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Muayene k. uponu 

Bu kupondan yedısini birık· 1 
tiren okuyucumuz I<URUN dok! 
toruna kendini parasız muaye . i 

ne ettirebilir. i 
<Tafsilat iç .-ın,, : lalarımızda); 

, ................................................ ! 

ltalyan - Habeş uzlaşması suya mı düştü ? Yazısı 2 nci 
sayıfada 

• • 
ıyı karşılandı Nota 

Talebimiz Fransa, lngiltere, ltalya ve Japonya 
arasındaki konferansta görüşülecek 
it al ya notayı tetkik ediyor, cevap verecek 

Harp tehdidi 
halinde 
boğazı ar 

T ürkiyenin Boğazlar rejimi hak 
kında devletlere verdiği nota ilL 
akislerini vermiştir. Gerek meni. 

ve gerek müsbet mahiyette olan bu a . ' 
kisler Cumuriyet Hükumetinin bu haya 
ti mesele üzerinde ne kadar haklı oldu· 
ğunu da göstermiştir. İngiltere, Rusya. 
Yunanistan, hatta Fransa gibi bir çok 
memleketle.r bu teşebbüsü hemen umu· 
mi denecek derecede iyi karşılamıştır. 

Bu notanın müs:.-t akislerindendir. Men 
fi sayılabilecek aksi ise italyadan gel· 
mi~tir. İtalyan hükumeti kendi hakkın · 
da zecri tedbirler tatbik edildiğini ileri 
sürmekle iktifa etmektedir. Esasen t · 
talyadan başka türlü bir cevap ta bek
lenemezdi. Çünkü bu devlet Habeş me

" 

Çanakkale zaferimizden bir hatıra: 
Düşman filosundan Hamidiyc iıtihkômlarına atiş. 

(Yazısı 4 üncü sayf aaa) 
selesi dolayısile Milletler Cemiyeti ta·----------------------------

rafından tatbik edilmekte olan zecri tedbir o i 1 eğ i m iz i t etki k i ç i n 
!er kaldırılmadıkça arsıulusal hiçbir te§eb 
lfıüuc::::mii7...;hC1'J't~rmiv.rr...fl'ö:ini-1ıer. VPJti ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ··--

lede tekrar edip duruyordu, Londra de- mıııeııer arası •eni 
~;en~0:~esr:ı~::~zaeri~y;:k:;~~ğd~v~~~~ J 
~:iştt~.plantılarında da yine böyle ol. bir toplantı •• ., 

Boğazlarda gayri askeri bölgeler te 

Milletler Cemiyetine dahil olmıgan devletler 
boğazlar meselesi için ne düşünüyorlar? 

ltalya Yunanistan~ 
neler tekili etmlş?I 

" Edirneyi Bulgaristana bırakmak (!) 
şartile Sof ya hükumetini ... ,, 

Bir Jienizelist gazetenin "ifşaat,, 
iieri sürdüğü f!Ülünç hikaye 

dil}e 

Yunanistanın siyasi durumu etra
fında Yunanistanda Venizelist ve An
tivenizelist gazeteler arasında bazı 
müna!<a§alar yapıldığı malum. Bu ara· 
da Venizelist gazetelerden çoğunun 
Maksimos'un Yunanistanı ağır taah
hütler altına soktuğu ileri sürülerek 
İtalyan dostluğunu müdafaa ettikleri 
de görülüyordu. Hatta bir gazete Ve
nizelos'un ölümünü bile buna hamle
derek Giritli diplomatın B. Titülesko 

ile aralarında cereyan eden bir müna
kaşadan sonra kanı başına sıçrıyarak 
öldüğünü ileri sürmüştü. 

Son posta ile gelen Yunan gazete
lerinden "Patris,, de bu bahis etrafın· 
da okuduğumuz bazı satırlar bizi cid
den hayrete düşürdü. Bu Venizelist 

gazetenin ifşaatına! göre Yunanistan 
diplomatları son işlerde YunaniJtana 
mühim fırsatlar kaybettirmişlerdi::-. 

(Sonll Şa. 4 Sii. 3) 

"Atatürk meşhur Korsikalının 
hatalarını birer birer izah etti,, 

Ruzvelt - Viktor Emanuel - Vuçe 
• Enver Paşa - Stalin 

EMiL LUDVIG, Pari - Soir gaze-ı 
lesinde "Mülfıkat yapmak sanatı,, ser. 
levha.sile bir makale gazmış "bu dün. 
yanın büyük adamlrırı,. ile yaptığı 
müldkatları anlatıyor. 

Yazısında diyor ki: 

1''aust'u hatırlattığım söyledim. Ro. 
nun üzerine Ruz\'elt, yanında bulu
nan karısının elini tuftu ''e dedi ki: 

RUZVELTIN SÖZLERi 
sis edilirken Milletler Cemiyetinin ka -
ranna müstenit bir emniyet usulü ka · 
but olunmu_ştu. Fakat hükGmetin nota -
ııında pek iyi teşrih edildiği veçhile bu 

ASIM US 
Hükumetimizin Avrupada siyasi va- değişiklikler yapılması için alakadar R uzvet ile yaptığım rnüt'.kat-

1 
ziyetin eskisinden çok başka bir man - devletlere verdiği notaya dair dün Be· ta kendisinden çok güzel ce. 

(Sonu ıa. 4. Sü 3) ·· · zara gostermes1 dolayısile, tahkimatı yoğlu diplomatik mahafilinde bazı so- -rnplar alamamrşsam, bunun 

"- 1'-!argrit, mulıtelif hükiimdnr· 
larla yaptığım mülcikatlarda hu a.. 
damların bir tek formülden, "Mnjeı. 
teniz,, sözünden ne kadar bıktıkları
nı anladım. Onların yüzünü bir az 
güldürmek, kendilerinde emniyet u. 
yandırmak ~in basit, fanı insnnlara ltalyanın mu

•• ttefı• k- meneden boğazlar mukavelenamesinde (Sonu Sa. ! Sü. ·~) .sebebi teknik sualler sormaktan ce. 
kindiğirndir. Bir gün bana J..ayb~iç· 

leri ve Jngilt~re Zecri tedbirler kaldırıl- ;~.sözaaçtıl .. lontun bana Doktor 
(Sonu Sa. 4 Sü. l) 

Sir A. Chamberlain madıg~ 1 için rahrl'yl de•I• 
Avusf:ırgo. ı. ••t •• dl 1 

''" temasa mı geçti? ıtalya erkanı hcİibiye görüşme- S011ı811ı a gor m •" 

Sir A. C/ıaml>erlrrin 1 

lerine iştirak etmiyor "Aralarında Yahya Kem.al'le bir 
lngiltere ve f 'ransa Belçıkaga askeriqar· gürültü Olmuş, bana ilk SÖZÜ .. ,, 
dımda bu/unmakiçin teklifte buıunuyoriar , Nizamettin Nazif, .. e~ebiyat. ~nkctimiz.e bugünkü cevabında, ya.zı

charımı.z hakkında duıuncelerını anlatıyor. 

(Y~zrı;ı altıncı sayıfada) 

~~~~-~~~-~--~~·~-----~~~~~----~ 

4lt ~ ~ • f • • • ,,/ • • ~ • ( 

Veni ~-onıanınıız 
Varı rı başlıyor 

Çıplaklar Viyana, 16 (A.A.) - Sir Austen I 
Chamberlain, dün öğle yemeğinde mi -
aafirl bulunduğu Bay Schuschn:gg ile 
birlikte Viyana civarında bir ~.ezinti 
Yapmıştır. J F'Zd~ı Yazan: 

VIYANDAN SONRA PRAC 1 
Prag, 16 (A. A.) - Sir Asten Cham· 1 

berlain pazartesi günü Viyanadan rnrl 
taya gelecek ve kaldığı müddetçe. Bay 
~cnef'in misarifi olacal<tır. 

• efıK. .~hmet 5evangll 

So,, tii~l<:m lnoifü. urağuıa torpil yerleştiriliyor. 
(Yazısı 4 üncii sayıfada) 
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ltalyan-Habeş sulhu suya mı düştü? 
ltalyanın bildirdiği ~art~ar çok ağır 

Sporcularımız Almanyada 
muvaffakıyet kazandllar 

Kaqak Federasyonunun raporunda böyle yazılı.; 

Ankara, 16 (Telefonla) - Sekizinci l lik değildir. Ben şahsan dereceden ev' 
ıpor kongresi general Ali Hikmetin vel kesif bir sporcu kütlesine malik or 
~şkanhğında bugün öğleden evvel ve mamızı dilerim. Ben biliyorum. ki bi -
sonra olmak üzere iki toplantı yaptr. zimle alay edenler bizi başka sahalardl 
Federasyonlar encümeninin kayak, atı- çok iyi tanıyanlardır.,. 

Eden zecri tedbirler komitesini 
toplantıya çafirdı cılık, binicilik federasyonu çalrşrnalarr Zehra sözlerini bitirirken: "Size te~ 

na ait raporu ile dilek encümeninin Ta - başrma söz veriyorum ki aleyhinde bıl" 
porlan müzakere edildi. lunduğunuz çocuklar iki sene sonra bil 

Cenevre, 16 (A.A.)' - Ingiliz men
balarmdan bildirildiğine g'öre, bir mü
tareke veya sulh müzakerelerine ı>aa
laınası için İtalya §artları şunlardır: 

1- Müzakereler esnasında hiç bir 
Milletler cemlyeti delegesi bulunmıya
caktır. 

2 - Sulh şartlan, Habeşistandan 
başka bir memlekete bildirilmiyecek
tir. 

3 - )!Uzakerat Cenevrede yapıl
mıyacaktır. 

4 - Sulh mUzakeratma başlama
dan evvel mütareke yapılmIY,acaktır. 

Ingiliz mahaf ilinde söylendiğine 
göre, ltalyanlarnı bu §8.rlları üzerine 
uzl~tırma gayretleri suya düşmüş 
telakki edilebilir ve bu sebepten zecri 
tedbirler konfecansınm 18 ler komite
sinin toplanması lazımdır. B. Eden 
13 ler komitesinde bu mealde bir be
yanatta bulunmuştur. Daha evvel B. 
Paul Boncour, İtalyan şartlarının ba
zılarının haf iflettirilmesi için B. Alo
isi ·1e temasta bulunmuştur. 13 ler 
komitesi içtimaa bMladığı anda, B. 

loisi'nin Roma.ya telefonla yapıtğı 
talebin ne netice verdiği belli değildi. 

SON ŞANS DENENİYOR! 

Cenevre, 16 (A.A.) - 'Yarın saat 
16 da yeniden toplanacak olan 13 ler 
komitesi, son bir §ans olmak UZere, 
hafif surette tadil edilmiş olan İtalyan 
şartlarını Habeş delegelerine bildir-

mcğe karjlr vermiştir. Sanıldığına g().; 
re, bu yapılan tadilat neticesinde Mil-

letler cemiyeti, İtalya ile Habeşistan 
arasındaki mUzakeratta bir müşahit 
bulundurabilecektir. Mamafih Habeş 

delegelerinin bu teklifleri reddedecek
leri hemen hemen muhakkak gibidir. 

Federasyonlar encümeninin kayak -sporda birinci geleceklerdir vallahi ı,, 
sporlan faaliyetinden ve bilhassa Al • demiş ve çok alkışlanmıJtrr. .:ı-" 
manyadaki kış sporlarına iştirakten tak- Bu sene hububat 
dirkAr bir lisanla bahsetmesi karşısında 

hassasiyet gösterildi. Murahhas'ardan} fazla olacak 
Anadolu ajansı umum müdürü Muvaf -' Ankara, 16 (Telefonla)"_ Memte' 
fak Sabri ı;öz alarak encümenin rapo • ketin her tarafından ziraat vekatetiıı• 
runu hayretle karşıladığım söyledi ve gelen malfimat bu yıl hububat rekol " 
§Öyle devam etti: temizin geçen yıla nisbetle çok ~ ' 

'~~~~~~~~~~~~~~~!!!e!!!!~ 

"Kayak ıporculanmız 4lır.anyaya sek olacağını göstermektedir. Buna iJf 
gittiler, muvaffak olamadılar. Böyle ol· zimamen geçen yıl mahfulünde tabnıiıl" 
duğu halde encümen yçılan iı\eri met- den fazla olduğu kanaatinin Jcu\'\'e4 
betm.iıtir. Ben !buna ittirak etıniyo - bulması buğday piyasasının gevıeıne ' 
rwn.,, sinde amil sayılıyor. 1 

Federasyonlar encUmeni azasından 

lngiliz - ltalyan gerginliği geçmedi Esat (l.zmir) ;federasyon azalarının bu Föniks Şirketinin i//8st 
hususta bilgisizliğini itiraf etti ve en · Ankara, 16 (Telefonla) -1ktısat .,, 
ciimene verilen ,raporlara bakarak hü - kaleti Feniks sigorta şirketinin vaıi)'e" 
küm verildiğini söyledi ve itave etti: tile yakından alakadar olmaktadır. g,J 

Fransa bunun fazlalaşmasına • 
manı 

Cenevre, 16 (~) - İtalya dele -
gasyon mahaffli, İtalyan - İngiliz ger -
ginliğmin hafiflediğine dair olan Jafia· 
ları tekzip etmektedir. 

FRANSA ARAYI BULMACA 
ÇALIŞIYOR 

Parla, 16 (A.A.) - Temps gazetesi
nin yazdığına göre, Fransa, İngiliz İ
talyan anla§mazhğınm fazlala§ması -
nm önüne geçmeğe eayret edecektir. 

Bu gazete diyor ki: 

''tngilterenin yalnu; kendisinin omuz
larına Y.iiklenecek bir harpten kaçma -
cajı tabiidir. İtalyanın ise İngiltere ile 
açıktan ;ıçığa mücadeleye girmek men· 
faati iktizasmdan değildir. Harp iste -

miyen milletlerin, vukuat ilcaatiyle bir 

sergüzeıte girmeleri mümkündür. Ba -

.ean onör meselesi her türlU düşüncele· 

.rin fevkine ç.ıkabilir. İşte bütün tehlike 

buradadır . .,&ğer bu tehlijceyi bertaraf 

edemezse, Milletler Cemiyetinin hik -

olmağa çalışacak 
meti vUcudü kalmıyacaktır. Bunun için 
Milletler Cemiyeti her ıeyden evvel Ha
beş barbine muslihane bir sureti hal 
bulmalıdır.,, 

ZECRi TEDB!RLERIN .ŞiDDETLEN· 
!DiRiLMESi tSTENECE.K 

Londra, 16 (A.A.) - Hariciye ma· 
hafili, §ayet .İngiltere Milletler cemiye
ti azasının ekseriyeti tarafından mü • 
zaheret görecek olursa, zecri tedbirle • 
rin tiddetlendirilı:nesini istiyeceğini 

söylüyorlar. 
ti • 1 

"Federasyonun encümende tetkik e- kın menafiini koruyacak tedbirlerin •• 
dilen ~porunda kayaıkçı,Wımtzm mü • lınması geciktirilmiyecektir. 

aabakalarda kazandddan muvaffakiye. Akademi binası tehlikedd 
tin Alman ma.tbuabnca takdiı- edildi - ~ 
ğini gösteren iktiNıılar da vardı , Ankara, 16 (Telefonla) - htan 
"'SPORDA GAYE KARAKTf.RDIR." Güzel San'atlar Akademisinin rıhtınııt1' 

Kayak federasyonu reisi Şükrü (Er da husule gelen çöküntü dolayısile t:JlC~ 
zurum) kayakçılannuzın Almanyaya tep binasrmn yıkılması tehlikesine ıııa: 
derece almak i~in değil, görgülerini art- ruz bulunduğu Nafia vckfileti tarafın 
tırmak gayesile gittiklerini, ıal yhimiz- dan yapbnlan tetkiklerden aniaııJınıf " 
de yazılan yazılar olduğu gibi lehte ya tı. Rıhtımın tamiri için Maarü Vekl ' 
zılıwş ya~ılar da olduğunu, müsabaka- Jeti bütçesinden münakale yapılma•~ 
Iara iştirak eden kayakçıların sakatlan- dair kanun l!yihası Kamutayın yarın 
malanna rağmen sırf Türk bayrağını Tuznamesine alınmı§tır. 
ellerinden bırakmamak emelile müsa · -·-·--"' .. ~ 

urdumuza 25,000 göçmen geliyor 
Sıhhiye Vekili bu hususta mühim bir beyanat , verdi 

bakadan çekilmediklerini, bunun tak - MetakSaS 
dire §ayan bir hareket olduğunu söyle· 
di ve kayak ışlerine ait federasyon ra • 
porunun okunmasını istedi. 

Bunun üzerine Naşit Uluğ: ''Spor • 
da gaye derece değil, karakterdir. Ka· 
;yakçılanrnız yaralanmalarına rağmen 

men vapur, şimendüer nakliyatı ve müşabakaya devam etmekle karakter sa
mürettep mahallerine en yakın §İmen- bibi olduklannı göstermişlerdir. Nite -
difer istasyonundan gidecekleri iskhı k1m Almanlar da bizim ııpor karakteri
maiıallerine k"adar l>iitün sev ve ia§e mizi ittifakla methetmiJlerdir ... dedi. 

Sofolise takbıh·tıregt 
vermiyecek 

Atino., 16 (KURUN) - Siyasi ~ 
ziyette henüz hiç bir tebellür yokt~ 
B. Metaksas B. Sofulis'e kar§I aelylı 
verilecek takbih reyine bitaraf ıcaııı.cJ• 
ğını söylemi§tir. _ ~ı 
YUNANlSTA?i HARP G~~ 

Ankara, 16 (.A.A.) - Sıhhat ve 
lçtimai Muavenet Vekili ı1>.9ktor Re. 
fik Saydam, ajagsımız.a aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

"- Ru sene Romanya ve Bulga. 
ristandan memleketimize kabul edile
cek olan göçmenlerin sayıgı Heyeti 
:Vekile kararile 25 bin olarak tesbit 

· edilmiştir. MayIS sonuna kadar 6 bi
ni Ro111anyadan, 5 bini Bulgaristan. 
dan ve ağustos, eylül aylannda da 
dokuz bini Romanyadan ve beş bini 
Bulgaristandan getiriletek ve eylül 
sonunda 25,000. göçmen gelmiş bulu. 
nacaktır. 

"Hunların sevk işlerinin tanzimi 
hakkında elçiliklere lizım gelen tali
mat verilmiştir. Romanyadan gelecek 
göç.menler için izdihama ve yollarda 
beklemiye mahal bırakmamak ,için 
muayyen zamanlarda Köstenceye sıh
hi tertibatı ihtiva eden vapurlar gön. 

rlcrilecck ve bu vapurların nakledece
fd !!Öçmenler doğrudan doğruya Tuz. 
la:y a çıkarılarak burada sıhhi tathi
ratı. aşıları ve her türlü kayıd mu
ameleleri ikmal edildikten sonra ha. 
zıı·Iaunuş olan mürettep mahallere 
hususi trenlerle sevk edileceklerdir. 

"Bulgaristandan gelecek olanları 
da ilk kabul muameleleri hududumu
za yakın olan. göçmen misafirhanele
rinde yapıldıktan sonra muntazam ı 
kafileler halinde trenle Sirkeci istm;. 
~·onuna gönderilecek ve buradan da 
gene hazırlanmış mürettep ;mahalleri. 
..ne sevk edilmek ve mütebaki muame
le ve kayıtları yapılmak üzere Tuzla
ya gönderileceklerdir. 

TRAKY AYA GÖÇMEN YERLEŞ. 
TIRILMIYECEK 

"1934 - 1935 s,enelerinde Trakya
ya gelen ve adetle,ri 60 bini geçen Ro
manya ve Bulgaristan gösmenlerinf n 
evleri ve 2510 numaralı kanun muci
bince iskan yardımları henüz ikmal 
edilmemiş olduğundan ve bu eksilder 
ikmal edil;mek maksadile bu sene 
Trakyaya gö~men yerl~tir!lmiyecek
tir. 

"Bu 7.aruret dolayısiledir ki ge -
çen sene son baharda Romanyadan 
getirilen 3S2:> göçmen de Kocaeli vila. 
yetine iskan edi1miştir. 

GOÇ/JIENLERIN l't!UST AHSIL 
OL!JfAT,ARINA ÇAUŞILACAK 

Bu yıl Romanyadan ve Bulgaris-
tandan kabul edeceğimiz 25,000 göç-

masrafları hükümet tarafından tcsvi- Refet (Yozgat) Ratip (Adapazarı) , 
ye edilecektir. Fethi Başnran (İstanbul), Behçet Ke • 

ISMARLADI t 
Atina, 16 (KURUN) - HUk(lIJ1

6
• 

1ngiliz tezgahlarına dört torpido rnulı. 
ribi ile iki denizaltı gemisi ıslllarlllo.J 
mıştır. ' 

Erkanı harpıer ı 

:Velhasıl bu yıl gelecek göçmenle- mal (Zonguldak), Osman (Galatasa -
rin biran evvel müstahsil hale erme- ray) dan son.ra Rahmi Apak aöz aldı 
)erini tenun için bütçemizin imkanı ve kayak sporunun çok kısa bir zaman· 
dhiresinde çalışılmaktadır. Gelecek da te_şckkül ettiğini buna ra~men bü -
göçmenlerjn hükilmet tarafından ta- yük bir Juzlı:ı ilerlediğini, bir sene 
yin e9ilen iskan yerlerine gitmeleri içinde azasının ısayısının sekiz yüzü 
kanunen mecburidir. Mürettep mahal- bulduğunu, gençlerin bu yeni ve ulusal 'V / 
lerine gitmek istemiyenler, devlet ta- spora karşı gösterdikleri alakanın tak - nonuşma arını 
rafından hiç bir maşraf yapılmamak dire §ayan olduğunu söyledi. Bundan b •t • d •t 
ve her türlü ihtiyaçları kendilerince sonra Berlin müsabakalarına temas e - l lT l eT 
temin edilmek üzere serbest btrakıla- derek, yapılan hesaplarda ufak bir ha · Londra, 16 (A.A.) - Ingilt~~ 
caklardır. ta olduğunu, bu h;ıtanın şimdiye kadar Fransa ve Belçika erkfını harbife ~,. 

Bilhassa şunu da söylemek isterim bir çok sporlarımızda görüldüğünü ila - arasındaki müzakereler bu akşatt1 tıı 
ki, orta Anadoluda hazırlanmış olan ve etti ve federasyonun mesaisinin tak· miştir. d'l" 
i~an yerleri ve topraklar ancak bu dirle anılmasının yeri~dc olacağını söy Evening Standard pzetesinin ·~ 
sene getirilmesi tckarrur etmiş olan ledi. lomatlk muhabirinin bildirdiğine gri• 
25,000 göçmen için olduğundan bu Bursa murahhası Zehra şunları söy- re, kara, deniz \'e hava delegelt il' 
miktarın ve yapılmış olan tertibatın · ıedi: nln teklifleri bir ara)'& cetirilere1'1~., 
haricinde dış ülkelerde münferiden "Kayakta olsun. diğer sporlarda ol · mumt bir p1An yapılacak 'H bu 9 
veya toplu olarak memleketimize göç- sun, istediğimiz dört beş tane birinci- üç hUkCimete arzedilecektlr. 

men gelecek olursa, bunlar ne Trakya- -------........ -----........ --------.------........ -------___./ 
da ve ne de Orta Anadoluda yerlegti-
rilmiyecefinden başka yerlere gön

komisyonuna iştirak etmektedir. \" 

derileceklerdir. 

Dileğimizi tetkik • • 
ıçın 

ya dahi iştirak etmi§tİ. Milletler Cemi 
yeti konıeyinin Londradan başka bir 
ıehirde de ve hattı İıtanbulda toplan -
masına hiç bir mani yoktur. 

Esasen hUkC'imetimi.z, devletlere ver· 
diği notada, gimdilik yalnız bo&azların 
yeni rejimini tayjn edecek müzakerele
re giriımeli teklif etmi§ bulunuyor. Bu 
rejimin milstakbel ıekli, ileride yapıla
cak mUzakcrelerle belli olacaktır. Bu 
münasebetle ıehrimizde toplanmakta o· 
Jan boğazlar komisyonunun mukadde -
ratı da tayin edilebilecektir. 

Bu vaziyet karıısında JaponY' ııll' 
Sovyet Rusya da dahil olmak üzere ,e
tün allkadar devletlerin yeni muıa1'C f 
Jcr açılmaııına itiraz etmiyeceklarl ~ıe' 
kAr cörülüyor. Ancak bazı meoılf~e J' ' 
rin dahili vaziyetleri dolayıılle ~·f or 
lann bir müddet gecikmeıi lhtldl' ,eti 
bilinde aayılmaktadır, Bu arada flle "'p (Vsıyanı l incidej 

ruşturmalarda bulunduk. 
Notamız, yeni verilmiş olduğu ve 

hükumet1er noktai nazarlarını henüz a
çığa vurmadıklan için, temas ettiğimiz 
mahafilde bu sahada kat'i ve vazıh ma· 
lumat elde edilememekle beraber, ah • 
nan intibalar gayet dikkate şayandır: 

Esas itibarile, alakadar devletler 
nezdinde yaptığımız teı,:ebbüslerin, _§eh
rimiz yabancı mahafilinde gayet iyi 
k~r§ılanmıı olduğu ve notamız.da ileri 
sürülen esbabı mucibenin çok yerinde 
telakki edildiği görülmektedir. 

Devletler tarafından notamıza milr 

bet cevap verildiği takdirde, ya beynel
milel bir konferans toplanacağı, yahut 
meselenin, hükumetimizle alakadar dev 
Jetler arasında doğrudan doğruya ya -
pdacak müzakerelerle halledileceği tah 
min olunuyor. 

Meselenin, beynelmilel bir konfe -
ransta, yani milletler Cemiyeti konsc -
yinde müzakere edildiği takdirde, Lo
zan muahedesine merbut Boğazlar mu· 
kavelenamesini imzalamış olup da bu -
gün Milletler Cemiyetinden çekilmiş 
bulunan zamin devletlerin müzakereye 
iştirak etmemesi ihtimali ileri sürülmek 
tedir. Bununla beraber, Milletler Ce • 

m.iyeti çerçevesinden çdnnakaızın bir 
umumi toplantı formülü bulunursa, ce· 
miy:ete dahil olmryan zamin devletlerin 
de bu mil.zakereye iştiraki temin edile -
bilir. (Bolular itinde .zimin devletler, 
umumiyet itibarile Fransa, İngiltere, 
İtalya ve Japonyadır .. ) Bu noktadan, 
boğazlar meselesini görüşecek olan bey 
nelmilel toplantının nerede yapılaca~ı 
meselesi ortaya çıkıyor. 

Milletler Cemiyeti konseyi, muhak -
kak surette Cenevrede toplanmak za -
ruretinde değildir. Nitekim son defa 
Londrada toplanmış konseye, Millet -
ler Cemiyetine dahil olmıyan Alman • 

Bugünkü halde Sovyet Rusya, bo -
ğazlar mukavelenamesini imzaladı ğı 

halde tasdik etmemiş bulunduğundan 

komisyon toplantılarına i§tlrak etme • 
mektedir. Diğer taraftan M:lletler Ce· 
miyetinden çekilen Japonya iıc, boğaz
lar mukavelenamesini Milletler Ccmiye 
tinden büsbütün ayrı bir taahhüt tc • 
llkki ederek bugüne kadar boğazlar 

ı ,e 
Franıanın, intihabattan evve 
verenıiyeceği zannolunuyor. U( 

Boğazların tahkimi hususunda sııı.. ' 
• ğ t•" terek hır uygunluk hasıl oldu tı te ' 

dirde zamin devletlerin kendileri11e eıliP 
rettüp eden vazifelerinde devartl ıı1'ıt 
edemiyecekleri meselesi kalıyor. ~ıJıele' 
. . d hk" . t rııese J ıçın e, ta ımat ve temına iter> 
rinin biri birine müstenit oldtııu 1 ıc'' 
sürülmekte ve boğazların tahkirtl sitl:ıı 

kd. d . eseıe ' rarlaştığr ta ır e temınat nı Jil , . ev 
mevzuu bahsolamıyacağı tabının 
mektedir. 



.1işaretler 1 
Yaş meselesi 

Gürültü ile 
mücadele 

1 t\MltM" •tları 

ı Okullar bayramı 
Sırt hamaHığı 

kalkıyor 
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Suriye Haberlerl 

Bir blöf! 
Kriz var diyenle 

kim inanır? 

Son ayların ~tle'1iyat münaka
ıaları garip bir istihlal tarzının 
or.taya ,ıkmasına sebep oldu .. O
tuz J,q y@ındaki bir ycızı.cı, otuz 
,J.;Nt )IQfUldaki adamdan bahıe
det-ken: Ne iyi, ne kötü, ne gü· 
zel, ne rirkin ilemiyor. Sad~: 

Bin beı yüz memııTa 
ihti gaç va7 

Bakanlık Mayıs içindeki Yalnız havaleli eşgataşı· 
bayramı kaldırdı yan hamallar kalacak 

Suriyede çıkan ~'Vah.det,, g 
"Elifba,, gazetesinde-, nakledere 
garip blöf wk'asını anlatıyor: 

Bir poker masasında Mısırlı 

ginlerden biri, sırn kendisine ge 
"1000 lira!,, diyor. Diğer oyuncu 
yeli bir zengin de bunu iki mislin 
karıyor. Bunu da Mısırlı iki 
çıkararak: "4000,, diyor. Bunu Sur 
U zengin de görüyor. Neticede k'. 
lan açıp ;bakıyorlar: Ne görseniz 
ğenirsiniz? Suriyeli zenginde bir 
as, Mısırlı zenginde ise hiç bir şe 

Çocuk!. Deyip söz.ünü kesi-
yor. 

Karikatürler görüyoruz. Bir 
~ni nıUilJen bahsederken bebek 
rami yapıyorlar. Çocuk diye 
kendilerinden bahsedilen fairler, 
edipler artılı kendüerini eatetikle
rile değil, nüfus kağıtları ile mü
Jalaa vaziyetindedir/er. 

Kendilerini olgun ve g~miş bir 
nesle mensup sananlarla bunları 

yaıça mukayese etmek tuhal olur. 
Fakat mademki ortada yeni ı.:e es
ki mikyaı bir likir, bir ideoloi, 
bir göriif lorkı Jeğilidr.. O hal
de fliz de Ya§ hesabile rocıık de
nen insanlardan bahsedelim: 

Mesela lcialettayin söyle sayı
yorum: 

Ahmet Hamdi) Ahmet Kudsi, 
Alaaet Muhip, Sa "t Faik ... 

Şehirlerde gürültü ile mücadele c • 
dilmesi için i~ jıleri bakanlığınca bir ta· 
limatnamc hazırlandığı ve belediyelere 
gönderildiği yaZilmaktadır. İstanbul 
,belediyesine henüz böyle bir talimatna 
me gclmemi~tir. Bununla beraber bele
diyece geçen sene gürültü ile mücadele 
dilmesi ,için ,bir kaç maddelik bir tali -
matname hazırlannuştı. Buna göce sa · 
bahlan sekizden evvel ak_şamlan yedi -
den sonra 5eyyar ,satıcıların batırmala· 
ırr yasaktır. Zabıtai belediye memuru 
şehrin ihtiyacına kafi geelcek derecede 
olmadığından talimatname tamamen 
tatbik edilememektedir. lstanbulda be • 
lediye zabıtan memuru 253 tanedir. 
Halbuki bin bC§ yüz memura ihtiyas 
vıırdır. 

üç köpek 
Ahmet Hamdi hiç olmazsa on Hizmetçı 1'atmanın iize

üç yıldrr liselerde edebiyat hoca- l lne al ıJarak ISıTdı/a7 
sadır. Bir adam on YCZ§tncla iise 
h~cuı olmaz ya!. Bu çocuk on Kuzguncukta oturan B:ıy Şevket is· 

•en~dir de yazı ya%ar. Ve yazı-
ları.r.ı değer olarak tanırız. 

Ahmet Kı:clsi, lmndan üç yıl 
önce Sivasta maarif müdürü idi .. 
On yıl önce Avrupada üniversite 
taMili yaptı. 

Ahmet Muhip, hiç olmazS1tı 
sekiz senedir şiir yazıyor. 

Sa.it F ailz, bundan altı yıl ön
.ce Babıalide pek ala muvallaki
yetle yazılar yaz.Jı ve ıonra da 
Avrupada yükıek bir taltıil gör-

mindc bir zat bir müddet evvel Avru -
patlan üç tane kurt ,köpeği getirmiş ve 
evinin bahçesinde ba_şı boş bırakmıştır. 
Muhltlerine alışamıyan köpekler bir 
kaç gün evvel hizmetçi Fatmanın üze
rine atılarak vücudünün bir kaç yerini 
ısırmıJlar, elbiselerini parsalamışlar -
pır. Fauna Alman hastanesine kaldml 
mış, köpekler de müşahede altına alın· 
mıştır. 

BELKEMlCl KIRILDJ - istik -

-..aa. 

lal caddesinde bir elektrik teJ.iııi tamir 
eden amekden Koço çıktığı direkten 
düımüı, belkemiği kmlnuıtır. 

BORÇ YVZONDEN - Kumkapı • 

1 

1 

Ağzı süt kokuyor denen bıı 
çocu.kJarın ya§ları, her hakikati 
oğ~ıncla bir akide §ek.eri gibi eri
ten biz.im .c4cldcni.n ağzında eriye 
eriye şf.frra indi. 

Bir değeri ölçmek için Fikri, 
•anat telcilıhisini, lelselcyi bir 
tarala bırakanlar, edebiyat ale
mini acaip bir ahzı asker claircsi 
halinde taaavvur ediyorlar. 

Edebiyatın niifus htiğıdı halin
JeW '"'1haıebesi fikir hayatımızın 
Mfaltt..tinden bir nümune olacak
tır. Çünkü sanat = yaş proble
mi, Hotantol!ır maırn..Ja bile bir 
lıavga mevzuu of mamı~tır. 

Sa.f"r· Ertem 

1 fOPLAN 1 iL.AR __ _____, 
BGrkohba Boks klübiinden: 
19 Nisan 1936 tarihine müsadif 

pazar günü saat 10 da klübün idare 
heyeti salonunda senelik kongre ya
pılaeağmı aaym Uyelerimi7.e bildirir. 
.kongrede hazır bulunmalarını dileriz. 

KONGRELER 
/stanbul P. T. T. Memurları rmsli· 

ğinden: 
Senelik kongremiz haziranın otu

zuncu perşembe günil ıaat on dokuzda 
lstanbul Halkevinde yapılacağından 
saygı değer üyekiıl'imizin o gün ve sa
atte teşrifleri rica olunur. 

DAVETLER lı 
lstanbul :milddciıımumiliğinden: 

Hopa hakimliğine tayin edilip va
~ifcsine gitmediği ve lstanbulda bulun 
duf\ı anlaşılan &lirne mahkemesi eı:;
ki azasından avukat ~vket Altında
ğ'ın acele mcmuriyetimize milracao.tı.I 

/ıtanbul miiddeiumumiliğindcn: 1 
latanbulda bulunduğu anlaşılaıı i 

Gedls hukuk hakimi Necati'niıı acele 
ıııemuriyetiınize müracaatı. 

da Nişancada oturan Hüseyin, Nazmi • 
nin kahveeine girerken borçlu olduğu 
tbrahim önünü kesmiı, alacağını iste • 
mi§tir. HUseyin parası olmadığını söy 
leyince aralarında kuga çıJEmıı. İbra
him bıçakla Hüseyini sağ memesi al • 
tından afır surette yaralamııtır, 

BALIKTAN ZEHiRLENDiLER -
Balıknane memurlarından Basri. Sala • 
haddin, Galip, Kadri, Hikmet dün öğ • 
le üzeri torik balığı yemişlerdir. Bun • 
lardan Hikmette zehirlenme atameti gö 
rüldilğünden Cerrahpap hattanesine 
kaldmlmı,tır. 

TOPRAK KAZARKEN - Sarıyer· 

de elektrik amelesinden Şerif dün top 
rak kazatken elindeki kazmayı arka -
daşı Eminin ba§ına vurmu§. Eminin ba· 
§J yanlmıştır. 

TRAMVAY AL TINDA KALDI -
Kurtuluşta oturan Rasim isminde bir 
çocuk dün caddeden kar;ıya ~eçerkcn 

vatman .Mehmedin tramvayı altında ka· 
tarak sağ ayağından yaralanmıştır. 

ÇAMLICA GOZELLEŞIYOR 

Çamlıcayı güzelleştirme kurumu 
çalışmilanna esas olmak Uzerc bir de 
kliip açarak faaliyetini daha ziyade 
1;enişletmeğe karar vermiştir. tntihap 
edilen klüp binası ve bahçesi yaz ve 
kış yapılacak toplantılara çok elveriş
lidir. Bu sene Çamlıcanm yollarına 

iki şıralı ve civara yeniden 9000 ne 
ra~.:ın muhtelit cins ağaç fidanı da 
diktirilmietir. Aync.a geçen sene açı-ı 
lan futbol ve atletizm klübüniln saha
ları modern bir şekle konmuştur. 

Yazısiz hıkaqe ~ 

Okullnn mayıs ayı içinde yaptxklan 
''Okullar bayramı" Kültür Bakanlığı 

tarafından önümüzdeki mayıstan itiba -
ren kaldınlmıştır. 

Mayıs ayında hususi tetkik gezinti
si yapmak istiyen okullar Kültür direk· 
törlüğünden ayrıca müsaade istiyecek -
terdir. 

Mekteplerde talil 
Çocuk Haftasının programını hazır

lamak ü.ıcrc dün Eminönü halkcvinde 
bir toplantı yapılınııtır. Toplantıda 23 
nisan günü ve onu takip edecek olan 
çocuk haftasında yapılacak eğlcncele • 
rin programı hazırlanmıştır. 

Biltün okullar 22 nisan çarşamba gli
.nü 6ğleden sonra tatil edilecek dersle -
re 27 nisan pazartesi gününden itiba • 
ren başlanacaktır. 

Yabancı dil de7sle7i 
Universitedc yabancı dil okullarının 

tedrisi ve imtihan işleri etrafında bazı 
değişmeler yapmak üzere dün fJniver -
.site rektörü ;Bay Cemil Bilsel'in başkan· 
lığı altında yabancı dil okulları profe • 
sörleri bir to,Plantı yapmı§lardır. Top -
lantıda dil derslerinin ıslahı ve imtihan 
şekilleri etrafında görüşülmüştür. Tale
benin lehine bazı kararlar verilmiştir. 

Netice bugün anlaşılacaktır. 
AL Ti SENELiK öCRETMEN 

OKULU MEZUNLARI 
Kültür Bakanlığının bu yıl orta okul 

öğretmenleri için ilk okul öğretmen • 
teri arasında bir imtihan açacağını yaz· 
ımttık. Bakanlık bu imtihana öğretmen 
okulunun 4, 5 ve 6 yıllık mezunların • 
dan ilk okullarda üç yıl muvaffakiyer 
le çalıtmıt ve iyi rapor almış olanları 
kabul edecektir. 

Ji';ılr,,t ~i-tan11u cılcıılıı S"''~n :ıol t~ 
sil müddetini altı yıla çıkardığından 

bu yıl mezun olanların öğretmenlik kı· 
dem müddetleri ancak bir yJldır. Bun • 
tarın imtihana ne ıekilde kabul edile -
ceği kültür direktörlüğü tarafından 

bakanlığa sorulmuştur. 

Diğer taraftan dün çıkan bir gazete 
öğretmen okulu mezunlarının öğret -
menlik yapmak için ayrıca bir 8ğret • 
menlik imtihanı geçireceklerini yazmxş
tı. Bu havadis asılsız ve talimatnameye 
uygun değildir. Öğretmen okulu me • 
zunları hiç bir imtihan geçirmeden doğ 
rudan doğruya öğretmen olurlar. Lise 
mezunları da, öğretmen olmak için mes 
leki derslerden bir imtihana girmeğe 
mecburdurlar. 

PROFESôR REICHENBACH 
Universite profesörlerinden M. Ray 

hcnbach Atina üniversitesinde "Felse -
fe ilmi" mevzuu etrafında bir konferans 
vermek için davet edilmi~tir. Profesör 
bugün Atinaya gidecektir. 

ROMEN TALEBELER 
Şehrimizde bulunan Romen üniver· 

ıiteai talebelerine dün de Talebe birli · 
ği tarafından müzeler gezdirilmiş ve 
kendilerine inhat verilmiıtir. Önümüz
deki cumartesi gilnü talebe birliği ta • 
rafından misafir talebeler gcrefine Te· 
pebagı tiyatrosunda bir müsamere ter -
tip edilmiştir. 
HALKEVINDE KONFERANS 

Eminönü halkevinde Milli Türk ta· 
lehe birliği tarafından tertip edilen kon 
feranııların ikincisi profesör Yusuf Zi· 
ya tarafından verilmiştir. Konferansın 

mevzuu ''Anadolu oyunları ve türkü -
leri,, dir. 

Sırt bama.llığmm Dahiliye Vekale
tinin emrile kaldırılacağım yazmıştık. 
Bu emir henW: tehrimizin alikadar 
makamlarma gelmemi§ olmakla bera
ber bugün yarın gelmesi beklenmek
tedir. Öğrendiğimize göre şehrin ha
mallık işelri belediyeye bağlı bir te
şekkül tarafından idare edilecektir. 
lStanbulda belediyeye kayıtlı 3480 ha
mal bulunmaktadır. Bunlardan başka 
kaydedilmeden hamallık yapanların 
miktarı da bu sayıya yakla.5maktadır. 

Zaman zaman Avrupa seyyahlnn 
ve şehrimize gelen tetkikçiler tarafın
dan tenkit edilen iptida.l şeklindeki 

sırt hamallığının kalkması, !stanbula 
büyük şehirlere yakışan bir yenilik 
getireceği muhakkaktır. İstanbul ha· 
malları, şimdilik vaziyetlerinin ue o
lacağını bilmemekle beraber sıhhate 

mUZir olan fazla yük ~ımadan kur
tarılacaklarmdan memnun olmakta
dırlar. 

Öğrendiğimize göre kUfe ne fakat 
havaleli e~ya taşıyan hamallar mene
dilmiyeceklerdir. 

Balkan 
konferansında 
Gazetecilerimiz de 
bu:unacak 
Mayısın dördUncU günü Belgrntta 

toplanacak Balkan konferansında bu· 
lunmak üzere gündelik Türkçe gazete
lerden de birer milmessil davet olun-
mU§tur. • 

''Vahdet,, gazetesi bu fıkranın 
tına §unu ilave ediyor: "Meınlek 
kriz var diyenlere artık kim in 

Müessif bir hadis 
Halcpte çıkan "Vahdet,, refiki 

den: 
Geçen perşembe gecesi, hama 

sarhoşluk yüzünden müessif bir 
dise olmu§; Çirkinzade Mehmet 
akrabası bulunan Çirkinzade Ziya 
tarafından çifte tüfengile yara} 
tır. 

HA.dise şöyle cereyan etmiştir: 
Vak'a gecesi, Çirkinzade Ziya 

Külli köyündeki çardaktan bazı 
larile birlikte hayli rakı içerek sar 
olduktan sonra, atma binmit ve y 
da Casım adlı bir adamı olduğu h 
Hamamı Şarki köyüne gelmi§tir. B 
da Mehmet ağanın evde olmadı 
ve Hamamı Ömer ağada kaymbirad 
Abidin ağanın hanesinde misafir 
lunduğunu öğrenince doğruca Abi 
ağanın hanesine gelmi§tir. Atını d 
rıda adamına bıraktıktan sonra av 
~a girmiş ve Abidin ağanın bekç' 
karşılaşmıştır. Bekçi, Ziya beyi 
dığı için "buyurunuz,, demiştir. "Zi 
bey hayır oturmıyacağım,, Meh 
ağa nerede diye sormuştur. Bekçi, 

OSKODAR HALKEVINDE te cavluda yatıyor demiş. Ziya bey 
esnada Mehmet ağanın yatağına 

tlskildar,Jlalkevi yaz mevsimi- Jın.Şa.rak elindeki d4 tüfeµgi Mch 
nin yakınlaşması dolayısile kendisine ağanın başına bo§altnuştır. SiHh 
bUyük bir çalı3ma programı hazırla· sine koşan bekçi ne yaptığını sorun 
mıştır. Bu mesele etrafında görüşmek çiftenin ikinci gözünü de bekçiye sı 
üzere dün Evin Üsküdardaki salcnun- rak savuşmuş ve atına binerek k 
da bütUn üyelerin iştirakile bir top- mı§tır. 

lantr yapılmı§ 23 nisan bayramı ve yaz Mehmet nğa yattığı sırada sol e 
programlan tesbit edilmiştir. ni başının üzerine koyduğundan çı 

Yapılan program hakkında bas- saçmalar kolunun bilek kısmını 
kan Bay Şefik kendisile görli§en çalrunış ve bir kaç saçma da gö 
bir yazıcımıza şunları söylemi§tir: girmi§tir. Ateş gayet yakından ol 

"- Evinıi::in yaz mevsimine ait ça- ğundan Mehmet ağanın yüzü ve g 
lı§ma programmı hazırlamağa ba§la- leri de barutun alevinden yanmış 
dık. Bu m()'l)Simdc yapacağımız 'biltfin Hadiseden sonra Mehmet ağa 
işleri tesbit ediyoruz. Evimizin köy- otomobile konularak Halebe ge 
cii.lük kolu, yak"1nda köylere bir scya- miş ve operatör Nafi bey hastahan 
hat tertip edecektir. Seyahat esnasın- sinde koluna ameliyat yapılarak t 
dcı köylülere 1ronf eraM1ar 'Verilecek vi atıma alınmıştır. Yarası hamd 
ııc faydalı öğütlerde bulunulacaktır. sun tehlikeli değildir. 

Hidisenin bir sarhoşluk netices 
Evimizin Spgr kolunda çalı§malar den ileri geldiği söyleniyors& da 

ilerlemektedir. latiyenlera burada liyece tahkikata devam edilmektedir 

atıcıZckJ binicilik derileri de verilecek- ---------------ı 
tir, yirmi üç ni8an günü 'VC Çocuk haf· 
tası için bir program ka,."'ırladık. O 
gün Şemsi pafa alanında çocuklara 
türlü eğlenceler ve oyun, gece de tem
sil kofa tarafrndan bir müsamere ve
rilecektir.,, 

YEN/ KONSOLOSLAR 
ViLAYETTE 

Yeni Arjantin konsolosu ile yeni 
Bulgar konsolosu dün belediyeye ge
lere~ vali ve belediye reisi Bay Mu
hittin üstündağı ziyaret etmişlerdir. 

ÇIN EL'çJSI 

Balkanlarda bir gezinti yaparak 
§chrimize gelmiş olan Çin elçisi gene
ral Ho· Yao-Tsu 5::Chrimize gelerek An
karaya gitmi§tir, 

• 

VESiLEYi ôLnOREN ALiNi 
DONKO DURUŞMAS/ 

Bir kaç ny önce Vesile isminde b 
kızı, kendisine varmayıp başkas 
ni§anlanrnasma kızara1ı:, cadde o 
sında kurşunla öldürmekten suçlu 
li'nin duruşmasına lstanbul ağır 
hakyerinde diin devam edilmiştir. 

Daha evvelki celsede, Ali'nin 
tıb işleri direktörlüğünde müşah 
altında tutulması ve bir phidin 
nlması kararlaf;ltırılmıştı. Şahit ge 
diği gibi müşahedenin de sonucu 
ha alınmadığından duruşma kalmış 

KONY ADAK/ GEDiKLi OKU· 
LUNA TALEBE ALINACAK 

Kadıköy Askerlik şubesinden: 
Konyadaki Ckdikli okuluna o 

kaydına 1 Nisan 936 da başlanmış v 
Mnyıs 936 sonuna kadar devam ed 
ccktir. 

Doğumları 332, 333, 334 olanlar ~ 
ilk okulun üçüncü, dördüncü ve beşi 
ci sınıflarını bitirmiş olanlardan aılına 
caktır. Şubemiz çevresinde oturup 
bu okula girmek istiyenlerin i§le · 
bakılmak üzere birer dilekname, o 
tnsdlknanıesi, mahalli emniyet 
murluğundan ahlak k:'iğıdı, nüfus · 
danı, üçer fotograf alarak §Ubemim 

müracaatları. ./ 
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Zecri tedbirler kaldırıl
madığı için 

ltalya erkanı harbiye görüşme
lerine iştirak etmiyor 

lngiltere ve Fransa Belçikaya askeriyar
dımda bulunmakiçin teklifte bulunuyoriar 

Roma, 16 (A.A.) - İyi haber alan 
mahafilin fikri, İtalyanın erkam har
biyeler konuşmalanna iştirak etme
mesinin bütün Lokarıw meselesi hak-

kında İtalyanın aldığı ihtiraz kayıtlı 
vaziyetin bir neticesi olduğu merke
zindedir. Zecri tedbirler devam ettik
çe, İtalyanın ihtiraz kayıtlı hattı ha
reketi de devam edecektir. 

Tribuna gazetesi, bu mesele hak
kında diyor ki; 

"Lokarnodaki erkanıharbiyeler ara 
sındaki konuşmalar ya sembolik bir 
mahiyettedir, bu takdirde İngiltere i
çin olduğu gibi bu konuşmalar İtalya 
için de lüzumsuzdur ve manasızdır, ve 
yahut ciddi bir iştir, bu takdirde ise 
ltalya herkesçe malU.m sebeplerden 
dolayı bunların haricinde kalacaktır. 

Atatürk ve 
· (Ustyam l incide) 

krıllamlan sözleri söylemek katidir .. 
ltalya Kralı l'iktor Emanuel, Belçi
ka Kmlı Alber ile konuşma.ya ve 
onları konuşturmaya muvaffak olu
şumun sırn, kendilerine merCl8im 
haricinde söylemesini bilmekliğimdir. 
l'iktor Emanuel Tıer sabah bürosuna 
girip kapanmak itibarile, tarihin kay
dettirii ilk ltalyan Kralıdır. Roma. 
mn cit•arında çok sevimli bir villdsı 
r;:ulır. IJurada kapanıp kalır. Ken
disile nıiilcikat ettiğim zaman rolleri
mizi değiştirmiş, saatlerce benden 
tı:ıal sormaya başlamışa. 

Görüştüğüm lıüf..iimdarlar, neza
ket ol"un diye benim tarüıı eserlerim
rfr! rz söz açıyorlardı. Böyle bir mil
lf.l:atta ltalya Kralına Bismarktan 
halısclmiş re birinci Vilhelnıin dahi 
bir başı·ckil seçmek hususundaki li -
y<ıkcrtini Rö ·;lemiştim. O gözlerini a
çarak dedi ki: 

- Ger~ekten seçmiş mi? 
nu R;;zlerden anladığım fU ol

du: i(ral kendisine göre bir b~ve
kil se~ememiştir. 

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR 

Londra, 16 (A.A.) - Erkanıharbi
yeler arasındaki müzakerelere dün öğ 
leden sonra devam edilmiştir. 

Delegeler müzakere usulünü değiş
tirmişler ve bu defa harbiye nezare· 
tinde, deniz bakanlığında ve hava ne
zaretinde ayrı ayrı toplanmışlardır. 

İNGİLTERE VE FRANSA BELÇl-

KAYA YARDIM EDECEK 

Paris, 16 (A.A.) - Oeuvre gazete
sinin diplomatik muharriri Bayan Ta
bui erkanıharbiyeler arasında cereyan 
eden mükalemeleri mevzuu bahsede
rek, bunların Belçika hakkında müşte 
rek bir İngiliz - Fransız yardım usulü 
kurmağa müteveccih bulunduğunu 
söylemektedir. 

Napolyon 
nim için yabancı olan bir lisanla söy_ 
)enen sözleri, bu sözlerle birlikte 
yürüyen çehre ifadelerini, hatta kü. 
çük bir hareketi bile kaçırmıyordum. 
Odama geldiğim zaman hemen bütün 
intibalarımı kaydediyordum. 

KMlAL ATATÜRK 

1 ürkiye Cumur Reisi Kamal 
Atatürk ile konu;;mrken ken
disini Napolyon Bonapart 

ile mukayese etmek istedim. Bu mu. 
kayeseden hoşlanmıyacak bir şahsi_ 
yet bulunamıyacaID:nı sanıyordum. 
Atatürk, bu meşhur Korsik:ılınm 

bütün hatalarını birer birer izah et
ti. Ve bu hataları ne yolda düzelt
mek imkanları olduğunu anlattr. Ata. 
türkün imzası uzun, canlı ve ilham 
veren bir çizgi ile nihayetlenir ve bu 
büyük adamın vatanının toprağına 

ne kadar kökten bağlr olduğunu 1tös
terir. 

E ~ki Osmanlı paşalarından 
Enver paşa ile de görüşmüŞ
tüm. Harp zamanında bir 

gün beni kabul etmişti. Kendisini tec. 
rübe için, birdenbire elimi, tabanca
mın bulunduğu arka cebime doğru 
götürdüm. Enver paşa da benim gi
bi yaptı. Kendisine suikast edece. 
ğ.imden korkmuştu. Halbuki görüş -

Harp tehdidi 
halinde boğazlar 

(Ust yanı l incide) 

emniyet usulünün kifayetsizliği son ar -
sıulusal hadiselerle biç bir itiraz götür
miyecek derecde meydana çıkmıştır. 

Fazla olarak Boğazlar mukavelesi yapı · 

lırken yalnız sulh ve harp hali düşünül -
müş, harp tehdidi hali düşünülmemiş, 

hele bizzat boğazların emniyetini filen 
zamin olan devletler arasında bir harp 
çıkabileceği, yahut bu devletler arasın
da harp tehdidi hali vukua gelebileceği 
hiç hatırdan geçirilmemiştir. İşte son ar
sıulusal hadiseler tamamen böyle bir va· 
ziyet ihdas etmiş bulunuyor. Onun için
dir ki İngiltere gibi boğazlar rejim;nin 
tesisine biirnci dereıoede amil olan mem 
leket efkarı umumyesi Türk notasını çok 
müsait bir surette karşıladığı halde t · 
talyada bu nota müsbet olmaktan zi -
yade menfi bir akis uyandırıyor. 

Acaba İtalya "'zecri tedbirler kaldırıl· 
madıkça ben bofşazlar rejiminin değiş -
tirilmesi gibi bir iş ile alakadar olmam, 
yahut Türkiyenin teşebbüsünü tasvip 
edemem . ., demekte ısrar edecek olursa 
Lozan muahedesine imza koymuş olan 
öbür devletler ~ diyeceklerdir? Bil -
hassa İtalya ile beraber boğazlar reji -
minin mahfuziycti için Üzerlerine bir 
emniyet vazifesi almış olan devletler ne 

yapacaklardır?Acaba bu devletler işin ma 
biyctindcki müstaceliyeti layık olduğu 

şekilde takdir edecekler midir? Yoksa 
bu devletler: ''Boğazların emniyeti için 
bizim üzerimize aldığımız vazife İtalya 
ile müşterek bir vazife idi. Bir kere şu 
İtalya ile aramızdaki meseleler halle -
dilsin. Ondan sonra bu işi halletmek ko
lay olur. Hem de bu meseleyi o vakit 
tamamen Türkiyeyi memnun edecek 
surette halledebiliriz.,. mi diyecekler? 
Eğer bu tarzda düşünenler varsa daha 
şimdiden söyliyelim ki bu işin tehire 
tahammülü yoktur. Hatta açıktan açığa 
değil, bir takım müzakere usulleri ile 
bile boğazlar meselesinin tehiri imkan
sız bir şeydir. Bunu takdir etmek için 
her şeyden evvel bugün Avrupada mev
cut olan harp tehdidi vaziyetini gözönU
ne getirmek lazımdır. 

Eğer buna rağmen boğazlar meselc
sinde Türkiyenin istediği müzakere te
hir edilecek olursa, o vakit hükumetin 
notasında denildiği gibi: ''Lozan muka
velesini imza eden devletlerin iradeleri 
haricinde olarak tahaddüs eden ahval 

ve §erait tam bir hüsnüniyetle teabit edil 
miş olan ahkiinu işlemez bir hale getir
diğine, binnetice mevzuu bahsolan me
sele ise Türkiyenin mevcudiyeti ve bü· 
tün arazisinin emniyeti olduğuna göre 
Cumuriyet Hükfimeti ahval ve §eraitin 
zaruri kıldığı tedbirleri almak suretile 
millet huzurunda kendisine düşen mes
uliyeti deruhte etmeğe mecbur kaltr.,. 

ASIM US 

Hükiimdarların sarayındaki U8ule 
göre onları ziyaret edecek adamın ja
ket ı;e silindir şapka giymesi Mzını
dır. Ilalbuki ben hiç bir zaman bU
na riayet etmedim. Daima mavi ge
mici elbisesi ile gittim. Bıı hareke
timden sıkılan ~Jc bana garip garip 
bakan saray adamlanna clıemmiyet 
vcrmi1:crek, beyaz eldiı'e11li ellerine 
fötr şapkanu bırakıverirdim. 

tüğüm büyük adamların hiç birisin- ___ __,,_ 

den böyle bir hareket bekliyemezdim. ltalya neler 

Snra11lardaki usullerden biri de 
lıiil:iimdarı ziyarete giden adamın 

rln,ljrudan doğru!la söze başlamama_ 
stdır. Fakat ziyaretçinin lıiç bir su
al beklemeden lıemen söz SÖ!Jlemc!fi, 
f.üUin!darlan pek memnun eden bir 
t=e•ıdir., 

DUÇE ne KONUŞMA 

M usolini iJe on beş gün devam 
etmiş olan ~örüşmemiz için 
tam bir hafta ha:nrJanmıya 

STALININ SORDUGU 

Şimdi de Stalinden bahsedeyim.. teklif etmiş? 
Bir gün iki saat konuştuk. Bana ÖY-
Je bir mesele sordu ki aradan bu ka
dar yıl geçtiği halde hala unutama. 
dım. Ayrılırken bana sert bir ifade 
ile dedi ki: 

- Şimdi size bir mesel~ sormama 
mü~aade eder mi.,.iniz?. Cevap ver
miye hazır hulunmadığınm biliyo
rum. Bu göriişmemjz ı:ıiıc para ka
zandıracaktır. Ancak hu paranın hir 
kısmını Almanyanın fakir ('.Ocuklarına 
,·erebilir misiniz? 

Ren komünizmin hususi sadakala-

(tJst yanı 1 incide) 

Şöyle ki, bu üşaata göre, g-Uya İtal
ya hükumeti Maksimos'un Cenevede 
imzaladığı protokolu haber alır almaz 
Yunanistana, zecri tedbirlere iştirak 
etmemesi için, şunları teklif etmiştir: 
Hudutlarının tahkimine yardım etme
yi, Yugoslavyanın Selaniğe inmesine 
karşı tedbir almayı, teçhizatını tamam 
lamayı, Yunanistanda harp imalatına 
mahsus fabrikalar kurmayı, Yuna
nistan donanması için derhal on 
muhrip yapmayı, Anadoluda { ?) 

İtalyaya yardım edilmek şar
tile 12 adalardaki siyasiyatı tadil et
meyi, Bulgaristanla Yunanistan ara
sını bulmayı, ve Edirneyi ( ?) Bulgaris

' 
Notamız Cenevrede 

iyi karşılandı 
Paris, 16 (A.A.) - Bayan Tabouis 

Cenevreden Oeuvrc gazetesine bildiri. 
yor: Boğazların yeniden askeri ha
le ifrağı hakkındaki Türk talebi ol. 
dukça iyi karştlanmıştır. Türkiye Cu. 
muriyetinin bütün hukuki usullere 
hürmetkar bir vaziyet aldığı ve Ce -
nevrenin 'l'ürkiyeden şikayette bulun. 
mıyacağı tebarüz ettirilmektedir. 

Umumiyetle sanıldığına göre. Türk 
talebi l\lilletler Cemiyeti konselince 
tetkik edilmiyecektir. Bu talep Tür. 
kiyeye Boğazlar mukavelesinin 18 in
ci madde.<ıini değiştirmek iAin istedi. 
ği serbestiyi verecek illan zamın dev. 
!etlerden, yani Fransa. l ngiltere, 
Italya ,·c Japonyadan mürekkep bir 
konferansın mevzuunu teşkil edecek-
ti~ -

ITALYA CEJ'AP J'ERECEK 
Roma, 16 (A.A.) - ltalyan hükQ. 

meti, Boğazlar lıakkındaki Türk no. 
tasını tetkik etmektedir. ~alahiyet
tar ltalyan mahafilinde sÖ;\ lendiğine 
göre, İtalya bu notaya cevap ' 'ere. 
cektir. 
BULGARLAR KENDi MUAHEDE
LERINDEN DE BAHSEDIYOllLAI'. 

Sofya, 16 (A.A.) Gazeteler. 
Boğazlar hakkındaki Türk talebine 
büyük bir yer ayırmakta devam edi
yorlar. Türk teşebbüsünü tahlil e
den Zarya diyor ki: 

"!Jluahedelerde bir çok tadillerin 
yapıldığı bugünkü zaman Türk tale
binin muvaffakiyeti için büyük bir 
amildir. Fakat Boğazların tahkimi, 
yakın şarktaki vaziyeti tamamen de
ğiştirmektedir. !Jlalum olduğu ilze
re Trakya hududunda, bilha.'fsa Bul
garistan ile Türkiye arasında gayri 
aakeri mıntakalar vücuda getirilmiş 
bulunmaktadır. Diğer taraftan Nöyyi 
muahedesinin 48 inci maddesi, yeni 
bir mana ile 01taya rıkmaldadır. Fil
hakika bu madde, müttefik del'letle
rin Bulgaristanın Ege denizine eko
no,...u.- ... n'lt .. o,.İnin •orhP!:f/inini 00• 

rantt etmekte olduklarını bildirmek
tedir.,. 

Utro gazete.,.inde, beynelmilel hu. 
kuk profesörü Genif, Bo~aılar mese
Jesinin mufa~cıal bir tarihçesini yap. 
tıkt.an sonra ynıqınr !'!Öyle bitiriyor: 

•ortaya atılmış olan bir mesele 
vardır. Eğer silôlıların tahdidi hak
landaki mualıedeler hazrlnrr irin ne
ticesiz kalırsa uynı mualıedeler yal
nız diğer bazıları için dct'am ettirile
bilir mi?., 

Berlin, 16 (A.A.) - Bo5azlar me
selesini mevzuu bahs~den Koelnische 
Zeitung, bilhassa şunları yazmaktadır: 

''Beynelmilel ehemmiyeti noktai 
nazarından Çanakkalenin tahkim edil· 
mesi, bir Türk meselesi olmaktan zi
yade bir Rus mese1esidir. Çanakkale. 
Karadenizin Türk hakimiyeti altında 
bulunan kapısıdır. Büyük harpten ev
vel İngiltere Çanakkale tahkimatının 
kuvvetli bir taraftarı idi. Çiliıkü İngil
tere Rusyanm lstanbuldan uzak kal 
ması ve kendi hakimiyeti altında bulu
nan Akdenize çıkmaması siyasasını 
takip etmekte idi. Bu itibarla, Çanak
kalenin tahkim edilmesi Türkiyenin 
olduğu kadar İngilterenin menfaatine 
idi. Diğer taraftan da Rusya. serbest 
geçişi talep ediyordu. Fakııt gerek 
Rusyada vuku bulan derin deği~iklik
ler, gerekse Sevres muahed~si vaziyeti 
altüst etmişti. Ankara ile Moskova a
rasındaki münasebetler, bir ittüak 

Lausanne muahedesinde Chicherin, 
Çanakkalenin gayri askeri bir hale if· 
rağının Rusya için daimi bir harp teh
likesi olduğunu söylemişti. Diğer ta
raftan Türkiye, Rusyanın Kara·Jeniz
de hakim bir vaziyet almasından, Tür
kiye üzerinde siyasal ve ekonomik te
sirlerde bulunarak Çanakkalede de 
askeri bir rol oynamasından korkmak
ta idi. Halbuki Boğazların sil~htan 

tecridi, bütün bunların önüne geçecek 
bir tedbirdi. 

1NG1LTEHE lLE RUSYA DOST 1 
OL"UNCA .. 

' O zamandanberi siyasal vaziyet 
ehemmiyetli bir şekilde değişmiştir. 

İngiltere ve Rusya, eskisi gibi ihtilaf
ta olmayıp. dostane münasebetler te
sis etmielerdir. ltalyaya karşı alman 
müttehit cephe, bunun bir ifadesidir. 

Bir kaç ay evvel İngiltere, Akde
niz devletlerini ve bu meyanda Türki· 
yeyi 1talyaya karşı kendisine yardım 
etmiye davet etmişti. Ankara, B ığaz
ların tahkiminin başlıca muarızı !le gö 
rüşmek zamanı geldiğini anlamıştır. 

Müttehit devletlerin ve bilhassa 
İngilterenin Türk nota~mı müsaıt bir 
surete karşılamaları, Türkiyenirı hiç 
bir ciddi mukaveme'le karşıla!::rtııya
cağmı göstermektedir . ., 

BOGAZLAR MESELESİ MÜDAFA· 
~UZDA BİRİNCİ DEt!.ECEY1 ALIR 

Frankfurter Zcitun~ gazetesi diyor 
ki: 

"Bir kaç senedenberi, Moskova, ne 
Milletler cemiyetinin otoritesine ı . e de 
müteahhit devletlerin topluluğun~ gü
venmiyerek, bu mesele ile meşgııl ol· 
maktadır. Diğer taraftan, bir aıuha· 
sama ihtimallerini gCz ününde t u~an 
Türkiye emniyetini bizzat temirı et· 
mek istemektedir. Elycvm mer'i olan 
silahsızlandırma rejimine raffeınen, 

Türkiye, harp takdirinde Çanakl,alede 
süratle müdafaa tertibatı ahnnıasmı 

temine matuf hazırlıklar vanmaktan 
geri kalmamıştı. Fakat modern 't' hki· 
mat bir zaman meselesidir ve alelfice
le yapılacak şey değildir. Türk dile
ğinin teferrüatı heniiz formüJ~ edil• 
miş değildi. Fkat kat'i olnrak ~;)yle

nildiğine göre Türkiye, memleı:ctin 

müdafaası için birinci derecede ehem· 
miyeti haiz olan Boğazlar mıntak:ısın· 
da tam bir hakimiyet istemektedir. 
Türkiyenb, böyle bir harekete g••<,me
den evvel. dostlarının yardımını lt'miJl 

etmiş olduğu muhaklmktır. Milletler 
cemiyeti, şimdiye kadar bilmiyor gö· 
ründüğü 1!> uncu madc~c mu<!ibinı e bil' 
sulh muahedenamesini tadil E'' mPIC 
iktidarında olup olmadığını ispa ~ et• 
mek fırsatını elde etmiş olacaktır. 

ALMANYA İLE TÜRK HAREKETİ• 
NİN MUKAYESESİ 

Berliner Zeitung Ammittag gaz::ıte
si, Türk dileğini hakimiyetin lojik bil' 
hareketi olarak kabul eden RusyanııJ 
7 mart Ren meselesinde çok başka bil' 
vaziyet takındığını yazmaktadır. 1 
martta Almanyanm yaptığı ,gibi, Tüt" 
kiye de, milli mukadderatına ve de\"' 
let olarak hayatf emniyetine müt eal• 
Jik deliller ileri sürmektedir. Bu iti• 
barla Türk notası vaziyetin değişmie 
olmasının nazarı itibara almmasmdaıl 
başka bir millet, emniyetini mrıc!aS~ 
geçmiş sö:lcrle ve sun 'i olarak trmiO 
etmekten imtina cdcr~c buna i~:r3' 
edilemez . ., 

me,·zuu bahsedilecek derecede sıkrlaş- ---------------
mıştı. Bugün Rusya Çanakkaleyi, ce
nup sahillerinin ilk müdafaa hattı te
lakki etmekle ve Boğazın tahkimi 
ile bilhaı:;sa alakadar bulunmaktadır. 

Suriyede 
mechur olmuştum . ~oracağım şeyle. 

ri öyle hazırlamış tım ki DU~enin ,·e
receği ce\'apların hiç biri hunlardan 
1.~ramıyncaktı. Konuşmalarımız öğ

IC'den rnnra oluyordu. Hayatımda 

ilk defa olarak müzeleri Ye kiliseleri 

rı menettiı'i'ini hildi~im irirı hu sHıü 
hayretle kar~ıl:ıdrm . T:thii tamahkar 
~öriin meır.ck i~if'I kı>nd ic:ine miishet 
ceyap verdim. Berline gitti~im 7.n -
man oradan Sfaline hir makhuz gÔn
derrlim. Bu makbuı, hir havır işin,, 

verdiğim paranın karşılığı idi.,, 
tana bırakmak şartile Sofya. hüküme- '!!!!!!!!!"'!!"'"!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-'!!!'!!-!'!'"'"'!-~~~ Damat 1Vamı Beg i; 

başına mı gelecek? 
!~l'Zm"den muknddec; şehirde hulun. ---------------
mu· oluyordum. Bh hastabat.uc1 idam edild' 

lusolini SC'<ıini yüksetlmeden da. Londra, 16 (AA.) - Beş çocult ana 
ima metin hir ifade ile cevap ,·erme- sı, 34 yB.§ında Vaddingham isminde
ri :\det edinmiştir. Hiç bir zaman ki hastabakıcı kadın. bakmakta oldıı
ı-ö~lcrini tekrar ederek ifade~ini ta~.1 ğu malül bir kadını zehirliyerek öl-! 
,.iha HiT.lım görmemi~tir. Bir iskrim 

1 
dürmek suçundan bu sabah idam ccfü 

1 
mü~rıdell':;i tarzında fikir mübadele.;i miştir. 

,·:ı··chr. Bununla lıeralıer hu meşhur1 Mnlul kadın hastabakıcı l c!'ıindt> 
r:ı •;hn ta hı mm fikirleri ne m n ha fofot bir vasiye~n:ıme yazmrşh. lngfü~ rcclP 1 
rtmnkfen ele reldnmeclim. Hiç bir r.on defa iadm edilen kadın, koca<:mır 
~ey kn~rrmamak için büyiih. lıir dik. zehirleme~cte.n suçlu madam Iıiajor o
kat sarfetmek ,.e hafızamı i~letmcl< 1ı lup 1934 kanunuevvelinde idam edil
mecburiyetinde bulunuyordum. Be- mişti. 

tini Garbi Trakyaya karşı beslediği 
emellerinden vazgeçirmeyi ve ilah ... 

Ayni hikayeye göre Maksimos'la 
arkadaşları bu teklifleri rcddetmişfor. 
bunun üzerine ölen general Kondilis 
ltalyada pek parlak karşılanmışsa da 
Maksimos'la arkadac:ları ltnlyaya 
meyletmiyc ba')lıyan Kondilisi de sar
mışlar ve memleketine büyük fırsatlar 
kaybettirmişlerdir'. 

Yukamia soyıeciiğimiz gii.ı: t~i-..-r:ır 

1 
edelim ki lm ifşaat hfüaycsinc inanmm 
değiliz. Ne dostumuz Yunnnistantn• 
böyle teklifler aldığına, ne de dost 1-,1 

talyanın böyle teklifler ileri sürdü-

ğüne inanmıyoruz. 

Hele yurdumuza taalluk eden sa
tırların manasını, hiç bir İtalyan dip 
lomatik muhayyilesinde yer tutmıya

cak kadar çocuça bir iş buluruz. Hat
ta bu şayiaların dolaştığı sıralarda 

Yunan hükumetinin bunları derhal 
tekzip ettiğini yazmayı bile fazla bir 
şey srtyarı:r.. Bu itibarla yukarıki ifşa
atın { ! ) Venizclist gazetenin Antive
nizelictl"'rc hticum için bulduğu par
lak! bir masa ha::ıı habe:Linden başka 
bir şey olamıyacağma kani bulunuyor, 
bunu bir garabet misali diye i§aret e
diyoruz. 

Suriye gazetelerinin yazdığına göl'1 

Damat Nami Beyin Suriye tahtına ge' 
tirileceği şayiaları yine tazelenmel~t= : 
dir. Damat Nami Bey Fransız Sli ko~ 
serliğile görüşmelerde bulunmuştur "' 
bundan sonra Beyruttan Şama gelert:~ 
mason locası mensuplarile de uzun t~ 
maslar yapmıştır. "Eldüstur" gazet~. 
Fransızların Suriyede tecrübe devre51 

ne nihayet vererek müstakil bir idsf~ 
teşkil etmeğe karar verdiklerini ve 1'ıJ 

· · d -'el' nun ıçın e damat Nami Bey ile ~ 
vereceklerini yaz;maktadrr 1 



1 ~ K~;k~~d~~ s~~~~~ Hı ___ S_P_O_R_ı~ı 

~ı l 
Bu haftaki maçlar 

,~zanı Teneşir Pak •ar l 
Yazan : Sermet Muhtar Aıu~Atalıu sll7iJI 1 Güneş - Beşiktaş 
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- Buyurun, başkatip beyefen / Başkatip, hiraz duralaclı; fa-
di sizi bekliyor!. Dediler ve baş kat gene tebşir etti: 
kitabet dairesine götürdüler. Baş-' - Zatıalilerinizin Ula evveli 
katip, selamı şahaneyi tebliğden payeli olduğunuzu zannediyor
sonra ôcdi ki: dum ve öyle $Qylemiştim. ŞC'vket-

5 - KURUN I 7 Nf SAN 1936 -
Muhtelit Mahkemede 

• 
veresesı Abdülhamit Bugün 

davasına bakı 1acak 

- Mavakar evvelen tahriren mcab: (Git, heyin balalığını teh
yazmamz, bilahare mütemmim şir et!) eledi. Fakat şimdi ınüşkiil 
tafsilatı şifahen hildinncniz hak- bir mevkide kaldık. 
kında iradci seniye şeref taallük - ? ? ? 

Bu hafta lik maçlarının sayılr ma ç· 
!arından ikisini ayni sahaya rast ge1.ir 
mektedir. Taksim stadrnda evvela 'Gü
neş - Beşiktaş maçı, sonra Galata sa • 
ray - Fener maçı yapılacaktır. G ala · 
tasaray ilk devre maçlarında Fenere 
karşı beklenmedik bir ı:ıayı facl<it le ye
nilmiııti. Bu sayı farkının yeri;nÇ e olup 
olmadığını bu ikinci maç bize anlatmış 
olacaktır. Maçların programı: şu dur: 1 

BUGON YAPILACAK M'AÇ;LAR 1 
etti. - Yarın, alessabah, Nezarete 

Hacı hemen imleme, kağıda sa Ula cvvelHğinizi, üç dört gün son-
nldı ve şunu yazdı : ra da b:.:ı.lfllığımz tebliğ cdeıiz !. 

"Cenabı hafızı hakiki ve kadi- Hacı, fesi düzeltip, göğsün~i ka-
ri mutlak, ömiir ve afiyeti şehinşa- vuşturup, yerle beraber kandilli
hilerini ilelehet müzdat, erikei yi çaktı: 
devlet ve saltanatındaki kararla- -· Cenabı Rabbı mennan. şev
rım ilf-ı. yevmülkıyam berdevam kepe nah efendimiz hazretlerinin 
buyursun fı.min ! .. öıni.ir ve afiyeti cihan kıymetleri-

Kerimem cariyelerinin ahiren ni mi.izdat ve feravan buyursun! 
kesbi iştidat eden hastalığı ve e- Başkatip, gene sordu: 
tıhb~yı haz ikanın gösterdiği lü- - En büyük nişammz? 
zum üzerine, mumaileyhaya be- - ? ? ? 
rayı tebdilhava, Büyükadaya nak- - !kinci Mecidi mi, yoksa Os-
lihane eylemiş ve bir buçuk aya mani mi? 
karip ol cezirede ihtiyarı ika- Dana, geveleC:~: 
met mecburiyetinde kalmıştım. - Dördi.incti ~1ecidi, be~inci 

Bu akşam, yani mahı teınmu- Osmani .... 
zun 18 inci ve arabi Recebülfer· Başkfıtip, g-ene duraladı: 
din 13 üncii gUnii akşamı, hanei - Ni~n keyfiyeti kolay. Em-
fakiraneın civannda sfıkin, Evkaf sali var; iki üç rütbe atladığı va. 
Nczal'~ti celileleri nıühendislElıin ki.. Şevketemab, sinei sadakat 
den ye esdikayı hiimayunlanndan definenize birinci rütbci nişanı 
Artin Horozyan efendi ku1ları, z1şam Osman iyi ihsan buyurdu

çakirlcrini hini zivarctindıe: (İs- lar. 
kele karşısına~." Sinyosoğlu~mm Hacı: (Cenabı vacibülvücut..) 
tahtı tasanııLncfa bulunan gazi- diye girişerek gene basma kalıp 
noad, ermeni feserlesinc:ıcn ve ser- duayı tekrHrladı. Başkatip, asıl 

n~crdelerinden y crvant tnekciyan şimd~, Dana'nm canına can kattı: 
-ıJJH~rr:fi.abisin, etrafına bazı ke.san - Scvketmeab, halalık rütbe
loplarlığım. rliyaı·ı C'frenci<le tabe· nize terdifen 100 lira zammı ma
dilegelen "1\Icşveı et,, paçanasile aşla Şurayı devlet Mülkiye daire· 
crmeniyülibare bir taktın f esad· si azalığına naklinizi emir ve ira
<lmiz varak pareleri hempalarına de eyliyorlar!. 

1 kt. w • ·) 1 ·ı L •· d k Hacı, gene yerlere eğilirken, peş ~eş çc · ıg:nı J, 1aSı.;t.;.Sa a ·a 
1 l\arsıki sordu: Jildirmesi Uzc, ine, sanive fovtet· • 
me·~C" · '"';;n nıu:ııı:ı·ı(""h t rtin Ho- - ~föhendis Artin Horozyan 
rn?.·-~ n efendile ol . mahalle ~ita JI cf endi nir: in hera bcr gelmedi diye 
ct~i 11 . fUal huyurdu1ar,mumaileyhin de rüt 

rel'unini meı-kuıninin her tür. 
lU teda biri ihti: ati~1e~~e ha~ vm -
muş oldukları içlerinden birini de 
lebic"ı~ryarla gözcü bıraktıkları ka. 
rirn~i katra ile anlruşılnrn.~ı üezrine 
nezdine doğru bir kaç hatve bkar 
rühUmde, lfıini birlin bize thğnı 
savlet erlerek rüfekayı haha~eti

nin firaıını tef;hile ağaz etmiş ba
inayetiillahütaala alt ecUlerek g-a. 
zinoi mezkürun gizli odasına gi
rilmi~, hahislerden bir kaçı üzeri· 
me atılmağa yeltenmişlerse de ~w
nı bari ile anbrın da tecmiizü va
kileıi bertaraf edilıni~. va eseffıki 
içlerinden birinin evrakı ınuzırre
yi hamilen kaçmağa muvaffak ol· 
duğu görülmüş, herhalde sahilden 
bir sandala veya tcbaai ccnehb·c
den bir fren~e ait ç:at<rnaya caki
hen bir semti meçhule kapağı at· 
trğı melhuz bulunmu~tur. 

Ariz ve amik tahkiki hiiviyete 
vakit namüsait niduğun "1:m fir:ı

tii merkumun, Y ervant lnekc\yan 

bagisi olnbilnwsi de ihtimali gaHp 
tir. Ke~1fiycti daha fa7.ln t:ınıilrn 
\i.isü ve istiJ:aatınnr:ınem m~·n -
dir ve buna. 7.antive Nezaret; rr
lilc1eri, hema hnklu1 a kadirdir ... 
• 1.} 
lı. l ... ,. 

naC'k:-tip, ! ~3.P1htllinini ~]\·p 

rek, arizayr hf..ı ıilcn huzııı·a ;:cif ti. 
On c':ı.kika an"ak gc:m"çti ki oda
ya döndü VP sorc1u: 

- Rütbei fllilcri Ulü ~vv ..ı: it~~ 1 
cleı,;;ı mi? 

Dana cevabı verdi: 
- Ula sınıfı sanisi.. 

besini ve nif;anınr terfi iradesinde 
bulundular. Lisanı cfrence vukufu 
varsa, :i\fobcyn tcrcümanlrğmda 
istihdamı arzu cyli~1orlar. 

Hacr, Aıtin hesahma da teşek
kür ve minneti geç:ti. 

iki ay sonra.,. 
Şimdiki Esseyid Hacı Dfına'yı 

görmeyin... Artık yamanların ya
manı olmu~tu. 

Haftada iki gün sarayda idi. 
Bendeg-j_ndan Kadıri bey vasıta. 
s"le maruzat, yani jurna 1 yetişti
rip duruyor, cltaf ve selamı şaha
nclcre ma~har oluyor, .kırmızı ke 
selerdc yüzlerce çil altın ih~an a
lıyordu. Aı katlan arkaya da veza. 
retinclcn, sadaret müsteşarı .1\1 e
nmrin i mülkiye komisyonu !"<'İsi, 
Rfümmat emini olacağı söyleni
yordu ... 

Kırkından sonra awn Hacı, 

biti k:.\nlanmca büshfülin azmı~tı . 
Her akşam Tepebaşı bahçesi11dr. 
Vakti kerahet gclinre. hahc:cnirı 
köşkünde, çilingfr s.ıfı asmın h:ı
şıncla ... 

Yatsıya kad~r nr!l~a atı~trr 

ın-ı ... Yatsı<lan ~onra hıyrli dışarı 
l'cyoı!luının Şif:lide, P:rngaltıdaki 
cn pıPstesna pilir'l'ri... 

Haftalarra cviı1f' :ıvak atma
,lt,!'• o luvor. hep k:u-c:rc1a ~ece li~·or, 
; i:·~yı dcvkte on Jw· criincle bir 
11\nVOl' Ömıi;nii. r;i .. i111Ü AVk Ve 
s:• 1a ile gcç:r;~·c? ,:u._ . 

1ki ay geçmiş, üç:iincil ay yan-
lanmanuştı. Snltanahmct cami-

Fener Stadı: 
Topkapı - Anadolu B. talC mları sa· 

at 14.30 hakem: Samim Talu:. 
Vefa - Eyüp B. takımları.:saat 16.15 

hakem: Ekrem Ersoy. •,l ıı 
Şeref Stadı: a 
İstanbulspor - Hilal B. takımları 

saat 14.30 hakem: Şazi Tezcan . 
Beykoz - Siileymaniye B. takımları 

16,15 hakem: Tahsin. .l'<. !. . 
Taksim stadı: " • ' • 
Beşiktaş - Güneş B. takımları sa • 

at 14.30 hakem: Kadri Celal. 
Fenerbahçe - Galatasaray B. takım 

ları saat 16, 15 hakem: Feridun Kılıç. 
YARIN YAPILACAK MAÇLAR 
Fener stadı: 
Alan gözcüsü: Saim Turgut. Top -

kapı - Anadolu A. takımlan saat 11.00 
hakem: Şazi Tezcan. Yan hakemleri: 
Feridun Kılıç, Namık. 

Vefa - Eyüp A. takımları saat 12.45 
hakem: Sadi Karsan. Yan hakemleri, 

1{')' ~ Ekrem Ersoy, Hayri. 
Şeref Stadı: 

Alan gözcüsü Ali Rıdvan. İstanbul· 
spor - Hilal A. takımları saat 12.00 ha· 
kem: Cafer. Yan hakemleri: Rıfkı, Sait. 

Süleymaniye - Beykoz A. Takım -
tarı saat 13.45 hakem Suphi Batur. Yan 
hakemleri: Halit özbaykal, Tahsin. 

Karagümrük - Kasımpa;ııa A. takım· 
ları saat 15.30 hakem: Halit Galip. 

Taksim Stadı: 
Alan gözcüali: Muhtar Oygur. 'A. 

Hisarı - Ortaköy A. takımları saat 13 
hakem: t. Muhittin. 

Beşiktaş - Güneş A. takımları saat 
14.45 hakem: Kemal Halim. Yan ha -
kemleri: Feridun Kılıç, Samim Talu. 

Fenerbahçe - Galatasaray A. takım· 
ları saat 16.30 hakem: Ahmet Adem. 
Yan hakemleri: Şerif, Esat. 

Not: Bütün sporcuların bu ma.çlan 
seyretmelerini temin maksadile stadyom 
idaresile anlaşma yapılmıJ ve tribünün 
herkes için 50 duhuliyenin 25 kuruş ol· 
ması kararlaştırılmıştır. 

23-4-1936 pertemı'be yaPılacak Şilt 
Maç lan. 

Şeref Stadı: 

Alan gözcüsii: Ali Rıdvan. Kara güm 
rük - Ortaköy (A) takımları saat 12 
hakem: Cafer. A. Hisarı - Beylerbeyi 
(A) takımları saat 13.45 hakem: Şazi 
Tezcan. Eyüp - Hilal (A) takımları sa 
at 15.30 hakem: Suphi Batur. 

VOLEYBOL 
T. 1. C. t. lstanbul bölgesi voleybol 

heyeti batkanlığından: 
18-4-1936 cumartesi günü Gala • 

tasa ray lokalinde yapılacak ma~lar: 
Galatasaray - Beykoz. saat 16 ha 

kem Ali Rıdvan. İstanbulspor - Fener 
yılmaz, saat 16,30 hakem Ali Rıdvan. 

Fenerbahçe - Ilil51. Saat 17 hakem Ta· 
l:ıt Özışık. 

ının onu helcdiye k:w~slan. po-
l i!'lcr ve bil' ceınıni gafirle dapclo-
lu ... 

Ro"alar. rlrn·islcr, decieler, teh 
lilh:mler, kava~lar, pofü;ler, ko· 
mi!-1erl0r, hüt-i..in F,,·kaf halkı, Şfıra
yı r1rvlcıt f~7al:rn ve kfıtipleri . ce
na7<m in ilniinii, c'rafım, ark,ı~mı 

alnr"' 1 :ıı·. T)j,·~11,·oltınd:ın Rc~·azı. 

da r1 "''Tru yii l'Üwıı·J ardı. 
Yrı,•:ı k:ılı"ııı·m1larına hir;kmi~ 

h"ll··ıı arasmd:ı. kulağı c"Pli!dcr
r1en 111·i. ,·:uun ch"ı Jdpe f ıslad r = 

-- r 1"
1

• (':1~1TJ'1 ~~l'1 t<ı:7:~1') nı:Hl• 

r:-· ...... ı n:.n rtC'··il: hu kim hilynr 

nm:u:ı'? Bir ,·:-k;t1"r, EY!\:.:ı fh yn. 

baz dedikleri bir Harı D5nii ~·nk 
muydu, işte o... Nalları karşıda 

Bay ıJlalLmut /ı:sal Bozkurt lliikLime limizin noktai nazarmı söylüuor. 

Türk - Fransız muhtelit hakem 
mahkemesi dün biri öğleden evvel, biri 
sonra olmak üzere iki celse yapmış, Çuı 

kurova, Jorjdaras, Bavter mareşal da • 
valarını tetkik etmiştir. 

Föniks Şirl<etinin 
iflası etrafında 

Çı.:kı.:r~v:ı ~:.v.::.:nr.!:: :ı:dncyi Saylav 
Bay Mahmut Esat Bozkurt temsil et. Diğer sigorta şirketleri-
mi~. hükumetin noktai nazarını serd ve nın de alakası var mı? 
müdafaa etmiştir. 

Jorjdaras davasında yapılmış olan 
ekspertizin nisbeten hükumetimiz nok· 
tai nazarına muvafık ve vakıt dar ol • 
duğu için geri bırakılma isteği redde -
dilmiştir. Bugün Abdülhamit veresesi 
davalarına bakılacaktır. Mahkemenin 
bütün davalar hakkındaki kararını an • 
cak pazrtesiye vermesi muhtemeldir. 

L K 1 s A H AB ERLER u 

JAPON ELÇ1LlC1NDE - Türk
Japon dostluk azasından şehri:nizde 

bulunan profesör Okubo şerefine dün 
Japon elçiliğinde bir ziyafet verilmiş
tir. 

* Liman idaresinin 927 senesinde 
Kleopatra vapurundan alarak muha
faza için ÇUbukiu gaz depol::ırma koy
duğu 1100 kilo kimyevi maddenin şim
~iye kadar sahibi çıkmadığı ve bo
zulduğu cihetle denize dökülmek su· 
retile imhasına karar verilmiştir. 

* Vali ve belediye reisi Üstündağ 
ile becldiye fen mühendisleri Florya· 
da yapılmakta olan tesisatı kontrola 
başlamışlardır. 

* Geçenki büyük fırtınada batarı 
Deniz Ticaret müdürlüğüne ait lnci, 
Altıntaş ve Altay rnotörlcri Yemiş is 
kelesi açığında battıkları yerden çı

karılmışlardır. 

* İstanbul .naliycsi yeni maliye 
teşkilatı hakkında hazırladığı projeyi 
Maliye Vekaletine göndermiştir. Pro· 
jeye göre Eminönü, Ve Beyoğlu gibi 
ticari işleri fazla olan yerlerde birden 
fazla maliye şubesi bulunabilecektir. 

* Tramvay kumpanyası, F..dimcka 
pıdaki tramvay kavisi iGinde bulunan 
beş on binayı istimhik ederek burası· 
nı bir park haline gctirmeğe lcarar 
vermiştir. Meydanın keşfine başlanıl
mıştır. 

.;: Belediye halkm yaz günleri Boğaz 
Adalar ve diğcr sayfiye yerlerinden 
a7.ami :::urette istifade Cdt~bilmes: için 
vapur ~eferlcrinin GOğnltılmac:ıım \ 'C 

yeni tarifelerin bu esas \izerindt'n ~·t> 
pılma~ını alal.adarlara biklirmi:.:tir. 

• "' Gümrük binalarının Liman ida 
rc::ıine teslim \"e anharlarl~aki cşvamıı 
dc,·ir muamelesinin yapılması içi •• ha 
zırlıklara b~cılanılmıştır. 

~~---~~~~~~~~ 

Yen1 Ese1 /er ...................... 
ZEHlRL1GAZLAH. VE l{OI~l'Nl.1/. 

ÇARELERİ - Vefa lire: i muallim~c-1 
rindcn kimyager Mazhar Tobıır'ur ı 
Kültür Bakanlığı melctepler müfre~:ı.~ 
programına göre orta m~ktcp \"C li::c 
talebeleri için yazdığı Zchirligazlar ,.c 
Konınma çareleri adlı kitabı çıkmıştır 

Kitap halkın da anhyabilc~eği b 'r 
Jisanla yazılmtşt~r. (G~) lJ::y~il;: nayıfn 
(42) resim. riyatı yalnız ı.ı:;ı kuruş· 

tur. Karilcrimiz~ tnvsi~·c ederiz 
cınmnnmı mmnınnmff1wvmJ•fffl'mnHU11mnımttmımt1nmımnıımıffıtHınr1tmM• 

rlikmi~. Kanl~rla iç:m;~ içıni<;. s~:

nairn. İ-\ " r~ı <'a\'İağı l" eKııı is. . İ\ ı r

k!nf.mı so11r~ azanı tcme~ir p:tk· 
lar ! ... 

SON 

Günlerden beri dedikodusu oian 
Föniks sigorta şirketinin iflası bı.itün 
Avrupayı alakalandıran bir me~cle 

halini aldı. A vusturyada 200,000 kişi
nin hayatını sigorta eden bu şirket 
hakkında Avrupa gazetelerinde yazı· 
lan yazılar çok dikkate şayandır Ri
vayetlere göre şirket iflasını gizlemPk 
için uzun müddet Avusturyada salft
hiyetli hükumet adamlarına rüşvet 

vermiştir. Bu rivayetler arasıııda A
vusturya faşistleri reisi Prens Star
hemberg'in annesinin de 10,000 ~ilin 
aldığı vardır. 

Avustury::ı. hükumeti sirkctin dör· 
dü de yahudi olan direktörlerini t'·Yl.i! 
etmiştir. 

Şehrimizde yaptığımız tahl:ıkata 

göre 30 senedenberi memlekctiınizrle 
çah~an bu şirket, burada pek çol: ıf:le

re girişmiş bulunmaktadır. Ve cıırkct 

resmen iflas ve tasfiye edildiği tak
dirde milli reassürans, teşekkül •. ı miş 
olduğu 1929 senesinden sonraki mu
amelelerin yarı hissesini ödeyccPktır. 

1929 dan e\'Yelki senelerde bu ~irket• 
le &igorta muamelesi yapmış r.ıı.ııln· 

rm paraları ne olacağı hcnii7 belli 
değildir. 

Şehrimizde bu işierle al:lkadaı ma
hafil Föniks'in rcsmeıı iflas Ye tasfi
yeden kurtulabilecefine kat'iyyen ih
timal vermemektedir. 

Bu iflttstan dolayı /\ vrupa miimcs· 
sillerinin ~örecel:lcri zarar ınemlelrn
tirnize nisbctlc kat kat fazladır 

BAŞKA ~tRKETLERlN V AZtYET-
LERl 

Föniks sigorta şirketinin iflasa sü· 
rüklenmesi üzerine bununla aliıh1dar 
bazı diğer ııigorta şirketlerinin daha 
müşkül vaziyete diişeccldcrine dni ~ 
çıkan bir rh·nyet tah::ı.1<kuk etti. 

Gene merkezi A vusturyada lnlu
nan Danüb sigorta ı;irkctinin s:ı •nlıi· 

yettar bir mUmessili bu bahis etrafın
da şunları söylemiştir: 

- Bi:::im şirketin Föni1:~ ş:rı·cti 

ara.'iında hiç lJir miiııa.<;cbct y11;,tı•r. 

Bil61:is Fijnil:.s şirl;eti ı.:ahudilrr rara
fmd.an idrırc cdildi!;i lıalrle b::::hı• , ·r-

. ket Almmılar tarrıf uıdrııı iclarc 'dil
n•e1;lC'lir. nu scucptcıı dolayı iki şır
J.:ct arasıııtl.a l1ir 1ıcvi rekabet 1'( :: rl
diyct lJilc rnrdır. Dtı ritmycti dt J·rr 
luıldil o•ıııi .?frl:clin s:nı~ar yahtır1,'l<.;r i 

r;ıl;armış olacaklarclır . 

TASARRUF HAFTASI f' A. 

DALYA VE DIPLOMAL.4.P..I 
DAC!TJLIYOR 

!':~14 • v:1:; seneleri Tasarruf ve Y rr· 
li malı haftalarında Ulusal P.ko: cıın i 
ve Arttırma kurumunca tertip c :ik·ı 
Vitrin müsabakalarıncla kı-z'1.naiır:n 

madalya ve diplomn'arı önümüz-lekl 
pazar günü saat (15) de Cağalo~hın
da Eminönü Hall<c' i s:ılonW1dn dr.ğı
tılscakt ır. 

Prograr.; ~udur: 
ı - İstiklal marııı, 2 - fümiE"rant 

3 - M•dalya ve diplomanm tevzii, 4-. 
Çay ve müzik. 
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izamettin Nazif'in söz~eri ....................................................................................................... 

Fabrl'y 
akta g·"r 

"Yahya Kemal'le aralarında bir 
gürültü olmuş, bana ilk sözü .. ,, 

Nizamettin Nazif, muharririnıize 
söylediği sözlerin diinkü sayımızda 
çıkan birinci lı.ı ımnda sanat hayatı, 
eski ve yeni edebiyatımız hakkındaki 
düşiincclcrilc kendi şiir teUi/:kisi ve 
umumiyetle 11esir sanatından bahset
mişti. Bu kısımda da eebi11atmu-I 
zın yancıları lıakkmdaki düşiincele

rinl anlatıyoı·: 
- Bir az evvel şiir ve nesir mev

zularını konuşurken, bunlardan bi. 
rincisini bir ceset halinde yere sermek_ 
ten ~ekinmediniz. Fakat bunlardan 
her ikisini de aynı zamanda kullan
mıyn çalışmı ediple1imiz, ml',Sela 
Jliisim rnr. Hftşimin tlİiri hakkında 

ne dersiniz? 
- De birader, Haşim nazım yaıı;. 

dığı günlerde meçhuldü. Çok oku
nan bir gazetede, yani İkdamda 
''Bize göre,, lerini yazdıktan sonra şa
ir olduğu anfaşıldı. Ve daha eskiden 
yapbğı polemikleri hatırlamıyanlar 
onun evvelce Ye anc.-ak dostlar ara
fl!mda muhabbet edilirken tekrarlanan 
mısralarını da alıp okudular. Fnkat 
habide tempolarla yazı yazdığı gün
leri kendisinin çocuklukla iptidatlik 
ve kanat alıştırma devresi olarak ka
bul etmek lütfünde bulundukları için 
kendisine fazla sataşmak istemediler. 
Bizzat fU Orhan Seyfi inşa merhale
sini geçmiş olanlann içindedir. Ve 
nesre yan bakmayı bir tarafa bıraka
nk, garip bir sanat olan şu nazım
cılığı bir kenara a lc;a, kim bilir bel. 
ki de yüksek bir şöhret yapabilir. 

Halit Fahriyi demin sizden evvel 
<= okakta gördüm. llattA aralarında 

Yahya Kemal ile bir gürültü olmuş. 
) nun s ebebini öğTenmek istiyen bir 
:ccessiislc Imrı]ık kendisine ~aklaş

' ım . tik sözü, bana bir mecmuai e~ 
ır çılmrmıya hazırlandığını söyle
•u c!.tcn ibaret oldu. Dostuma ~öyle
meğc vakit bulamadığım ~özü, senin 
'n ıtanla bildireyim: 

lki iiç gün evnl bana üç imzalı, 
otuz it,i sayıfalı, Jcü~ük kıtada ve 
iiz~rinde ''Üç his, üç akis,, diye lJir 
de adı olan bir mecmuai eş'ar gön
dermişler. Bu ~eşit yazılan sevme. 
diği,ıi bir dahn tekrarladıktan sonra 
deriaı ki, eğer hakiki sanat sahası 
olan nesre inanmamış gafillerden bu. 
lumeydım, bn küçük kitabın içinde 
kan~ alıştıran üç yeni imzanın ilk 
ese~rini, dos tum Halit Fahri, se
nin ,.e bütün seninle beraber olanln
rın, yani hececiler ;neslinin hiç bir 
kitabında bulmadığımı söylerdim, 
Halit Fahri! 

Siz şair Snlih Zekiyi kendinizde,n 
saymazsınız; fakat şair Salih Ze
kinin, Abdullah CeYdet merhumun 
çıkarıp da bir türlü okutamadığı Jr
tihadın bir nüshasında "Anne?., adlı 
bir nazmı olduğunu size söyler \'C 

gösterirsem, sanırım ki onu da be
ğenmemezlik edemezsiniz. 

ROMAN. l 'E ROJIANCILIK 
Ust.adr, bu balıistc durilurmak 

mecburiyetinde kaldım. J'e derhal 
ronuuıcılığınuz etrafında sormak is -
tediğinı başka bir suale uertim: 

- Ben, bizde roman bulunduğu

na kani değiJim . ArkacLışlar roman 
değil, büyük hikflye yazıyorlar. Ro. 
bir parçanın deskripsiyonu değildir .. 
bir parçanın dcsl<ripic;yonu değildir .. 
Roman, baştan başa bir mükcn·ena1 
yaratmış olmak demektir. Kokusu 
haşka, renkleri başka. tipleri baş. 
im, her şeyi bambaşka ve "tek., i 
içindeki cemiyeti:! beraber veren ese· 
re derler. Delki alay eder ağalarım 
ama, roman deyince, hatırıma mut
laka Ekmekçi kadın, Simon 1\fari n 
benzerleri gelir. Ha.kiki S..'lnat, mut
lak ve mutlnk meloclramntiktir. l\le
s eF! bir vodvil jçindc bir lıayntrn tab. 
Josunu yapmak acaba imkfın dahi- I 
tinde midir?. Binaenaleyh tiyatroya 

da ınu\'affaki) etini melodramda a · ı' 
rama.smr tavsiye etmelidir. 

Mahmut Yesariyi yüzde yüz rand-

rinde orijiı::ıJ olnmnması i ~in imkan 
yoktur. 

Gene bil) üt· hikayecilerimiz ara
<;ındn clo~tum Etem lzzcti -.:ıy:ıcağım. 

Etem in "Foya,, sı Ye "Yosma .. ~ı. 

Yo.smnnın bilhassa baslangıcı pek 
mü{temrneldir. J~temin kendlı ine gö
re bir iç traj~disi var. Yalnız ·o, ro
mancıyım iddiasındadır. Hana im -
lrrsn romancılığı heniiz onun idd iası

dır. Fakat ~·erdiği eserlerin her hi
ri inde hulduğumuz trajediden fış
lmmış bir lrnç p:ısajla, hen sanıya_ 
rum ki o nneak. hen.üz daha i<:incle 
tckemmiil etmemi<; ,.e tekemmül rtti-
ği gün eser halinde te~{e\-vüniinii de 
temenni edeceğimiz bu iç trajedisi ile 
bi1,c <;ok beğenilecek olan romancı ,.e 
"dibi , ·er!'cclttir. Yalnız unu rla '"ÖV

lernck Vizrmdır ki Et<'m bzcttc t " ıj_ 

kulade bir tahkiye kudı·eti rnrdır. 

Daha sonra .... Osman Cemal. Ke· 

lSTANBUL - ıs Opera parçıılnn (plt\k) 

19: Haberler. 19,15 (Hava hUcumlan. Zehir 

11 agzlnr ve korunnıa esasları) Jlakkmda kon 

fcrans. Vefa lisesi kimya öğretmeni Mazhnr 

tıi.rafmdan. 19,45 slgan hava.lan (p!Ak). 20. 

Halk musikisi. 20,30 stUdyo orkestraları. 21. 

30 Son ha.bcrİcr. Saat 22 den sonra Anndolu 

a,jansmın sazetelcre mahsus havadis scrvlst 

ı.·crllecektlr. 

[füalannda Y\lı!Jz lıtıU'CtJI olanlar, ttu 
rlndo muamelo görenlerdir. Rnkamlaİ 
Nl!lt 12 de kapanllJ ..aab:t flyatWııur. 

PARALAR 
•Londra ti t O, •Viyana u.-
• Nevyork 126 - * Madrld 16 -
"'Partı 167. - "'Bedin K2. --
• Mllt'Lno \M- * Varşova 24.-
ıt: Drtıkseı "ı2 - •Buda~e ııa-
"'Atına ~.-- * BUkreş ıs-
•Cenevre ,,15 - * Bclgrad lı2 -
•Sotyo l!4. - • Yokohams M-
• Arnstcrdam 84.- •Altm ına -
•Pralf 112- *Bankııot 288-
• Stoi<holm 81J-

ÇEKLER 
• Londra t'22, *Viyana ·~oo 
•Nevyork 0.71W> •Madrld fı 80&> 
* Parts 12oa •BerUn . 1.9710 
*'lld!IAno 100Mi6 • VB.l"§Ova • 2188 
*Brüksel U880 •Buda~ 4 f>Sr:ı ı 
*Atına t:1Vi96~ * BUkrq tOSHl>70 
•Cenevre 24S.lb * BeJgrad 1!4!11f> 
•Sofya ti4,2116 • Yokohama :!. 7M~J 
• Amsterdam 1.16..~ • Moskova '2~ 937b 
•Prat 19,1882 •Stokholm 81118 

ESHAM 
lf &nltam 10 80 

*Anadolu l!4.SO 
Reji t125 
Şlr. Hayrty lf> 000 

• Merkee Bank 66 
u. Slgoı1.ıt .oo 
Ponomonb ~.00 

lstlkrazlar 
* 1933 T.Bor. l 23.6711 

Xramva.J 11.00 
•~mento ıorırı 

Unyon Det O 00 
Şıırk Del o 00 
Balya !)(X) 

Şark m. ecza J 00 
Telefon 0.00 

Tahvlller 
B:lelrtrtk 

Ki- P. K§. P. 
Nev'i: En az En çok 

Buğday (yumuıak) üzerine Jl1ll • 

anı.ele olmamıtbr. 
u (sert) kilos.u 6,7 

3,27 
5,20 

6,15 
4 

5,2,S 5,12,5 
4)5 
49 57 
65 

20 
37 
1500 

23,21 
38 

T k • CUMA Curaıortesi 
· a VJm f 7 Nisan 18 Nisan 

;=::;=:;:::;::=:::==1'24 Muh.nrem 25Muharem 

GUo do~§u 
Utln batışı 

Sntın:h namazı 

Oğle namuı 

ikindi oamazı 
Akşam namazı 

Yat.aı namav 
imsak 

Yılın geçen gunıert 
Yılın imlan gUnleri 

s 31 
18,39 
526 

1217 
IS,45 
18,38 
20ı1 
.i.5.:J 
106 
259 

!' 2Q 
J 8.:i9 
.526 

12 17 
15,.55 
:a :l'l 
20,12 

8,52 
107 
258 

Meş'um kadın 
- Fransızcadmı -

Janin Rojiye bir komedi artisti idi. kurtardık. Gazete okumasını menett 
Bir gün birden bire büyük bir §Öhrct Zavallı artist yemekte göz ya§lan 
kazandı. Oyunda kabiliyetinden dcgil , küyor. Talihinin kötülüğünden şikS 
başka bir hadiseden ... Kendisine delice ediyordu. işin asıl açıklı tarafı, kell 
sine aşık olan bir genç, a,Şkm şiddetine ini angaje eden tiyatro direktörün 
dayanamamış ta ölüvermiş! konturatı bozması oldu. Janin e · 

Fakat herkes dedikoduyu pek sev- gitmekten, yalnız kalmaktan korkuy 
diği isin meseleyi enine boyuna tefsire du. Ancak otuz ya_şmda olduğu bal 
b(\Şladı. Neticede kadının suçlu oldu artık sevmek, sevilmek istemiyord 
ğuna hüküm verildi. Tabii, artist ne Hıçkırarak ağlıyor: 

diye bu gence .alaka göstermedi? Ne _ Hangi erkekle münasebetim ol 
diye onun metresi olmaya razı olma· · 1 · yorsa, ya ô üyor, ya çıldırıyor, ne 
dı? Zavallıcığın aşk ateşile yanıp kül ne olacak? 
olması revayı hak mı? Bir gence bu 
kadarcık olsun müsamaha edilmez mi? Diyordu. Bir kaç hafta geçtikten 

Rojiye ağlayarak kendini müdafaa ra Paristen ayrıldı. Cenup vilayetle 
.ne gitti. Küçük bir evde bir müddet 

etmiye çahşıyordu: 
- Benim ne suçum var? Gel beni şadı. Herkes kendisini unutmuştu. :8 

operet kumpanyasında rol almak İÇ 
sev diye ayaklarına mı kapandım? O 

kl 
- yeniden geldiği zaman zengin, güt 

nun tutu ugunu. gördüğüm gün açık· 
ça söyledim. Benden ümidini kessin bir İngiliz genci ile tanıştı. YaJnrt 
dedim. Dinlemedi. Bir gün bir arkada· na metres olurken "ölmiyeceğine, ç 

dırmıyacağına yemin ettirdi. 1ng' · 
§im ile eve geldiğimi gördü. Beni ta-
kip etmiş ne bileyim ben. Biraz sonra hayatı pek güzel buluyordu. öJrrıt 
.. d k hiç te niyeti yoktu. 
uç efa aprmı _çalmış, açmadım. Ne 
diye açayım? Onun bende gönlü var Janin çok memnundu. Genç Brit 
sa, benim onunla hiç bir sevda alış ~e· yalıyı gerçekten seviyordu. Asıl fel 
rişim yok. Zorla güzellik olur mu? ket te bu oldu. Çünkü mavi gözlü s 
Sonra çıldırıp öldüğünü haber aldım. gili baska gülleri de koklamaktan Jt 
Sanki benim için de iyi mi oldu? Ga lanıyordu. Artist şikayet ettikçe gül 

zeteler onun ölümünden bahsederek ar r ek: 
kaı.daşımın da ismini yazmışlar. Bu za- - Sen de işi büyütüyorsun... 8 
vallı adam evli idi. Eh biraz şöyle böy· kadarcık bir şeyin ne ehemmiyeti .;a 
le benimle de görüşüyordu. Kansı kıs- Gene sana geliyorum yal 

kandı mr, ne oldu, boşanmaya kalk· Diyordu. ff anin kcerını verdi. 111 
maz mı? Tabü arkadaşım :benden ay- lizi yumuşatmak isin bir sare bu?rrııı 
rılmaya ı.mecbur oldu. 1yi mi bu sanki? tu. Küçük bir komedi oynayacak, g 
Bir de, tutmuşlar bana meş'um .kadın :ya kendisini öldürmek istiyecekti. 'l' 
diyorlar. Burnum havada imiş, gülü bii genç İngiliz, buna mani olacak 
şüm, sarışın rengim erkekleri deli edi· kızın kendisine karşı olan aşkını al1 

yormu~... yacaktı. Basit bir eğlence ... 
Kendisine teselli verdim: 
- Ne derlerse desinler, aldırma. Se 

Bir akşam İngiliz gece geldi. Jal1 
bir iki şikayetten sonra, öfkelenıniŞ 

nin hiç bir suçun yok. Glin geçince her ı bi _görünerek çekmeceden tabancasıtl 
şey unutulur. Her şey yoluna giFer. aldı. Elini tetiğe koydu. İngiliz berl1' 
Merak etme. atıldı. Bu ateşli oyuncağı kapmak ;st 

Dedim. Nasıl da bilmişim! Bu vak'a di. Beriki bırakmıyordu. Küçük bir çe 
Janin'in meşhur olmasına sebep oldu. kişme arasında bir patlama eesi duf' 
Bir tiyatro direktörü, kızın şimdiye a 

1 

du. İngiliz kanlar içinde yerlere yu 
da hayalinden bile geçmiyen mühim 

landı. Bu da üçüncü kurbandı. 
bir teklifte bulundu. Tiyatroya aldı. Bu 

Bir hafta sonra Janin'in bir ınarı' 
Yeni vaziyet, yeni bir arkadaş pey,·-1a- • 

.u tra girdiğini haber aldım. Orada ııa• 
lamasını temin etti. Aradan dört yıl " 

talanmış ve '-'avaş yavaş ölüme sUril 
geçti. Bir generalin oğlu; Janin'i gör · J 

müş, artık gencin halini sormayın. Gö· lenmişti. Hastalığım sormaya ıuı:ııC 
görmedim, C"Ünkü anlam ştım: Aşlc 

zü dünyayı görmüyor, varsa da yoksa j ::s 

da Janincik. İyi, güzel amma, Janin _ıın-....it,...s_iz..,l_iğ_i_. _________ ___/ 

gibi bir kızı yaşatmak için general oğ· ÇOCUKLAR iÇiN GÜZEL g//l 
lunda bol para yok. Babasından da a-
lamaz. Çünkü babasının da büyük bir MÜSAMERE 1 
serveti yok. O halde ne olacak? Tabii ÇoC1.t1' Esirgeme Kıaıunıı /staTlbll 
artist yeni bir vak'a çıkarmamak için !ıfcrJ..:czindcn: 
genci hoş görecek. Bir t araftan da baş ç cü~ Çocuk haftası mün:ısebetile 0 ~ 
ka sevdalıları gizlice sağıp masrafını Esjrgemc kurumu İstanbul ınerltC , 
yoluna koyacak. \'C Anneler Birliği 26 nisan pazar ~I 

İş böyle sürüp giderken gencin ta nü Tnksim bahçesinin köşesindCş.) 
hammülü son dereceyi buldu ve bir ge- Dağcılık Jdübünde saat 14 te baıııltıl11 O· 
ce bu tahammülü yırtarak taşıp dökül ve 19 da bitmek üzere bir çocuk ~e 
dü. Metresine kat'ı sözünü söyledi: samcresi tertip etmiştir. Müsaınetv, 

- Ya onlar, ya l-en ! bir çok eğlenceler ve numaralar yıı.~ 
Janin beni görmeye geldi. Ne ya · lacaktır. Şehir bandosu da iştira1' eti 

paca.ğını şaşırmıştı. decektir; çocuklarla beraber ailel.)'İ 
- Allah aşkına bana bir öğüt ver. de buluna.bilir; her seneden dahil 

1
,., 

Diyordu. Söyliyeceğim sözleri düşü· tertip edilmiş olan bu müsaırıert'{ıı,i 
nür:ken, oda hizmetçisi gazetemi getir· çocuklnnn ve ailelerinin iştiraJ<lCr 
di. Baş sayfada büyük manşetle yazıl- çok rica ederiz. 
mış bu sözleri gördüm: 

"Bir aşk kurbanı!.. General Pile· 
ponun oğlu amız:n çıldırdı!., 

Gazeteyi kıza uzattım. Bir göz at· 
tık tan sonra ağlı yarak dedi ki: 

- Anlamıyorum, ne istiyorlar? Bi 
risi metresi olmadığım i~in kederinden 
öldü. öteki başka iİ.Ştklarım var diye da· 
yanamadı, delirdi! ... 

Karım, $enç artistin bir ka~ gün 
bizde kalmasını istedi. Gazete muhar 
rirlerinin gelip. mülakat yapmasından 

İııınbuf 8tltd~'Iİ 

$ıhil'tt.yatrosu 

111111111111111 

11...l 

t 
Bu akşaJll ~ 

20 de 

TOSlJ~ 
. .rd' Komedı 3 pe 

• el1 
Türkçeye çevır 

111111111 S. Mora~ 
-------------..,----~-_..,,/ nar mahalleler tstanhulunun lstan

Iıullu muharriri. Osman Cemal iyi ki 
hayatmdn hethnbt oldu. Onun eskil~~~~~~~~~~~~~~~~ 
harfler 7.amnnındn ya çocuJ<larından de ayda iki defa, yani her ay iki 
yahut hatunlarından birinin ölümü makale yazarak ve iki bin lira kaza_ 

narak, refah i~inde yaşıyarak ~alışa.
karşısında duyduğu isyanı hem~- bilmek imkfmını temenni ederim. Bu 
rilerine Wldiren bir yazısı v~rclır ki 

Fransız iigairostı. 
ltALK OPfüH;Tt 

Bu akşam saat 
20,45 de 

FLORYA 
Son operet 

Zozo Dalmas türk~ 
olarak rolde 

r efah seviye.sini Osman Cemale temin 
lıencc hiç bir peygamber bu kadar etmemiş bulunmakla. bugünkü cemi-
ümen olamaz. O~man Cemal ynzdı- yctirniz ancak elli yıl sonra muhase-
ğı her satırda km•,•etli insan olan bir he i yapılabilecek olan bugunkü edeh' 
hüyük sanatkardır. Osman C'emnl cehlimize öldürücü kancalarından bi
lfmlettayin bir yazıcı değildir. Onu rlni ela ha t:ıl:.mısı adıfodilm<>fülir ! 
bizim ı:lühaliliklc muharrir diye ter- Nizamettirr ıVcrzifin difjn nıulrnr. 
cümc <'dh·erdiğimiz Psrivain Yaşfına rlrlerimize ait fikirlerine garın de. 
layık bulmalıyız. Bu arkadaş i~in ı•anı edeceğiz. 



DECERLI BiR T ALEBEMIZl 
KAYBETTiK Tayyare piyango

sunda kazananlar 

Yeni tertip pi an uf ak bir 
tadiLQ.tla hazırlandı 

Ticaret ve İktisat mektebi son 111-

nıf talebelerinden 1600 numaralı B. 
Sait dün kalp durmasından hayata 
gözlerini kapa.Duftır. Sait, muallim
leri, -arkadaştan tarafından iyi tanın
mış ve sevilmiş bir gen~. Çhk ça.111-

Tayyare piyangosunun yirmi birin- kan ve ilerisi için çok değerli eserler 

i terti ıA-- hazırlanmı yen· bı"let vAdeden Said'in bu tekilde ölümü btl-c p p Wll ş, 1 -

ler satılığa çıkarılmıştır. Yeni planda tün arkadaşlarmı müteessir etmiştir. 
geçen altı aylığa nazaran pek fark Cenazesi dün Maltepedekt evinden 

yoktur. Yalnız amortilerin verilişi ~ekli kaldrrılarak aile kabristanına gömill
halka daha kolaylık olmak Uzre değişti mUatür. Kendisini seven a.rkadaşlan 

mezarı bqmda Sa.id'in meziyetlerini 
rilm.iştir. Geçen tertipte büyük ikra- anmışlar, ve kederlerini göatermişler
mlye çıkanların yedi yüz elli aşağısı 

yedi yüz elli yukarısı ~ser yüz lira _dir_. -----------
alıyordu. 

i 

Yeni tertibe göre amortiler §Öyle 
dağıtılacaktır: ' 

Birinciden itibaren beşinciye ka
dar her keşidede birinci ve ikinci bU
yük ikramiyeler hangi numaralara 
çıkmışsa o numaraların son çift raka
mile biten numaraların hepsi onda 
bir llıesabile iki§er lira amorti alacak-J 
lardır. Eğer bu ikramiyelerin son iki 

Parasız ,ı 

Doktor! 
KURUN okuyucuWına yeni bir 

hizmette bulunuyor: Paraaıs mua • 

nJD&ınları biribirinin ayni o1W'2& ü- yene .• 
WnCti ıve bunda gene ayni olursa dör- KURUN hekimleri İltanbul ve u .. 
düncü büyük ikramiyenin son çift ra- küdar ve Kadıköy taraflarında bafta-
kamlle nihayetlenenler amorti ala- da birer gün KURUN okuyuculanm 
cakle.rdır. parasu muayene etmeye hanrdırlar. 

Altıncı keşidede ikramiye fişlerinin Bundan isti!ade etmek için aadece 
hepsi çekildikten sonra dolapta kalan KURUN okuyucusu olmak ve nq
btıtQn numaralara sonraki tertibin 1 rettiğimiz kuponlan kesip biriktir
(yaıii 22 inci tertibin) birinci keşide- mek klfidir. Yedi kupon bir defa mu-
Bine ait birer bilet verilecektir. Bilet ayene için yetecektir. 
almak ist.emiyenlere ise birer bilet pa
rası olan yüz elli§er kuruş verilecek
tir. 

Yirminci keşidenin talihlileri de ta
mamen belli olmuştur. İki yüzbin li- i 
ralık büyük ikramiyeyi kazananlar 
ıunlardır: 

lmıitte kasap Bay Ali, Kadıköylü 
mUtelmit Bay thsan, Erzincan seyyar 
jandarma taburu millazimlerinden i 
Bay KAmil, Galatada Havyar hanm- 1 
da bakkal Vasil, Tokatlıyan pastaha.I 
nesinde Varnuhi ve Jamkoçyan, adli
yede kltip MU®rr.ef :ve arkadqı. Otuz 
bin liralık ikramiyeyi kazananlar: An 
karada Askeri fabrikalarda elektrik
çi Bay İhsan, Eskişehirde Hava oku-

,, ' 1üıf• doktor yüzbaşı Bay Abdullah'ml 
'"• .... öEJu Bay Faik, lzınirde marpuççu Bay 

Ziya ve lüleci Bay İbrahim, Kadıkö ' 
wibıde Muvakkitbane caddesinde Ba- 1 

yan Ester, Unkapanmda Zeyrek Meh- 11
· 

met pap. a>kağmda Bay Mehmet. l 
Yirmi bin liralık ikramiyeyi ka-

1 
zuanlar: Zindankapıda iplikçi Bay , 
Dlniış (bileti beşte birdir). Fatihde ; 
Binaemini sokağında Bay Celfil, Ku-

1 
ıru~e Kilise menzili sokağında 
Bay Artin, Gedikpaşada ciğerci Bay 1 

idris. ı
1 

MUAYENE YERLERi 

İstanbul için muayene yeri KUl'Un 
idarehanesidir.Okuyucularm:m, Anka 
ra caddesinde Kurun idarcbaneai ya
nında "V AKIT" kUtilphancaine mü
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini g&tetdilderi takdirde kcna 
dilerine bir nsika nrilccek n bu ve
sikayı alanlar pazartesi cibıleri öl
leden sonra saat 14 den yirmiye b
dar kütüphanenin UatUnde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi • 
terini muayene ettirebileceklerdir. 

OSKODARD,. 

ttakUdar için muayene yerimb tta.. 
küdarda Ahmediyede eczane yanın . 
dalci 20 numaralı evdir. ttıkildarlı 

okuyucularımız da cumartesi gllnle -
ri öğleden sonra 14 ten ~ye ka • 
dar yedi kuponla birlikte bu adrese 
giderlerse KURUN doktorunu ken • 
dilerini muayeneye amade bulacak. 
tardır. 

KADIKöYONDE I 
Kadıköyünde muayene yeri Mü

hürdarda, 30 numaralı evdir; o civar
daki okuyuculanmız ça11amba gün
leri saat 14 den 20 ye kadar yedi ku
ponla birlikte bu adre11e giderlerse 
KURUN hekinıi kendilerini parasız 
muayene edecektir. 

On .beş bin liralık ikramiyeyi ka
JZ8.Da»lar: Bursada Koza. hanında tü- 1 
tüncü Hakkı, lzmirde polis Mehmet ve 
eskici Ramiz, Kasımpaşada Kulaksız- ' RADYOLOJIK VE OP.ERATIK 
da Mektep sokağında Bay Behlfıl, Dol-' MUAYENELER 

mabahçe saraynıda kapıcı Bay Ahmet ' Doktorlamnız tarafından muay· 
ve Ali, Kadıköyde Faikpaşa köşkünde 1 

yen günlerde yapılan muayenelerde 
Ba~ Havva, .Kadıköy maliye şube- 1 bazt radyolojik ve operatik mua. 
ısinde memur Bay Sabri ve Rıdvan. I yenelere ihtiyaç basıl olduğu garül-

On iki bin lira1ık ikramiyeyi kaza- j müş ve bu gibi hastalardan 
nanlar: Ankarada İş bankasında vez_- ı' Şişlideki Şifa Yurduna ve. 
nedar Bay Şerif, Gönende müskirat ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
$1 Bay Fuat ve kahveci Bay Ali, Ka-1 Röntken apartımanında Röntken mU
llIIDpaşada Camiikebir mahallesindcj tehassısı Bay Kimilin muayeneha-
18 numarada Bay Mahmut, Kasnnpa- nesine müracaat edeceklere azami 
pda hastahane yokuşunda Bay Erdun tenzilAt ve teahillt göaterilmeef 
Mal~ ati§ mektebi hocalanııdan kararlaştınlmıştır: ancak bunun. ı. 
~ .Bay Umran. çin önce idarebancmke yedi kupon 

On bin lira kazananlar: Konyada getirmek ve ağlık aervisimizdea 
bakkal Serfiçeli Bay Halil, lzmirde bu milesanelcre ,hitaben bir tezkere 
Keçecilerde Bay Musa Saul, Erzurum- almak llmndır. 
da Derviş ağa mahallesinde Bay Mus- Doktorlanmn istiyenJerin tanai • 
tafa kızı Bayan Fatına, Zincirlikuyu yonuna da bakacaktan gı"lri Bclao -
da Karakol f!Okağmda Bayan Büyük-1 ğukluğundan, kulak hastahklanıidan 
hanım, Galatada Saray kilisesinden şikayetleri olanlann da .temİll edl • 
Bay Mustafa. len mütehassıslar tarafınct.11, •lhk 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehauııı 

Pazardan başka gOnlerde -öğleden 

.ua aat (2 1/2 tan 6 ya) ıkadar ls. 
._baWa DivanyOlanda (100 numa 
raJı Jtuusl kabinesinde hastalarmı 

lıılW eder. Sah, cumartesi g6nleri ) 

..... .., 1/2 • U" uatıeri hakllll fı 

bara aabaustur. Herkesin halintt 

alre 111uame1e olun11!'.Munyenehane \'t' ı 

eır telefn: m98. Kışldt telefon:210.Uı 
.,., i 

servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen gUnlcrde parauz 
muayeneleri de kararlaştmlnaıttrr. 

KUPONLAR 

Kuponlann sıetri denm edecek -
tir. Kupon biriktirmek için tarih 111• 

ruma riayet etmeye nruret yoktur . 
y cdi kupon c&tcren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 
kazanımı elemektir. 

DtXKA T - Xuponlarımız her 
gün birinci uyfanuzda, gazetemizin 
baılrğı yanr:dadır. 1 

Tavı a 
Taksim karşılaş
malarına başlandı 

Büyük tavla müsabaka.mızın seki
zincisi dün gece saat sekizde Takstm
de Ba.y Hafız Hamdi'nin Camlı kö§k 
kıraathanesi salonunda başlamJ3tır. 
Otuz o~un 1ştirakile yapılan bu 
mUsabakada dUn gece·ancak bir bet 
oyun oynanabilıriiştir. Oyunlara bu 
gece saat sekbde ba§.lanarak devam 
edilecek ve Taksim mmtakası şampi
yonları SCSilecektir. DUnJd1 oyuna B. 
B. Beker, Şevket, Münir, Agop, Osken, 
Şevki, Veli, Kozmos, Cemil, Ahmet 
Köksel, Abdullah, Şefik, Süleyman, 
Necmi, ll'atk, ~ri. Brilto, Yaşar, Ta
J!t, Cemil, Şemsi, Cevat, Takfur, Ham
dullah, Şevki, Kadri, Ali, Ze~ Meh
met Emin İ§tirak etınişlerdir. 

Dün geceki oyunun tafsilatını ya
rm gazetemizde bulacaksınız. 

DlGER SEMTLERDE YAPILACAK 
KARŞJLı\ŞMALA.R 

Taksimden sonra Eyüp, Tophane, 
Beşikta§, Üsküdar, Kadıköy ve Sir
kecide Melek kıraathanesinde birer 
mtisabaka yapılacaktır. 

İstanbul tavla şampiyonunu seçe
cek müsabakamıza iştirak etmek isti
yen oyuncuların ilAn edilen mm.taka
ya girebilmek için gimdiden V AKIT 
ktltUphanesine gelerek kaydedilmele
ri lbmıdır. Eynpte yapılacak müsaba
kaya Cibali, Ktlçilkmustafapaşa, Fe

lstanbul iskan direktörlüğünden: 
Göçmenler için yaptırılacak evler in§aatında kullanılmak !'e mn• 

cut nümunelerinin aynı olarak 20 mayıs 936 tarihine kadar lıta~ 
bulda Saray burnunda muhacir misafirhanesi civanndaki iskan an
barı içinde teslim edilmek şartile aşağıda cins, miktar, muhammen 

bedel, ve muvakkat teminatlan yazılı malzeme 2849 numaralı .kamı
na tevfikan pazarlık ıuretile nisanın 22 inci çar§&Inba günü ıaat 11 
de Sirkecide Mithat paıa hanında satın alma komisyonu tarafından 
mubayaa edilecektir. 

Cinıi Miktan Mu~mmen Muvakaf 

bedel mninat 
Lira Lira K. 

28381 2128 57,5 
2072 155 40 

Çivi 204181 kilo 

Macar tipi kilit 4955 adet 

Vidası ile beraber .kapı 
menlefetİ 20942 

" 
1466 109 95 

Vidası ile beraber pençe-

rre menteıesi 30935 ,, 1100 82 so 
Vidası ile beraber kapı 

mandalı 9497 ,, 475 35 62,5 

Vidası ile beraber pen-

çere mandalı 39600 ,, 237 17 77,5 
Vidası ile beraber pen-
çere topu 18403 ,, 147 11 2,5 

3600 270 
Cam (4,27X5,31 santimetre) 

3000 metre murabbaı 

37478 2810 8S 

Y Wiarida y.azıJı malzemeyi tamamen Teya kısmen •ermek ini• 
yenlerin tarlname ve nümuneleri görmek üzere her gün saat 10 dan 
12 ye kadar ve pazarlığa iıtirak etmek üzere nisanın 22 inci ~ 
şamba ıünü saat 11 e kadar muvakkat teminat makbuzları Ye tica• 

ret odası vesikaları ile adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunm. 
'(2068) 

ner Te Balat oyuncuları da i§tirak e- ---=-----~--------------------
deeeklerdfr. 

latanbul Vakıflar Direkttirlllill llAnlan 

TAYYARE iHTiFALi 
1 - Aksaray, Baba Haaanı Alemi, Cami sokağında 1 - 1 .... 

Tayyare ihtifali ıimdiye kadar her yılı cami içinde iki oda. 
aene 27 ikinci klmmda yapılıyordu 2 _ Bahçekapıda Dördüncü V .akıf hanının zemin katında eıki 
,Bu seneden itibaren ihtifalin 15 ma 
yısta yapılacağı dtln belediyeye tebr: telefon santralı olan yer. 
edilmi§tir. ıg 3 - Eyüp, Camii kebir Haff aflar sokağında 1 ıayıb ardİ'Jti 

önündeki arsa. 
OSMANLI BANKASI • · 4 - Şehremini, Hacı evliya, M evlevihane caddesi 2 sayılı lioıtall 

lLAN ' elyevm tarla. 
()amanlı bankasmm Galata, Yeni Yukarıda yazılı mahaller 937 sen esi mayıs nihayetine kadar kirayc 

cami ve Beyoğlu daireleri, Ulusal hfi. verilmek üzere arttirmaları uzabl mıştır. lıtekliler 21 nisan 936 sa• 
kinllyet bayramı milna!Cbetile 22 nl- h günü sa.at OD beşe kadar İstanbul Vakıflar Bat Müdürlül6nd41 
san (öğleden llOnra) ve 23 nisan 1936 Akarat kalemine gelmeleri. (2053) I 
tarihlerinde kapalı bulunacaktır. 

lst.bal Mli:re birinci ticaret mahb ..................... 
Denizyolları 

i'LETNESi 

Kara Haleli Zade Necip tarafından 
Bohor Barokas emrine Hayik Cilici 
yana hitaben keıide edilen ve muha 
tabı tarafmdan l 5-l-936 tarihinde Acenteleri: Karaköy - Köprlibaşı 

kabul olunan 250 liralık 21 gün vadeli bir Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
kıta poliçeiıfn zayi oldufundan bilbahis .. __ Han telefon: 22740 --

ibtaline karar nrilmesi hamili istan Jzmit Postası 
bulda Topalyan hanında 4 No. da mu .Buıün lzmit yolu postası 
kinı tüccardan Aleko oğlu 1stilyanos 
tarafından iddia olunmakla mezkQr po- l••y•a•p•ıl-mıy•a•cakt-•ır•.-•(•2•· •l54•)•m 
liçenin bulan tarafından mahkemeye ye 
rilmesi ve ilk ilandan itibaren 45 gün Bet&taı ikinci •uHı hukuk hakimli -
zarfında mahkemeye verilmediği tak • ğinden: 

dirde bu müddetin hitamında ipt21ine 
Bcşiktaşta Hayrettin iskelesinde ha· 

karar verileceği ticaret kanununun 638 ı 
cı hanım apartrmanmda ikinci katta 23 nci maddesi mucibince ilan olunur. (V 

No. 14356)' numaralı dairede oturan Şadiyede ana -

dan doğma akli maluliyet bulunması 

ZA Yt - Türkiye Milli sigorta tir • hasebile mezbure Şadiyeye müteveffa 

ketine sieortalı btilunduğum l9H nu • babası ibrabimden tahsis edilip Beşik-
maralr hayat sigorta mulcave1enamemi .taJ maliye §Ubcsince tediye edilecek --------------
zayı· etti"m tayyareci binba•ı Tabıinin n9i ta..: .. L · olan maa§ımı almak ve umuru hususu- s 'ı.ur 

Yenisini alaca&ımdan eakisini bük- nu rUyet etmek ve medeni haklarını ne karar verilmiş olduğundan keyfiyet 
:mil yoktur. istimalde kendisini temsil eylemek üze- atakadaranca malUm olmak üzere ilin 

~ ....... irde nubt Celil Şükrü. ağabeysi ayni hanede oturan mütekait, olunur. (V. No. 15266) 

Usküdar varidat tahakkuk müdürlüğünden: 
Mükellefin_ iSJDİ 
Edip 

Emine . 
Baki.Aziz 
Mustafa Baki 

Omer 

Esat Haydar 

iti 
Kaliveci ' 

Ebe 
:Sinemacı 

Mobilyacı 

Fmncı 
Komisyoncu 

· ~dresi 
Kadıköy Caf erağa iskele üstü 

Beykoz Beykoz caddesi 
Kadıköy Mısırlı oğlu bahçesi 

,, Osmanağa Söğütlü çetme 

sokağında 83 No. da 

Kadıköy Osmanağa Sğğütlü 156 No. 

Kadıkö Zühtüpafa Fener cadde-
si 130/ 1 No. 

Senesi 

932 
932 933 
933 

932 
933 

932 

Kazanç vergisi kanunu hükümlerine göre yukarıda gösterilen ticaret yıllarına ait vermit olduğunus 

kazanç beyannamelerinin tebyini sıhhati için kazanç ve ticaret kanunları ahkamına göre tutmuf olma
nız lazım gelen defterlerle bu defterlerdeki bilumum kayıdların evrakı müsbitelerini itbu tebliğ gü

nünden itibaren on~ gün zarfında Galatada Kara Muıtafa~şa caddesinde Hüdavendigar hanında 

Dairei mahıuauındaki kazanç vergiıi mütehassıslar bürosuna bizzat getirmeniz ve yahut vekiliniz va

sıtaıile gönderilerek ibraz edilmesi ve tetkik eUirilm~i lüzumu kazanç vergisi kanununun 41 inct mad-
cleai hiikmüne tevfikan teblii olunur. '(2043). 



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 6 aylık 3 aylık Aylık 

MemlelteUmlzde 750 420 235 110 
Yabe.n.cı yerlere 1350 725 '00 150 
Poet& birliğine l 
ginnlyen yerlere~ 180 ~ ~ 180 

Tllrldyenln her poata merkezfııde KURUN'& abone yazılır. r 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

Istanbul. Ankarıı Caddesi. l \AKIT yurdu) 

!idare· 24370 
Telefon jıazı ışıcrı: 21413 

Telgraf adresi: KURUN lstanbul 

Posta kutusu No. 46 

' • 

m w nsw m ewsınw •• ı • a mı z m _..,.........,...._,..,.... • .., u 

Şirketi Hayriy~den: 
Martın 30 uncu pazartesi günü öğleden sonra saat dörrte Şirketi 

Hayriye hissedarlarının nizamnamenin &§ağıda gösterilen tadili için 
fevkalade olarak içtimaı takarrür ederek keyfiyet usulü dairesinde 
ilin edilmişti. Gününde ticaret kanununun 386 ıncı maddesinin 
tayin ettiği ekseriyet hasıl olmadığından müzakere edilemedi. Bi
naenaleyh yukarıda yazılı madde hükmüne tevfikan mayısın 4 üncü 
pazartesi günü Şirkdin Fermeneci lerde kain merkezi idaresinde saat 
on altıda tekrar fevkalade olarak içtima aktedilecektir. lçtimaa ti· 
caret kanununun bu baptaki bükümleri mucibince bir hisseye malik 
olan hissedarların dahi iştirake sa li.hiyetleri vardır. 

Ruznamei müzakerat: 

1 - Şirketin bahri intaat ve tamirata mahsus fabr!kasının teşviki 
aanayi kanunundan istifadesini tazammun etmek üzere Şirket muka
ve?enamesine bir fıkra ilavesi, 

(IJavesi teklifolunan fıkranın şekli: - Şirketin bahri inşaat ve 
tamirata mahsus fabrikası teşviki sanayi kanunu ahkamından isti
fade eder-) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi illin/arı 

11===::::::.-::::.-:::::::::::::::::::-.::=::ıa.=:n - ~ ~ u lstanbul Belediyesi l'anları İ H 
1 1 Bakırköy Türk mezar1ığ:ına; musaddak haritası veçhile dahil :n• 
İ de yollar teaia edilerek munla:r;am bir şekil verileceğinden yol isti· 
1 kametlerine müsad!f bazı mekabir in nakli icabetmektedir. Teıwiyei 1 türabiye ameliyesine 27 nisan . 936 pazartesi sabahırıdan itibaren 

i 
mübaşeret edileceği cihetle bu müddete kadar nakli kublıru ki.milen 

il ikmal edilmek üzere alakadarla:rın haritaya nazaran yol istikametle· 
i *ı rini bilip öğrenmeleri için işe başlanacağı tarihe kadar her sün sa• 
i! 1 hah 9 - 12 ye kadar Daire Heye ti F enniyes ne müracaatları ilan 
~ O Z KURT .. olunur. (B.) (2063) 
fi Traı bıçağı e;stzdir... ö 
:: E Hepsine 750 lira kıymet biçilen Aksaray yangın yerinde Mimar 
·· 1 numaralısı SERT 2 numa-.. . . . . 
:i l YUMUŞ / ak' il . . İ Kemalettin mahallesmde İstanbul ağa ccşmesı sokağında eskı 2 ye-nı 
: •• : ra ısı AK ı a ar ıçın.: . , 
:.:. t l y "k' .. !il 6 N. lı evın ankazı satıJmak üzere açık arttırmaya konulmuştur .• yap ırı mıştır. e ı ı gun ara.. . . 
i.i. .

1 
l k . . b k k ti Şartnaımesi levazım müdürlüğünde görül üt. Arttırmaya gırmek ıs· 

ı e traı o ma ıçın ıça ena-.. . . . 
•ii. d .. . . l .1 .. t .1 ii tıyenler 56 hra 25 kuruşluk muvakkat temınat m~kbuz veya mektu• 
ii rı~ ~ gun ıs.m erı e gos erı -P. bile beraber 6 - 5 - 936 çarşamba günü saat 15 de daimi encü• 
:: mıştır. O İ! mende bulunmalıdır. (B.) (2057) 
ii ÖZ TORK markalı ve Zf. __ 
~~ TÜRK sahipli olan bu yüksekı·· Vilayet hıfzıssıhha laboratuvarı için lazım olan bir tane Leifo 
ii bıçak piyasada mevcut bütün. markalı Foto - klorimetrenin aleti açık eksiltmeye konulmuştur .• 
ii ecnebi markalı bıçakları §aşırt-! Şartnamesi leva.:ıı·m müdürlüğünde ı;?Örülür. Bu alete 700 lira bedel 
:: il 
:! mıştır. Ü tahmin olunmuştur. Eksiltmeye girmek ~stiyenler hanunun tayin 
iİ HER YERDE ısrarla arayı-Ü ettiği vesikalarla 52,50 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek· 

Muhammen bedeli 19450 lira olan muhtelifülcins ampuller 20 - H nız ve ba§ka marka bıçak ve-E tubile beraber 6 - 5 - 1936 çarşamba günü saat 15 de daimi 
5 - 936 ç_arıamba günü ıaat 15,30 da ka.palı z~rf usul~le. Anka~a- il rirlerse kabul etmeyiniz. Ü encümende bulunmalıdır. (1) (20~) 
da idare bınasında satın alınacaktır. Bu ıte gırmek ıstıyenlerın Ü Her yerde TANESi 5 kuruttur.il Senelik 
1458, 75 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::x=--• 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 

muh:ımmen 

.. -• Dr. ihsan Sami --• vermeleri lazımdır. Şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk · · 
BAKTERİYOLOJi Unkapanmda Papazzade mahallesinde Zeyrek 

kirası 

Mnvnkl.at 
teminatı 

Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme Dairesinde parasız olarak da-
ğıtılnaaktadır. (1993) 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 400 ton dökmeci koku 28 -
4 - 936 sah günü SBtBt 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 750 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun t...ı.yin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Re:sliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. {1942) 

lr<aJıköy Vakıflar Direktörlüğü iJiinları 
Paşab3.hçe, Çınar, Ayazma 1 No. lu gazınonun arkasında iki 

odalı mahaJ. 
Pa~abahçe, Çınar, Ayazma 7 O, 72/ 1 No. lu ev. 
Üsküdar, Kefçedede, Doğancılar Süleymanpafa camii mahalli. 
Osküdarda Sili.hdarağa bahçesi 56 No. lu bahçe ve kulübe. 
Kadıköy Hasanpafa mektep arkası 67 sayılı ev. 

,, " ,, 69 ,, 
,, ,, ,, 1/ 1 dükkan. 

Kısıklıda Cami yanında 2, 4, 6, No. lu kahvehane. 
Yukarıda bulundukları yerlerle No. ları yazılı vakıf yerlerin art

brmaları bet gün uzatılmıştır. 18 - 4 - 936 cumartesi günü saat 
10 da ihaleleri yapılacaktır. tstekl Herin o gün Kadıköy Vakıflar Mü-
Clürlüğüne müracaatları. (2047) 

Atik Valde camii avlusunda 
Çinili cami ,, 
Selimiye ,, ,, 
Salı tekkesi avlusunda 
Gör bakkal camii 

" Özbekler tekkesi avlusunda 

10 
7 
2 
3 
2 
3 

27 
Yukarıda yazılı cami avluların da fırtınadan devriJmit olan 27 

adet servi ağacı 70 lirada talibi üzerinde olup 18 - 4 - 936 cu
mar~esi günü saat onda pazarlıkla satılacağından faztas:yle talip o

lanların Kadıköy Vc:.kıflar Müdürlüğüne mürac1at eylemeleri (2046) 

. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kad;u binlerce kişiyi zengin etm;şfr 

Yen~ tertip planını görünüz 

1. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 

LAaoRATUVARl caddesl.nde kargir y~ni 18 N. lu dükkan. 7,ZO 
Umumı un tahlilin. Frengı noınaı Beyazıtta Caımcı Ali mahallesinde Vezneciler-
n•Tarından (Wassermın Ye Kıhn tea· de eski 79 N. lı Kuyucu.Murat medresesi. 200 15 ' 
müllerı ı Kan küreyvıu sayılması, ti-

Y ukarıda semti senelik muhammen kira!arı ve muv'1kkat temir.at• lo ve sıtına hastalıklan tethisi, idrar. 
balgam cerahat, kazurat ve su tahlilto ları yazılı olan mah1'ller 937 veya 398 - 939 yılı mayısı sonuna ka· 
ültramıkroskopi, hususf ışılar istihzarı dar ayrı ayrı kiraya verilmek üze re açık arttırmaya konu)muıtur. 
Kında üre, şeker. Klorür kollesterin Şertnameleri levazım miidürlüğür. de görülür. Arttırmaya girmek 
miktarlar'!ıın tayını Oivanyolu No 

ı 13 Tel. . 20981 istiyenler hizalarında göstf!rilen muvakkat te:ninat makbuz veya ill••-•••••••••• .. I nıektubile beraber 6 - 5 - 936 çar!amba günü SRL'\t 15 de dı:ıiınl 

ZA Yt - Galatasaray lisesinin yu • 
murta kat'i teminatı olarak liseler mu • 
hasipliğine verdiğim 252 liraya ait mak 
buzunu zayi ettim. Yen isini alacağım -
dan eskisinin hükmü yoktur. 

{ 1 

Bodoı Develyadiı 

(V. No. 15260) 

encümende bulunmalıdır. (8.) (2C61) 4 Jıwı 

ZA Yt - 929 - 930 tarihinde Da 
vutpaşa orta mektebinden aldığım tas -
diknamcyi kaybettim. Ben 91 numaralı 
Hakkı. Yenisini çıkarıyorum. eskisinin 
hükmü yoktur. (V. No. 15255) 

Hakkı 

ZA Yt - Küçükçekmece ilk okulun· 
dan almış olduğum tasdiknameyi kay• 
bettim. Yenisini alacağımdan esl:isinin 
hükmü yoktur. (V. No. 15265) 

Ankara: Muhafaza memuru Hüıe • 
yın. 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

Büyük ikramiye 25.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira~ık ikramiye!erle : 

(20.000) liralık bir mükafat vardır. i 


