oda 
mecliai eıııki kararı iptal etmiştir. 

Bundan sonra hamalların kaç kilo 
yük taşıyabilecekleri hakkında verile
cek kararın mimıkeresine gec:ilmiştir. 
Oda. umumi katibi Bay Cevat Nizamı 
!ç Bak~nlığmm hamalların yük taşı
malarını menettiğini, binenaleyh bu 
meselenin müzakeresine mahal kal
madığını söyliyerek toplantıya niha
yet verilmiştir. 

Kroks, !spiçer, Rayhenbach, Ragıp -,-.....,..-------..,.-----....,,.-

Doktor Bay Hilmi kongre heyeti. 
ne Çocuk klinıkleri a.çılrn1.sr için bir 
rapor vermiştir. 

Rapor okunduktan sonra muvafık 
görUJerek kabul edllmi~ ve yeni yöne
tim kurulu 11eçilerek toplantıya oc 
verilmi§tir. 
İdare heyetine ıeçilenlcr şunlardır: 
Asli ~alığa: Şemsettin (Sıvas sayla 1 

vı), Reşıt (Emniyet s:md ğı eski mil· 

d.~ril), Te~fik (Belediye teftiş müdü ı' 
ru), Hakkıye Emin (belediye azası), 
Naile Sağlam, Matuka f ... ekçi, Ali Şiik· 
rü (ço: uk doktoru), Salim Ahmet (dok 

1 

tor), Muharrem N:ılt (avµkat), İbra· 
him Zati (doktor), ibrahim Sabır (ma 

arif ve evkaf memurluklarından mUtc-

1 kait), Hiisamettin (di§ doktoru), Ha· 

PROFESÖR OKUDO 
Japonyada kurulmuş olan Türk -

Japon dostluk cemiyeti isimli bir te· 
şekküliln şehrimizde bulunan reisi pro 
fesör Okudo dün sefaret memurları
nın refakatinde cami ve müzeleri ge
z~rek tetkikatta bulunmu:;tur. Profe
sör, Ankarayı görmeği çok arzu et
mektedir. 

san Fehmi (avukat). Kutıi (EdiPleka
pı dispanser tabibi). Mustafa Talat 1 

(Sultanahmet dinpanser tabibi). j 

Hul\ısi ve doktor Nebil'in bulunacak
ları toplantıda lisan imtihanları mese
lesi görüşülerek talebenin lehine bazı 
kararlar verilmesi muhtemeldir. 

Kültür iş lerinde taginler 
Kocaeli Kültür direktörJUğüne Ço

ruh ilk tedri*1at ispekteri Ziya, Bolu 
kUltür direktörlüğüne Kocaeli ilk ted
risat iape}(terlerinden lhean, Burdur 
kültür direktörlüğiine Bolu kültür di
retkörü Kaşif, Gaziantep lisesi direk
törlüğüne İstanbul Pertevniyal li~esi 
riyaziye öğretmenlerinden Haydar Ni
yazi atanmı!itır. 

ZEHİRL!GAZ KONFERANSI -
Dün Etıbba odası konferans salonun
da kimyager Necmettin tarafından 
"Zehirligazlardan., korunma mevzuu 
ctraf ındaki konf eranslardaıi bir tane
si daha verilmi§, ve türlü zehirligaz
Jarla tecrübeler yapılmıştır. 

KONFERANS 

Kadıköy Halkevinden: 
17 Nisan 936 Cuma akşamı saat 

21 de Evimiz kura~da Bay Niyazi 
Tevfik Yükselen tarafından (Türk de
nizciliği) hakkında tariht bir konfe
rans verilecektir. 

Konferans bütün yurtdaşlara açık
tır. 

ŞEHRiMiZDEKi SEYYAHLAR 
Bir kaç gUndenberi şehrimizde bu

lunan on sekiz .Bulgar seyyah dün A
dalan da· gezdikten sonra trenle Sof· 
yaya dönmüşlerdir. 

Şehrimizde bulunan Romen seyyah
lar ~intilerine devam etmektedirler. 
Paris Üniversitesinden de bir talebe 
grupu şehrimize gelmiş ve Üniversite
lilerimiı tarafından karşılanmıştır. 

Genoral Fon Ştoyben isimli Alınan 
Transatlantiği dün şehrimize 400 Al· 
man seyyahı getirmi11tir, 
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Şehir Meclisinde 

ikinci yıl toplantıları 
dün bitirildi 

Buz dolaplarından vergi alınma meselesi kaldı, 
ö1ü gömme tarifesi kabul edildi 

Şehir Meclisi dün saat on dörtte 
Bay Tevfik Türenin başkanlığında 
toplandı. Çarşambada yapılacak 

çocuk bahçesine Darüşşefakadan alı. 
nacak arsalara mukabil terkedilme.si 
istenen yola dair daimi encümen maz
batası ile Beyoğlunda Galatasaray 
lisesi yanındaki sokakta perşembe, 

cumartesi, cuma günleri çiçek paza. 
rı kurulması hakkında iktisat işleri 
müd"tirlüğünden gelen kağıt okunarak 
mülkiye encümenine verildi. 

Bina istinaf ve tadili emlak ko. 
misyonları ile arazi tahrir komisyon
ları için yapılması lbım gelen inti. 
habata dair azadan Mustafa Arkın ta. 
rafından verilen takrir makama gön
derildi. 

Belediyenin malı olan Asd sine -
manın kiraya verilmiyerek Şehir ti. 
yatrosu müdürlüğü emrine verilmesi 
hakkındaki makamın teklifi kabul e
dildi. 

OtobU.slerde yolcuların parası a. 
lınıp bilet verilmediği ve haddi istia
bl8inden fazla yolcu alındıfı takdir
de otobüs sahiplerinden alınan nakdi 
cezanın şoför ve biletçilerden de alın
ması yolundaki teklifin tetkiki için 
zabıtai belediye' komisyonuna havale
si muvafık görüldüğüne dair mülkL 
ye encümeni mazbatası, eski hüküm. 
lere göre aylık alan tekaUtlere ve 
öksüzlere verilen yüzde beş ve onlar 
hakkında bütçe encümeni mazbatası 
kabul edilmiştir. Resmi ve gayri res
mi binalarda yapılacak gaz sığmak. 
Jarı hakkındaki taJimatnamenin bf. 
rinci maddesinin tetkiki kavanln ve 
mülkiye encUmenl~rjne gönderilmişti. 
Bu encümenlerin mU~terek mazbatası 
okundu. Bunda, encUmenlerince 
tekrar tetkiki için iade olunan bi
rinci maddenin tatbik kabiliyeti nok. 
t?.sın tlan ne suretle tadili muvafık O

lacağ: '•akkmda ille önce riyaset ma
kamı tarafından tetkikat yapılması 
uygu'l olacağı bildiriliyordu. Bu is
tek k~hul edildi. 

Motörlerle çalışan soğutma makf
neJerinden alınacak motör resmi hak. 
kındaki kırıanin ve nıiilkiye encümen. 
Jeı inin r.ıüşterek mazbatası okundu .. 
Maz:..::tada, re.<dm almakta kilovat Öl
çüsül\Ün ne olması icap ettiğinin, ev
lerde ku11anılan dlfer muhtelif ne
vileri ile otellerde, lokantalarda, 
pastacılarla mahallebicilerde, kah • 
ve, gazino , ·e birahanelerde kullanı

lanlar an.c;ında alınacak resim nok
tasından bir fark mevcut olup olma. 
dığının ve bunlarda k.flovat mf.kyası
na göre ne kadar ve ne suretle resim 
alınması dU~OnOldttftlntln flk önce 
riya~et makamınca izah edilmesi ic;te. 
niyordu. Bu mazbata da kabul olun. 
du. 

OlUlerln teçhiz ve tekflnl ile ne 
ıııuretle gömüleceği hakkındaki mili -
kive enciimenf mazbatası okundu. 

. Bunda şöyle yazılıyordu: 

bu işlerden her hangi birinin mütead. 
dit ellere tevdii, intizamı ihlal ede. 
cek ve bu hizmetten maksut olan ko. 
laylık gayelerini kaybettirecektir .. 
Birinci sınıf tarif enin F fıkrasındaki 
dini merasimin seçme zevat tarafın
dan yapılacağı hakkındaki fıkrada 

(seçme zevat) kelimelerinin kaldırıl
ması muvafık görülmüştür. 

Tarifedeki ücretler: Müteveffa
nın mevkii içtimaisi ile kendisine hür. 
metkar olanların son vazifelerini ifa. 
ya müracaatlarr ve iktidarı mali.<ıinin 
müsaadesi nisbetinde cenazesinin ka
labalıkla kaldırılması ve teçhiz ve 
tekfinin daha iyi bjr şekilde yapılma. 
sı için ailesinin Mrf etmeyi arzu et. 
tikleri miktarın derece.c;i olup bu hiç 
bir vakit ~ınıf telakki.cıine meydan 
vermez. Binaenaleyh belediye kanu
nunun çerçeve.c;i dahilinde arzulara 
hürmetkar bir ~kilde tanzim olunan 
talimatname ile tarifenin kabulüne 
encümenimiz tekrar karar verdiğin. 
den tasvibi yük.sek meclisinize arz o. 
Iunur.,, 

Bu mazbata okunduktan sonra ev
velce hazırlanmış ve azalara dağıtıl. 
mış olan talimatname kabul edildi. 

Celse beş dakika tatil olundu. 
Celse açılınca birinci celsede mül. 

kiye encümenine gönderilen iki maz
bata okundu. Ye bu suretle Şehir 

Meclisinin nisan devresinin son top. 
lantısı nihayet buldu. 

Meclisin ikinci ~ene toplantılan 
bu suretle bitmiş oluyor. ÜçiincU se. 
ne fçtimalan ancak altı buçuk ay 
sonra teşrinlsanlnin birinde başlıya
eaktır. 

Hamallar 
Arka ile qük taşımak 
kalkınca ne yapacaklar? 

Dün Ankaradan aldığımız bir ha
berde Dahiliye V eklletinin sırt hamal· 
lığını kaldırdığı bildirilmekte idi. Şeh
rimizde al!kadar makamlara henüz böy 
le bir emir gelmemiı olmakla beraber, 
artık sırt hamallığının tarihe kanımak· 

·ta olduğu muhakkaktır. 

Dahiliye veklleti iptid :ı i bir halde 
bulunan hamallığı ortad;;n kaldırmak

la tehirlerde itsiz kala;ak köylerine 
gidecek hamalların kendilerini %iraate 
vererek yurda daha faydalı olacakları· 
nı dilşünmüıtilr. 

Diğer taraft<:n açıkta kalacak ban 
hamallara it bulmak hususunda bele- . 
diyeler mümkün olan yardımı yapacak· 1 

tardır. 

İstanbulda bir kaç yıl önce altı bin 
kadar hamal cemiyete kayıtlı bulunur
ken son yıllarda bu miktar dört bine 
kadar inmiı bulunuyordu. 1 

Bununla beraber, cemiyete kayıtlı 

olmıyan hamalların s~yısı da bir hayli ı 
olduğu söylenmektedır. 

öğrendiğimize göre, gümrükte ve 1 
buna benzer yerlerde gene eşyaları a· ı 
rabalara yerleştirmekle meıgul olacak 
hamallar bulunacaktır. 

Dün bir muharririmiz bazı hamallar
la görüşmüş, fikirlerini ııormuıtur. Ha· 
malların söyledikleri hep bir noktada 
toplanmaktadır. Hepsi: 

- Elb: tte hüktlmet"n emrine uya
cağız.. Gene hamallık yapacaksınız, 

araba ile yük taııyacaksınız derlerse 
1 

yapabilirsek onu da y~pacağız . Fakat 
birden açıkta kalır da yardım görme% 
sek halimiz çok fena olur. Böyle ola
cağımızı zennetmiyoruz. 
Demişlerdir. 

Bir hamal derdini töyle anlatımı-

tır: 

L K 1 s A H A 8 E RL l!R 1 
* Ankara kadrosundaki bütün po

lislerin kurstan geçirilmesi tekarrür 
etmiştir. Birinci devre tedrisatı başla
mış olan kursta bütün memurun acili, 
siyasi ve idari bilgileri arttırılmakta 
ve ayrıca her gün iki saatte idman 
ve talim yaptırılmaktadır. 

* Mülkiye mektebinin dört seneye 
çıkarılması ve Ankara Hukuk mekte
binin de İstanbul hukuku gibi dörtse
nelik olma.!ı esas itibarile tahakkuk 
etmiştir. 

* İktisat Vekaleti trafından gemi 
makine ve inşaiye mühendisliği tah
sili için Almanyaya gönderilecek ta
lebelerden bir tanesi hakkından fera
gat ettiği için nisanın yirminci günü 
başka bir talebe ahnmak üzere ... 
tihan yapılacaktır. 

• Devlet tiyatrosunu kurmak tizere 
memleketimize davet edilen ve tet
kiklerini yaptıktan sonra giden müte
hassıs Ebert'in vereceği rapor bugün
lerde İsviçrcden gelmek üzeredir. 

* Tilrkofis gıda maddelerimizden 
bazılan için güzel afişler yaptırmış
tır. İhracat propagandası bakımından 
çok ehemmiyetli olan bu afişler ya
bancı memleketlerde açılacak sergi
lerde teşhir olunacaktır. 

* Limanhanı hakkında konan ha
ciz kaldırıldığı için, bu hafta içinde 
yeniden bir müzayede yapılacaktır. 
Ticaret odası da hanın isteklileri ara
sına girmiştir. 

* Belediyenin Fatih Çarşambasın
da yaptırdığı park yakında halka a
çılacaktır. Belediye bundan sonra A
yasofyada eski adliye binası arsasın
da yeni bir bahçe yaptıracaktır. 

• Dahiliye Vekaleti şehirlerde hal
kı rahatsız eden gürültülerin önüne 
geçilmesini vilayetlere yeniden bildir
miştir. Tamimde, bilhassa otomobille
rin yollarda lUzumsuz yere korna çaJ
malannm menedilmesi yazılıdır. 

. Bartında 

Mezarı açmışlar 
IJir ölünün ağzındaki 

20 altın dişi çalmışlar/ 
Bartında garip ve çirkin bir hırsız

lık vakası meydana çıkarılmıştır. 
Hırsızlığın mahiyeti mezar aoygun

culuğudur ve dört cür'etkh hırsız, bir 
ölünün 20 altın dişini söküp kuyumcu· 
1ara satmışlardır. Hırsızlar, Kemerköp
rü mahallesinden demirci Yürük Ah· 
met, Orta mahalleden demirci Necati, 
Kernerköpril mahallesinden kahveci 
Arif damadı Ahmet ve Demirciler ma
hallesinden Şaban oğlu Cemildir. 

Açılan mezar da, bundan epeyce ev· 
vel ölen fınncı Koca Mehmedindir. 

Hlldiseye, ölünün karısı Zeynep ta
rafından yapılan tiklyet Uzerin-e, za· 
bıtaca el konmuş, ve hırSIZlar yakala· 
narak sorguya çekilm "şlerdir. Tahkikat 1 

eıınasmda, hırsızların, söktükleri altın 
diJlerden yedi tanes'ni bir kuyumcuya 
sattıkları, geri kalanlarının da kendi· 
lerinde bulunduğu anlaşı:m·ıt· r. 

öğrendiğimize göre, hıraızlan bu 
korkunç ıoygunculuğa k;ırar verdiren 
sebep, ölünün damadının, kahvede 
kaynatasının ağzında 20 kadar altın 
dişile gömUldüğünden bahsedilmesidir. 
Hırsızlar, bu işi, korkunçluğuna rağ
men, çok kllrtı bulmut olac- klar ki, 
mezarı açıp ölUnUn d;şterini sökmeğe 
karar vermişler ve kararlarını da tat' 
bik etmişlerdir. 

Tahkikata devam olunuyor. --r 

-Asker kaçaklarının 
dikkatine 

Askerlik kanununun bazı madde
lerinin 2750 numa.ra.Iı kanunile değiş
tiğinden yoklama kaçağı ve bakayala
rın hapis cezasile cezalanacakları 30-
3-936 tarihli guetelerle ilin edilmiş 
idi. Mezldllo kanun numarası 2750 ol
mayıp 2850 dir. 

2862 numaralı kanunun muvakkat 
maddesi 18-6-936 tarihinden itibaren 

tatbik edilmesi yazılacak iken 26-6-936 
yazıldığı görUimekle keyfiyet ta.shi
han ilAn olunur. 

"Rivaset makamı ile mezarlıklar 
müdürl·n~nnden izah.at almdıktan 
~onra mesele tekrar incelendi. Tali
matname ile tarife, cenazelerin bu. 
r,üne kadar kaldırıldıfı ~kilde, fa
l nt daha sıhht ve muntazam bir ~
kilde ve kederJi bir halde bulunan 
cenaze sahiplerini bir çok müşkülat. 
ta, lrnrtarmak suretile bu mühim 
h izmetin ifa.cnnı l,.tihdaf etmektedir .. 
' '"na1e <01ahibi, tarifede yazıh hizmet
IC'r den her hangi birini lstemedjği 

fa ·dirde arzusunun lıuıfı muhakkak 
oı.,, \'alnrz Ucretten bir miktarın ten
zil c r\ilmemesi izabetmektedir. Cena
zf''"r in nknasak bir mırette belediye
ce knl<l;rılma."'r, bunun haricinde O

tomohil tedarik edilmesi, lahit yapıl. 
mı><ır, mera~imi diniye icra~n ~ibi 

hu-;11s.'\ trn cena7.e sahipleri tarafından 
yayHlmıt~ tArrmda dermeyan olunan 
tndr "' mutal~a encOmenlmb:ce ~ -
vanı kabul görülmemiştir. Çünkü 
hunlar blrfblrlerfne bağh ve derh:ıl 

ifası ]Azım gelen lflerden olduğundan 

- htanbulun çok i§ yapan yerlerin· 
de çalışan bir çok hamallar timdive I 
kadar bu işten hayli para vurmuşlar- - -------------
dır. Bunlar bugiln işsiz kahrlaru ya· ı de vardır. Bu hamatlar boıta kaldıktan 
rın başka bir i§ tutarlar. Bunların a-

1 
giln aç kalacaklardır. Asıl bunlarla met l 

raamda ancak kendilerini geçindirenler ıu1 olmalı! \1 
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J ltalyan - Habeş harbı 

J Italyanlar Desye'yi aldıklarını bildiriy:rlar. Taaa 
j göıü sahilinin işgali çok mu mühimdir? 
~ Cenup cephesinde son muharebe 
$ 

J ŞİMAL CEPHESİNDE - İtal- f 
:_E yanlar, kolordularının Desyeye gir 

diklerini bildirmektedirler. 

\ İtalyan kuvvetleri, Desyeye 
~ doğru, üç yol üzerinde cenuba doğ· 
~ ru ilerliyordu. Desye - Aşyangi im
~ parator yolu üzerinde yalnız yerli 
~ Galla çeteleri, Habeş dü.mdarlarile 
~ temas halinde idi. 

~ Sokotadan Magdalaya, orta. yol
~ dan dik arızalı bir mmtakadan yü
~ rümekte olan 3 üncü kolordunun 
~ ise nereye vardığı belli değildir. 
=-=_=_= Gondara varan 2 inci kolordudan 

ayrılan bir kuvvet Tana gölünün 

=.,.=---~=~--~-~:=- sahilini (Gorgora yarım adasını) işgal etmiş ve oraya İtalyan bay-
rağını dikmiş! Gondann işgali as
kerlikçe. bütün Tana gölüne ve Nil 
kaynaklanna hakimiyet ifade etti-

ği halde ayrıca bir kısım İtalyan 
kuvvetinin gölün kenarına gidip 
bayrak dikmeleri siyasi nümayiş
ten başka bir şey değildir. 

CENUP CEPHESİ- Hakkında 
son günlerde pek zıt haberler dolaf 
tı. Sasabenenin İtalyanların eline 
geçtiği, iki tarafın ağır zayiata uğ
radığı söylendi. Bunların hiç birisi 
tahakkuk etmemiştir. Yalnız bu 
cephenin garp kısmında, Dorye ır
mağı yakınlarında Uadara civarın
da, küçük bir İtalyan süvari mUf
rezesile Habeşler arasında, bir mu
harebe kaydolunmaktadır. Bu cep
hede, harekAtm, Şimaldeki vaziye
te bağh olduğunu evvelce söyle
miştik. Şimdilik, bu sahada da, ö
nUmüzdeki bir kaç gün içinde bü
yük vak'alar beklenmelidir. 

B. O. 
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1 iirk - Frans1z .. ........ ...:=------- ı Tavla • 
Muhtelit 
mahkemede 

Ehemmiyetli davalar 
gö1ütü9or 

Tilrk - Fransız muhtelit mahke
mesinin reisi Bay Asser iJe beraber 
sekreteri B. Furne, azadan Jödan ve 
Gandolf, avukat Lonkl ve hakem sı

fatile Fransız gümrükleri müdürü 
Bay Şoden şehrimiz.e gelmiştir. 

Görülecek davalarla alakası olan 
Kont dö Lespes de arkadaşı Rişar ile 
şehrimizde bulunmakta1iır. Kont dö 
Lespes Süveyş kanalını açan meşhur 
..... !!1 •• - .;.J:_ : _ ~ - - ··-1 --.....ı ' :il 

Avukat Lonkl üç gUn arka arkaya 
Marşa! bankasmm davasına baktık
tan sonra Parise dönecektir. 

Türk • Fransız muhtelit hakem 
mahkemesi dün sabah onda bir celse 
yapmıştır. Bu celsede, mütareke za
manında müttefikin komisyonu tara
fından lstanbuldaki Papaz mekteple
rine verilen e§yalar yüzünden Fransa 
hükU.meti aleyhine açılan davaya ba
kılmıştır. Ayrı, ayrı olarak açılmış 
olan bu altı dava hakkında Türk aja
nı Bayan Beraet Zeki ile Fransız aja
nı Bay Piyer Jödan 11oktai nazarları
nı serdetmişlerdir. Bu davalar hakkın
daki karar başka gün verilecektir. 

Mahkeme bugün de iki celse ya
parak Çukurova, Buermarşa.l, Jorjda
ras davalarına bakacaktır. Çukuro-

va davasında Bay Mahmut Esat Boz
kurt hükfunetimizin tezini müdafaa 
edecektir. Mahkeme yarın ve öbür gün 
de müteaddit celseler yaparak Abdül
hamit vereselerinin davalarile sekiz 
davaya da bakacaktır. 

Mes'ut bir evlenme 
Jandarma tabur kumandanlığından 

malO.len mütekait LO.tfi Güven kızı 
namzet hakimlerimizden Enise Arat 
ile Ankara nüfus direktörü K8.zım A-

rat'm evlenme törenleri Ankara Halk 
evi salonunda Adliye Vekili Saracoğ
lu Şükril ve bir çok gUzide davetlileri 
ve samimi dostları huzurile yapılmış
tır. Çiftlere saadet dileriz. 

YENi YUMURTA AMBALAJ· 
LARIMIZ 

Yumurta ihracatı için alınan ted-

birler çok iyi neticeler vermektedir. Am 

balajların modern bir şekilde yapıl

ması, ve her sandık tizerine yumurta

nın cinsi yazılması Avrupa yumurta 

piyasalarında çok iyi karşılanmıştır. 

T AYY ARECI BIBESKO 
GELiYOR 

Romanyalı tayyareci prens Bibes

ko yarm şehrimize gelecektir. 

Prens Bibesko tstanbulda bir haf

ta kadar kalacaktır. 

Müsabakamız 

Sirkeci mıntak.ası 
şampıgoniarı aün 
gece seçildi 

Büyük tavla müsabaka.mızın yediır 
tisi dün gece Sirkecide Meserret kıratba 
nesinde bitmiş, şampiyonlar seçi.lınif 

tir. Dün geceki oyunda iki bcı kazan~ 
oyunculardan B. B. Ahmet Daci, Atı 
Cemil, Ali, Muzaffer Tükel, ıoför Lut• 
fi, Rifat Fazlı, Ali, Fazıl, Münir, Bf 
za karıılaşmışlar, neticede B. B. AhıneC 
Daci, Ali, Muzaffer Tükel, Rifat Faı• 
lı ıtoför Lfıtfi mıntaka şampiyonluğund 

• :s o ..... 'li • 
k11.,:ıınmr<1lardır. Bu IT\ınt.ıı)r::ıri:ıı. n;:, J'ıs 
galip gelen Bay Fahrı dıger bır ae~ 
şampiyon seçimine ittirak edecektır. 
TAKSIM MINTAKASI KARŞJLAŞo 

MASI BU GECE 
Taksimde Camlı Köşkteki müsaba· 

kaya bu gece saat sekizde başlanacak: 
tır. Buradaki müsabakaya Şi§li. Maç 
ka, Niıantaşı, Feriköy, Pangaltı ve g~: 
snnpaşadan gelecek oyuncular da g 
receklerdir. 

Bu semtlerde ayrıca müsabaka Y~ 
pılmıyacağı için oyuncuların yarın • 

. 1 · · t • ede müsabakaya gırme erını avıııye 

riz. 
Dt~ER SEMTLERDE 

tJ'akildar, Kadıköy, Beıiktat. ToP 
hane ve Eyüpte yapılacak müsabakalaf 
ayrıca ilan edilecektir. 
StRKECtDE tKlNCt MUSAB.AKA d' 

Sirkecide oyuna iştirak etmek it 
yen oyuncuların çokluğu yüzünden ~ 
mmtakada ikinci bir müsabaka yapOIS 

ğa lüzum görülmüştü~. . Ankarf 
Bu müsabaka Sırkecıde 

caddesinde Bay Hüseyin Hüsnün':· 
Melek kırataneai salonlarında yapı 
caktır. Bu müsabakanın günü de ayrı
ca ilan edilecektir. 

TELEFON MUKAVELESi 
Ankarada telefon şirketinin ::; 

alınma mukavelenamesini imzal J3&"/ 
olan yüksek salahiyetl~ _delege ~· 
Boyo bir kaç gün şehr~~ kal 
tan sonra dün Parise gıtmiştır. u·-"· • . h Sı> 

Bay Boyo telef on şirke~~ )Jl• 

metimize geçmesi ve kendisının ·ıete 
kara ziyareti hakkında gazeteeı 
demiştir ki : wıııt 

"Geçen ağustosta meslek eJe-
Frank Gill ile hazırlanmış olan t_1"' 

. . l ukavele:tV· fon şırketı satın a ~a ~ . ~ 
imza koymak üzere gıtmıştım. utct\" 
itibarile telefon şirketi Türkiye h sı.ııt' 
metine devredilmiş bulunuyor. aJitl 
dan başka yapılacak hiç bir f oııı;esı•
kalmamıştır. Ancak bu m~a:r.ıdt 
menin Kamutay ve sosyetemız 
dan tasdiki beklenmektedir.,, rt 
BALKAN ÇOCUK ESİRGEME!~ 
GRESİNE GlDEN ~ 

Balkan Çocuk Esirgem~ kong~ 
ne iştirak etmek üze~ gıde~ ıı:ı:ıo~· 
odası reisi İhsan Samı ve diget 
torlar dün ıtehrimir.e dönm~· 



Universite rektörünün konferansı 

Botazlar meselesi ı 
nedir, nasıl dlzelir7 

Profesör Cemil Bilsel ı·e konferansı dinli11cnlcr. 

Unlversite Rektörü Bay Cemil 
Bilsel dün Üniversite konferan.c;; sa -
lonunda "Boğazlar vc.> Lozan muahe
desi" me,·zuu etrafında bir konferans 
'Vermiştir. 

Konferansta bütün Uninrsite ta
lebes1 ve profesörler hazır bulunmuş
lardır. 

Bay Cemil Bil.~el konfl'ransma 
§Öyle başlamıştır: 

"- Hükumetimizin politikada ge. 
net prensibinin ne olduğunu biliyor-
8unuz. Bu prensip iki kelime ile hu
lasa edilebilir. Yurtta sulh, cihan
da !'lulh .. HükQmetimiz. yurtta sul
hu n cihanda sulhu tehdit eden du
rumdan dolayı son günlerde gazete
lerde okuduğunuz teşehhül"ü yaptr. 

Mesele bir hukuk meselesi idi. Bu 
mesele benim okuttuğum ders mese
lesidir. Bu mesele yalnız hukuk~u
larr değil, aynı zamanda bütün 
~ençlui ala.1<adar ettiğinden istedim 
ki, Universitedeki genç arkadaşla-

•• SrmJg. açıkça konuşayım. 
!'t••-. .. !l_c;J?lmln -.eeoloyi ....o aloaaflr Tam; 

)"tti bilmeliyiz. nu bir vatan borcu. 
dur. 

1923 yılı temmuzunun 24 Uncü 
gün:.i Lozanda imzaladığımız andlaş. 

malar ;; mukavele H 12 protokoldan 
ibarettir. Bunların birincisi şimd i 
söyliyecetim Boğazlar mukavelesidir. 
Bu muka,·ele im7.alanuken bir çok çe 
kişmelere yol açtı . ., 

Bay Cemil Bilse!, bundan sonra 
Boğazların durumunu üç kısımda 
toplamış, bunları birer birer izah 
ettikten sonra Lozan mukavelesinin 
2J maddesini dört esasta toplıyarak 
anlatmış \'e sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

"- Bizim politikada gösterdiı!i 
miz büyük maharet dünyanın her ta
rafında sitayişlerle karşılanmıştır .. 
Türkiyenin, yurdunun emniyetini te. 
min için mecbur olduğu tedbiri alma. 
sr kadar tabit bir şey yoktur. Dev
letlere olan miiracaatımızda kullan
dığımız tarz gibi astı bir ses, insan
lık tarihinde henüz yükselmiş değil · 

dir. 
Boğazlar meselesinde teminat or

tadan kalkmış olduğu içindir ki bu 
müracaata mecbur kaldık. Devletler 
bu -ti 1'cM haklı R'Ö•Ü•lo-• --1<' 

yok. Fakat haklt bulmazlarsa biz de 
ortadan kalkmış olan teminatı hiç 
tereddüt etmeden tanımayabiliriz . ., 

Hamivetli bir vatandaş 

Erktnı Harp miralaylığından mUtcka it Bay Sait adında hami"etli bir vatan 
"-t Kadık1Sy 18 inci ilk okulda iki yılda nberi 50 fakir çocuğa her gün yemek 
~ermek suretile !Sğle gıdalarını temin etmektedir. Yukarıdaki resim, Bay Said: 
~Oculdarla beraber gösteriyor. 

Bu vatandat ayni zamanda her yıl iki talebeyi de Avrupada tahsil ettir-
1-lelı:tedtr. --. ••••••••••••••••••••.............••••........•.............................•............ 
"YE.NI NEŞRIY AT: 8 ı r çocuk ara ha 

altında kaıdı 

Parasız 
Doktor! 
KURUN okuyuculdrma yeni bir 

hizmette bulunuyor: Parasız mua · 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs· 
.-üdar ve Kadıköy taraflarında hafta 
Ja birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 

Bundan istifade etmek için sadecr 
KURUN okuyucusu olmak ve neş 

rettiğimiz kuponları kesip biriktir · 
nek kafidir. Yedi kupon bir defa mu 

.ı yene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

İstanbul için muayene yeri Kurur 
ıdarehanesidir.Okuyucularımız, Ank« 
ra caddesinde Kurun idarehanesı ya 
nında "VAKIT" kütüphanesine mü 
racaatla biriktirdikleri kuponlardar 
yedisini gösterdikleri takdirde kcn· 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi · 
lerini muayene ettirebileceklerdir. 

OSKODARDA 

Usküdar için muayene yerimiz Us. 
küdarda Ahmediyede eczane yanın 
daki 20 numaralı evdir. Üsküdarlı 

okuyucularımız da cumartesi günle 
ci öğleden sonra 14 ten yirmiye ka 
dar yedi kuponla birlikte bu adrest 
giderlerse KURUN doktorunu ken . 
dilerini muayeneye amade bulacak. 
!ardır. 

KADIKöYONDE 

Kadıköyünde muayene yeri Mü· 
ııürdarda, 30 numaralı evdir; o civar
daki okuyuculanmız çar§Clmba gün
leri saat 14 den 20 ye kadar yedi ku
ponla birlikte bu adrese giderlerse 
KURUN hekimi kendilerini parasız 

muayene edecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUA Y.ENELER 

Dotctortarımız tarafından muay· 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül· 
müş ve bu gibi hastalardan 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartımanında Röntken mil. 
tehassısı Bay Kamilin muayeneha· 
nesine müracaat edeceklere azami 
tenzilat ve teshilat gösterilmesi 
kararlaştırılmıştır: ancak bunun i. 
~in önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sa ğhk servisimizden 
bu müesseselere hitaben bir tezkere 
ılmak lazımdır. 

Doktorlarımız istiyenlerin tansi . 
yonuna da bakacakları gibi Belso · 
ğukluğundan, kulak hastalıklanndar 
şikayetleri olanların da temin edi • 
ten mütehassıslar tarafından, sağlık 

c;ervisimizin vereceği vesika muka 
bilinde muayyen günlerde paras11 
muayeneleri de kararlaştmhnıftır. 

KUPONLAR 

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

rasına riayet etmeye zaruret yoktur 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 

kazanmış demektir. 

DİKKAT - Kuponlarımız her 
gün birinci sayfamızda, gazetemizin 
başlığı yanındadır. 7 iirkçe - Fransızca 

geni lu~at 
Arap camiinde oturan 10 yaşında ._ ______ ..._.,.... _____ .... ı 

Sermed Muhtar Alus tarafından yazı 
~ve Kanaat kitabevi tarafından bası-
lan bu faydalı lfıgat kitabının ilk tab'ı 
bet se:ne içinde bitmiş ve ikinci defa 

Olarak basılmasına lüzum hasıl ol
llıU§tur. Yeni baskı küçük kıtada 

1080 sayıfa. El altında bulunacak ve 
her zaman işe yanyacak hacinı ve 

lrıalıiyettedir; mektepliler için lüzum
ludur. Tavsiye ederiz. 

V' ARLIK - 67 ci sayısı Hasan Ali, 
Cevdet Kudret, Sabahattin Ali, İsmail 
lfanıt, AbdWhak Şinasi, Rep.t Cemal, 

'-tt Faik, Şefik ij:UsnU, ihsan Devri, 
lıtabmut Ragıp, Vasfi Mahir, Nahit 

Bırn, Yapr Nabi ve Beh~et Kemalin l 
liirierile srkmııtır. 

Kadir Galatada Mahmudiye caddesin
de Mustafa'nın arabası altında kalmış 
yaralanmış, hastahaneye kaldırılmış
tır. 

Namaz kılarken öldü 
Gülhane parkında gündüz bekçile

rinden Kırşehirli 65 yaşında Ali Sul
tanahmet camiinde namaz kılarken 
kalp sektesinden ölmüştür. 

PERŞEMBE GAZETESi - 55 in· 
ci sayısı çok dolgun yazı ve resimlerle I 
çıktı. Güzide Sabrinin Hicran Gecesi ı 
isimli romanı, İbrahim Alaettinin, Na· 
ci Sadullahm, M. Sami Karayelin ma· 
kaleleri bu aaymın mündericatı ara
ımdadır, 

KAMMERER ANKARAYA 
GiTTi. 

Fransanın Tokyo büyük elçiliğine 
tayin edilen Ankara büyük elçisi Bay 
Kamerer dün Ankaraya gitmiştir. 

Ankara.da Cumur başkanımız Ata
türk, Başbakan General ismet İnönü, 
Dış Bakanımız Ye diğer hükfımet er
k:lnile vedalaştıktan sonra tstanbula 
gelip Pairse gidecek ve oradan Tok
yoya geçecektir. 

Bay Karnerer bu ayın on sekizin
den evvel lstanbula gelip, Ünyon Fran 
sezde verilen baloda bulunduktan son
ra Fransaya gidecektir . 

Yeni bUyük elçi Bay Ponso'nun 
ayın sonuna doğru memleketimize gel
mesi bekleniyor. 

S - KURUN 16 NtSAN 193ô -
r Kırkından Sonra 
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,~zanı Per-ıc:şir Pa~ ... ~~!:"' ı} 
{( Yazan : Sermet Muhtar Aıus } 
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!skcle yoku~una geldiler. Ara· / 
bacı durdu. Dana höykürdü: 

- Ulan burası neresi? .. ! nrliı 
bizi aşağıya; o meyhanenin, ku 
ınarhanen in umumhanenin cinü-, 
ne! ..• 

Y okuc;un alt başında, daha a
raba durmackın, dışarı atJadr. De
niz kenarından köşeye doğru sal
dırdı. 
· Serasker kapısının et müteah

hidi Ama-rot Zeynel bey, y~nın
,ıa beş altı kişi, masalara geçmiş· 
ler; önlerinde, buzlu kovalarda 
rakı şişeleri, atıştırıyorlardı . 

Hacı, 15, 20 adım geride dur
du. Soluyarak, dişlerini gıcırda
tarak, (İntikam, intikam!) diye 
höykürerek, Berber Koço'ya ya:ır 
tığı gibi hedefi ölçtü biçti. Başını 
öne verdi ve gene, Macar Urha
nm topundan çrkan kallavi gülle 
gibi yerinden koptu. Tam, Zeynel 
heyin göğsüne kafayı vurdu. 

Masaları, hasır sandalyeleri, 
iskemleleri dıarmadağmık ederek 
celebi yere yıkmış ve göğsüne o 
turmuştu. 

- Modistra Angeliki'nin gon· 
calık balını emen sensin ha ya
ban ayısı!.. Diyerek üç beş yum
ruk savurur savurmaz, fil gibi he
rifi sırtüstü yere sermişti. 

Masadakiler, ferre firara, kaç
mışlardı. Esseyid, yan kapıdan 
gazinonun içine daldı. Onüne di
kilen garsona bir çelme, yetişen 
çorbacıya bir tekmeden sonra 
meydanı boş bulOO. 

Arka odanın kapısını arıyor

du. Gazinonun ıçı hmcahmçtr. 
Herkes k3.pılardan, pencerelerden 
dışarı atlryor, 

- Arnavut Gani bey! Saray 
dan gelmiş, birini arıyor! 

- Tüfcnkçi Feyzi bey ama 
sakal salıvermiş! .. 

- Herif kıranta, Zaptiye na· 
zırı Şefik paşa yahu! .. 

Diyerek kaçışıyorlar, tatlr 
fernkleri: 

- Me silans, aseye vu; nuza. 
von notr ambasadör, no dro~!an ! 

- lstaso vre, biz eznebi taba: 
bizim eltsi ,·ar! .. 

- Oğlum, ben Amerikan sü 
jesiyim; pasaportum da cebim<le ! 

Diye çene yarıştırd ıklan h alrl<' 
gene kapı dt~arı fırlıyorlardı. 

Gazino ~orbacısı: 

- Pmmm, kim istivo~un kim 
tutazaksin? Soy le hana, vereyim 
onu sana! Derken Hacı göğsüne' 
çarpıp yere yıktı: 

- Arka oda, giz1i oclıl, f e~at 
odası nerede?.. Göster haini bi
din !.. 

Arka orlaya daldı. Girer gir
mez, vezirzadcyi gördü. 

Bir daha başını öne verdi ve 
hu sefer, Orbanm gülll!sini, ma . 
halle çocuklarının sapan ta.~ ı ha· 
line gct irecek bir şidıdetle, içeri
ye atıldı . . 

Vezirzadeyi altına aldı. Yunı 
ntkladı; <liı"l'ckledi; tekmeledi; 
göğsüne çrkıp hoplıya hoplıya çiğ 

nedi. Poker part:isindekiJer, san
dal~·elcrin . masaların altına sak
lanmışlardı. 

Dışarıya sıvışacaklardaıı hiri 
kapıyı aralaôr. Kapı gıcı rtısını du
yan Hacı ortalığı çınlattı: 

- Kim buradan kaçarsa Kara-j 
dağ kurşunu beynindedir!... 

- V ezirzadc atufctlü mahtum 

beycf endi, poker masasının ,ıJtm
da, yilziikoyun kulaç atarken, is
kemle altına sığınmış bir yahudi, 
kuzu kuzu gidip sokağı hulmu~. 
bir polis getinnişti. Dana, ı olisi 
görünce haykırdı: 

- Efendi, bas oradan: bura· 
ya komiserini gönder. Elinin 
haınurile çapraşık işlere karı~ma ! 

l\Ieydanı boş bulan Hacı Dana, 
poker oynanan odada, masabrın, 
sandalyelerin altına saklanmı"" o
lan rumlarm, ennenilerin, yal:udi. 
lerin hepsini sille ve tokattaıı ge• 
çirdi. 

Ada komiseri, arbedeye yeti,_ 
mişti. O akşamki 10 postasının 
yan kamarasına sığınmış olan kır
çıl saçlı, çizmeli adamdı. Kap1dan 
girip Dana'yı karşısında görün· 
ce: 

- Ne emredıiyorsunuz beye-
fendimiz! Derken Hacı ağzını 

kapattı: 

- Muhterem, bana telgrafha
neyi göster. Yıldız sarayı h i~ma

~'tlnuna müstacelen bir telgraf ke
'd d ... 1 şı e e ecegım ... 

Komiser: 
- Bendenizi takip buyurnn 

beyefendimiz! Diyerek öne düş
tü. 

Yokuşu çıktılar; telgrafba ne
ye geldiler; uykuya vanmş olan 
telgraf memurunu uyandır<l: lar. 

Esseyid, müstacelin müst'1celi 
kaydile şu telgrafı çekti: 

"Atebei feleki meıtebei cenabı 
cihanbaniye 

"Zatı akdesi hümayunları ve 
saltanati seniyeleri hakkında fev
kalade mühim ve müstacel bir 
keyfiyeti arzedebilmekliğim için 
serian Bahriye Nezareti celile:::in<> 
emir irsalile şimdi Büyükadava 
bir istimbot ~önderilmesini ahdi 
memlfıkelerjnin mabeyni hüma
yun cenabı mülükaneye celbiınle 
tafsilatı ehemmenin, kurenayı '"Ph 
riyari1erinden biri yr rb:-ıtil (.> ..:iir1

• 

dei padişahilerine iblağına nı ii..c;--ı. 

a<lei velinimeti azamllerini min 
gayri haddin rica ve istirharı ey
lerim.,, 

Azat kabul etmn kö1 () 1r ı·i: 

Evkaf Nezareti celi1eleri Cihat 
kalemi müdürü 

Esseyid Elhaç Dana 
Hacı, telgraf memurunun h:ı· 

şmda durarak tel.ırraf1 cektir<li. 
Ada komiseri, polisler. ka r<:tc:ın

rla elpen~e divanda idiler. Fff'"
yid, nicedir tiryakisj olnıı.Yn ril<'· 
den kaç 7..amandır unuttu&ıu kah
,·eyj ısmarladı: 

- Evlatlar bana okka 1• hir 
kah\.·e !.. 

Çeyrek saat l!eçti. P'f'Ç" " r, j 

YTlrlız telgrafhanesinden ct-v:w 
geldi: 

"Tersanci ~mirerlPn ", ,,,. .... ,1 
İ c;' i ll1 hot $im iH Rii uilk:vi~ \'1 Pl ii -

tchii harekettir. Vnc:uliinrlr h " 

men l"~ kir olnn Y1l<l1z ::::l'"l"' c:f'v
kot ihtivC1smrl0, haşkitabcte tc~

rif buunnmuz. 
Serkatip H:ızrrti şehriyal'i: 

Tahsin 
H:ıcı Di\nf\, alaturka be!'tf'. vn· 

ni gece varrsı, Ada iskelesirıP vR
na.c:an "Kamer .. istimbotuna hin. 
rli. Ortaköye gelip. vana~ıla - 'Rir 
hünl<ar çnvn~u ~rahayı ha?ır hu· 
ltm<lımt,rnrcln. Binniler. Yıldıza 

çıktılar. Saraya girdiler. 

(Aıtluı ftl') 



- 1 - KURUN ti Jlf1MK tlM 

Terzilik mektebi hocası 
talebesini sevdi, vurdu! 

tsTANBUL: 18 - Dua mn"Jcllı! (plak) 

Kaıruını tla ôltllrme'lc için ltooalagan adam 
lmranlılr.t11 dlıtlf. qaralandı, öldü 

Bir adam bıçakla, 
makasla karılarını 

bir adam da 
yaraladılar 

11 - Hberler, 11,115 - Pllk nepiyatı veya 

n~ JO - 8dıhl kcınferana. Dr. 
lbnJllm ZaU tarafmdan. 20,JO - Stüdyo or 

ketralan. 21,30 - Son haberler. Saat 22 • k• 
den .anra Anadolu Ajanmım gazetelere J J 
mablua h&vadLI •rvbıl vertıecekUr. 

Şişhane yokuşunda bir kaza 

Başıboş azgın atlar. 
arabacıyı yaraladı 

otomobili ve bir ' tramvayı zarara 
soktu, atın ayağı kırıldı 

Biri enelki aece. ikisi üa oL 
mak üzere üç cinayet vakası olmq.. 
tur. Bu il~ vaka hakkmia bir mu
harririmllfn yaptıit tallkfkatı yazı. 

yoru: 
1 - Nişantaşında Teşvtkiyede 

ikinci Yeni sokakta 54 numarab ah. 
şap evin Ust katında Hayri isminde 
bir muallim, katısı ve Uf yaşın4aki 
çocutn fle oturmaktadır. Hayri ~ul
tanah111ette Ter~lik •t Kilrk(tllük 
mektebinin ikinci sınıf muallhnlctir •. 

Karaı Bayaa ZHra ile dirt Mne 
evvel evleamiştir. Kıııı11• adı Gü. 
aey'dtr. 

Hayd, dlrt ay evvel me"t•bl• 
lçtlnctl 11nıf talebesinden Ra'na il• 
tan1tmlf. aqam tizerhri heraebtrce 
ıeımlye başlamıtlardır. Ra'nanm 
haham belediye temialik itleri me. 
m11rlanndan Bay Halittir. Kamka
pnla oturmaktadır. Maalllm Hayri 
Ra'na11 k• bir zamanda sevmit ve 
kızdan da mukabele g8nnUşttir. Ken. 
dlsfnln evH otdatunu Ra'naya s8ylt
mesl11e taflllen, Rana Rayrlden vas 
ıeçmemlştir. 

Söylendiiine ıire Ra'1aa. Hayrl-
7e: 

- Kanm bırak. beni alı. 
· Diye bir teklifte de bulunmaftur. 

Hayri bu teklif kal'fl8Dlda pf'l'Jllıt. 
kızı bırakmak lstemlf, ~k sndllin
den nz geçememlftlr. 

Karamzlık l~nd• çırpman mul
lim Hayri, bir pee rakı l~lş, evi
ne gitıaı,ttr. Karım 7Allra, koası. 
nın aJal 9'~ ltlttue tat tlst. 
· ı _.ner --.armut. m1aa,Jıt kocaaına 
"ana lsr.ılnde bir km sevdiflnl itiraf 
"~ttrmtştlr. Hayri, artık lns1a konut
-ntrataflnı, 011• 111111taafnu fttl et
tnllf. 1na auretle d\ bNı Zara, ko. 
'"a'iUe lleraber ot111'1UP nd elma1-
tur. 

Bir ka~ ıh Mara IMra, beaal
nin cebHade Ra'aamn bir mektabanu 
balana. derhal adrai-1 öitfl'cllnl kı. 
zın enne ıftmlf, aOe.lne flklyette 
bulunmuştur. 

Rananm babuı banan llzerlnt 
kızını haylı sıkıya almrf8B da Ran*' 
mualllml11 mekteptelf t.tlfa ettlflnl 
liyllyerek ailesini kaatlninıt, ıene 

mektebe duama •ll••'lln'· 
Cumartesi gecesi mektept.en pk -

tıklan ıte)Jlr& Rana tıe Hayri BiiyUk
dereye gitmişler ve bir otelde kal
mt§latdır. Kızlarının eve dlnmdl -
ffnl giren Rananm aOesi ile Hayri -
nln lcaraa Zelara ayn ayn zabıta111 

bat vana11f)al'dll'. 
B1Uldu ....,.... BaJQ Zthranı11 

aiznulan dhıllytifm: 
•- Koeam Od rece eve ıelmıdi .. 

Nihayet pazartesi p~ saat ti~ bıı
~qfa dofna kap•yr, yanında taşıdılı 
ualltarla aprak içeri girdi. Yaka
n kata, yattıfnn od&J'& rfrdl. Yanın. 
da Rana nrdı: 

"Sen yataktan kalk, bea ltau ile 
lteraber reldlml.,, Dedi. lhl aöztl ka. 
dıalık "••eellk pnanma yedire
medim: "Polise gidip bu kadıaı dışa. 
n aıtıraatım t,. Dedim. llQri bu 
eözilme kızdı, bana blr toqt atb.. 
Bafllıaala batladım. Polise gttmek 
Ozere oda kapramı açıp thpn ~or. 
dum. Hayri cebinden ~rdıfı ta· 
ltancumı kerime çnlnli. Atet ede
cekti. Fırladım, DMNiftlllertlen at
hyuü alt 80f&7& inelim. Bu sırada 
Rana da dıoan ;ıkmak lstlyorda. Ya
kanda gilrilltller Ye ~un llf8i 
i~ttim. Hayri Ranayı wrmutta . ., 

Hayri, kendisini bırakıp ~imek 
lstfyea anrlllalnl wnlütaa llDılra 
kanmaı J&blaJIP 11•ırme11 kaadtle 
eli••• ta11uea oı•• laal41e ... dan 
.._.., braa1*ta merdiffalerden 
laerkla ........ tahu• •teıt alanJc 
pbn brpn ..... !ahet etmltflw:. 

Dlafte - pollıllerle heql)er, 

sabaha karşı bir kadınla bl erkelin 
eve rtrdiklerini cördülderinden §ÜP. 

BORSA 
ıs . 4. 930 

belennıişler ve köşede beklemiye baş. m ' rnda pm llJU'elll ......,., .... 
) ) d z h f d 8 1 ı rlllde muanwle slJrenlenUr. &akamlar amış ar ır. e ranın erya ı zer - .. , 11 de kapanlf •bt ftJatlanııır. 
ne memurlar i~eri girmişler ve yara.

1 
------·-------ıı 

lılan bir otomobille Beyoğlu belediye P A R A L A R 
hastahanesine kaldırmışlardır. Mu
allim Hayri bir az sonra. aldıiı )8· 

ranıa ı.irile ölmüştür. 

•Laadra 
• NeV)'Ol'lı 
• Parla 

• llD&no 
• BrOkael 
• Atlna 
•Cenevre 
• &ol19 

• Aawteroı2aır 

•Pna 
• Rtokbolm 

1118 
128 -
l6b-
lf>6 -
ı-2-

ı:H. -
~ıs-

~-
K& -· 
\12-
dit -

• Viyana H-
• lladrfd 18 -
• Bertlll as ·-
• V&rfOva j4 -

• Budapeıt• ı!8 -
• Btlkret 16 -
• Bellftd l>!J -
•Yokohama 114 -
•AJtm ını -
• 8aDkDOI --

Bananın da yanuu ağırdır. Kur. 
şun aol omuzundan girmiş. saf omu. 
zundan çıkmıştlr. Muallim Hayri· 
nin cenazesi dfin kaldınlmıştır. Bir 

1 
annesi Tardır. Kadın cinayet gece.."1 
aynı e'rin bqka bir odasında yatmak. 
ta idi. ı ----0-E_K_L_E_R·----ıı 

Mtlddeiumaml muavinl~rlndt'n B. .. LODdra ,;n • Viyana i lı!'8? 
Muhlll tahkikat yapmaktadır. • Nevyork !J.7"°4 • ll.9clrfd bSUO 

2 - ikinci nka Ayupaşada Boa. • f'arta 120!\ • BerllD U762 
• lftllno ıo087U • V&rJDn t .222-4 for apartımanmda oJmuıtar. B• a. 
• BrQk .. ı '7Ultı • Budapeft.e l.6'6:ı! 

partımaınn birinci katında, Çemberllt •Atma ~ • awu,.. lWlıtilO 
tatta Osmanl;ey matbaası sahibi BaJ • 0.aeYre u• • BelSr&O 1!6. 
08man oturmaktadır. Bay Osmanıa • &>tya '0i18 • Yokobaıq ~7bW 
Sabahat isminde bir hizmet~lsl var. 1 • Amaterdam ı ıwı • lloüova ~•87M 
dır. Bu htımet('inin de Cemal 18mın.I • Prat rn20ırı '"9toltbolm 1'1112 

--------~------~----·· de boşta gezer bir kora11 vardır. Do. 
kus ••• beraber oturduktan sonra 
amlmıılardır. Sabahat de hlıınetçf. 
ille başl&11nca kocuı ile konU§lllaa 
olmuştur. 

Bir kaç def :ı tf marhaneye girip 
çıkan Cemalin nilfas kltıdı, karısı 
Sabahattedlr. 

Cema~ dün saat ikiye dofru apar
hmana ıitmlf, kansını girmOşttir .. 
Sabahat Cemale yemek ikram etmiş. 
bir az da para vermiştir. Cemal ye. 
•eti yeyip paNyı da aldıktan 901'1'8' 

ka!'IBlndan nflf1111 ktlıdını istemiştir. 
Sabahat, nd'fas klfıcbnın yanında ol. 

ESHAM 
lt HADkam lO ili 

• Anadolu ır• 40 
Keli ı. lıtf> 

'1'· Ha)"ft:p ıtW> 
• Merkea Bull "6 ~ 

u. llllOl'\a .w 
Pooomonb o.W 

, .. llr••••r 
• 1111 T.Bor 1 ı11t f>Yf> 

• • • o ııu.~ 

• •• uı d17 
lattk.Dabln lt6 ~ 
l!!rg'9rtt tııt!tt'. " '· ııo 
18111 •• woo 
8. Enuııııa 116. 

l'ramY&J f.W 
Çlm•tc• 10 70 
Oayon Del J 00 
.... lı: !>el. JOO 
~ JOO 
Şerls aa. ecsa ı w 
Telefon ıoo 

Taltvtller 
llelrtrDı ww 
l'ftmnJ ın. 70 

tWatna ı• 06 
.\.Q&dotu ı t8 6b 
~u it t 8.66 
A:Mllcılu ID tlflkl 
Mtıaat.11 A :ıo 

madtfını, bafka bir .Un •erefffinl ---• ·---------..1 
llyleylace Cemal kızmıf, karm ile ~-------------1 
kavgaya başlamıştır. Zahire satııı 

Sabahat, Uiç ahaak iiıere daire. 
den çıkmıt. Ce1nal de peşini takip 
etmlt. uansörUn dibinde kadının ya. 
kasına yapışmıttır. Sabahat: 

- Yakamı bıtak. ıid111yim ! 

Deyince Cemal bıçaiını çekaıiş. 

Sabahatin sol memesinin altına sap.
1i 

lamıf, oradan çıkarmış arkadan kal. 
çasına sokmuştur. 

Kapıcı bu vak:ıyı ıHrmiişse de kor. 
kudan dıpnya fırlamış, polis diye 
h&fırmıttır. Kapıcının feryadına, 
nokta bekliyen 6'5 numaralı pollt 

mtmaru Bay Faruk yetişmiş. elinde11 
bıçaiı ile Gümüş suyuna doiru kaçan 
Cemali yakalamıştır. 
Yaralı sıhhi imdat otomobillle Bey. 

otlu hastahanesine kaldınlmış, Ce- ı 
mal de Firuzafa karakoluna sltilrUI. 

b&ubul Ucare• ,., &aldN ........... 

wmele '°""' lllllo) "'9ddeluı 
ıc. P. Kf. P. 

Nev'i: illa u a:n çolr 

Buiday (yumupk) 7 7,12,5 .. ıert 6,S 6,30 .. kwlca 6,10 625 
Arpa 3,28 3,30 
Çavdar 5,ıg 5,22 
Haşhaı mavi , 14 
Mıaır urı 4,2S 4,35 
Yapak Anadol 78 
Tabak yünü 65 68 
Beyaz peynir taı;e 20,20 21,8 
Xapr peyniri ta.ıe 37 38 
Ponuk deriai çifti 660 
Tilki dtrlai çifti 340 450 
CJWql dtriıi çifti 180 200 
Kedi dmai çifti 160 200 

17 •ilıtir. 

------------------------: Cemal Karakola ıtitürlllUrktn: 

Tavpn deriıi adedi 20 

- Salaahat bHI yaktı t. De•lştlr. :aT---k-•" -.-Per-tem~ ... -..-CUMA---. 
3 - UçUncU vaka Vefada Kovacı. 8 Vlm 16 Nisan 11 Nifan 

larda M namarah ••de olmuttur. Bu ===-===--=~ .. Jllull&nal 41fuh&rell'I 
evde 37 yapncla Güllzarla kocası Şem- uııa cıotutu 5 31 ~ !<J 
eeddin oturmaktadır. Kazana az o. Otla tıatap 18.39 18.~9 
la• Şemaeddinle Güliıar her gün kav. &abUı namuı 5 26 :s 26 
ra etmektedirler. Evvelki gere geat 0 11• oamuı 12 17 12 t 7 
kavga başlayınca Semseddfn fazla lktn.:ıt namuı t ~.45 1 S.~~ 

....... ..... 18.'t8 t8.~ 
krz•ıt. e1ine ı~rdltl maw1a ka - 1•'81 r\alDA8' 20 il ~t2 
nsnı muhtelif yerlerinden yaralam•ı- lmaak .t:B :-4.~2 
tır. Yılın ıeı;:eıı gtaaten 105 tofi 

Yılm kalan g11nlerl 2'>0 ~~9 Kadm hastahaneye kaldırılinış. _____ _. ___ .. ___ ~ 

Şemseddin yakalanmıştır. 

Kadını kombinezonla 
s9kala çıkarıp dövmiıl 

Ayuofyada Soğukge§Dle yokUfUD
da 16 numaralı evde oturan '°för Mus 
taf a evvelki gece saat yirmi dörtte 
aon derece sarhoş olarak evine gitmif, 
metresi ll'atma'yı uykudan uyandıra
rak lromblnetJODla BOkap çıkartmıt 
otomobile lroyarak dövmiye bqlamlf
br. 

Kadmm feeyadma poUeler yetl1-
Jll1t, tol&' Muatafa'yt yakalıya.rak ka-, 
dan dayaktan kurtanmtl&nln'· - 1 

irtihal 
Girit eırafından Karun Zade Fehim 

Beyin oğlu, Yanya qrafmdan mer 
hum Nurullah Beyin damadı ve Em
lik Bankası katibi umumisi Ali izzet, 
le Bankası malt tetkik mUdilrU Sürey-ı 
yanm enişteleri doktor SWeyman Fe 
hlm aektel kalpten vefat etmJ§tir. Ce
nueai bugllnldl perşembe gilnil saat 
on birde Fındıklıda Fındıklı apartnna
nmdan kaldmlaralt ıwnam lc:ılmdık 
tan sonra !'.dtrnekapıdül Şehltlife 

defnedilecektir. (V. No. 1=s2) 

Dlln akpm eaat altı buçukta 8Jt. 
hane yokUf\IDCla pne bllytlk bir facia 
oluyordu; teadUfUn garip bir ci1"81 
olarak hafif geçti. 

Yemlt iakeleılinde arabacı Bay Nu
riye alt ve sllıilcll l'ethi'nln ldaNllD
de bulunan çift beJ'lirll bir araba 
Paııgaltıdan bol olarak dtlnerken eı. 
hane yokufwıun Olt bqmda hayvan· 
1ar birdenbire tlrlmıUe, yokue aplıya 
kopuya bqla•ıtlardır. SUrtlcll l'et
hi dtsginleri çetmıpe de arabayı dur
duramamış, biraz sonra dizginler ko
parak ayakta duran Fethi arkaaı üs
tü ta§lar üzerine dtl§ınüatilr. 

İki atın bir arabayı sUrükllyerek 
yokU§ aşağı silratle indiğini gören 
yaya halk dükkinlara, sokak aralan
na kaçışmıya başlamışlardır. 

Atlar yokup inerken önde giden 
2037 numaralı taksi otomobiline çarp
mışlardır. Otomobil bo§ olarak ve ya
vq, yavaş yokuşuinlyorm.uş. Şoför 

Ahmet ile muavini Necmi halkın yan
lara kaçıştığını görmüşler ve arkala· 
rma bakınca iki azgın atm geldiğini 
farketmi§lerdir. Şoför Ahmet otomo
bili yana çekmfye vakit bulamadan 
arabanın oku arkadan çarpmı§, arka 

ve yan camlar ~. OtO' 
mobilin broMriainln arlra tanfl dl 

lQel'l çölmlilltllr. Bu ~ -
atlar ıere ~da Mı~ 
dakika m s- ,. ... llalDl'd 
kOIJDIY& 'hetl•m ... rdJr. 

KlmMDID tutmQa -* ..... 
c:Utl bu ild ... at ll...t 'bir ....,, 
bile de ;yanduı carptıttu - JCr 
raldSJdekl viraja adar ...... ,_.. 
Bu mrada Maçka • ~ llattand' 
lfU1tn 181 numanh bir trurfaJ .,.
bası virajı dlSnftyon!u. Vatman Ull' 
atlan görünce hemen fren yapartl 
tramvayı durdurmuesa da atlar sOt' 
atle gelmi§ler ve tramvaym &ı tlrr 
fma çarparak yere yuvarlanmlf}ardd'
Bu çarpıeına neticede atlardan blrtnl' 
arka sol ayağı kinlmış, tramn.ym 8' 
kısmı hasara uğramış, araba da pet' 
çalanmıştır. 

Bu ikinci çarpı§Dla llJJerfne atıaıd' 
kalkacak hal kalmamıt, etraftan yr 
tlşilmlş, atlar çözülerek güç hali! ~ 
nara çekilmişlerdir. Arabacı mJJJP 

imdat otomobill ile hutalwıeye ~ 
dınlmıştır. Yarası hafiftir. Ayafr ~ 
nlan at da başka arabaya ~ 
ahınna göt11rlllınUşttlr. 

lrkbl barblyeler 
glzU girişiyor 

Londra, 15 (A.A.) - İngiliz, Fran· derece ketumiyete rafmen Hanı ı)ll" 
ıız ve Belçika erklnı harbiyeleri ara- 11nrn muhabiri erk&nı barbiyeler art• 
undaki &ö~melere bu pbah lmlral ıındaki ıörtifmelen i~ _... ..... 
1ık. daiıcahide blıtlanmıttir. Uz deleg,ıerinin her türlü 1U'i11 ~ 

GörUımeler gizli yapılmaktadır. Et- hUtlere pipnekten içtinap etmeleri 
rafa haber sızmaması için icap eden çin talimat veril.mit olduğunu etr"' 
tedbirler ahnmıttır. Mllrakerat btikQ· mittir• 
met esrannın fahıedilmemeai haklan- Şuraımı da kaydetmek munfık oJt!I 
daki kanunun himayesi altında cereyan iri tngDtere hQkQmeti muraJıhaı ,.,,, 
etmektedir. en siyade aalihiyettar aayılan bO~ 
ERKANI HARBIYELERDEN NE klnı harbiyesinin ahitleriıü taJin 

BEKLENiYOR? deiilchir. 
Pula, 1 S (A.A.) - Saellior pntt ~ • 

Unla ı.ac1n mulaôlrlniD mtftÜ Wr r ra11aı• lıfalrNrı 
1D11Dbadaa ltnndlliM atre. erkim HAi.il Ol'SRBTI 
harblJller UHIDÜ ,...ıua ...._..,,. Bu aq..m ll&t 
d• his Wr tünlk pl&nm kunalmul bek I0.41 .. . 
ltmMmelMdk. PLOllYA 

Bu ı&Gf1DtlerRn bekltatn .... ... operet 
10D Maeler aarfmcla telbit tdlJmlt olan lolo Dllmaı tllrL 
dlrektUlerla yenllenmlll " tet.rll tt olanlı MNt 
tirilmelhUr. Glrltlltcü -~ 
Wri de Beıpb ..wıı.tal bir ......... 
..ı A1maD lltUlmDdan bnarmall t 
~ en u aıes fıdlahk bir tnııu. lm9"
tlnln BeJtDra1a ,,,.,..... .. ..... 
dlr. 

Puarakp• 
Vtclam.._.. 
OPBRBT - XONID - VAatf' 

TB. H• ... -'""· taltM w ,.1JA • 
taaa tenlilltlı. __..,,,; 

Erkim harbiyeler arasında gfüUpne- iı111ı&ul ltltd*'i 
teri lilrumıuz bulan Quotidien ıasetesl ıehirTı"yaf roSU 
şunları yarıyor: 

,,.,~:·:;· :.~~!d:7.:~, b.;ı-ı::~ lllll~IUIH 

. .,....; 
30de 

yasal mahıyet ta§tyamıyacagını, yanı 

tngiliz zabitlerinin hiç bir taahhüt al 
. L\ • . ka 'I _,_ k .. 111 

tına peımyccea ennı t -ra IOJ· 

dir. tngni~ler, görütmelerin ~iç bir m: ı~ı ~ıı 

\emişlerdir. 11111:111 1""" 
Bundan baıka tngtttcre askeri IİI ~---.-9!!!1--------

teminl hiç bir tekilde detittirmiyecek· Ô L O M 
tir. Belçika hilkOmetl, kendisini Pran· ~ 
sız - Belçika mukanl•nam.UU deiit- Nljde Mylavı Doktor Rulaa ~ ~ 
tirmlye me:bur eden bir muhaltfet! na· Talq, Devlet DemirJoUan ~ 
zarı itibara almalıdır. ieletme mtlftttioi Cemal Ser*'~ 

ttalyanlara gelince: onla.r, bayrak· kanii Şirketi miim..Weıiadell ~Jıf' 
tarını Tana gölU 1ayılanna çebılt bu· nin kaympederl, Reem.I tılnlal' r.;r 
lunmaktadırlar. ttalyan cenerallerinln ti mildU.rU KAzmı, İl Ba.ukuı ee)l~ 
rahat rahat askeri urlannı tncilb ge- murlanndan Nlzmı, ve Hukuk -._
nerallerine aöyliyec:eklcrini tasavvur et teai son nnrfmdan Hlmtt AnabOIO 4' 
mck imkinuzdır. babalan Şftrayı Devlet TanzbllS~ 

A d k' F ll'Mi balarmdan mlteblt ..,.. .A' 
Şı•nu unutmamak 1..zım ır t, ran- bolu mUpteli oldufu b.uta1ıJd8ll P" 

s~nm kuvveti ve askeri "roj: 'erl 1'ak 
'-nda eald mt\ttefilı::mız tn•iltereye mı tulamıJarak vefat etmlıtlr • .._.._.. ıd" 
lt'T Cem-1 busibl la&t GD mı-......... 
H\mllt vermek bmm ~in bir pı~a teh· 1Utaımda Vali kaull ~ 
l'1c•l;ıfho. kaldmlarak ~ ........ --; 
tNCILTF. ... ~ TA,\fUf•rrt.~R! GIR· m Jalmdıktaıı m lla~~ 

VEK ISTF.MIYO!t kabristannıa defnedilecektir. ~.A 
Londra, 15 (A .A.) - Dcteıuron için Allahtan rahmet dUer. lr*1P:".-a 

lann muhafaza etmekte olduktan IOD alleeine beyanı tUl,et edei'll. 



Nizcİmettin Nazifin sözleri 

Benim içimde eski bir 
kalyoncu yaşıyor! 

(Ust11am ı tncide) f 
Çilnldl ben adKla şiir denilen nesnenin 
artızmtlf, JıeıceymİJ, ıerbeıt vezinmiş 

hüliaa her hangi bir şekilde bir ahenk, 
Yezin ve tekil takyidine dahil olmasını 
kabul edenlerden değilim. 

Be'n, bu nevi dilmtekli ve daima a· 
hanıi galb, em eti de bence mUıellem: 
•)"ili .ıamanda mana ve muhteva itiba· 
rile kötü nesneleri, neıir dedifimiz 
hakikt yazı sanati ile bir an bile yan 
yana getiremem. Bu şartlar için
de tanzimattanberi gelmiJ, geçmi, 
Ye bu ıartlara ayak uydurarak 
ıelecek, geçecek bütün yazıcı zümre
lerini bir edebiyat münakaşa, müşate 

ille veya münazırasının mevzuu dı 

tanda görürüm. 

- Şu halde, ıiir, sizce nasıl şey 
dir? 

- Bence ıür dostum, §U veya bu 
anda, benim ıu veya bu ana göre her 
dem defiıen duygumu, içimde hazan 
tahrik. buan tatmin edecek olan, for
tnülil n-e bizim mekteplerdeki edebiyat 
hocalarının ; ne yarı isterik, yan ipil: 
ve mutlaka aptal, tenbcl sosyete kadın 
lannın tarif edip anlattıktan yahut 
böyle yapılmı~ olan bir tarifi benimse-
dikleri şekilde formülleştirilemiyecek 

olan şeydir. ' 

Fakat teknikman ister gayet geniı in
aan kütlelerine hitap etsin, ister bun
ları mevzu olarak alsın, ister küçük bir 
zümrenin, isterse tek adamın hiç bir 
tekilde kollektifleştirilemiyecek olan 
heyecanına ve zevkine tercüman olsun, 
bu İ§in en iyi vasıtası, nesir denilen ve 
el ayası hacminde, tüy siklet kitaplar 
neşreden genç ve ihtiyar zevatın yadır 
""adıkları şeyle mümkün olacağına ka
ıiim. Armoni asılıdır. Evvela bunu 

"I .1an'atkar kendi içinde duyar. Ondan 
'll!~toHr.Plbunu notaya alır. Nota ııan'atkl 

~ın '~l/yduğu şeyi, başkaları tarafmdan 
rl:ı zorrki olarak zaman zaman teren· 
nilm e:lilmcsi imk!nını verecek teknik 
tir. Biz, şiiri, en basitinden en giriftine 
kadar her hangi bir mevcut notanın i
çinde konuşmak zorluğunu kabul etti 
ğiıuiz &ün. ortada zaten şiir kalmaz ki ... 
l!u hC'Ceciler, aruzcular, serbest vezin· 
eller, velhasıl adına t•ir dediğimiz kim 
ıeler bana, at canbazhanelerinin dar a· 
reninde talimli ayak atan, tuğlu, rugan 
)ularlı, Üzerlerine yapmacık eğerler 

-rulmuı. talimli beygirciklere benzer 
ler. 

A birader, bunların üzerine zaman 
zaman ancak ıempanze nevinden, kır· 
ınuı arkalı ulak tefek maymunlar bi 
ner. Halbuki sözün sanatini yapan a
dam ve sözde en büyük heyecanı ko 
nuıturmak iddiasına yakalanan adam 
bir mini mini çadınn içine 11kıştırıla· 

bilir mi?. Ona engin ufuklar lazımdır. 

Ona, dağlan bizim irtifa şampiyonla 
rmuzın kötü rekorları kadar alçak gö
rerek üzerinden bir zıplayışla aşılabi 

lecikmiı vehmi veren, dizgine gel 
ınez, dört kantarmayı koparız ve üze 
rine ancak on beş yiğitin güçlükle e
ler vurabilecekleri bir küheylan lazım 
thr. ftte nesir bu kUbeyllndır. Ve işte 
adına nasir denilen, uslupçu denilen, 
hakiki isınine gelince bir türlü söylen· 
ıniyen her ıeyin fevkinde sanatklr bu 
engin ovalı yerde türer. 

Sen, bu liniainekJeri bir tarafa bı· 

rak. Ayol, bunların muhalled eserimiz 
diye ortaya attıkları o el ayau kitaplar 
- ki içlerindeki bir çok sahifeler boş 
'- - bu hacme ukııtırdıklan inciler 
ıı.cı.r 1nd. kuyudatı vakfiye müdüriy .. 
tinde otuz sene en battal müzekkerele· 
ri yamıı§ olan eski bir Abdülhamit 
devri müıevvidinin dahi elinden geç· 
lbq, onlar da bu kadar gevher meyda 
ita getfnniılerdir. Bunun lc;indir 1d ben 
!İir okumam. Fakat aanmaamlar 1d hiç 
!iir okumadım. Hayır. Ancak bunları 

okuduktan sonradır ki okumuyorum. 

- Pek &li: tiiri hakiki aan'at dedi
llala (nelir) den anlattıklanruda bir 
1-mlet!e •J'lfdıktan aonra, kUheylln la· 
-. wrdlflnls nesre bizde en iyi 1d
Jnin bmdiğlne kanisiniz?. 

- Ben, bu vasıtayı en iyi kullanan 

adamı henüz seçebilecek vaziyette bu· 
Junmadığmuza kaniim. Çünkü bizdeki 
bütün yazıcılann atili henüz bir orta 
mektep intat hocuından ancak yedi 
numara alacak bir müptedi Türk vatan 
daJı derecesidir ki bunun daha aıağısı· 
na kur'a efradına mektup ya.zanların 

ferade ferade aellmlannda rast geli
nir. Yani can aağlıfrdır. 

- Eski n yeni edebiyatımız hak 
kında ne dUtünüyoraunuz? 

- Ben Fuzuliyi okuduium ı:aman, 

aruz ile yazmıı olan bu Türk aanatk1· 
rımn yazılarında aruzu bana biran ha· 
tırlatmıyan ve her zamanki iç değitik 
liklerime uyan bir batka ahenge de der 
hal intibak eden ve takti edilmiyen bir 
baıka ahenk buluyorum. Acaba aslın

da bu ahenk onda var mı?. Yahut yok 
mu?. Belki bunu Divan edebiyatçılan 

aralannda konuıur ve bir münakap 
mevsuu da çıkarırlar. Fakat ben buna 
liznn olan adı verdim: Bu ahenk insa· 
ni bir ahenktir. Bu halile eskilerden de 
diğimiz Fuzutt hiç bir nmın eııkl de
ğildir. İnsan var oldukça ve biran içti
mai fonksiyonunun dıtına çıkıp yüzde 
yüz insanlaıtığı anda Fuzuliyi kendisi 
nin sanatk!rı ve kendisile bir günde 
yapyan, muaaın bir sanatkar gibi gör
memezlik edemez. Yenilerin, yahut ye
ni dediklerimizin en büyük hataları, 

kavuk altındaki kafayı fese ve featen 
§apkaya bdar devam ettirmelerinden 
ibarettir. 

- Sb, doirudan doiruya kendiniz 
ne yapmak istiyorsunuz? Yahut nasıl 
bir roman yazmağa çalişıyonunua? 

- Evvela ıunu yaz ki, ben, bundan 
evvel bana vesile verildiği zaman da 
tekrarladığım ıibi, tahsen tel'in etti
ğim ve tel'in etmekte ısrar edeceğim 
kötU bir tesadüf neticesinde, bugiln si· 
zin tethis ettiğiniz bir sıfat olarak ka
zandınlmıa bulıınJ!l yazr sanatklrlıi! 
na dü~tilm. Ben, aıı.ker olmak isterdim: 
Deniz z;ıbiti. Denizin, denizde ölUtün, 
benim kafat\)daki romantizmi beni bü
yWemlıtl. Bu benim idealimdi. Buna 
artık ulapnalr lmlı:lnı münselip amma 
istefi içimdedir. 

Belki, muharip bir kadro içinde za· 
bit olmadım; fakat benim içimde ken· 
di teslrlerimle belirmit ve bence te 
kemmUl ctmİf bir deniz zabiti vardır. 
Yalnız bu denhı zabiti bugünün mode
rn harp gemilerinin zabiti değildir. Bu 
düpedtil bir kalyoncudur. Şiındi. eğer 
ben, &ene isteıniyerek günün birinde 
sanat yapmaya kalkacak olunam, bu 
sanatı içimdeki kalyoncu yapacaktır. 
Bir gün büyük bir denü romanı yua· 
bilirsem, sanırım ki beğendirebilece

ğim. tnsanlar kendilerine mağlOp olan 
muhitlerin dı§ında dolapn hayali daha 
çok beğenecekler gibi geliyor bana!. 
Rubumesklln artık yeni bir eser ver· 
mek için sahne olarak kullanılamu. 
Çilnkil onun romanı adına bugün coğ· 
rafya dediğimiz bir mektep kitabına 
sığacak kadar yannlatmıttır. Birar 
münevver bir okuyucu bir Rubumes"' 
nun beş kıtasının hangi paftamıa g~
lerini biran daldıracak oluna onun 
beyninde kendisini yaptacak romanla· 
nn qyrsnu o kadar çok olarak bulur 
ki... Biz, ister istemez enginlere açıl
malıyız. Orijinal olmak için mutlalra 
denize bakmalıyız. Ve bence en mu· 
nifak cJ«mi.ı eseri unatkinn )'Ull ba· 
şında 17 milyonu buhınduracak ve gaz· 
leıini otı.un cördüğü iıtikamctten Ak
denize çevirecek eserdir. 

NizameUin Nailin muhtırrir
leriırtiz luıkkındaki orijinal lÜfÜll· 
celeri yannlr.i sqımw/a. 

Dr. Hafız Cemal 
Dal.iliye ltliitcl._.... 

Pazardan hapa ın.ıerde Gfleden 
sonra saat (2 1/% tan 8 ya) kadar Is. 
tanbulda Dlvanyolunda (104) numa 
rah hus1181 kabtneslndt> hutalannt 
kaal e•ff. Sata, eu .. ..._. d•leri 
sabah "9 1/2 . 12" saatleri hakiki fı· 
karaya .alul ... tu. Htrkeli• laatf nr 

"" ........ ol•n•r.MUJHell•N .. 
H tehfoa: m9L lllıbk ..W~:JleMI 
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Boğazlar meselesi 
(O •t 11am l incide) 

Belgrad, 15 (A.A.) - Vreme gaze
teei, Boğazların tahkimi hakkındaki 
Türk teşebbüsilne ait haberleri verir
ken, ıu mütaleada bulunmaktadır: 

"Bütün milleUer arasında şimdiye 
kadar hiç görülmemiş bir büyilltlükte 
bir sillhlanma yarışının başladığı ve 
sulhil garanti eden muahedelerin her 
gUn düşmekte olduklarının görüldüğü 
bu karışık zamanda, Türk cumuriye
tlnin kendi emniyetini temin etmeyi 
dUşünmüş olması hiç de şaşılacak bir 
şey değildir. Türkiyeyi ikiye ayıran 

· Boğazların askerlikten tecrid edilmiş 
bulunması halihazırda Türk arazisinin 
emniyeti için büyük bir tehlikedir. 
1923 mukavelesi ile tesbit edilmiş olan 
statü, tadilsiz kalamaz. Bunun için
dir ki, TUrkfye hUkfu:neti, 11 nisan ta
rihli notasile alakadar devletlere, ay
ni zamanda TUrkiyenin emniyetini te
min eden ve Karadenizle Akdeniz ara
sında serbest seyrüsefer garanti eyli
yen yeni bir Boğazlar rejimi vücude 
getirmek için müzakerelere hazır ol
duğunu bilidnniıstir. Yugoslavya, Tür 
kiyenin müttefiki sıfatile, Türk hüku
metinin teklifini, Balkan Antantı dost 
ve mUttefiklerile itilaf halinde, en bü
yük bir hüsnüniyetle tetkik edecek ve 
bu meselenin müsbet bir hal sucetine 
vasıl olmasına gayret edecektir. 

SOVYETLERİN DüŞONDüKLERl 

Moskova, 15 (A.A.) - Boğazlar 

hakkındaki Türk notasından bahseden 
Kraanaya Zvezda gazetesi baş yazı

ımda diyor kl: 
"Beynelmilel vaziyet, 192~ deki va

ıiyete na:aran radikal surette değiş
mi§tir. Dünyanın bal mıntakalarında 
hôlen harp mevcuttur. .Almanyanın 

tecavüzkar hareketleri ise harp tehli
ke.!inin her gün daha ziyade vehamet 
kesbettiğitti göstermektedir. Bu vazi

7 - KURUN 16 NiSAN 1936 -

Deolet Demırgolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 197000 lira olan (20,000) ton yerli maden 
kömürü 29 - 4 - 936 çarıamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
uaulile Ankarada idare binaıında ıatın alınacaktır. ı 

Bu ite •irmek iıtiyenlerin 11100 liralık muvakkat teminat ile lra• 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 9,85 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpqa vezne-
lerinden alınabilir. (1949) 

f Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü i/ônları 
Şilede Avcıkoru vakıf ormanlarının Darlık ıuyu kenarl&rındalu 

ıimtir çalılarından kutru 4 ıantim den yukarı olanlardan yapılmak 

üzere 150 kental timıir odunu açık arttırmaya çıkarılmıtbr. 
Beher kentalinin muhammen kıymeti l 00 kuruş olup muvakkat 

teminatı 11 lira 25 kuru1tur. lhaleıi 23 - 4 - 936 perıembe g\i· 
nil Kadıköy Vakıflar Müdürlüğün de yapılacağından isteklilerin ıart· 
namesini görmek üzere her gün müracaatları. (1852) 

l ___ Is __ t_an_h_u_l __ B_e_le_d_i_y_e_s_i_I_li_n_la_r_ı __ __.I 
Bir metre murabbaına 3 lira değer konulan Akıaray yangın 

yerinde Harikzedegan sokağında 6 ıncı adada yüzsüz 51 metre 75 
santimetre murabbaı arsa alakada rları arasında ıatılmak üzere açık 
artbrmaya konulmuştur. ŞartnamJ ıi levazım müdürlüğünde. Arttır

maya girmek İstiyenler 11 lira 65kuruşluk muvakkat teminat mak• 
buz veya mektubile beraber 4 ma yıı 936 pazarteıi günü ıaat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (2037) 

Sağlam ve ucuz Ber liet 
marka kamyonet 

1stiyenlerin Mercan Yokuşu Fuat 
Paşa cad. No. 71 de Behçete mUra
caatlan. Mektuplara cevap verilir. 

V. No. 15225 

@ 
eiıı 

TUAAN 
MAMUL!TJ 

yette, Türkiye hükUmetinin Lozan ı---------------
mukavelesinde yazılı dört deıılet ga- lstanbul 7 ci icra dairesinden: 
rmatirinin kıymetini koybetttği hak- . Galatada Topçular cad. Kaval so 
kındaki beyanat. tamamen kabüi i· · kak 5 No. 1ı mUskirat fabrikası sahi-
zaAtır. bi Dimitri DlmitrikopoJu. 

Soııyet 1'akalmeti, Boğum mıma- Azra Beneza tarafından aleyhinize 
kasını ğg_iıruı.,Türkillenin UY.Tl]1JlaZ J:>.i r. yapılan 901 lira 26 kuruşun tahsili 
parpısı olarak teldkki etmi§tir. DaAa liiıflfmc!&'tildp netıcestııde ~ o
Lomn konferansı esnasında, Sovyet lunarak tarafınıza tebliğ edilmek U 
delegeleri Tilrkiyenin bıı mıntakada zere 935 - 3812 sayılı ödeme emri 
tıtM Mkki Uldmiyetitri müdafaa ey- meşruhatına göre bila tebliğ iade e
Zemi§lerdi. dilmiş olınası hasebile ödeme emrinin 

bir buçuk ay müddetle ' ilanen tebli
Bugfln de Sovyet Rusya, mütead- ğine karar verilmi§ür. 

dit defalar sttlh ~kını i!bat eden doat 
İşbu illn tarihinden itibaren bir 

Tiıb'.kiyenin, 'bugflnkü garbin beynel-
milel vaziyette kendi emniyetini tahtı buçuk ay zarfında borcu ödemeniz 
temine almak arzusunu tamamen m6§ veya bu borcun tam.amma veya bir ---------------

knmıma veyahut alacaklının takibat "..--------------. ru bulma1'tadır.,., 
icrası h&kkmda bir itirazınız varsa 

"TÜRKlYENtN HAREKET1 TAMA· yine bu müddet içinde bildirmeniz ve 
MEN TEDAFllDlR,, bildirmediğiniz te.kdirde 7 4 cü mad 

Yollar ve münakallt halk komiBer- de mucibince mal beyanında bulun
Hfinin orpni olan Gudok gazetesi, maruz l&zmıdır. 
tek taraflı olarak muahedeleri lhlll Beyanda bulunmazsanız 76 cı 
eden Alınaııya ve AVU8turyadan bat· madde mucibince hapsen tazyik olu
ka bir tarzda hareket ederek Boğu- nacağmıa ve tahkikata muhalif be· 
lar rejiminin değiımeai hakkında mu- yanda bulunduğunus takdirde ceza. 
zakereler teklif eyliyen Türkiyenin landınlacağmız ve borcu ödemez ve
hattı hareketinin nüfuzlu İngiliz ve ya itiraz etmezseniz icraya devam o· 
Franaıs ~teleri tarafından tasvip- lunacağı ödeme emrinin tebliği ma
kAr bir ta~a telakki edildiğini te- kamına. kalın olmak tuere illnen teb-
barüz ettirdikten sonra diyor ki: liğ olunur. (V. Na. 15228) 

latan bul 3 ncU icra mernurluiundan: 

(GAYRİ MENKUL AÇIK ARTTIR 
MA İLANI) 

Beher metre murabbaı üçer lira kıy
meti muhammenesi Be§iktaşta Şi§li 

Molla Ayaama mahallesinde Dere cad 
desinde bir parıih N o. 33 7 metre 50 
santim ana ile ayni mahalde 2 parsih 
No. h 325 buçuk metre murabbaı yeni 
arsa ilin tarihinden itibaren 30 glin 

Türk büyükleri 
veya 

Türk adları 
Niğde saylavı B. Beıim ata• 

lay'ın yazdığı bu eaer bu defa 
devlet matbaası tarafmdan ba· 
sılarak ıatııa çıkanlmıttır. Soy 
adı almak istiyen okuyuculara 
tavsiye ederiz. 
Fiatı 65 kuruıtur. 

Yedinci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup a• 
tılmasına karar verilen oda takımı ve 
saire ev eşyası 20-4-936 pazartesi 
günü saat 13 ten 14 de kadar Galata.
da Necatibey caddesinde Balkan Vo
dina otelinde hazır bulunacak memur 
tarafından satılacağından Uln ol1r 
nur. 

"Sovyet RU81Jaya gelince, Tilrk de
legeleri, Boğazkıra Türk hakkı haki
miyetinin yentdmt tamm11en kmt1'M181 
meselesini ileri sürdükleri ıaman b1' 
delegelere daima müzaheret etm~ o
lan Soııyet Rusya, bugün de dost Tür
kiye cumuriyetine tam surette müza-
1leret eylemekte ve yaptığı teşebbüsün 
sulhün idame tıe takviyesinde aldka
clar bulunan herkes tarafından tasvip 
eıdile~m ümit etJ'lemektedir. Hiç ldm 
ae, Türkiye tarafından Boğazların 

tahkim eclilıneainin tamamen tedafii 
bir ehemmiyeti haiz olacağında ~üphe 
edemez.,, 

-----------------mil d de tl e açık arttırmaya konmuı o- p:u ....................... :-m:-···-· ...... m:s=-ı 
lup birinci açık arttırma 20-S-936 :: • D ........... ;;;.•••••h• .. · .... l .... _A•••• 

1
. 

Liohkaya !ndüstriya gazetesi de 
tu mUtaleada bulunuyor: 

"SaMi111I bir ~ ve kolkkfi/ em
taiyet taraf tan olduğunv. i.!bat eden 
Türkiye cumuriyetinin şimdi istediği, 
yalnız kendi memleketi için emniyet 
gat'Oftmtdtr. Bovyet Ruaya'"" ewelce 
ve fiml' iM noktai nazarı, Boğailann 

2'wlc toprcikJena• oynJ...u w F· 
çaaını teşkil eylediği ve Boğazkır re
JiMW. 1Mlatl olacak bir deği§Menin 
M9 lcimM içf11 hiç bir teAdit MoJ&iye· 
ffllıl hai.ı o!mMtğ1dw. ÇiinkU bu, aw
oak ttıe-Mleketin 11.ayati ıne11f aatleri 
aeHbtyle Ueri atırülmil§ btT tekZiftv.,. 

tarihine tesadüf eden çarşamba &ünü is r. ,,,, e m e 1 
saat 14 ile 16 arasında dairede yapıta !i P.Evliq~ mütehassısı ! 
calı: 'YC kıymeti muhammeneııi % 7 5 :i Köpriihaşı Eminönü han Tel: 219t:i ! 
nisbetini bulmadı"ı takdirde on he• • -...................... - ... - ............... - .. .. " I .., - ............................ ·-···----····-·• 
.:ün daha uzatılarak 2 ci açık arttırması 

dahi 8-6-936 tarihine tesadüf eC:en 
pararteııi günU ayni mah~J ve saatte 
yapılacaktır. isteklilerin kıymeti mu· 
hammineleri ~ 7 buçuğu nisbetinde 
pey akçesi vey;ı milli hl.rk ı! t'l"ckt~bu 

ibraz etmeleri l!zımdır. Hak1arı tanu 
ılcitlerile ııabit olmryan ipotekli alacak 
hlar ite difer alSkadarlann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarüc dalı' olan iddia· 
laruu il&n tarihinden itibaren 20 ıün 

içinde evrakı müsbitelerile birlikte dai-
remize bildirmeleri lazımdır. 1 

Aksi takdir de hakları tapu sicillbr 
de sabit olmıyanların satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacaklan ve 
daha fazla malamat istiyenlerin bu ite 
ait 933 - 2490 No. h dosya lrae ve 
tafsfilt verneceği gibi daireye mUcldetl 
kanuniyesi zarfında açılacak olan açık 
arttırma şartnamesini okuyabilecekleri 
ilin olunur, 



,. . 
ABONE ŞARTLARI 

Memleket:fmJzde 
Yabalcı yerlere 
Poata t!lrllğtne ı 

gtrmJyen yerlere l 

Yıllık 6 aylık a aylık 
760 420 2315 

1350 725 (00 

180 950 

Aylık 

110 
1~ 

180 

TQrklyenln ber posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERl: 

btaııbul, Ankara Caddesi, l \'AKIT yurdU) 

Jldare: 24870 
Telefon }Yazı l§lert: 21uı 

Telgrat adrea1: KURUN lstanbul 
Poata kutusu No, '6 
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SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 

ikramiyelerini • ver yor 

ı ıstan~uı f erıı Mollar ~ozarın~on il Mart ~~nü 
Beyo~ıu Jerli Mallnr Pazarrn~an JI Morı ıün~ 
Karatlf \'erıı Mallar Paiarm~an W Mart ıünl 

Mal alanlar ellerindeki aynı tarihli 
kuponlar mukabilinde 

v··zde Yüz 
Parasız mal alabilirler 

Şimdiye kadar ikramiye kazananla
rın, mukabilinde mal almak için 
Mayıs nihayetine kadar mağazala
Fımıza müracaatları rica olunur. 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Kadıköy - Haydarpafa - Yalova - Adalar ve Anadolu hatla

rına i~liyen vapurların Kahve ocakları mültezimliği 1 haziran 936 

tar :hinden itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile ihale dilecek

tir. 
• 

Arttırma ıs mayıa 936 cuma günü Akay Şefler Encümeninde 

ssat 15 de batlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin prt

nameyi görmek üzere her gün ltletme Şefliğine ve arttırma için de 

% 7,S güvenme paralarile encümene gelmeleri. (1691) 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Yalova kaplıcalarındaki köylü hamamının bir senelik kirası için 

yapılan açık arttırmada verilen fiat haddi liyikinde görülmediğin

den ve plajın icarma da talip zuhur etmediğinden her ikisinin açık 

arttırması 16 Nisan 1936 pertembe günü saat on beşe uzatılmııtır. 

isteklilerin tartnameleri görmek için her gün Levazım Şefliğine 

ve arttırmaya gireceklerin de yukarıda yazılı gün ve saatte Şefler 

encümenine müracaatları. (1883) 

latanbul Vaklflar DirektörllliU 

Pey parası 
Lira K. 

illnları 

1 62 inci ziraat makineleri cenubu şarki 

Breslav Sergisi 7 ili 10 Mayıs 1936 

iHRACAT MALLARI 
Her nevi ziraat makine alat ve edevatı - zürrai ve sınai müeueseler 
alat ve edevatı - gübrecil!k sanayii - kuvvet merkezleri - bilu
mum makine - it aletleri - yük ve insan nakil arabaları - mo· 
törlü arabalar - su nakil vasıtaları - her nevi sıhhi tesisat - itfa
iye makineleri - elektroteknik - radyo levazımatı ve radyo - in
taat malzemesi - büro levazımatı. 

lTHALA T : Her nevi mevaddı iptidaiye - zürrai mamulat ve mahsulat. 
Almanyada türk sipariıleri vekili. 
Bütün seyahat bürolarında ucuz seyahat biletleri. 
Müracaat mahalli: Na.tta Milli seyahat acentası 

Galatasaray - İstanbul 
Mufassal malU.mat için Breslauer Messe - Und Auaatellungıgesellschaft. 

Bres!au 16. 

'ı••••••••••••••••••••••••••• Müracaat edilmelidir ...... .,. 

CksOrenlere: Katran Hakkı Ekrem 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Türkiye 
MERKEZ 
AKTIP 

11/4/1936 vaziyeti 
PASiF 

Kea1tw 
Altın aafi kiloıram 16.931,4'5 I L. U.SIS.418, '3 

Banknot 1 1 • 1 , • 18,72L53S. -
Ufaklık 1 1 1 • 1 • ,. .7SS.310.S7 

Dehlldekl ll•hablrler ~ 

Türk liram• ı ı ı ~ .L !41.701.45 

Herifteki Muhabirler • 
Altın Safi kilogram 4.398.2"4 6.186.482, 30 
Altına tahvilikabil Serbest döviz-
ler, S6S.618 ~s 
Diğer dövizler ve borçlu kiliring 
bakiyeleri • , • 1 

Hazine Tahwlllerlı 
Deruhte edilen evrakı naktlyel 
kartılığı. L 15S.7"8.Ş63. -
Kanunun 6 ve 8 inci mad-

1 delerine tevfikan Hazine tara \ 
fmdan vaki tediyat. ~ l l.443.72i.-

Se nedat CUzdanı ~ 

Ura 

Ser111•r• ··- ,,,,, ... ,, .. ,,,,,.,,,,.,,,,,,, .... . 
ihtiyat akçeıi · · .... ,.,,,,,, .. ,.,,,,,,.,,,, ... ,,.,,.,,,,,,., .. ,,, ... ·,, · · 

43 172.263 80 
TedawlUdeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye l. 158.7.C8.~(>;1.-

248 701 .45 ~unun~ ve ve 8 _inci madde 
erme tevfikan hazıne tarafın-

dan vaki tediyat. JI 443.722 -
• 

Deruhte edilen evrakı naktiye-
bakiyeai . • 147.3\H 841 -

147 304841 -

Hazine bonolan, , ·ı L 1728,91250 
Ticari senetler . • • · .. 8 582.582.40 10.261 494.90 

Eaham ve Tahvlllt CUzdanı r 

{

Deruhte edilen evrakı nak
" tiyenin ka11ıhğı esham ve 

tahvilAt itibari kıymetle 

8 Serbest Esham ve TahviHlt 

~4.299 827 56 

- 4.4~0.188 19 38.730.015.75 

Lira 

1 .i 000.000. -
( tt6.756.61 

220~5 5::18~ 

55 ö78 llJ 91 

Değeri 

Lira K. 
1555 00 116 70 T qkasap Molla Gürani mahallesinde Hay- Avan•lar : 

268 04 

175 74 

200 00 

360 00 

20 ıo Beyazit 

ı3 20 Kadırga 

rettin pqa sokağında 4 No. lu Altm ve döviz Uzerlne avansı • !Q.884.56 

mevcut tapu ve planı mucibince Tahvil&t Uzerine avanı. • 4.450.I 6:~ l 8 
1555 metre arsanın tamamı. 5650 H l•sed• rl ., .... ,,,,, __ ,,, .. -··,,,,,,,,,. ___ ,,, 
Sekbanba91 Y akup ağa mahalle- muhte~lf 
sinde Haıanpafa karakolu cad-
desinde eski 111 yeni 105 No. 

Yekin 

4480047,74 

4500000 -
3 2:-6 046 99 

t74160,972 22 l YekOn t74.J60,972·~ 
2 Mart 1933 tarihinden ıtlbaren : 

lu kirgir dükkan ve odanın ta- Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Alhn üzerine avana yUzde 4 1·2 
mamı. 3080 

: Dizdariye mahallesinde Katip Si- D l I 
nan yokutunda eski 8 yeni 14 No. 8 n İZ Y 0 8 rl 
lu hane bahçesi ittisalinde 87 - 87 ı ş L E T M E S i 
metre arsanın tamamı. 145 

Acenteleri: Karaköy - Köprilbaı: 

Ankara~a Jandarma Genel Komutan
lığı Satınalma Komisyonundan : 

ıs 00 Kocamustafa P: Cambaziye mahallesinde cami Tet 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
Eldeki vasıflarına uygun bir kilosuna elli bet kurut deier biçilell. 

12000 kilo vazelin 22 - 4 - 936 çarıamba günü saat on bette ka'" 
palı zarf usulile ıatın alınacaktır. 

27 00 Fatih 

kartısında köte batında 359 met- .. -- Han telefon: 22740 --• 

re arsanın tamamı 929 

Sarıgüzelde Hüsrevpaşa türbesi 
kartıımda 231,84 metre murabba
ındaki Dibek camii arsası ve mev
cut ankazı. 945 

Sadıkzade oapuru 
Yalnız bu sefere mahsus ol

mak üzere bugün saat 16 d 
Mersin yolu post.uma kalka 
caktır. ( 2041) 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. 
Eksiltmeye airmek istiyenlerin eksiltme vaktinden en az bir sad 

evvel 495 liralık teminat, ıartnamede yazılı belgeler, teklif mektuP.'9 
larmı Komutanlık kuraiında Komisyona vermit olmaları.. 

(734) (1745) 

Yukanda yazılı mallara istekli çıkmadığından arttırması 21 _ıır.--llli--ZA-Yİ-----..ııı Beeiktat ikinci sulh hukuk h!kim-

4 - 936 salı aünü saat on betle Komisyonda yapılacaktır. istek- Balıkesir orta okulundan aldığım liğinden: 
kal l!IOkiığmda 61 sayılı evde oıursı' 
ve lstinye itfaiyesinde onbqı ŞalJlll 
vlsi tayin edilmiş olduğundan ~· 
daranİn malfunu olmak Uzere keyfiyel 

lilerin iubat almak üzere lstanbu l Vakıflar Bat Müdürlüğü Mahlu- 12 temmuz 928 tarih ve 324 numa Be§ikta.şta Muradiye mahallesinde 
lat kalemine gelmeleri (2011) ralı tasdiknamemi zayi ettim, Eski- Bayır l!IOkağmda 51 sayılı evde oturan 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası Netriyat Direkt8rll: Refik A. Sevengil 
sinin hUkmU yoktur. 137 No, lı İbrahim kızı Haticeye Balatta Hama
tsmail Eıref ,(V. No~ 1S233). mi Muhittin mahall~de AfD&].ı Bak 

illn olunur, (V. N~. 15241) 


