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Parasız 
Muayene kuponu 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye • 

ne ettirebilir. 
(Ta/ silcit iç sayıfa'lanmızda) 

·····································-·-·--

lngiliz - ltalyan gerginliği 
lngilterenin Akdeniz filosu manevra 

emrini aldı, ltalqa 913 sınıfının 
ilıtiqatlarını seferber etti 

I sviçre hududuna Alma 
askerleri toplanıqor I 
Zahirde alelade eşya yüklü 

vagonlarda ne vardı? 

Onüçlerin raporu 

Göçinen işi 

S ıhbat ve İ!jtimai Muavenet Vekili 
Doktor Refik Saydam'ın Anadolu 
Ajansına verdiği malümata göre, 

bu yıl içinde Romanya ile Bulgaristan
daıı memleketimize yirmi beş bin göç
ınen gelecektir. Bunlar orta Anadolu
ııun muhtelif yerlerine yerleştirilecek -
lerdir. Hükumet bir kaç yıldanberi Bul
C&riıtan ve Romanyadan gelen göçmen 
lerin nakil ve iskan işlerini sıhhat ve 
içtimaı muavenet vekaletine vermekle 
büyük isabet göstermiştir. Çünkü göç -
ınen nakli ve iskanı her şeyden evvel 
lağlık tedbirleri ile alakalı bir iştir. Na
kil ve iskan tedbirleri sağlık şartları da
iresinde tanzim edilmezse yalnız yadcl
lerden ana vatan kucağına can atan bin
lerce zavallı Türk kardeşlerimizin ha -
Y&tlan tehlikeye girmiş olmaz, onlar a
l'Umda çıkacak türlü hastalıklar ayni 
&amanda bütün memleket halkı için de 

yarın Milletler Konseyine verilecek 

lngiliz bahriyelUeri gaz maskeleri Ue bir talim esnasında. 

(Yazısı 7 inci sayfamızda) 

Londra, 18 (A.A.) - Manchester 
Guardian gazetesinin diplomatik mu. 
habiri, Bir çok gündenberi Alman 
kıta.atının Jsviçre hududu civarında 
mühim bir takım hareketler icra et
mekte olduklarının görülmüş olduğu. 
nu yazmaktadır. 

Aynı gazete 20 mart tarihinde a. 
deta araziye tecavüz ahiyetinde olan 
ciddi bir hadise vukua gelmiş olduğu
nu ilihe etmektedir. 

nu hadise şudur: 
Zahirde alelade eşya yüklü gibi 

görünen bir takım vagonlar, Cons. 
tance - Suigen - Schaffhou.s - La. 
errech demiryolu ile yani Isviçre ara. 
zisinden geçirilmek suretile cenupta
ki askerlikten tecrit edilmiş mıntaka. 
ya sevkedilmiştir. 

Manchester Guardian diyor ki: 
"Bu vagonların Js,·içre toprakla. 

rından ge~irilmesine lsviçrede şöyle 
bir mana Yerilmektedir: 

Cenuptaki askerlikten tecrit edil
miş mıntakaya giden Alman hatları. 
nın kaffesi ağızlarına kadar harp 

malzemesi ile dolu olduğundan dola. 
yı Almanlar İsviçre }olunu ihtiyar 
etmek mecburiyetinde kalmışlardır .. 

Iskenderun muhitinde 
bir tehlike olur. -------------------------.;.....;.....__ 

Sayın vekilin sözleri bu. bakımdan 40 imzalı bir takrir üzerine ''Ankara itilafnamesiilin bir mad-
k&l·-d--=-=-· kuvvet ve cmnıyet verecek 
~~ir. Romanyadan gelecek glSç • .................. www.-................... --·-- desi bile tatbik edilm mi ı:rı 
rnenler için izdihama ve ~o~larda bek _ Spor •·arama .. ama· e '~ l' lerneğe mahal kalmamak ıçın muayyen .. ' V 11 • •• •• • • •• •• • 

~a~nlarda Köstenceye .~ıhhi. tertibatı 1 t p ti 1 1 dl Bın turlu zaruret ıçınde .surunen, perışan 
~·::p::;:..:·~:ıı:~ec~i~d·;~:=~nı:: r ye ar 1 ae • r olan 7 ürk halkıdır,, 
doğrudan doğruya Tuzlaya çıkarılacak, 

burada sıhhi tertibatı ve aşıları ikmal G } AJ• H•k t •tti•f kJ s 
edildikten sonra hazırlanmış olan mü - enera 1 1 me 1 a a por 
rettep mahallerine hususi trenlerle sev- K b k ) ..., • ıd• 
lı:otunacaktır. Bulgaristandan gelecek UrUffiU aş 3D Jgına SeÇJ l 

Dün lskenderundan bir mektup al
dık. Bu mektupta Franstz elçiai B. 
Kam.erer'in geçen gün Türk gazeteci
lerine verdiği bir mülakatın iskemle· 
runa taalluk eden fıkra8ı tenkit edili-

yor. lskenderun ,,e haUGliainde bulu
nan Türklerin bugünkü acılartnı göa
termek itibarile biUıcıssa dikkate de-

1 
(Sonu: Sa. 2 SU. 5). 

Olanlar da yine hudutlarımızdan Sirke
ciye ve oradan Tuzlaya her türlü sıh • 

ASIM US 
(Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

Ankara, 18 (Telefonla) - Spor ( 
kongresi saylav Bay Rahmi Apağ'm ~ t 
başkanlığında to?landı. Veıtil Tü.r~ 111rpa •a or 
Spor kurumu nızamname proJesmı & 
müzakere ederek ufak bir iki değişik-

öldü 111ü? 
''Hüseyin Rahmi 
Büyük bir ihtilalc:dir ! ,, 

;~~n k:~t~.?~~:;:ı ·~.~~~.~;ı,; Babeş ordasa ltal•aalar· a te·s••·.-bır spor bolgesı olacagı hakkındakı J ...... 
:~:~~ü~~s~fı:~i ~:y:ğ~k~~~d~:~ olmalı Necaşı bal e••ımeı·ı~ 1 •Behçet Kemal şairlik 

için çok büyüktür,, 
messıller bu hususta soz soyledıler. ' 111 
Bay Cevdet Kerim'in bu madde üre- · · · · · · · 

)iizamettin Nazif'in anketimize ver
diği cevaplar devam ediyor. 

(6 ıncı sayı/ anıız<la) 

rinde verdiği izahat üzerine madde ay
nen kabul edildi. 

(Sonu Sa,. ! Sü. 4> 

Balkan üniversitelileri antlaşması 

Losi iiomanyanın ~chrimizdc bulu nan iinin:rsite talebesi şerefine dün 
L.. • ..UUmere veril mi~ ve Romen tale ~ lıirliği Laşkanı Balkan ünh·ersiteli. 
~ andlapnası yijcuda getirme!< için <:alı~tıkbrınr söylemiştir Yazısını 
.. ,~n~a!anmızda bulacaksınız. Bura daki resim dünkü müsamerede Romen 
... Delllli sösteri;y:or .• 

Hebeşistan soruyor: Kollektif emniyet prensip{ ne olilu·? 

1" 

tahtından feragat edecek olursa yer ine geçecek olan "6lu. 

Paris, 18 (A.A.) - Pertinax, Echo 3 - Adisababanın işgali, 

de Paris gazetesinde yazıyor: 4 - Cibuti - Adisababa Fransız hat-
Dün Bay Aloisi'nin şifahi olarak bi- tı üzerinde hususi bir mürakabe teıki

rer birer saymış olduğu mütarekeye ait latı vücude getirilmesi. 
ilk şartlar şunlardır: 1 Adisababa, 18 (A.A.) - Reuter a • 

1 - Habeı ordusunun teımil olmaıı, jansı bildiriyor: 
2 - Necaıinin hal' edilmeıi, _ İmparatorun öldüğüne dair dolatan 

şayialar kat'iyyetle tekzip ~dnmlftlr, 

Payitahtın imparatorla her gün temasta 
olduğu beyan olunmakta fakat kendiai· 
nin nerede bulunduğu bildirilmemekte
d~ 1 

Adisababa, 18 (A.A.) - İmparator • 

. .(Ltltfeu sayfayı çeviriniz); 
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Bof azların ış!{al edildiği IJa an 
"Bulgaristan Türkiyenin ·steğ·ne muhalefet 
etmiyecek ve dostluğumuz bozulmıyacaktır,, 

Spor kurumu, Cumuri
yet Partisine girdi 

( V stuanı ı ıncıde) 

Nizamnamenin kabulünden sonra 
kırk imzalı bir takrir verildi. Bunda 
ezcümle şöyle deniyordu: 

"Partiye bağlılıkları genel başkur
ca onaylanmış hükmi şahsiyetler bu
lunursa onlar da büyük kurultaya de
lege gönderebilirler kaydı vardır. Türk 
sporcuları ve Türk Spor kurulu, ken
disini yurdun kurtuluş ve yeni b~ştan 
kurulm~unu temin eden pek yüksek 
ve siyasal bir tesis olan Cumuriyet 
Halk Partisinin öz çocuğu ve onun 
bünyesinden bir parça sayar. Partinin 
bu yeni hükmü içine yurt kurumları 
arasında ilk girme şerefini kurumu· 
muzun almasının kongremizce karar~ 
bağlanmasını teklif ederiz . ., 

- Seçiminiz!.e beni bütün memle
ket sporcuları arasına alıyorsunuz. 

Arkadaşlar! Büyük şefimiz Atatürkün 
Türk gençliğinin mes'uliyeti omuz· 
larına yüklettiği kıymetli bir emane
ti vardır. Bu emaneti muhafaza etmek 
için gençliğin maddeten ve manen 
kuvvetlenmesi lazımdır. Kuvvetlen
mek sizin için vazifedir. Siz bunu yap 
mak için koşarken benim yapacağım 
önümüzdeki engelleri kaldırmak, size 
açık bir yol hazırlamaktır. Spor işle· 
rimizin milli şerefimizle olan alakası· 
nı daima göz önünde tutarak çalışa
cağız. Yolumuz yüksek partimizin 
yolu, istikametimiz de gene paı timi
zin göstereceği istikamet olacaktır ve 
olmalıdır. 

Ankara, 18 (A.A.) - Boğazlar mın

takasınm Türk askerleri tarafından bu
gunlerdc bilfiil işgal edildiğine dair 
muhtelif membalardan çıkarılan haber
leri resmen tekzibe Anadolu Ajansı me
zundur. 

Atina, 18 (A.A.) - Atina-:ajansı bil
diriyor: 

Başbakan beyanatta bulunarak bo -
fazlarm Türk kıtaatı tarafından işgal 

edildiği haberlerinin Ankaradan gelme
diğini söylemiştir. Türk hük\lmeti, me
selenin Milletler Cemiyeti tarafından 

tetkik edileceğini beyan eylemişti. 
Londra, 18 (A.A.) - Anadolu ajan

sı boğazların gayri askeri mıntakasının 
işgal edildiği haberlerinin esassız oldu
ğunu tebliğ etmektedir. 

Ancak gelen haberlere göre kabine 
Atatürk'ün riyaseti altında yaptığı fev
kalide toplantıda boğazlar gayri aske -
ri mıntakasmm tekrar işgalini dün ak
şam brarlaıtırmıştır. Şafakla beraber 
Türk ordusuna mensup kuvvetli müfre
zeler Gelibolu şibihceziresinin bütün 
sevkulceyt noktalannı İ§gal etmigtir. 

Londra, 18 (A.A.) - Anadolu a}an· 
sı bu hafta içinde Atatürk'iln riyasetin
de hiç bir kabine toplantmnm yapılma
dığını bildirmektedir. 

Londra, 18 (A'.'A'.) - Matbuat bu sa
bah Çanakkalenin gayri askeri mmta • 
kasını gösteren haritalar ve 'Atatürk'ün 
resimlerini "Boğazlan örten büyük es
rar" ve Avrupa hükumet merkezleri 
hayret içinde gibi büyük harfli baılık
lar neşretmektedir. 

Fakat haberler mütebayin olduğun • 
dan gazeteler bu meseleye henüz bat -
ma'rn1e tahsisini erken buluyorlar ve bo· 
ğa.,lnrın gfıya işgal edildiği haberini, 
tekzipleri neşretmeden yazmakla iktifa 
ediyor12r. Maamafih gazeteler bazı mü· 
talcalarda bulunuyorlar. 

~ Timcs'in muhabiri diyor ki: 
"Şurası muhakkak ki Türkiye bu da· 

kikada gayri askeri mmtakayı işgale 

hazırdır, hau~ ordunun Türk notası 
boğazlar mukavelesini imzalıyan dev -
letlere verildiği anda if galin de 1apıl • 
masına kuvvetle taraftar bulunduğunu 

Milletler cemiyetine yeni bir protesto 
göndermiştir. Bu protestoda deniliyor 
ki: 

Mütecavize karşı mücadelesinde Ha
beşistan yedi aydanberi tecavüzü dur • 
duracak tedbirlerin alınmasını boş ye -
re beklemektir. Tatbik olunan zecri ted
birler müessir olmamıştır. Habeşistan 

bu uzun intizar devresinden sonra kol
lektif emniyet prensibinin ölü bir keli· 
medsn ibaret olup olmadığını sormakta 
haklıdır. Habeşistan kendi haklannda 
ısrar etmekte ve Milletler cemiyeti pak 
tına muhalif olan istilSnın durdUTulma
sı için derhal icap eden tedbirlerin alın
masını aza devletlerden talep eder. 

Londra, 18 (A.A.) - Dün Dessie'ye 
yeni piyade ve topçu kuvvetleri gelmiş 
olduğundan İtalyanlar bu şehirde kuv
vetli bir ş~kilde yerleşmiş bulunmakta· 
dırlar. 

İtalyan kuvvetlerinin ilerlemiş müf
rezeleri Dessie'nin takriben 40 kilo -
metre ötesinde ve Adisababa istikame • 
tinde bulunmaktadırlar. 

İtalyan umumi karargahının yirmi 
dört saat sonra Dessie'ye yerleşmesi 
muhtemeldir. Bundan sonra, motörleş -
tirilmi~ kolun sür'atle Adisababaya doğ 
ru ilerlemesi için hazırhklara başlana -
caktır. 

Dolaşan şayialara inanmak lbım ge
lirse, imparator, Habeşistan kısa bir 
müddet içinde Milletler cemiyetinden 
yardım görmediği takdirde, Habeş tah
tım veliahta bırakmak niyetindedir. 

Ogaden cephesinde kanlı çarpışma • 
lar vukubulduğu söylenmektedir. He -
defterinin bir çoğuna varmış bulunan 
general Graziani bu suretle ehemmiyet
li bir şekilde ilerlemiş bulunmaktadır. 

Tana gölü cephesinde İtaiyanlar gö
tun garp mıntakasım işgal etmişlerdir. 

Diğer taraftan Adisababada söylen· 

zannettirecek çok kuvvetli deliller var- •

1 
dır. Fakat şimdilik ve kat'iyyen teyit e
dici bir haber elde edilinceye kadar bu 
haberi büyük bir kaydı ihtiyatla te -
lakki etmek lazımdır.,, 

Daily Express gazetesi, 1935 ikinci 
teşrininde Türkiyede yapılan tecrübe 
seferberliğinin 200 bin piyade ve süva
rinin 24 saat içinde Ege sahillerinde 
mevkilerini alabilerek Türk tahtelbahir 
ve hava kuvvetleriyle teşriki mesaiye a· 
made bulunabileceğini isbat etmi§ ol -
duğunu hatırlatmaktadır. 

Londra, 18 (A.A.) - Reuter bildiri
yor: 

Londradaki Türkiye büyük elçisi, bu
gün öğleden sonra Türkiye dış işleri ba 
kanlığından, boğazların işgali hakkın -
daki şayiaları kat'i surette yalanlıyan 

bir telgraf al:nıştır. 
BULGAR MATBUATI NE DiYOR? 

Sofya, 18 (A.A.) - Türk talebini tah 
li1 eden Dnevnik diyor ki: 

'.Şark komşusuna kartı en samimi 
hissiyat ile mütehassis olan Bulgaristan 
Türkiyenin talebine muhalefet etmiye
cektir. Biz eminiz ki her ne olursa ol -
sun, Türkiye ile olan dostluğumuz bo
zulmıyacaktır. Ve Türkiye tarafından 

herhangi bir sürpriz beklemiyoruz. 
Büyük harpte mağlup edilmiş olan 

memleketler tarafından alınmış olan bü
tün taahütler suya düşmektedir. imza 
edilmi~ olan muahedeleri sadıkane su -
rette tatbik eden bir Bulgaristan kal -
mııtır. Galip gelmiı olan devletlerin de 
Bulgaristana karşı olan taahhütlerini ic
ra eylemek ve Bulgaristana tahmil olu
nan ~ok ağır askeri şartlan hafifletmek 
için ellerinden geleni yapmaları lazım
dır. Bu ke}'fiyet, Bulgar milletini tat • 
min edecek ve Balkanlarda sulhu ve 
dostluğu takviye eyliyecektir. Bulgaris· 
tan için askeri hazırlıklar bir emniyet 
ve şeref meselesidir . ., 

Mir gazetesi ise, Boğazl:ır mesele
sinde müteaddit teşebbüslerini nihai 
muvaffnkiyete isal edinceye kadar u· 
zun zamandanberi musırrane surette 
devam ettiren Tevfik Rüştü Aras'ın 

diğine göre, Ogaden'de yağan şiddetli ı 
yağmurlar İtalyan ilerleyişine mani ol
maktadır. Motörleştirilmiş kuvvetler ta
rafından inşa edilen yeni yollar birer 
~amur nehri haline gelmiş ve tanklarla 
kamyon ve otomobillerin geçmesini im
kansız bırakmıştır. Çete muharebesi 
taktiğini güden Habeşler, tek başına 
hareket eden İtalyan kıtalarına hücum 
etmektedirler. 

Harrar mıntakasını bombardıman e
den İtalyan tayyareleri, ahaliyi impara
tora karşı ayaklanmaya davet eden be
yannameler atmaktadırlar. 

DESSIE ŞAKiLER TARAFINDAN 
YACMA EDiLMiŞ 

Adisababa, 18 (A.A.) - İngiliz has· 
tahanesinden bir heyet aletaccle Dessie 
istikametinde hareket etmiştir. Heyet, 
Dessie'den çekilmekte olan Habeş ya -
rahlarını ve hastalarını tedavi için git • 
mektedir. 

Mültecilere dolu bir lcamyon bugün 
Dessie'den buraya gelmiştir. İtalyanla -
rın şehri isgalinden evvel en son hare
ket eden kamyon bu olmuştur. tçinde 
eski İngiliz atcşesi binbaşı Bentink ile 
iki Amerikan misyoneri ve Belçi~alı 
binbaşı de Norman da vardır. 

Bunların beyanatına ~öre, !$ehre şa
kiler girerken ayrı1mı lardır. Sehir esa
sen halkan tamamile tahliye edilmiş bu
lunuyordu. Şakiler sokaklara dağılarak 
bo~ evlere ateş açmışlar ve yağma et • 
mişlerdir. 

FRANSIZLARLA HABESl.ER ARA
SINDA HADlSE MI ÇIKACAK? 
n; .. ,.ri<"t•::ı. 18 ( A.A.) - Demiryolla

rını hima•·e eden Fransız garnizonu i'r. 
halk arasında büyük bir gerginlik bacı 

p-Östermistir. Habeı:;ler Fransızlcmn al -
dı'<hm emri pelc serbest olarıık tefsir 
etme-;inde., ,.n~lşe edivcrlar. Reutcr'ln 
muhabiri bir Fransız devriye kolunun 

vatanperverliği ve diplomatlığı kaI'§ı
sında hayranlığını bildirdikten ::;onra 
diyor ki: 

"Türkiye bu talebini yalnız hukuk 
üzerine değil fakat ayni zamanda kuv
vetli bulunduğu his üzerine istinat 
ettirmektedir. Aras'm mu\':ıffnl:iyeti, 
kuvvet unsurunu birinci planda gös
termemiş olmasıdır. 

Türkiyenin bu leşebbüsil acab!l Bal 
kan Antnntı üzerinde bir tesir yapmı
yacak mıdır?,, 

Parole Bulgare gazetesi de Türkiye 
tarafından takip edilmiş olan açık ve 
dürüst yolu övdükten sonra Türk ta
lebinin hüsnü niyet ve sempati ile do
lu gayet müsait bir hava içinde tetkik 
edileceğini ümit ediyor ve muahede
lerdeki takyit edici şartların ilgası me 
selesini Bulgarista.mn §imdiye kadar 
kanuni yolla ileri sürmemiş olduğunu 
tebarüz ettirdikten sonra diyor ki: 

Bu takrir ittifakla ve alkışlarla ka
bul edildi ve Cumuriyet genel sekre· 
terliğine bildirilmesi için başkanlık 

divanına 'verildi. Celse tatil edildi. !
kinci celse açılmadan evvel Bny Bch· 
çct J{emal hazırladığı spor marşını 
ve bazı şiirlerini okudu, alkııılandı. 

Bundan sonra celse açıldı. Başkan 
Bay Rahmi Apak ruzname mucirince 
başkan ve asbaşkan seçilec"ğini ve 
namzet gösterilmesini söyledi. Bay 
Cevdet Kerim söz aldı ve dedi ki: 

- Uzun yıllardanbcri Ti.lrk Spor 
hayatına benliğini vakfeden ve bütün 
sporculara karşı bir ağabeylik hissile 
vazife gören Aziz Akyürek rahatsız
lığı ve diğer bazt sebeplerle salahiyet-

tar makamdan itizar ve mazeretinin ka 
bulünde ısrar etmiştir. 

Bay Cevdet Kerim bu ayrılışından 
dolayı kongrenin samimi hislerine ter
cüman olduktan sonra General Ali 
Hikmet'i kurum başkanlığına, Bay Ha 
lit Bayrağ'ı da asba.~kanlığa namzet 
olarak gösterdi. Namzetler reye ko
nuldu ve ittifakla seçildiler. 

Seçim neticesi bu suretle tesbit e
dildikten sonra iki başkan bütün gar-ı 
bi Anadolu sporcularının kendisini ta
nıdıklarını söyliyerek dedi ki: 

General Ali Hikmct'in bu sözleri 
çok alkışlandı ve yeni başkan me~ai 
arkadaşlarının listesini kongrenin in
tihabına koydu. Yeni başkanın gös
terdiği nnmzctler şunlardı: Genel sek-

reterliğe Gazi Terbiye enstitüsi..i mu
allimlerinden Bay Nizamettin, ssğhk 
ispektcrliğine Dil Tarih fakültesi pro
fesörlerinden Bay Şevket Kansu, ge
nel ispekterliğe saylav Bay .Adnruı, 
muhasipliğe Bay Cemil, futbol fede
rasyonu başkanlığına Bay Hamdi E
min, atletizm başkanlığına Bay Vil
dan Aşir, güreş başkanlığına Bay Ah· 
met Fetgeri, Su sporlar başkanlığına 
Bay Celü.1, dağcılığa Bay Şükrü Ko· 
ç:ık, atıcılığa Bay Fuat Era.ırum, te
nise saylav Bay Süreyya Gençer, bi· 
siklete Bay Hüsnü Nail. 

Kongre namzetleri ittifakla kabul 
ettikten sonra eski başkan Bay Aziz 
Fahri üyeliğe geçmiş ve 1stanbuldaki 
işleri dolayısile seçilmiyen eski atle· 
tizm başkanı Bay Felek Burhan, su 
sporları başkanı Amiral Mehmet Ali, 
miifettiş Mahmut Ağabeye geçen hiz
metlerden dolayı teşekküre karar ve
rildikten sonra sekizinci spor kangre
si büyük tezahürat arasında ka_rıandı. , 

"Bununla beraber Bulgaristanın 

ebediyen bu acil vaziyete katlanaca
ğını ve Bulgaristanın bir gün kendi 
emniyet müsavatı hakkının kanuni 
yolla tanınacağından bütün ümitlerini 
kestiğini zannetmek hatadır. Türki
yenin teşebbüsü Bulı;aristanı şu nok
tadan alakadar eder ki bu teşebbüsün 
muvaffakiyetf, bazı şeraitle sulhmua
hedelerinin karışıklıklara sebep ver· 
meksizin ve sulhü tehdit etmeksizin 
sulhperver bir yolla tadil olunabilece
ğini gösterecektir. Diğer taraftan 
Türk teşebbüsü, Bulgaristanr, Lozan 
mukavelesinin feshi keyfiyetinin üze
rinde ciddi aksülameller icra edeceği 
bir komşu memleket olmak haysiye
tiyle de alakadar etmektedir. Büyük 
devletlerin, ortaya atılan meselenin 
doğrudan doğruya ve bilvasıta ü:rerin
de tesir icra ettiği Bulgar menfaatle
rine lazım gelen dikkati sarfedecekle-

Iskenderun muhitin~de · 
rinden ümitvnnz. Bu suretle, muahe
deleroeki taahhiltlerinin ifasına karşı 
küçük ve zayıf devletlerin gösterdik
leri dürüstlüğün beynelmilel hayatta 
bir kıymeti olup olmadığı belli olacak· 
tır.,. 

Göçmen işi 
(Başmakaleden devam) 

(Ü!ltynnı l in<'İde) 
iicr bir mahiyete bulduğımıu:: bu mek
tup şudur: 

Bir tavzih, bir hakikat 
"İstanbul gazetelerinde Fransız hü

kumetinin Ankara sabık sefiri B. Ka
merer cenaplarının gazete muharrirle
rile görüşmesi arasında lskenderun 
için söylemiş oldukları sözler nazarı 
dikkatimi celbetti. Sefir cenapları: 

hi tertibat alınarak getirilip götürüle - ''1921 Ankara itilflfnamesinin ls-
cektir. kenderun sancağına ait mevaddmın 

Fakat göçmen nakil ve iskanının bir kiımilen tatbik edildiğini ve lskende
de ekonomik ve sosyal tarafı vardır. Hü run sancağı halkının Suriycde tahaddüs 
kCımet getirilen göçmenlere oturacakla- eden hadisat ile hiç alakadar olmayıp 
n evden başka toprak, çift havyanları, sukun ve huzurla yaşamakta,, olduk
traktör, tohumluk ve saire gibi vasıta - !arını söylüyorlar. 
lar verecektir. Bilhassa göçmenlerin "İskenderun muhitinde Ankara iti
geldikleri yerlerdeki ekonomik şartları lfıfnamesinin bir maddesi bile tatbik 
gözönüne getirerek Anadoluda o şart- edilmemiş olduğunu,, arzedcbilirim. 
ların bulunabileceği yerleri intihap ede- Sancakta Türk bayrağına müşabih 
rek o §ekilde iskan edilmeleri başlı ba· bir bayrak keşidesini Franklen Buyon 
§ına bir meseledir. Göçmen İ§inin bu cenapları kabul etmiş olduğu halde 
ciheti sıhhat ve içtimai muavenet ve - sancakta Suriye ve l<'ransız bayrak
kaletinin ihtisası dışında bir mesele ol- ları temevvüç ediyor. 
duğundan bu noktadan hatalı hareket- Memurların mahalli Türklerden 
ler olabilir. Bu türlü hataların vukuun- istihdam edilmesi muahedenin sarih 
dan sonra mes'uliyetini araştrrmak fay
dasızdır. Onun için biz meselenin bu 
ciheti ile şimdiden Türkofisin alakalan
clmlmasmı lüzumlu buluyoruz. Eğer 

Türkofis bu yıl içinde Romanya ve 
Bulgaristandan gelecek muhacirlerin 
bulundukları yerlerdeki hayat ve eko • 
nomi şartlarını, hangi yerlerin dağhk, 
nerelerin ova olduğunu, hangi yerler -
den gelenlerin hangi zirai san'ata daha 
ziyade alışkın bulunduklarını, göçmen
lerin bu usul ve şeraiti iskan bölgeleri
nin hangilerinde daha kolaylıkla temin 
edilebileceklerini tetkik ederek sıhhat 
ve içtimai muavenrt vekaletine bildirir
se vukuundan korkulan hataların büyük 
bir kısmı bertaraf edilmiş olur. 

ASIM US 

yanında Habeş polisi olmaksızın sokak
larda dolaştığını görmüştür. Halbuki 
Fransızların ecnebi mahallesinde kal -
malan lazım gelmektedir. 

· ahkamından iken 476 memurdan tali 
derecedeki vazüelerde istihdam edilen 
yalnız 103 memur Türk mütebaki 363 
memur gayri Türktür. 

Resmi lisanın Türkçe olması gene 
muahede ahkamından iken mahkeme 
ilamı, istintak zabıtları, celp müzek
keresinden nüfus tezkeresine hatta a· 
leliide muhaberata varıncaya kadar 
Arapça ve Türkçedir. 

Mekteplerde tedrisatın Türkçe ol
ması meşrutken Türkçe bir lisan ted
ris kabilinden haftada bir kaç saat 
okutulmaktadır. 

Türk lisesinde Türkçeden fazla A
rapça ve Fransızca okutulduğu halde 
hiç mevzuatın derecei şumülüne dahil 
olmıyan Arap akalliyeti bahanesile 
ihdas edilen Arap lisesinde Türkçe o
kutulmuyor. Niçin ekseriyeti kahire 
pek az akalliyete tabi tutuluyor? .. 

Livanın biricik hars ve kültür mü
essesesi olan Antakya lisesinin dokuz 
kişiden mürekkep heyeti tedrisiyesi 

Türkiye firarileri Hoyboncular ve gay• 
ri Türklerden müteşekkil olup içinde 
yalnız bir tane Türk vardır ... 

350 haneli Kesrik; 150 haneli Bil· 
yük burç; 240 haneli Çaksın; 310 ha· 
neli Kar beyaz; 350 haneli Bezge; ııo 
haneli Kandil nam Türk köyleriııdeki 
ilk mektepler kapatılıyor. Buna mu· 
kabil Türk ohruyan köycüklerde yeni 
mektepler açılıyor. 

Türk ırkının, Türk harsının inkl• 
şafı için her türlü nıüsaadatlan rn\iS"' 
tefit olması gene muahede ahkamın" 
dan iken gerek ilmi, gerek mali ve ida· 
ri cihetlerden sistematik bir tazyikle 
halk göçmenliğe mecbur bırakılıyor· 
Kuyudu resmiye ve gazete ilanaril" 
sabit olduğuna göre İskenderun mu· 
bilinde her gün satılan Türk eınıaJC 
ve arazisidir. Bin türlü zaruret içeri· 
sinde sürünen, perişan olan Türk btıl• 
kıdır. Muahede tatbik edilse, TürkJet 
siyanen muamele görse bu tahanınıUl· 
fersa halin vukuuna imkan kalmaZ-

Sefir cenaplarının beyanatlarında• 
ki gibi !skendrun halkının sükCın ''" 
huzur içerisinde yaşamalarının, ~ ~
dıkları; muahedenin tatbikinden ~ 
hassül etmiş bir keyfiyet olmayıp s ıc 
Arap kardeşlerinin davasile müştcre 
olmadıklan; kendi davalarının bsli~1 
olmasından münbais bulunduğt1 bit 
hakikatı vakıadır.,, 

1skendcrun: 15-4-9~ 

Tahlisiye memurları 
sigo1 ta edilecek 

1 
Ankara, 18 (Telef o.ıla) Tahli.ıı;ye 

daresinin teşkilat ve vazifeleri hak.1'
1
;; 

daki kanun bilfiil tahlisiye hizmetırı İ' 
bulunan memurların mecburi olaralc 

1 

gorta edilmelerini amirdir. ·r-
Yine bu kanuna istinaden tabli5'~ 

memurlarından yüzde iki buçuk tee~irıi 
fat yapılmakta, ayrıca sigorta bed 

1 
ı 

ikmal için bütçesinden tahsisat da ' ı 
nlmaktadır. Böyle olduğu halde Jtlı:ri 
murların ne suretle sigorta edilecel< 13ıf 
hakkındaki nizamname yapılmıştır· ıcar 

ı . 1 . • 111eı: n zamnamenın yapı ması ıçın 

umum müdürlüğe emir verilrniJtit• 



Her gün bir röportaj 
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Kadın Sesi • 
Klltiir itleri l sküdar tramvaqları IPois haberleri \ .................................................. _ 

Senelik toplantı Muallimler birliği ölümle tehdit 
Daha Fazla Dinleniliyor 

Radyo, plak satışlarını bütün Av
rupada yüzde doksan öldürmüştür 

Birliğin çatışma şekli 
tesbit edilecek 

Verilen kararlar ve idare Kızkıliopra~1t~hha/kı ~or-l . · ·ı l utan sı a seslerı mec ısıne $eçı en er 
Bir plak acentesine 

plaklar, sevilen 
göre satılan 
sesler 

öğretmenler birliğinin çalışma du
rumunu tesbit etmek üzere birlikte 
evvelki gün bir toplantı yaptlnnştır. 
Toplantıda alakadar makamlar tara
fından sorulan sorgulara cevap hazır
lanmıştır. öğrendiğimize göre· bu ce
vaplar tetkik edildikten sonra öğret
menler birliğinin ne şekilde çalıııacağı 
çalışmasına nasıl bir istikamet verile
ceği görüşillecektir. 

Üsküdar, Kadıköy ve havalisi tram 
vay şirketi hissedarları senelik toplan
tılarını dün §irketin Üsküdardaki bi
nasında yapmışlardır. Celse idar.? mec 
lisi reisi Bay Necil riyasetile saat on
da. açılmıştır. Toplantıda Nafia ve 
İktisat Vek!Uetleri namına Şirketler 

baş müfettişi Bay İbrahim şirket mu
rahhası Bay Ziya bulunmuşlardır. 

Ticaret kanunu ve şirketin esas mu
kavelesi mucibince en çok hisseye sa-

Bayan Safiye 

PIAk satı~~arı gün geçtikçe biraz da
ha azalıyor. Bu havadis istatistiklere 
bile geçti. 1934 de 240 plak doldurul • 
tnasına mukabil geçen sene ancak 54 
plak doldurulmuş .. 

Plak satışları niçin azalıyor? Plak ta· 
cirlerinin dediği gibi radyonun yayılma 
ıı bu sebebin en başında gelebilir mi? 
Ve radyo plak için hakiki bir mahzur 
ınudur? .. Plakları daha ucuz satamaz 
rn_ıyız?. Bir plak nihayet ıcaç kuruşa 

tnal olur?. En çok kimlerin plakları sa
tılıyor; kadın artistler yahut erkek ses
leri mi daha rağbettedir?. Bir plak kaç 
defa kullanılabilir? Avrupa plaklarının 
•atr~ı nasılcJır? En çok hangi tabaka, sı
nıf hangi plakları alıyor; klasik ve ha
fif plak satışları. 

BiR ACENTEYE CöRE 
'Rii tün bu m,.sdder etrafında fikrini 

almak istediğimiz bir pUik acentesi : 
- Evet, dedi; plak satı§lan azalıyor. 

Fatr.iko ve perakendecilerin şikAyetleri- , 
ni bir tarafa bırakalım; bu hakikati ar
tık herkes anlamış bulunuyor. Bunun 
sebebi? .. Sebep şüphesiz radyonun ya
Yılmasındadır. Mesela 925 ile 930 ara • 
sında yaptığımız plak satışını artık el
de etmek bizim için im.kansız bir va • 
ziyettedir. Çünkü radyo, bu nenelerde 
tnemleketimizde henüz yayılmamış bu -
lunuyordu; ve hemen hemen her evde 
bir gramofon vardı. Hatta en küçüğün
den en büyüğüne kadar. Bir çok adam
lar biliriz ki plak kollekııiyonu yapmak 
tan vazgeçiniz, hatta muhtelif marka 
tnakinelerin bile kolleksiyonlannr yap -
tnışlardrr. Ama diyeceksiniz ki bu me • 
tak başka herhangi bir medeni ses va -
ııtasile insanlardan alınabilir mi?. Bu -
rıu bilmiyoruz. Fakat bu kolleksiyoncu
lann bile bugün kalmadığı muhakkak!. 
!>LAKLAR UCUZLATILAMAZ MI? 

Acaba sorduğunuz gibi plaklar daha 
Ucuzlayamazlar mı?. Hepimizin istedi
ği de bundan başka bir şey değil. Fakat 
düşününüz ki satış azlığı bu idealin bir· 
denbire önüne geçmiştir. Faraza eski -
den günde 5000 plak çıka•an bir fab -
tika şimdi yalnız 500 tane çıkarmak 
lllecburiyetindedir. Sadece maıfraiı a -
ıalmış de,ildir. Yine ayni çalışan a -
damlar, ayni vergiler, ayni kazanç, ayni 
!nasraf .. Şu halde değişen hiç bir şey 
Yok .. Yahut değişen bir şey var: Satış 
\te ihraç azlığı .. 

Bay Jlünir Nurettin 

masrafı vardı. Yahut artistler 5 ve 6 

liraya, hiç bir mukavelesiz okuyup gi
derlerdi. Ama bugün?. Artık artistlerin 
gözleri açılmıştr. Biraz evvel size gös -
terdiğim gibi fiks bir ücret alırlar. Bun
ların içerisinde yalvararak getirdiğimiz 
ve plakları, mesela Münir Nurettin gi· 

Universitede imtihanlar 
Hukuk fakültesinin ve yabancı dil 

okullarının tedrisatı ve imtihan mcse
le!eri etrafında bazı değişmeler yapıl
dıktan sonra diğer fakültelerde de 
imtihan programlan üzerinde incele
meler yapılacaktır. Önümüzdeki haf
ta içinde üniversite rektörü Bay Ce
mil Bilsel'in başkanlığı altında fen fa· 
killtesi öğretmenleri bir toplantı ya
pacaklardır. 

YAZI ŞEKİLLERİ - tık okul öğ
retmenleri için açılan yazı kursunda 
gösterilen yazı şekilleri bir kitap ha
linde neşredilmiştir. 

!~r~~~.a yüksek ücretli olan artistler de Romen talebeleri 
Şimdi diyeceksiniz ki plak satışları 

yalnız bizde mi bu kadar pahalı? .. Ha
yır .. Fiyatlar bütün Avrupa memleket· 
terinde hemen hemen bizdekinin ay -

Dün 1 epe başında bir 
müsamere verildi 

nrdır. ttalyada da böyledir; tngilterede Romen talebesi §erefine Talebe bir
de; Fransada da, Romanyada da ... Yal· liği tarafından dün Tepebaşı tiyatro
mz: Yunanistanda düşilk; o da drahmi sunda bir müsamere verilmiş~ir. 
dolayısile .. Bize nisbetle 30 - 40 ku - Müsamereye Romen ve İstiklal 
ruş az. Lakin bir Yunanistan ne ifade marşlarile başlanmış ve daha sonra 
edebilir?. Romen talebe birliği başkanı B. Za-

Daba sonra plak satıştan ~vrupada goyço bir söylev vermiş ve şunları 
da dü~mf.l§tUr. Daha iki ay evvel elimi- söylemiştir: 

ze gelen bir istatistik bu düşüş şeklini "- Biz Bükre§ Universitelileri miZ
ümit edilmiyecek kadar tehlikeli rakam li Türk Talebe birliğinin tertip ettiği 
larla tesbit ediyordu. Radyo, Avrupa • bıı müsamereye i§tirak etmekle bi<yük 
da da ayni şeyi yapmıştır: Plak satış • bir k-ıvanç duyuyoruz. 
lanru yüzde 90 öldürmüştür. Türkiyeye ayak bastıgyımız ilk gün 

OMITStZ DEGtLIZ ne kadar samimi bir mıthit içinde bu-

hip olan İstanbul belediyesi namına 
belediye reisi muavini Bay Nuri Türk
kan ve Evkaf mUdürü Bay Hüsamet
tin rey toplamıya memur edilmişler
dir. Şirket mUdUrü Bay Necmettin 
Sahir heyeti idare meclisine murahhas 
seçildikten sonra şirketin 1935 yılın
daki çalıemasına. ait raporla yıl sonun 
daki hesap gösteren bilanço ve kar 
zarar hesaplarının kabulüne dair §ir· 
ket murahhasınm verdiği rapor okun
muştur. Belediyeyi temsil eden reis 
muavini Bay Nuri Türkkan Üsküdar 
Kadıköy tramvayları şebekelerinin ye-
niden çoğaltılmasının ve daha. munta
zam şekle konulmasının temini için 
idare meclisi tarafından alınan karar
lardan bahsederek şirket müdürü Bay 
Necmettin Sahir'e §irketin umumt iş
lerinin inkişafı ve idare meclisinin ka
rarlarına karşı gösterdiği mesaiden 
dolayı teşekkür etmiştir. B. Nuri ida-

re meclisinin 1935 yılında başardığı 

tesisat işlerile masraflarına dair ra
porla buna. ait bilanço kar ve zarar 
hesaplarmm idare meclisi mürakibi 
tarafından vuku bulan tetkikler neti-
cesinde aynen kabul ve tasdikini isti
yerek sözünü bitirmiştir. Diğer hisse
darların iştirakile idare meclisi mU
rakibine ve azalarına gösterilen itima
da. da riyasetçe teşekkür edilmiştir. 

Şirketin malt taahhütlerini yerine ge-
tirebilmesi için çareler de düşünüldük-
ten sonra idare meclisinde boşalan 

8.zalıklara İstanbul sabık Evkaf müSadece plak satışlannın istikbali için Zunduğumuzu derhal anladık. Adeta 
hiç de ümitsiz değiliz. Bilhassa bu ce • kendi memleketimizden aynlmamıl} dürü Bay Niyazi, Halil Fikri, Necati 

ve mürakipliğe eski rnürakip Bay Zisaretimizi yerli plaklarının satışı takviye gibiyiz. Biz Balkanlarda bir çok seya-
ediyor. Bilhassa halk türkülerimiz mem hatler yaptık. Fakat bugünkü seyah<ı- ya seçilmişlerdir. Şirketin sermayesi 

leketin her tarafında o kadar tutulmuş- tımızın mahiyeti büsbütiln başkadır: 1 milyon iken bu sene buna 500 bin 
lira daha ilave edilerek 1,5 milyona çıtur ki daima yeni yeni siparişler karşı - Balkan siyasi birliği ba.Jında bir de, 

U karılmıştır. Bugüne kadar yapılan sında bulunuyoruz. Avrupa klasiklerini Balkan niversitelileri andlaşması vü-
tesisat tutarı iki milyon yedi yüz bin bizde yalnız meraklılar alıyor. Bunlar cuda getirmek. Bwıwı içhı çalışıyoruz. 

bütün satışın hemen yüzde beşini bu- Ve Türk gençliğinden de büyük ümit- liradır. Şimdiye kadar yapılan bütün 
lur. Bizim klasiklere gelince, geçen se- Zer bekliyoruz. Bugün bize bu durumu hatlar 24 kilometreyi bulmuştur. Bu 
ne Münir Nurettin otuz kadar plak dol- hazırlıyan bu havayı teneffüs ettiren yıl içinde Kadıköy ve ÜskUdar hava
durdu; fakat bunlar satılığa çıkarılma- Atatürk ve Karol çok ya§asıtıl.ar. A- lisindeki tek hatların birçoklan çiftleşti 
mıştır; tarihi bir kıyın ti haiz olmak ü- tatürk yalnız Türkiyenin şefi değil rilmiştir. Bu yıl içinde taşman yolcu 
zere konservatuvarda saklanıyorlar. bütün cihamn kendi.'Jinden ışık aldığ; sayısı 6 milyona yakındır. Geçen yıla 

Dediğim gibi, bugün en çok plak sa- yüksek bir §aksiyettir. Onun f !ldrle- nazaran iki buçuk milyon kadar büyük 
tışında rekor halk türkülerindedir. Bun· rinden, omm göstereceği yollardan da- fazlalığı vardır. Gelecek yıllarda yolcu 
ları her sınıf dinleyici alıyor. Tangola- ima istifade edeceğiz. sayısmm daha ziyadeleşeceği ümit e-
rr daha ziyade gençler tercih ediyor. Yal Ya.,asın Atatürk, yaşasın Karol.,, dilmektedir. 
nız daima bir yenilik yapmaya çalışı - Romen ?Talebe birliği reisinden son- ---------------
yoruz. Geçen sene bestekarlar daha zi- ra Milli Türk Talebe birliği reisi de 
yade adapte yapmaktaydı; şimdi ori - bir söylev vermiştir. 
yantal tnelodiler üzerine tangolar ya - Söylevlerden sonra Nimet Vahit, 
pıyoruz. Bugün bilhassa Yesari Asım Cemal Reşit, Münir Nurettin birer 

1 Gelenler, Gidenler 1 
Bay Kamerer 

günün en iyi bestekarıdır. Ağır, hafif konser vermi!;llerdir. Ankarada Atatürk'le ve hükOme
ber türlü ses üzerine yaptığı besteler -·------------- timiz crkanile veda etmi!;l olan Fran

halk tarafından çok iyi olara.k karşılan: 1 KONFERANSLAR 1. sız büyük elçisi Bay Kamerer dün sa-
dr. Daha sonra Hafız Sadettın, tambun _ balı §ehrimizc gelmi§, diln gece ünyon 
Salahaddin, Mustafa Nafiz, Sezai ve Fransczin verdiği büyük baloda bu-
Seyfettin Asaf kardeşler.. Günümüzün Eminönü Halket>itı.den: lunmuştur. Bu akşam Parise hareket 
en iyi bestekarlandrr. Ses artistlerimiz- 21-4-936 Salı günü saat (17,30) da edecektir. 
den kadın sesine ait plakların daha faz· Evimiz Cağaloğlu merkez salonunda Bay Kamerer'in Tokyo büyük elçi
la satıldığını söylemeğe mecburum: Sa Prof. Dr. Fahrettin Kerim tarafından liğine tayin edildiğini yazmıştık. Fran
fiye, Müzeyyen, Hamiyet, Süzan .. Fa - (İnkılap pisikolojisi) konulu bir kon- sanın yeni Ankara büyük elçisi Bay 
kat kadın sesi plak satışlarında daima ferans verilecektir. Bu konferans bil- Ponso ayın sonunda şehrimize gele-
tuhaf neticeler veriyor.. Bak:ıyorsu • tün yurtdaşlara. açıktır. cektir. 

Kızıltopraktn oturan mezbaha toP" 
tanc.ılarmdnn Hüseyin Avni yanında 
köpeği olduğu halde gezerken evden 
dönen Haydarpaşa lisesi talebesinden 
Zekeriyya'nın köpeği kendi köpeğinin 
üzerine atılarak boğuşmıya başlamı§
lnrdır. Zekeriyya buna kızmış, av tü
fengini, Hüseyin Avni'nin köpeğine 

doğru boşaltmı§tır. Hüseyni Avni'nin 
yedi yaşındaki oğlu Vedat silah sesin
den çok korkunca babası kızmış, o da 
tabancasını çekerek Zekeriyya'nm kö
peği üzerine ateş etmiştir. Bir iddia
ya göre Hüseyin Avni ayni zamanda 
Zekcriyya'yı da ölümle tehdit etmiır 
tir. Halk bu silah seslerinden çoli 
korkmuş, polis iki köpek sahibini ya
kalamıştır. 

Bir çocuk tiren 
altında kaldı 

Dün sabah Ankaradan gelen fren 
Maltepe istasyonundan geçerken is
tasyonun civarında bir evde oturm 12 
yaşında Kemal isminde bir mektep 
talebesi telörgüden geçmiş, trenin al
tında. kalmıetır. Muhtelif yerlerinden 
yaralanan çocuk hastahaneye kaldı
rılmış, tahkikata Üsküdar müddeiu
mumiliği el koymuştur. 

BIÇAKLA YARALADI - Kasım
paşada Kulaksızda oturan 16 yaşında: 
Ali ile 60 yaşında. Dursun kavga et
mişlerdir. Dursun bıçakla çocuğu sol 
böğründen yaralamış, yakalanmıştır, 

ALACAK YüZüNDEN - KüçUk· 
pazarda tahsildar sokağında 10 numa .. 
ralı kahvede oturan İzzet ile seyyar 
satıcı Muhittin alacak yüzünden kav .. 
ga etmişlerdir. Muhittin cebinde taşı .. 
dığı ustura ile İzzet'i sol kolunun dört 
yerinden ve sağ baldırından yarala· 
mış, yakalanmıştır. 

1K1NC1 KA'ITAN DÜŞTÜ - Kum 
kapıda M'uhsinehatun mahalelsinde 
9 numaralı evde oturan amele Artinin 
bir buçuk yaşındaki kızı Mari ikinci 
kattan sokağa düşmUş, yaralanarali 
hastahaneye kaldmlmı§tır. 

TEKME İLE VURDU - Şehremi
ninde Melekhatun mahallesinde Bak
kal sokağında oturan Vefa talebelerin 
den Abdullah ile bekçi Şaban'm oğlu 
Ahmet kavga etmişlerdir. 

Abdullah tekme ile Ahmed'in kar· 
nına vurmuş, bayıltmıştır. Ahmet Cer
rahpa.şa hastahanesine kaldırılmıştır~ 

ALTI ?tll, DÖRT MU? - İzmirli 
Mehmet Tepebaşında Foli Berjer ba
rında iki arkadaşına ve Eleni isminde 
bir kadına altı şişe şarap ısmarlamıe, 
dört şişesinin parasını vermek iste
miştir. Kadın buna müdahale edince 
Mehmet Ali kızmış, Eleni'yi dövmüş
tür. 

SAÇ DÜŞTÜ - Kasnnpaşada Fı
rın sokağında oturnn Şirketi ha)Tiye 
amelelerinden Mehmet fabrikada saç 
istif ederken bir saç başına dü,mlif 
yaralamıştır. 

Çocuk Bakım Evine 
alınacak çocukl~r 
Edirne.kapıdaki Çocuk Bakını evi

ne §imdiye kadar işe giden kadnılarm 
çocukları alınıyordu. Analan ölen ve-
ya hastahaneye giden veyahut anala• 
rmm babalarından boşanmaları dola
yısile babalarmm yanında kalan kü• 
çük çocukların da yurda alm.ınalarına 
Şehir mecdisince karar verilm~. 

Mayıstan itibaren bu karar tatbilC 

Bakınız size kısaca anlatayım. Bir 
Plak almak istediğiniz takdirde bunu 
ancak 150 kuruşa alabiliyorsunuz. Fa • 
kat aldığınız yer bir depo değil, bir pe
takendecidir. Perakendeci biç olmaz -
aa plak başına % 25 kar alacaktır. Ya • 
ni biz, perakel\decilere plakların bebe· 
tini 100 - 105 kuruşa satıyoruz de • 
lllektir. Şimdi hesap ediniz; bir plağın 
!r\asrafı nedir? İşte: 10 kuruş pul, 7 ku
tuı muamele vergisi, 9 kuruş bestekar 
hakkı, 15 kuruş artist ücreti. 

nuz, ses o kadar olgun "değil.. Fakat ga· ---------------------------------------------
zino ve kahvelerde birdenbire tutulu • 

edilecektir. 1 

YekCtn ne oldu; 41 kuruş. Fakat saz 
l'tıasrafı nerede? Mum masrafı, bakır ka 
bp masrafı, nihayet her sene buraya ge
a_ mQhendie maıraft ıu ve budur. Bü
ttln buntann masrafı nerede? .. 

ARTtSTLERIN DE GöZLERt 
AÇILMIŞTIR 

Eskiden ne bestekar ve ne de artist 

yor. Onun için bütün seı san'atkarla -
rını tecrübe ediyoruz. Yalnız erkeklCT 
içinde Münir Nurettin mevkiini daima 
berrak bir şekilde muhafaza ediyor. 

Fakat bütün bunlara rağmen, p13.k 
satı tarından şikayet etmeğe mecbu -
ruz. Bir plak kaç defa çalınır bilir mi • 
siniz? En vasati bir rakamla tam 600 
defa .. Evet altı yfü: defa .. Buna muka
bn plak satışı ilerliyemiyor ... Şimdilik 
en iyi müşteri, bizim için radyo ştr -
keti .• • .. ... 

Yazı.siz hıkdqe: 
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"Turan bar,, da açılan 
• • • 

resım sergısı 

gösterilen eserler Sergide 
t;;.kd.i.c!.e r.te karşı~::ndı 

Sergiden bir görünüş. 

Müstakil res8aintar ve heykeltraŞ- Ancak teşhir edilen yer bir "bar,, 
lar birliği dün Beyoğlunda istiklal olduğu için akşam üzeri eserlerin 
caddesinde "Turan bar,, da 1936 se- kaldırılarak barın her zamanki gibi 
nesi resim sergisini açmıştır. işlemesini temin etmek zarureti var-

Sergide genç ve kıymetli sanat- dır. Dün ak~am bar ,·aktine kadar 
kft.rlanmızdan Ali Avni, Ali Hadi, sergiyi gezenlerin sayrsı iki yüzü geç
'Arif Bedii, Cevat Agun, Edip Kö. miştir. 

seoğlu, Fahri Arkrmlar, Hfl.mit Gü- Sergiyi gezmek serbesttir. Bir ay 
rel, İlhami, İsmail hakkı Oygar, ·bu şekilde açık kalacaktır. Sanatımı. 
Kemal Zeren, Melahat ışık, Mahmut zın tekemmülü için yılmadan uğraşan 
GQda, Şeref Akdik, Şemsi, Zeki müstakil ressamlar ve heykeltraşlar 
Kocamemi, Ziya Keseroğlunun t-0p. bir1iğinin diğer azası şunlardır. 
tan 89 parça eseri ihtiva eden bu ser. Refik Epikman, Şeref Akdik. 
gi diin biiyük bir kalabalık tarafın- Nurettin, Niyazi, Sermet, Talat, Ratip 
·dan gezilmiş ve takdirlerle karşılan. Aşir Acudoğu, Nusret, Ahmet Mit. 
mıştır. hat, Mazhar. 

Türing ve otomobil klü
bünde senelik toplantı 

Kocasını ziyarete 
giden Eliz! Dün öğleden sonra Perapalas oteli 

rıalımJ• ·JJ:clA Türkiye Turing ve Oto
m~l-;il klübü senelik top1antısmı yap- Hapisane gardiyanına kı
mı§;t.ır. - - -? B • • JJ• 1 

1Uiz~lcr müdürU Bay Azlz'ln tiaş- zıp sovmuş ma ır luuıa. 
Jı;o."llığmda yapılan bu toplantı 1st:an- Hapishane gardiyanlarından Neci
b.ıl vali ve belediye reisi Bay Muhit- be, vazüe ifası halinde sövdüğü iddi
tin Üs~ündağ, Turing klübü başkanı asile Eliz adlı bir kadının duruşma
Bay Reşit Saffet Atabinen. genel sek- sına, İstanbul üçüncü ceza hakyerinde 
reter Bay Cevdet, B. Şükrü Ali, Ed- başlanmıştır. 
Vai·da, !talyan baş konsolosu Armas, Davacı da, dava olunan da bakye
profesör Mamburi, Beyoğlu kayın.aka- rine gelmişlerdi. Gardiyan Necip, şu 
mı Daniş, Emniyet beşinci şube direk- iddiadadır: 

törü Sait, belediye seyyahin şubesi - Bayram günü bu kadın, kocası
müdürü Kemal Ragıp, klilp m.ürakip- nı ziyarete gledi. Kocası Avram, esrar 
!erinden Ömer Lütfi ve diğer iza bu- maddesinden ceza yemiştir. o gün bay 
lunmuştur. ram olduğu için çok ziyaretçi vardı. 

Evvela Atatürk'e f1U telgraf ~kil- Herkesin görmek istediği kimseleri 
miştir. görebilmeleri için, gelenleri sıraya koy 

ULU ÖNDERİM!Z ATATÜRK! duk. Nöbetleşe içeriye alıyorduk. Ta
bii bu vaziyette, her zaman olduğu gi
gi, çok uzun müddet içeride kalmak 
imkanı yoktu. Buna kızan Eliz, koca
sının yanında bir saatten fazla bırak
madım, diye bana sövüp saydı! 

"On ikinci yıllık toplantısını yapan 
Tllrkiye Tu:ring ve Otomobil klübii. U
lu Önderden akiığı ilham ve gördüğü 
teşvikten ve sayesinde memlekete, tu
rizm fikrinin ve hariçte Türkiye sevgi 
.slnin hergün daha fazla yayılmasından 
Clo1ayı en derin minnetlerini tazimle
rile sunarak kıymetli teveccüh, ve hi
mayesinin devamını çok büyük saygı 
ile diler.,, 

Bundan sonra Başbakan General 
lamet İnönü ve Müdafaa Bakanı, tç 
Bakanı, İktisat Bakanlarına da tel
graflar çekilmiş, ve senelik mesai ra
poru okunarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Süslüce giyinmiş genç bir kadın 
olan Eliz, o gün kocasını ziyarete git
tiğini, yanına gireli daha on dakika 
olmadan gardiyanın kendisini dışarı
ya çıkarmak istediğini, bundan şika
yet yollu müddeiumumiliğe mür~caat 
edeceğini söyleyince, kendisine kızan 
gardiyanın "sövdü,, diye zabıt tuttur
duğunu anlattı. 

Hakycri, meseleyi tahkik etmek 
üzere davayı başka güne bıraktı. ... & MfWPZWWWZ:CQ 

23 NİSAN 
Toplantı 1936 senesi için yed mu

vaffakiyetlcr temcnnisilı::} bitmiştir. 
Sonra davetlilere çay ve pasta ikram Çocuk Hdlasının ha~.langıcıdır. 
edilmişdr. ıÇocuk Haftası 23 N:sanda başlıyor 
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Bir 
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kemizde 1 
lzmirde 

katilin idamı 

Istanbul 'Tavla Şampi
yonu kim olacak? 

isteniyor 

Alsancak cınayetinin 
mu tak. emesine başlandı 

Mıntaka şampiyonlarının nerede kar 
şılaşacakl(lrını yakında bildireceğiz 
!stanbulun tavla 

meraklıları arasın

da tertip ett:ğirniz 
İzmirde Alsancakta bakkal Sıtkı btiyük tavla müsa-

ile metresi Sabiha'yı tabanca k11rşu- oaKası bu ay i<.;indE
nile yaralamak ve öldürmekle maznun bitirilecek ve seçi
Tiflisli Niyazi oğlu makinist Şükrü len mmtaka şampi
hakkında birinci müstantiklikçe yapıl- yonları arasından Is 
makta olan tahkikat bitmiş, maznun ı.anbulun tavla şam 
karar~ame ile _bir!ik_te Ağırceza mah- .ı;ıiyonu seçilecektir. 
kemesıne verılmıştır. Kararnamede Şimdiye kadar ya
maznunun Türk ceza kanununun 450 pılan sekiz mınta
i~ci maddesinin b~ş~ci fıkrası .rnuci- ka karşxlaşmaların
bınce muhakemesı ıstenmektedır. Bu da seçilen şampi-
madde ölüm cezasını müstelzimdir. yonlarla diğer semt 
!stintak kararnamesine göre bakkal şampiyonlarının kar 
Sıtkı Sabiha'mn metresi olduğunu giz şılaşacakları yer ve 
liyerek Şükrü'ye müracaatla evini ki- müsabaka günü ö
ralamış ve karı koca olduklarını lstan- nümüzdeki hafta i
buldan geldiklerini söylemiştir. Fakat çinde ilan edilecek
aradan bir müddet geçince Şükrü Sa- tir. 
biha'nın Srtkı'nm metresi olduğunu DOKUZUNCU MÜ
anlamıştır. Çünkü bakkal Sıtkı hafta- ::>ABAKA BEŞlK-

nın bazı geceleri Sabiha'nm yanma TAŞTA 

geliyor, bir kaç saat kaldıktan sonra Dokuzuncu mü-
yatmıyarak çıkıp gidiyormuş. ~ükrü sabaka önümüzdeki 
bunu öğrenince bunları evinden çıkar- hafta içinde Bcşik

Saray kıraat ~ı ane· 
.si sa}ıibi Bay 

Halil 

mak istemiş, hatta karısı Zekiye'nin taşta vapur iskele- Şehzadebaşı şam- Sirkeci şampiyon- Şehzadebaşı şa'111" 

kiracı Sabiha ile sıkı fıkı arkadaşlık sinde Bay Mes'udün piyonlarından Bay Zarından Bay piyonlarından Ba'!J 
ettiklerini görünce bunları daha çok "Merkez köşkü aile Abidin Lütfi Hüseyin Rahmi 
sıkıştırmıştır. Zekiye' den kendilerinin kıraathanesi,. solonunda yapılacaktır. r düz tam saat birde başhyacaktır. E} 

evden çıkarılmak istediklerini anlı- Buradaki müsabakaya ayın 21 inci ylipteki müsabakaya Cibali, Küçük· 
yan Sabiha bunu Sıtkı'ya haber ver- salı gecesi başlanacak,çarşamba gece- mustafapaşa, Fener, Balat oyuncuları 
miş, hatta su almak için eve gelmiş si bitirilecektir. Beşiktaştan sonra ge· da iştirak edeceklerdir. 
olan Halil karısı Raziye'nin yanında: len semtlerde ayrıca müsabaka yap- Ayrıca 'bu scmt.lerde müsabaka ya· 

- Bu gece neler olacak, ev sahibi mıyacağımızdan buralardan müsaba- pılmıyacaktır. Bu semtlerden mUsablY 
Şükrü eve gelmese çok iyi eder! de- kaya iştirak etmek istiyen oyuncula- kaya girr.ıek i-• .yeıı oyuncuların çok" 
miştir. rm salı gecesi saat sekiz buçukta Be- luğunu düşünerek Eyüpte Bay HaJI.• 

Sıtkı metresi Sabiha'nm evine ge- şiktaş Deniz köşkü salonuna gelmele- d'in Bahçeli büyük kahvesinde ınüsa• 
lince birlikte yukarı katta Ze- ri lazımdır. baka yapmağa karar verdik. 
kiyenin odasına çıkmışlar, kadının ONUNCU MÜSABAKA TOPHANEDE ON tt<!NC! MÜSABAKA 
kocası Şükrü'nün bulunmadığını gör- Onuncu müsabaka, Tophanede On ikinci müsabaka ayın yirmi y&' 
melerine rağmen orada bir işret ma- tramvay durak yerinin karşısında Bav dinci p::ızartesi gee!"_<ıi sekizde l'tRkii" 
sası kurup rakı içmeğe başlamışlardır. Hamit'in kıraathanesinde yap1lacak- darda vapur iskelesinde Ba~!:Rızatııııı 
Bir müddet sonra Şükrü eve gelmiş, tır. kıraathanesinde yapılacaktır. 
bunları kendi odasında bu halde gö- Tophane, Karaköy, Çeşme meyda· Üsküdar Ye eh arm~ıın oyun~ işti-
rünce fena halde kızmış, fakat Sıtkı nından müsabakaya iştirak etmek is rak etmek istiyen oyuncuların ilan e
ve Sabiha tatlılıkla davranarak onu tiyen oyuncular bu kıraathaneyE- gel dilen günde kırathaneye gelmei.erini 
da masaya almışlardır. Bu suretle hır
sı geçen Şükrü de bir miktar rakı al
dırarak içmeğe başlamışlardır. 

melidir. Buradaki müsabaka ayın 2: rica ederiz. 
üncü perşembe gecesi saat sekizde D!GER MÜSABAKALAR 
başlıyacaktır. Diğer müsabakalardan biri Sirke" 

Kafalar biraz dumanlandıktan son
ra Sıtkı bir aralık : 

ON BlRlNCt MÜSABAKA cide Ankara c:ıdC:.esinc1e Bay Hüseyiıı 

- Sen bizi evden çıkarmak istiyor
muşsun öyle mi? 

Demiş, Şükrü'ye bir tokat vurmuş

On birinci müsabaka ayın 26 ınc. Hiisn.i'niin Mele'~ k1 - ... ~·ı-1.r.eainc'"· di· 
pazar günü Eyüpte, vapur iskeleı:ıindr ğeri Kadıköyünde yapılacaktır. Burs.~ 

Bay Halid'in Bahçeli kahvesinde ya- daki müsabakala-:n 0rünlcrl ayrıctı 
pılacaktır. Müsabaka pazar günü gün· ilun edilecektir. 

tur. Kavga böylece büyümüş ve Şük- ------------------------------
rü misafir odasından tabancasını ala- Fransız tiyatrosu HALK.EViNDE 
rak ateş etmiş, araya giren Sabiha HALR OPERETi 
başından aldığı yara ile ölmüş, ondaıı B .. 
sonra Sıtkı ile Şükrü arasında müthiş b kugun ve 
bir boğuşma olmuş ve Şükrü, Sıtkı'yı .. u a şa~ son ci 
öld.. ·· t.. Bugun matıne 16 

urmuş ur. HALiME 

Şükrü vak'adan sonra dL5leri ile Akşam veda şeref• 
kendi vücudünün bazı yerlerini ısır- 20,45 te 
mış, bu suretle göya nefsini müdafaa 1 _ FLORY A 
vaziyetinde kaldığını göstermek iste- 2 _Bayan (Safiye) 
mişsede adliye doktoru bunu raporun~ k . 
d Ş .. k .. , .. onser1 

a tesbit etmiştir. u ~ nun muha- 3 - Muhtelif varyete numaralar. 21 

kemes~ne yakında !zmir agırceza mah- Nisan Ankarada Yeni Sinemayada Çardaş 
kemesınde başlanacaktır. 

Malatyada bir mecmua 
çıkıqor 

Malatya, (Özel) - Malatyada gün
delik Ünal gazetesi havadis ihtiyı:ı.cına 
cevap veren küçük fakat değerli bir 
gazetedir; son zamanlarda gtiııdelik 

gazetemize ilaveten "Yeniadım,, ismi
le bir mecmua çıkarılınağa başlandı, 

böylece şehrimizin fikir ve neşriya1 
hayatında yeni bir canlılık görüldü. 

Yeniadım mecmuası liselilerin 
gayreti ve bilhassa edebiyat öğretme 
ni Bayan Belkis Zincirkrran'ın him
metile çıkarılıyor. Malatyada irfan 
hayatına hizmet eden gençl€'ri tebrik 
eder, Yeııiadım mecmuasına uzun ö
mür dileriz. 

Eminönii Ha7kcvindcn: 

Evvelce de ilan edildiği gibi 
Evimizde bir orltestra kurulmuŞ· 

tur. Gençlerim.izden bu orkeSt
rada çalışmalarını arzu edeıı· 

Jerin pazartesi günleri saat (18) d6 

Gülhane parkı içindeki Alayköşkü i• 
dare memurluğuna baş vurarak kayıt• 
larını yaptırmalarını dileriz. 1 

lıl.1nbul BtlrdİQ\'Sİ 

Sehir'll·~uf rosu 

1111111! 1111111 

, , I' , . 
1 '"'' ı ıuınm 

Bugün saat 15 dS 
ve 

Akşam 20 de 

TOSUN 
Komedi 3 perde 

t'üı kçeye çevireıt 
S. MoraY 

Romen talebe ıerefine ı•erilen müsame rede Laz oyunu oynıyan talebemiz, Turlng ve otomobil klübunde dilli e 
pılan taplantıdan bir görünüş. 
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Barda açılan resim =========================================·------------
Çocukları anneleri mi zehirledi? 

·Uğurlu bir yuva 
• • 

sergısı 

Beyoğlunda "Turan bar,, iıim· 
li bir eğlence yerinde sanatkarla
rımız bir reıim ıergııı açtılar .. 
"Barda ıergi açılır mı?,, diyecek
sını.z. Zamanımızın o kadar ga· 
rip ve pratik cilveleri var ki, da
ha nerelerde ıergi açıİamaz!. 

Fakat burada ıergi açmak bir 
lü.zrım veya zaruret mi derıeniz, 
İ§te o zaman i§ deği§ir. 

Müstakil ressamlar ve heykel
trtı§lar birliği "Turan bar,, denen 
eğlence yerinde ıergi açmakla 
bir orijinalite yapmak veya her· 
kesin ayağı alışmı§ bir yerdir di
ye pratik bir zihniyetle hareket et
miı olmaktan ziyade, kendilerini 
bu zarurete diişmüş gibi göster· 
mek iıtiyor. Tanıdıklarımla ko
nuımamdan ve şimdiye kadar bu 
meıele üzerinde yazılanlardan 

ben bunu anladım: 

Yer bulamamışlar, nihayet bu 
barJa açmağa mecbur kalmışlcır. 

Fikir, eıcu itibarile hiç de ten
kit edilecek gibi değil ... Serginin 
açıldığı bar, cadde üzerindedir. 
Genç ressamlar da, zaten bu yeri 
bilhcıua bu meziyeti için ıeçmck 
ve i~gal edebilmek külfetine kat· 
lanmıı olacaklar.. Fakat işin ga 
ribi §U ki, resimler ak§am bar saati 
yaklCl§tığı vakit kısmen yerlerin· 
den oynatılarak bir depoya sakla
nacak, bar hayatı başlıyacak, 

ıanatla alakaaı olan olmıyan müş· 
teriler gelip orada eglenecekler, 
ve ıabahleyin ağır, içkili hava 
o yerden bütün tozlar ve ıslak kir
lerle beraber temizlendikten son-

"•.ıHJJ ge11e sanatkarların sal ve ideal 
~ yr~ti kendini göstermeğe başlı

yacak ..• 

Pariste esrarh bir ölüm ve hastalanma 
Pariste esrarengiz bir ölüm ve has - Son günlerde bazı kimselerin ısrarı 

talanına vak'ası olmuştur. Ölen beş ya- üzerine Norman izin vermek mecburi. 
şında bir kız, ansızın hastalanan da bu- tinde bulunur. Kadın çocuklannın bu • 

nun küçük erkek kardeşidir. Çocukla- lunduğu pansiyona gider. Onları abp 
rın annesi ile babası bir yıldanberi ay· gezmeye götürür, kendilerine şekerle-
rı yaşamaktadırlar. Babaları Norman meler verir. Kızı ile oğlunu pansiyona 
müstemlekelerde bulunmuş, iyi bir para götürüp döndükten sonra Kristiyan müt 

yapmış ve orada evlenmiş bir adamdır. hiş bir sancıya tutulur, gittikçe fenala-
Fakat karısı ve iki çocuğu ölmüş, hn- şır. Pansiyondakiler telaş ederek ço -
disi de Fransaya gelerek tekaüt olmuş· cuğu babasının evine götürürler. Fakat 
tur. Aldığı tekaüt aylığı da ayda üç bin kız biraz sonra ölür. 
frangı buluyordu. Bir müddet bir ter-

Kardeşi de müthiş sancılarla kıvran
zi kızla tanışmış, tekrar evlenmişti. Bun 

maktadır. Getirtilen doktor çocuğu te
dan dört çocuğu olmuş, yalnız ikisi ha-

daviye girişir. Lakin kızın ölümünü şüp 
yatta kalmıştı. Biri kız, Kristiyan, ö-

heli görerek polise haber verir. 
teki erkek Andre. 

Bir gün kız hastalanır. Doktor deniz Tahkikat başlar. Polis anneden şüp· 
havası tavsiye eder. Fakat Norman'ın belenir. Norman ise, bu şüphenin kat· 

iyyen doğru olmadıg-1nı, karısının ço -işleri çok olduğu için gidemiyeceğinden 
cuklarma karşı pek büyük bir şefkati 

karısını yalnız göndermek ister. Ka -
dın itiraz ve ısrar gösterir. İlk ve son Kadın, koca ve PJfrisi ölen çocukları. olduğunu temin eder. Hadiseyi haber a-
kavgaları da bu olur. Normaıı fena hal- lan kadın polis merkezine koşar. Hıçkı-

( =====================( rıklarla ağlıyarak rocuklarma verdig-i de sinirlenerek ayrılmak arzus:.ınu gös- 3 

terir. Ve o günden itibaren karı koca Bir güze ı li k şeekrleme<len kendisinin de yediğini, 
ayn yaşamağa başlarlar. Çocuklar bir evvelki çocuklarının kalp sektesinden 

b:ıkım pansiyonuna verilir ve babaları - kraliçesi öldüğünü, Kristiyanın da muhakkak 
nın himaye..;i altında kalırlar. Bir müd- böyle bir akibete duçar olmuş bulundu-

. ğunu anlatır. det geçince kadın çocuklarını görmek ıs-
ter. Baba. kat'iyyen izin verm~z. Bn ta- Şekerlemeleri nereden aldığını da 
lep bir çok defolar tekerrür eder. Yine bildiri. 
ret ccvabile karşılanır. Şimdi polis bu işi incelemektedir. 

Orman ııt1ine vapıJtda 
bir boğuşma! 

Belçika Kongosundan ı\merikaya git 1 

mekte olan bir vapur kafesler içinde bir 
hipopotam ile bir çift fil götürüyor. Ge· 
ce yarısı vapurdaki seyyahlar müthiş bir 
gürültü ile uyandılar. Gürültünün gel • 
diği tarafa koştular. Meğer deniz ay • 
gırı kendi kafesinin yanında bulunan 
diğer bir kafeste bir fil ile dişisinin bu
lunmasından öfkelenmiş, kafesin demir
lerini kırarak dışarıya fırlamış ve m ile 
kavgaya girişmiştir. Tayfaların bütün 

Venizelos, kalplerimiz 
birdir, aemişti ! 

Entransijandan: Yunanistan az za -
man içinde büyük adamlarından üçünü 
kaybetti. Venizelos ve Kondilisten son
ra Başvekil Demircis de öldü. Bu üç 
diplomatın ölümü de ayni hastalıktan, 
kalp hastalığından oldu. Ne gariptir ki 
biribirine muhalif bu üç siyasi için bi -
rincileri olan Venizelos: 

- Fikirlerimiz arasında ayrılık görü -
lebilir. Fakat kalplerimiz birdir. 

Yaz, kıı erken ve geç ıaat
lerde, her önünden geçtikçe dur
duğum bir yuva var: Eminönü 
Halkevi.. Soğuk günlerde buğu
lanmı§ camları arkaaından hayal 
meyal ıeçilen kalabalık, yazın 

bütün varlığı Üe görünür. 
Duvarlan kitap dizileri, par

lak dolaplarla kaplı olan geniş er 
kuma •alonu gençlerle doludur •• 
BQ§ları kitaplar üatüne eğilenlerin 
elleri not defterleri üstünde kımıl
dar durur. Olgun bir adamın o· 
kumcuı bana o kadar keyif ver
mez. Ununu eleyip eleğini aıan
ların kendüerini kitaba vermele
rinde büyük ve değerli bir vazge
çif görmem. Fakat çetin yaprak
lar üıtüne sarkan, genç bir bQf, 
beni her vakit lezzetle dü§ündü • 
rür. 

Sokak aldatır, bahçeler çağı
rır, fU, bu yerler hayallerinde 
kıntıp dururken, delikanlının, 
kitap gibi tadını çok güç veren 
bir ıeyle uğrtı§maıı azımıanama%. 

Bu kalabalığın belki hepsi a
ğır eserler, besleyici kitaplar o· 
kumıyorlar. Belki içlerinde yal
nız gazete ve mecmualara göz 
gezdirmek için gelenler var. Bel· 
ki de ııınmak, yağmurdan barın
mak, ııcağından, ııığından çim· 
lenmek için oraya sığınanlara da 
rcutlanır. Olıun. Ben, bunu da, 
böylesini de hoı görenlerdenim. 

bir kerre daha resim gayretlerine rağmen kavgayı durdura • 
Bar, mamışlardır. Dört saat devam eden bu 

Demişti. Aca '1 Yun;ınistanın bu bü
yiik ~dam1, kalplerinin ha~talık dolayı
sile bir olduğunu mu anlatmak istemiş
ti? 

Bugün, yalnız reıme bakmak, 
gazete okumak için gelen, yarın 

onlarla doymıyacak, kitap istiye
cek ve böylelikle tiryakileıecek

tir. En derin okuyucuların Ja ilk 
günlerinde bu türlü ıapıklıklar 

görülür. ilmi, şöyle bir tarafa bt· 
rakcılım. Vazilelerini yapmak 
için evinde ııık bulamıyanlara, 

rüzgarlann bir yandan girip bir 
yandan çıktığı çatlak çatılar altın
da çalııamıyan yavrulara rahat, 
aydınlık, ııcak bir yuva oluıu 

bile ne büyük bir nimettir. 

ıergiıi olacak... çarpışma neticesinde deniz aygırı fili öl-

Bilraya, daha ortalık enikonu diirmüş ve ondan sonra sessiz sadasız 
kararmadan ve sergi devam eder- kafesine girmiştir. 

Yukarıda r<.'smini gördiiğünüz 

l\lim: Uı.sırnti, Fran!"ada bir kaç gün 
enl'I yapılan mü1'a bakuc!a Fransa vi. 
l:lyl'tleri gii:r.~llik knıliçeliğine S<.'til. 
mi~tir. 

tuttu. Annesi bundan sıkılarak dedi ki: 
- Affedersiniz. çocuğum sizi tanır gi

bi oldu. ken bar niyetine girmek istiyen A ıimin eli niçin övülür ? 
olur mu bilmem... F ahat rccirr. - Ya, daha bu yaşta? Bu yıl orasını her zamandan 

çok kalabalık görüyorum. Evin ıerg:si devam ediyor sanarak eğ
lena saatlerine kadar gecikmiş 
bir sanat meraklısının doğrudan 
doğruya bara girerek "sanatkar· 
canna,, bir de masrafa dalması 
mümkündür. 

Çünkü sergi ak§am Üzeri ni
hayet bulup o salon hakiki hüvi
yetini a!dığı, yani bara döndiiğü 
zaman da, kaldırılan resim. 
lerden pek yükseğe asılmı§ olan
lar orada bırakılacakmış .. Gelen 
ate,li ziyaretçi, sanatın e:;iri; hu
lu bu resimlerin mcvcudiyc(ne 
alda'Tf'.2rak o hayali sanat muhitin· 
Je ağır ve pek tuzlu hakikatlerle 
karııla§abilir!. 

Ondan sonra onu, artık haki
ki ıanat sergisine getiremczsini=. 
Bara getirileceğini sanarak ayak 
direr. Çünkü resim sergisine git
memeğe yemin etmi§ olacaktır .. 
Canı kendinde, ebediyete, ebedi 
hayata nail olmuş bir takım sanat 
eıerleri, nerede te§hir edilirse e· 
dilsin, ona, daima barları hatır
latan canlı. hailcvi tablolar ha
linde görünecektir. 

Fakat bu yerlerde dolaşmak 
neye?. Ben §urasını anlamı)·o· 

rum. Bundan evvel "D grr.:pu,. 
•anatkarları da resimlerini bir ti
Yatronun antresinde t~hir etmiş
lerdi. Fakat ondan önce hatırla· 
dığıma göre, daha muvafık yer
lerde mesela Halkevinde de· te§hir 
edilen reıimler olmu1tu. 

Hikmet MUnir 
(Sonu Sa. 6 Sü. S) 

- Evet, sizi büyükannesinin araba -
cısına benzetti. 

Geçcnle:<le ölen Fransız alimi Han
ri Şaron'u herkes tanırdı. Çünkü res • 
mi, gazetelerde sık sık görülüvordu. Bir 
gün Şaron otobüse binmişti. Biraz son-

ra bir kadınla bir çocuk geldi. Çocuk ih
tiyar alimi görünce hemen koşup elini 

Şaron buna gücenecek yerde kahka· 
halarla gülmüştü. 

S. G•zgin 
wr.· '(Lfitfen sayfayı çeviriniz)' ----------........................................................... ._......, ...................... -._..,.,.... __ _... .................. __,, ...................................................... _,. ........... _.. ......... ....... 

Telr-.ka :2 

DUnkU ktsmın hUlftsası 

[Bir nıuş gezintisi. .. Yemek masasın n çevrimin~ 

toplanmış, rnhntsız oluncaya kadar ylyip içmiş ve 

dağı.mış lmdınlnr, erltckler hasır koltukların Iı,;lndc 

J;vıı\lilU otuı uyoı l.ıı. Çıplaklar lıirliğinucn llhan, Re 

fln ile Dcdianın ı~rasında yUzUnU kadınların saçlarına 

yaklaştırarak kulaklarına gizli ve tuhaf şeyler anin 

lıyor. llhan, kadınlar arasında , ·Ucudunun gUzelliğlle 

meşhur bir genç at•ettir. Tanınmış zengin Vurnl Glln 

doğdunun karısı BedlA. kırk yaşındadır, fakat otu 

zunda gibi görUnmenin, hele yirmi beş yaşında gibi 

ya.şamanın tadına ermiş bir k!\dtndır. Refia, tanın 

mı~ bir şair olan kocasını yeni kaybetmiş blr duldur, 

en yakın ahhap meclislerinde kederi glizellcştırerek 

do!aşıyor. Sofradan bir tUr!U ayrııamıyan Vural GUn 

doğdu, UstUırte meyva me:ı:eslle rakı içerken karşı 

sında kızarıp bo7.ar:ın llhan ,·azlyetl korumak maksa 

dile onunla da şnknla,-ıyor, Vural GUndoğdu bol bir 

neş'e içinde bllyllk göhı'ğlnl ı<ofraya çarpıp kadehleri 

şıngırdata şıngırdata knhkahalnr atıyor ve sofradan 

kalkıp çekilip gidiyor. tıhan ~aşmyor: "Acaba beni 

karısile rlahn serbest olabilmem için yalmz mı bıra 

kıyor?,. 

Kl\çül{ geminin tentelerini toplıyan ııoluk benizli 

aç bir tayfa yanlarından geçerken Refia ve B"cli!ı.nın 

arasındaki lllıan gözllnc ilişiyor, fakat boıı snfMlnm 
UstUndckl onun evinin bir haftalık geçimine yetecek 

g~rUnUştekl yemekler daha cazip geliyor.] 

4 
- Ktzgınlığımdan, utancundan öleceğim, Güler •.•• 

Şu annemin yaptıldanm görüyor musun? Kırk beı 

yaımda koca kadın, on sekiz ya:1ınc!a delikanlılarla 
on sekiz yaıında genç kız eibi dleıip duruyor! Skan
tlrıl, skandal ... 

. . . . 
- Hem de flhan gibi bilgisiz, ıerscnı, budala bir 

herifle! 
. . . . 

- Babamı da hiç anlamıyorum; am.'\ tı:ç, hiç an
laınıyonım ..• 

. . . . 
- Sen ııusuyorsun, Güler; elbet, yuzu~ kartı 

"annen şöyle yapıyor, baban böyle dÜ§ÜnÜyor!,, di 
yemezsin ya •.• Nezaketine teşekkür ederim; '-en su· 
suyorsu:ı ama ben ıartrk dayanamıyacağım ... Bu ak
şam eve gider gitrrez ilk iş olarak annC'IT'Iİ de babamı 
da bir yana ç::keccğim, yüzlerine knrtı: "Hıı1nımfor, 
Efendiler! Bu komediya burada bitmeli!,, diye hay 
kıracağnn ... 

M 11harrem Pl"ı:.anın torunu, Vura.1 G\i .. drığdl'nun 
k•zı Sevim, bu tea•rnl ttö:rleri sövlerke:'\ irte!t ge!me 
bir kızgınlık ve cadılık duyuyordu; çünkü annesini 
kıskrntyordu. 

Bunu kızgml ·k idnde açığa vurduğu gizli duygu
lannı belli eden sözlerinden anlıyoruz: Çünkü anne
si lcırkınr geçmek üzeredir, fakat kırk beş yaşında de 
ğildir, bu bir ..• Sonra ilhan Sevimin gözüne on se • 
kiz yatında körpe delikanlı vihi gö:-ii11üvor. lakin 

tam yirmi beı vasında bir erkektir, bu iki ... Sonra d:ı. 
sonn'l da şimdi tlhnn için bilgisiz, senem, budala ('• 1 

lan diyor ııt Cta b\I bilgisizlik onun a"zrnrn tl\drnı bi
lmevip geçkin kadınlarla düşüp kalkt•ğından, ııer • 
ıemlik kendisile konuşrrnk için can Atan Sevim vi i 
genç lcnlan gÖnneme$İndcn, budalalık bütün bunla-

rın hepsinden ve Sevimin kızgınlığından, kıskançlığına 
dan dolayı söylenilmiıtir; yoksa Güler, Sevimin ağ • 
zından ilhanın çizgilerinin düzgünlüğü; etlerinin sert• 
liği, ııkılığr, bunun için de pek sevimli, değerli v• 
ideal bir erkek ıayılae<1ğı yolunda nice sözler İ§it • 
mi,tir. Yine bunlardan ötürüdür ki kendisi de böyle 
dütünüyor. Gülerin susmasının da Sevime kar§ı ter-

biyeli olmıık isteyiıinden değil, ilhana kızıp somurt• 
masından ileri gelJiğini sanmak hiç yanlıı olmnz. 

s 
Vural Gündoğdu, muşun dalgaların elinde ya • 

vaıça ıallaıuıından mı, yoksa a,ırr içtiğinden mi, 
belli değil, bir türlü sağa s.ola tutunmadan yÜrÜ)'e
miyordu. Bir aralık, küçük geminin arka küpeşte 
ıinde ayakta durup gözlerinin önünden sinema ~cı :• 
di gibi geçen htanbul siluetine, içlerine içirerd<, 
bakmakta olan bir kadınla bir erkeğin yanına güç • 
lükle yaklaştı. Gerçd<ten dütmemek için mi, yoksa 
öyle sandınp da başka bir duyguya kap1br<l< rr.l, 
bilinmez, elini genç kadının yarı çıplalc omuzun:ı 

koydu. Dönüp baktılar. 
Bunlnr bir Alman kan koca idi. Erkt,!<. Vul""'l 

Gündoğdu Finnuının Alm1\nvadan yaptığı bütü,.. :-'·ş 

verişlerde yardım er?erdi. Zimmerm.-ın 1914 - 1"13 
savaşında Türk ordusunda zabit olarak bulunmuf, 
Anadolunun her yanını gezmişti; Vural Giindovrlu 
ile de o .f"ii.,Jerden ta.,.rsrvorlard•. ~=trriiki Bllv ''ı.• 

ral Günd.,~clunun o yıllardaki adı Kilmrran Beydir; 
İnce yapılı bir adftmdı, nn1.7in ~ayılırazdı. Zirrrr.er • 
nmn unun 11\Vl'll'tan önreki İ!Iİnin ne olduğunu bil • 
miyor ı\M'\ kendi~i orduda levazım ve İa!e kolund• 
iken uf ak tefek taahhüt i,lerine giri~meğe kalkan 

.(Arkası var). 

. ' 
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BftseylaRabml biylk 
bir lbtllilcidirl 

Şairlik.. Pöh. Behçet Kemal 
bu iş için çok büyüktür! 

Nurullah Ataç hakkındaki fikir
lerinden sonra, muharrirlerimize da
ir söylediği düşünceleri kafi bulmı. 
yan Nizamettin Nazif: 

zez Tahsin ile bir çok mecmualarda 
yeni yeni göze çarpan Nimet Nino'yu 
bana yeni bir kitabım gönderen Mu-
azzez Kaptanoğlunu nasıl unutabilL 
riz. Bunlar da birer kıymet .. Birer 
kıymet ki yarını beklerken Tiirk san. 
atma itimadımızın ek.<:ilmesine ma
ni oluyorlar. Hem ne garip bit- te
ce11i... Dünyanın her tarafında ka
dın, yazı sahalarını bir Cengiz ordu· 
su savletile zaptetmeğe başladı. 

AKA GUNDlJZE GELiNCE ... 

BORSA 
18 . 4. 936 

mıaıarmda yıldn; işaretli olanlar, nze. 
rinde mU&IDele görenlerdir. Rakamlar 
ııa.aı U! de kapa.nıı eahş flyatlanııu. 

PARALAR 
• Lon<1ra 622 •Viyana Lf..-
• Nevyork 126 - •.Madrld 16 -
* Parlı l67 - * Berltn ırn.-

* Mnttno lô~- • VBr§OVB 24:.-
•Brüksel 64:- * Budape§te ::?a.-
•Atı.na ~. ·- •Btlkre§ 16 -
• Cenevn 818.-- •Belgrad 62.-
• Sofya 24 - • Yokobama IH-
• Amsterı!am 84:,- •AJtm ım-
•Pratf v2 - *Banknot 2mJ -
•Sto~oım ~R -

1--------------------------ı 
ÇEKLER 

* Lon<lra ti2i,7ö •Viyana •l:!2liö 
•NevyoTk o.1gw •Madrid (> 80.)() 

•Parla 1205 •Beril.o 1.9720 

* Mll!no l00b21> * Varşova 4.2132 

•Brüksel ~6800 • Budapeşte 4.,l>Bô 

*AUna tı8 6.:ıö6 *Bük.re§ lUSllô70 
•Cenevre 2.!1540 * Belgrad tl49Hı 

• Sotya 64 ltl16 • Yokohama ~ 7ı>20 
• Amsterı1am 1169'1 * Moskova :H9S.7ô 

- Fakat, dedi; Burhan Cafödi 
nasıl unutabiliriz? Son yıllarda ça. 
Ja kalıem yazdığı tefrilı:a1an ben o . 
kumadım, amma "Harp Dönüşü,, ad. 
lı muhteşem eserin onun imzasını 
taşıdığmı hatırladıkça Burhanın nes. 
cinde bir büyük sanatkar bulurum. 
Hele o Harp dönüşiinde bir ihtiyat 
zabit namzedinin cepheye yollanır
ken bir dolak sanşı vardır. Enfestir 
dostum. 

Aka Gündüze gelince, ben Akayı •-------------------[ 
•Prağ Hl.1tfü2 • Stokholm Hllil4 

ERCÜMENT EKRE1"1, ALI NACI 
TOPLU ICNE 

Ercüment Ekremin Kopuğunu 

yabancı bir dile tercüme ettiklerini 
biliyorum. Fak.at uzun zaman dost
luk ve kapı yoldaşlığı ettiğim Ercü
mendin bir tek satırını okumamış ol
mak betbahtlığındayım. Bunun için 
size yalnız tanıdığım şifahi Ercüment 
Ekremden hayranhkla bahsedebili. 
rim. 

A1i Naciyi... Bilmem ki okuyu _ 
cular ye dosttan arasında benim ka
dar iyi tanıyan var mıdrr?. Eğer var 
ise bu okuyucu veya dost onun Make
donyaya dair yazdığı "Ya hürriyet, 
ya ölüm,, ü okumuş mudUl'? Azizim .. 
Ben tedaviçi imkansız bir daüssıla 

içinde yaşarım. Eğer bu daüssılaya 
tercüman olduğu için değilse mutla
ka o e~erile Ali Naciyi büyük muhar
rir addetmemiz lazımdır. 

Ge1e1im Toplü iğneye... Bu ar_ 
knda~ neden bu kadar mütevazi ko. 
ııuşur bilmem... Onun "Rabindıra

nat Tagor,, e örnekler verecek güzel 
r,üzel şiirleri vardır Şiirleri, yani 
teslıihimin daneleri gibi harikaları .. 
Toplu iğne... tşte o benim anladığım 
şairlerden biridir. 
HE,Jf SAıVATK.4R, HEM VAZll 

KA'NUN .• 
Si7.in anketinize cevap verenler 

her nedense, Ismafl Habipten pek 
az bahsettiler. Onlara lsmail Habi. 
bin son yazılarım ezberlemelerini tav. 
siye ederim. O hem bir sanatkilr, 
hem bir teknisiyen, hem de bir va
zii knnundur. Evet, milli edebiyata 
doğru yürüyen cehdimizin kanunları. 
nr on yıl evvel kuran bu Ismail Ha. 
hibe de hayran olmalıyız .. Hakkı Sü
ha da, o da yalnız edebiyat hocalı. 
ğı etmezler, edebiyat diyarına henüz 
ulaşmamış bulunan Türk kenanrnda 
kuvvetli birer mevki tutarlar. Hele o 
lsmml Habibin Tuna kıyılarını anla. 
yrşı ve tatıp anlatışı ne mükemmel 
yahu... Ne mükemmel!. 

Son yılda kadınların edebiyata a
trlı~t da arttıkça artryor. Ve inan. 
malıyız ki lmnların her biri de bize 
bir haşka hava getirmeğe namzet gi. 
hi görünüyor. Rariyer yapmış olan-
1ardan ayrıca bahsetmiştim. Lakin 
tüy siklet yeni edip ( !) ]erden bahs 
ederken KURUN'da Kadıköyün ro. 
manınr yazan Safiye Erolu, Muaz. 

havct8ında daha engin bir §elkat 
esmiş gibi bir hal var.. Gençlik, 
kendini, kendi evinde buluyor. 
Biribirlerile ilgileri çoğalıyor. Ya
ratıcılık için, bu beraber nefes 
alış, bu inanış en verimli tarla
larJandır. Kulağıma çarpan bazı 
konuşmalardan şunu sezdim ki, 
son değişmede "Agah Sırrı,, nın 
bu yuvaya baş oluşunun payı var. 
Onu seçip oraya getirenler, ne iyi 
etmişler. 

Bir güler yüz, bir aydınlık 
yürek hazan bin reklamJan üıtün 
çıkıyor. Umuyorum, ki Halkevi 
kala için çall§tığı kadar gövdeye 
de yer verecek ve gençleri sporla 
da be•lemenin yolunu bulacaktır. 

bir çoklarının tanryamıyacak1an bir 
tarafından beğenirim. Makedonyalı 

oluşu tarafından. Akanın bir heye
canı ve coşkunluğu vardır ki iyi ka. 
nalize edilemiyen bu heyecan ve coş
kunluk, tabi.ati bende olduğu gibi, 
onda da hızı tekerleklerinin adedi 
devrine uymıyan ve sırf bunun için 
kapaklanarak cehennemi taklalar a -
tan otomolJillerin maC('rasmı bize ge. 
çirdi. Akanrn bazl yazılarında ben. 
güzel, lirik nümuneler gördüm. Ve 
onun geniş hir kari kitlesi tarafından 
da beyenildiğini, trajı ölü bir halde 
bulunan Politika'yı bir büyük hikft-
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yesile yükselttiği 1.aman anladım .. ---·-------------• 
Bununla beraber benim anladığım 

tarzda Aka da roman yazmamıştır .. 

HUSEYIN RAHZJI/ 
iddialar hilafına, Hüseyin Rahmi 

de romancı değildir; büyük hikaye. 
cidir. Büyük hikayeci ve büyük bir 
ihtilalci... Çünkü o eserlerini yazdı. 
ğı günlerde, hatta. o günlerden çok 
sonraları, hatta bugüne kadar yerli 
eser Türklyede hala meçhuldür. ln
san yalnız barikadda miJli ihti1alci 
olmaz. Gazete poJemiğ'inde ele olmaz. 

T k . 1 PA7.ı\R 
a VJm 19 Nisan 

26Mubarem 

Gün doğueu 517 
GUıı batııı 18,52 
sabab namazı 500 
Öğle namazı 1213 
lkindl namazı 15,59 
Akşam namazı l8,.52 
!'atsı oamaı.J 2028 
lmsak 328 

Yılın geçen gtlnleri 108 
Yılm kalan gUnlerl 257 

PazRrtemi 
O Nisan 
7Muharem 

5 15 
18,53 
500 

12 13 
15,59 
18,53 
20.30 

8,26 
109 
256 

Yerli her şeyden iğrenmenin züppeli. ______ ..,. ____ .... ___ ., 

ğine bulaşmış olan bir cemiyetin 
içinde yüzde yüz yerli eser vermiş oL Zahire satışı 
makda bir ihtilalcilik nsfına girer. ı1----------------ı 
Hele bütün bu eserlerin hepsinin en 
geniş bir muvaffakiyet kazanmış ol
ması, Hüseyin Rahmiyi hem kendi 
devrindekilere, hem de bugünkü 
devre ı:ıiirklare eder. 

FARUK NAFiZ, BEHÇET KEMAi/ 

Yalnız bu b~hse hitaJll '\'el'meden 
evvel iki isme daha gelelim: Farulr 
Nafiz ve Behçet Kemale .. 

btanbul ticaret ve zah.lre borsa.tınıda dlln 
muamele cören (kilo) maddeler: 

Kş. P. ~P. 
Nev'i: En 8.2 En çok 

Buğday (yumuşak) 6,32,5 7 

" (ıert) 6,2,5 6,10 

" 
(kızılca) 6,1 

Arpa çuvallı 3,30 
Çavdar 5,12,5 s,ıs 

Mısır (san) S,15 
Tiftik ( maJ) 76 83,30 

" 
(deri) 71,30 

91 100 

Bence Faruk Nafiz de bu mem
lekete bir edebiyat yaratmak cehdine 
kendilerini bağlamış olanlara "Yıldız 
yağmuru,, romanifo katışmrştır. 'Ko-
nuşma.~ında ruha büyük bir yakınlık ____ ....;;.... _________ _, Yıkanmış yÜn 

Askerlik işleri aşılıyan sesinde, insana derhal bir 
dostluk havası yayan munisliğinde 
ve daima hareket halinde olan göz
lerile parmaklarının sinirJil!ğinde 
ben onun bugüne kadar geçirdiği 

düm tekli yazı yorgunluğunda, bi
zim ne büyük hir nesir sanatkarı 
kaybettiğimizi görmekteyim. O, Yu
suf Ziya ve bir müddet evvel de lölöyJe
diğim gibi, bilha.-ısa Oı·han S~yfi, 

istediğim şeyi, yani Türk nesrini or
ta mektep inşa vazifeleri fe-çkine cı

karmak vazifei mi11iyesini başarmak 
i~in bize km·,·etli yardımcı olabilir
ler .. 

Beh~et Kemale gelince, bu bet. 
baht arkada5rmızı da en kıı;;a 7.~man. 
da o kötü şairlik unvanından halas 
olmuş göreceğimi iimit ederim. Ru 
genç talanı olan bir ı:?ençtir. Ve hen
ce imzası tistündc bir çok yazıfarr 
çıkmasın~. ra~men henüz kaös hn'in. 
dedir. füıgün bir narı bey1 .. a halin
de bulunan bu delikanlı bize lcendi 
hüviyetini tamamlamış olarak getir
di~i gün, sanırım ki onu, ~air denilen 
bu garip 8.1.na tkarlar bö1ümii dışında 
bir trajcdiren görecegız. On yıl 

sonra hile olsa knrulacağım mutla -
ka tahmin ettiğimiz hüyi.ik Türk ope. 
rr.sında Beh<:et Kemalin eserlerini 
yerli tenör ve mnğanniyelerimizin 
'rnü~t4.>rek okuyuşl:ırile duyu]) anlıya
cağrz... Bu benim temennim değil, 

onun f tivakının oludur. ~air!lk. ... 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
316 doğumundan ila 329 doğumu 

dahil gayri müslümlerden şimdiye ka
dar askerlik etmemiş olanlar askere 
gideceklerdir. 26-4-936 tarihine kadar 
şubeye müracaatları lazımdır. 

büyüktür. 
MiZAH EDEBiYAT/ 

Niz:.ı.mettin Nazife bir de bugün
kü mizah edebiyatımızı sordum: 

- Azizim mizah artık iflas etmiş. 
tir. Değil yalnız bizde, b!itün dün -
yada da iflas etmiştir. Zira insan. 
larrn i~inde uyuyan neşeyi, eskiden 
bir milimetrenin binde biri kadar bir 
iğne ucu derhal arar bulur ve uyan. 
dmrdı. Fakat şimdi büyük harpten 
ve bundan bin kat daha büyük olanı 
sayısız f elitkctlerden sonra eğer bu 
nc~c S{?1i.ilü1ii kaldıysa öyle çok na
sırh bir kı~rrn ardında kalmı<:ıhr kt 
mizah bir iğne olmakla bunu hareke. 
te getiremez. Ancak kocaman bir 
pala olma..o:;1 lazım gelir. Böyle 1'ir iL 
letle bir neşenin tahrik edilmesine 
imkan olmayınca, insanın neşesini u
yandrrmadan evYel öldürür. lşte şe. 

kerim, yer yüziinde mizah hunun 
için yoktur. Yoksa şöyle ve böyle bir 
matbuat kaydi 'iiziinden değil!.. 

~ ~ . 
(Nlzam.,ttin Nazifin tarihçiler ı1c 

umumt tdebl at me zı una dalr d 

Takma dişler 
Şimdi tekaüde sevkedilmiş o

Jan ihtiyar müstemlike vafisjni tanır
sın ya?. Bu zavallr, idarooi zama
nında, bir çokları gibi az zahmet 
çekmemişti. iyi aklıma geldi. Şu 
meşhur idareci G ... yi tabii biliyor
sun. Hani camdan bir gözü vardı I. 

Evet Peronun ne demek istedi
ğini biliyordum. G... Çin Hindista
nrnda Laos valisi idi. Bulunduğu 
memleketten ve muhitten pek sıkılı
yordu. Zaten hasta idi. Bir çok 
uğraştıktan sonra hava değiştirmek 
için Saygona gitmek iznini aldı. Ama 
bu izin bir şart ile verilmişti. Ken
disi Saygonda bulunduğu müddetçe 
Laosun ıdaresi bozulmryacak, gene 
işler tıkmnda gidecekti. 

Vali, kurduğu nizamın bozulma
masını temin için bir çare buldu. 
Şehrin, j•ani yerlilerin bütün ileri 
gelen1erini, reislerini çağırdı. Hepsi 
toplandıktan sonra, ayağa kalkarak 
sert bir hareketle gözünün birini çı. 
kardı. Masasının üzerine, hokka. 
nın yanına koyclu. Sonra bir impa
rator azametile elini kaldırarak de. 
di ki: 

- Beni dinleyin!. Yapılacak bir 
~ok miihim işler için Fransız krali~e
si beni, Saygon murahhası olarak 
davet ediyor. Tabii gitmeğe mecbu
rum. Fakat işte sizin önünüzde gö. 
zümü buraya bırakıyorum. O, gece 
gündüz uyumıyacak, her şeyi göre. 
cek. Ondan bir şey gizlemek imka
nı yoktur. Bu göz öyle bir gözdür 
ki... Sakın ha!. İtaatsizlik edeyim 
demeyin. Öyle bir şey yaparsanız 
mahvolduğunuz göndür. Gene inti. 
zam ile yaşıyacaksınız. Kadrnlarmız 

pirinç ta1·lalarında ~lışmaya devam 
edecekler. Vergilerinizi getirip vere
ceksiniz. Sonra kanşmam hat..,. 

- Fran..ttızcadan -

lan gibi göstermek yolunu biliyoı 
dı. Bunlara yerlilerin büyük bir 
madr vardı Bu sebeple yeni ge 
1ere bütün bütün teslim olmuyoı 
dr. Sihirbazları da eskidenberi 
nüfuzlarını kullanıyorlardı. 

Noaro Nilıayet kızdı. Şu sihi; 
denilen herifleri mağlup etmed 
bir türlü istenilen neticeyi elde 
miyecekti. Bir gün bütün yerl 
büyük bir meydanda topladı. sı 

baz1arını da ön safa koydu. So 
kendisi ortaya gelerek dedi ki: 

- Ey sihirbazlar1 siz kendi 
benden daha kuvvetli mi sanıyoı 
nuz?. 

- Şüphesiz, biz senden çok 1 
vetliyiz. 

- Peki öyle ise. Şu ağzınız 

dişleri olduğu gibi çıkarıp tekra 
rine koyabili misiniz? 

- Hayır! 

- Hayır mı?. Demek bu 
acizsiniz?. Haydi oradan. 
sizleri bir şey zannetmiştim. 

Noaro derhal parmaklarını 
na sokup takma dişlerini çıkar 

sihirbazlara göstererek: 
- Nasıl?. Benden daha ku 

iseniz, siz de çıkarın bakayım. 
mazsımz değil mi?. işte şimdi 
koyacağım. 

Diyerek takma dişlerini a 
koyuverdi ve yanındaki sepetten 
dığı bir portakalı soyup yemeğe 
ladı. Sihirbazlar söyliyecek söz 
madılar. 

Yerlilerin dar zekaları bu m· 
hadi..c;ıe karşısında durmuş, dah 
yade daralmıştı. Bundan sonra 
bir itaat ile ~alışmaya başladılar. 
sıl, buna bir diyeceğin var mı?. 

- Evet, fena buluş değil. 

G ... gitti Yerlilerin gözden ödü ----------------ı 
kopuyordu. Şimdiye kadar gözünli 
çıkarıp bırakan bir adam görmemiş
lerdi. Valilerinin bu kudretinden 
şaşırdılar. Belki şimdi evvelkinden 
daha ziyade itaat ediyorlardı. 

lşte Peronun bana anlatmak iste
diği hikaye hu idi. 

Sözünü kestim: 
- Zahmet etme yavrum, biliyo_ 

rum, sade ben de~il, bunu her kes 
biliyor. ~ne ha cinsten h~şka bir 
şey var ki onu da sen bilmiyorsun .. 
nem bu, ötekinin yamnda bir şaheser 
olur. Ya gördün mü? Işte senin 
bundan haberin yok. Nereden ola
cak?. Sen bütün ment1ıriyetini Çhı 

Hindistamnda geçirdin. HaJhuki bu 
bt'nim dediğim A frikanrn garbin de 
oldu. 

- Adam sE>nde söyle bakalım ne 
imiş bu şahc5er? 

- Tabii alay edersin. Siz , Çin 
Rindistanrnda yaşıyanlar kendinizi 
dünyanın en mümtaz mahlukları sa
nır, öteki müstemlikelerde bulunan
ları insan yerine koymazsınız. 

- Canım, uzatma!. Anlat ba
kalım. 

- Peki, dinle. Ama önce bunun 
es;ki zamanlarda, daha ~inemanırı 
dünyaya gelmediği bir devirde oldu
ğunu söyliyeyim. 

- Yok, canım! . 
- E'·et öyle. O zaman yalnız 

Lantern Mnjik denilen -şeytan feneri 
vardı. işte bu tarihten önceki devir
lerde Frnnsanın Afrikada Kine adlı 
bir müstemlikesi vardı. Oraya asker 
bile sevk edemiyordum. Hiikumet 
oraya eski bir bahriye doktorunu 
gönderdi. bu adam çok iılf!ani hisler 
taşırdı. Oradaki yerlileri idare et
mek, çalıştırmak için kuvvete lüzum 
o1madığım söylüyordu. işini kolay. 
Irkla yapacaktı. Ama bir şeye ihti. 
yacı vardı: Bir Lantern Majik l. Bu 
feneri idare edecek sadık bir adam 
da buldu. Bunun da adı Noaro idi. 

Eski gemi doktoru Ballay baba, 
şeytan fen eri, bir de Noaro !. Işte 
müstemlikenin idare heyeti!. Yerliler 
Lantern Majikin gösterdiği gölgeler. 
den şaşırmış kalmış, bunları insanla. 
rrn fevkinde ad:ım sanmışlar, büyük 
bir itaat gösterrneğe başlamışlardı .. 
Bununla beraber eski adetlerini, an. 
anelerini bir türlü bırakmak istemi-
orlardı. Onların da .Rihlrbazhrı 

Fakirlere yardı 
Topkapı Fıkarape:rver Hayır 

essesesi her yıl Cumuriyet bayra 
da yaptığı büyük mikyastaki yar 
lara ilave olarak badema her ay k 
himayesindeki mahallerde oturan 
sul ailelere giyecek ve yiyecek 
etmeğe karar vermiştir. 

Bu yardım dünden itibaren h 
mıştır. Dün ilk olarak Beyazıtağa 
hallesindeki 25 yoksul aileye giy 
ve yiyecek dağıtmıştır. Gelecek a 
bir ba~ka mahalleye bu yardım 
lacak ve yılın her ayında sırasiyl 
müe:3sesenin himayesindeki bir 
halle yardım görmüş olacaktır. 

Cumuriyet bayramında., kışl 
yapılan toptan ve büyük yardı 
yardımların haricindedir. 

!stanbulun bu en eski hayır m" 
sesinin muhitine yaptığı iyilikler 
türlü takdirin fevkindedir. Zen 
rimizin bu müesseseseye yardı 

meleri bir borçtur. 

Barda açılan resi 
• • 

sergısı 

(Üstyam 5 inci 

Sanatkarlarımıza 

teşhir için yer verilmiyor•aı 
gerçekten dikkate alınacak c 
bir meseledir. Sanatkarları 

kendilerini eski bir artiıt tel 
sile daima "mazlum,, göster 
istediklerini ve "işte yer bııl 
yan bir takım betbahtlar,, gib 
rünmeğe çalıştıklarını sanma 
O halde ya cidden daha m · 
bir yer aranmıyor, yahut te 

edemiyorlar... Fakat acaba 
oğlunun lstikliil caddesinde f 
miz gazetecilerinin yeni satı 
dığı "IBlanbul Basın Kurumtlı 
nasını olsun hatırdan geçirm 
ler mi? Bana öyle geliyor ki 
ramın elinden bir §ey kartal 
Ressamlanmız, kendilerini"' 
brrakmıyacak, daha müsail1 
lam ve dilediklerine göre bir t 



lngiliz - ltalyan gerginliği 
1 / iş kanunu 

lngilf erenin Akdeniz filosu manevra1 

Parasız 
Doktor! 
KURUN okuyucularına yeni bir 

hizmette bulunuyor: Parasız mua • 
yene .• 

Layihada bazı de
l ğişiklikler yapıldı 

emrini aldı, ltalqa 913 sınıfının ! 
KURUN hekimleri İstanbul ve Üs

küdar ve Kadıköy taraflarında hafta
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazrrdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve ne~
rettiğimiz kuponlan kesip biriktir
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu-

j Ankara, 17 - iş kanunu layiha. 
I sını tetkik eden ve hazırlıyan encü .. 

1 
men çahşmalarına devam etmektedir. 
Şimdiye kadar kati surette tesbit e

l dilmiş olan en mühim maddelerden 
1 bazdan şunlardır: 

ihf iqatlarını seferber etti 1 

kunmıyacak mutaı·assıt bir tarzı hal kün lngilterenin hattı hareketi l\lil- I 
bulunması şayanı ar=udur.,. Jetler Cemıyeti paktına daha uygun-

1 
Cenevre, 18 (A.A.) - Delegasyon

lar reisleri arasında bu sabah faali
yetle noktai nazar te!ltileri yapılmış
tir. 13 ler komitesinin, Habeş ihtil8.
fının Avrupadaki akislerini \:ahimleş
tirmek kabiliyetinde olan her hangi 
bir karar almaktan i~tinap etmesi 
burada büyük bir nikbinlik doğur. 
muştur. 

Milletler cemiyeti mahfell .!ri dün
kü müzakerelerin, muhiti his"oluna
cak derecede tenvir ettiğiı-i tahmin 
etmektedirler. 

Ha\'as ajansı muhabiri, hu sa_ 
bahkf görüşmeler<le umumi Anupa 
l"aziyetinin ve bilhassa Hen bölaesile 

"' Habeş ihtilafının mevzu bahsedih!!ni 
ÖğrenmeJctedir. B. Paul Bon<'our 
Sovyet delegesi B. Potemlih. n omr-n 
delegesi B. Antoniadt' ve J l'hist:ın r•c

legesi B . Komarnickl ile görii~mii~tür. 
Diğer taraftan R De 1\tacluri ':!'ı 

D. Avenolün yardımı ıle 13 1,.r komi 
te-ıindeki rüf'elmsına vereceği rnr(I ·u 
tamamlamıştır. nu rapor hu~ün öğ- ı 
led~n sonra 13 !ere ve pazartesi l!'iİ
nü de ::\lilletll'r Cemiyeti konf:' eyi ıe l 
\·erilecektir. Oğrenildiğine göre, im 
ı·apor, 13 ler komitesinin, konsey 
tardından kendisine te,·di edilen rn
zifeyi ne şerait altında ifa ettiırini 
izah edecektir. 

Rapor. komitenin muslihane bir 
sureti tesviye eJde etmek için ihtila_ 
fın inkişafını takip ve bütün mü~it 
fırsatlardan istifade ettiğini tebarüz 
ettirecektir. 

B. De Madrlaga, raporda: 
1 - 3 martta muhasımlara yapı

lan müracaatı, 
2 - 23 martta komite tarafından 

' ketıdic:ılne tevdi edilen uzlaştırma va
zifesini, 

3 - Meselenin ak'.ımetini ve bu a. 
kametin sebeplerini izah edecektir. 

Rapord~ bu meselenin akame
tinden kimin me.cıul olduğundan ve 
bu akametin doğuracağı akislerden 
hahsedflmesi muhtemel değildir. 

B. Paul Doncour, \'aziyette mü_ 
him değişiklikler vuku bulduğunu 
kendisine bildirmedikçe B. FJandinin 
konseyin pazartesi toplantısında ha
zır bulunacağı zannedilmemektedir. 

B. Aloisi bu içtimada hazır buJu_ 
narak İtalyan noktai nazarını bildi
reeekttr. 

Cenevre, 18 (A.A.) - 13 ler ko
mitesi, bugün öğJeden sonra B. De 
Madariaganın pa1.artesi günü Milet.. 
ler Cemiyeti konseyine, uzlaşma te
Şebbiisünün akamete uğradığı hak
kında vereceği raporun umumi hatla_ 
nnr tesbit etmiştir. 

MiJietler Cemiyeti konseyine ve. 
rilecek bir karar sureti, bu vakıayı 
tesbft edecek \'e Eıureti umumiyede 
l'aziyetin iyileşmesi temennisini izhar 
eyliyecektir. Bundan ba~ka 13 Jer 
komitesi, muhasımbrın hiribirleri
ne fsnad ettikleri beynelmilel hukuka 
muhalif hareketler hakkında hukuk 
müşavirleri tarafından ,·erilen rapo
ru tasvfp etmiş ve bu raporun rnzi
Yet almak üzere iki tarafa tebliğine 
karar vermiştir. 
FRANSIZLAR ZECRi TEDBiRLE

RiN ART.ıJIASINA MUARIZ. 
Parfs, 18 (A.A.) - Gazeteler, ba

nş teşebbüsünün akim kalmıs olma
sına ne heyecan, ne de hiç bir tet>s
Siir göstermeksizin kavdedivorlar 

Gazetelerin yazdığ;na gÖre, P~ul ' 
Boncour, B. Edene demiştir ki: ·' 

Bütün bunlardan bahseden Petit dur. Mamafih Romanya delegesinin 
ParL-.iyen gazete."i diyor ki: 

"Meselenin bu ;:eldlde halledilmi~ 
olması Ren emniyeti gibi ~ok daha 
mühim olan bir mec:cıedc iki memle
ketin teşriki mesaisi hususunda hir 
falihayırdır.,. 

nutku, Fransanın panik çıkarmak ' 
yolundaki gayretlerinin muvaffak in- 1 
tibaını vermektedir. 

ayene için yetecektir. 1 

Madde 19 - lşçi ücreti en geç 
haftada bir, tedavülü mechuri olan 
para ile ödenir. Ancak i~çinin mu. 
vafakatile bu müddetin iki hafta \C

ya bir ay olarak tesbiti de caizdir. 

İngiliz - l<'ransız dostluğunun 
nasıl bir tehlike geçirmekte olduğu 
işaret edildiği vakit bizzat lngilizler 
de derin bir tesir altında kalmışlar
dır. Belki de lngilizler, bunun bir 
blöf olduğunu biliyorlardı. Fakat 
Fran~ız ir.tihabatmdan evvel bu blö
fü meydana vurmak istememişlerdir. 

Bu intihabattan sonra lngiltere çol· 1 

muhtemeldir ki, şöyle diyecektir: 

MUAYENE YERLERi 1 
Devlet, \'İlayet ve belediyelerle 

bunlara bağlı rnüesse~elerde çalışan 

işçilerin ücretleri ayda bir ''erilebi
lir. 

NEGÜS MIT,LETLER CEMiYET/ 
PAKTI Hİİl,,YALARINI R,1HAT 

Rıtl/AT fiôllRIJ/f,/R 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidir. Okuyuculanmız, Anka l 

1 

ra caddesinde Kurun idarehanesi ya
nında ''VAKIT" kütüphanesine mü· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 1' 

yedisini gösterdikleri takdirde ken• 1 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve- ' 
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ-

:Madde 20 - Hizmet akdinin fes
hinde veya hizmetin hitamında ışçı 

ücretlerinin derhal tam olarak öden. 
mesi mecburidir. Figaro diyor ki: 

"lta lya, if1 \erini Ha beşi.qtan la hal 
edecektir. :\lamafih 1906 muahede
sinden çıkan Fransıı ,.e lneili7 mtt
na fiiııi gör.et ml"k mecbul"iyetindt>di r. 

~egiis de alilletlrr Cemiveti pak. 
tı hülyalarını rahat r11hat ı:ömehilir. 
Ortada mana<:n:. hatta caniyane hir · 
-:;ey vnrsn o da Habl'"' hinin nazarla
rr A\'l'upadan baş!m bir tarafa t>evir
l"t İ <: olm :t~ı<lır. Çünkii. yarın A\'US· 

t ı ı rya q~ya dif er hir tarafta en va. 
him tl'hlikek>r l•an;ıc;•ncla bulunula
bilir ..• 

Roma, 18 (A.A.) - A~keri mah
feller. ltalyanın her tiirlii ihtimal
Jcrc karşı koyahil<'rrğ ini tahmin ,.e 
İngiltere ile mü~ellf•h hir ihti1'if zu
hurunun gayri nıuh!emcl f'lduğunn 

Ye bir harp tehlikesinin son günlerde 
büyük mikya.sta azaldığını beyan et
mektedhler. ltalyan erkanı harbiye
si, bütün lüzumlu tedbirleri almış 
ve 1913 sınıfına men<;up Italyanları 

• dün seferber etmiştir. 

Aynı mahfoller, İtalyanın her 
türlü tehditlere mukavemet etmek 
hususundaki kati kararının harp teh
likesini bertaraf rtmeğe büyük mik
yasta yardımı olduğunu ilave etmek
tedirler. 

"l\lilletler Cemiyeti paktının fes 
hi paha.sına ida me edilebilecek bir 
dostluğun 1ngili7. efharı umumiye:o:i 
için hikmf'ti \'İ.İcudu yoktur.,, . 

Morning Post da şöyle yazıyor: 
Sulhü muhafaza için Milletler ce

miyetine güvenilemiycccği sabit ol
muştur. Milletler cemiyeti, azasından 
birini istilaya karşı himaye edeme- , 
miştir. İngiliz devlet adamları bir kaç I 
defa felaketli bir şekilde akim kalan ı 
Ye ilerde de akim kalacak olan bir 
siyasete güvenmişlerdir. ltalyaya 
karşı petrol amabrgosu da zecri ted- 1 

birler tatbiki talebile karşılanabilir.• 
Madamki zecri tedbirler sistemi mü
essir olmamıştır, bundan büsbütün 
feragat etmek daha iyi olur. i 

Daily Mail ve Daily Express gaze
teleri, son Cenevre hadiseleriyle zecri 
tedbirler siyasetinin son ve kat'i dar- 1 
b . . l 1 
eyı yemış o masından dolayı mem-
nııniyet göstermektedir. 1 

• 

Atin ada 
Bu mahfeller, İngilterenin, di- Bir mahbus. bir 

ğer A nupa devletlerinin muzahare- , 

tinden kati sure~te emin olm~~ıkça mu busu hapsetti 
lt:ılyaya karşı bır harbe teşebbus et- ı 

miyeceğini kaydediyorlar. Böyle bir Sonra öldürülerek mebus 
müzaharet icıe son derece gayri muh- k t ld 

1 temeldir. ur arı ı 

1 eden sonra saat 14 den yirmiye ka
dar kütüphanenin üstilnde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi · 1 

terini muayene ettirebileceklerdir. 

OSKODARDA 
1 Oskildar için muayene yerimiz Us. 

küdarda Ahmediyede eczane yanın . 
daki 20 numaralı evdir. Osküdarlı 
okuyucularımız da cumartesi günle -
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka • / 
Jar yedi kuponla birlikte bu adrese 

1
• 

giderlerse KURUN doktorunu ken • 
dilerini muayeneye amade 

' tardır. 

KADIKöYONDE 

bulacak-

Kadıköyilnde muayene yeri Mü
hürdarda, 30 No. lı doktor uon'un 
evidir; o civardaki okuyuculanmız 
çarşamba günleri saat 14 den 20 ye 
kadar yedi kuponla birlikte bu adre· 
se giderlerse KURUN hekimi kendi· 
lerini parasız muayene edecektir. 

BEYOOLUNDA 

Beyoğlunda da Parmakkapıda ,, .. 
tramvay duragında 133 numaralı Ha-

1 

ı ı 

1 

ı ! 

sanbcy apartımamnda 2 nci katta 
RÖNTGEN MUTEHASSISI ALi 
MAHfRin muayenehanesinde KU · ı 
RUN doktoru tarafından pazar gün- 1' 

lcri 14 den 18 e kadar yedi kupon 
mukabilinde muayene edilecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 11 

MUAYENELER 
Romasiyasi mahfelleri, zecri Atina, 18 (A.A.) - Adam öldür- , 

k d Doktorlarımız tarafından muay· 
tedbirleri bazı devletlerin, ~imdi eko- me suçun an dolayı müebbet hapsa i 

- h'~'\ b ı ı ren günlerde yapılan muayenelerde nomik meselelerde ltalyaya karşı 0 _ ma Aum u unan Marinos adındaki 
b"r ,. h ı l d Ef bazı radyolojik ve operatik mua. lan vaziyetlerini değiştirmeğe hazır 1 ,..a ıs, say av ar an B. • toksiya-
sı hap· h d k" k d" h" yenelere ihtiyaç hasıl otdug~u görül-olduklarını kaydetmektedirler. ıs anc e ·ı en ı ucresine ge-

INGILIZ FiLOSU AKDENIZDE tirmeğe muvaffak olmuş ve kendisini ' müş ve bu gibi hastalardan 
Orada h d. f a· Şicı.lideki Şifa Yurduna ve • MANEVRALAR YAP/YOR apse ıp, §ayet af e ılınivecck ::s 

I d 1 olursa, öldürmekle tehdit eylenıi-eıtir. •. ya Kadıköyündc Moda caddesinde ,on ra, 8 (A.A.) - Cebelütt.a- ':I RM k ,, 
1-'arı·n • ı· d b" tab ont en apartımanında Röntken mil. rıkt.:ıki İngiliz filosu, Akdenizde ma- " osun e ın e ır anca bu- ı ı 

lundugu~ ndan a· 1 1 tehassısı Bayan Saadet Kamilin mua nenalar yapmak üzere demir almış- • gar ıyan ar, say avın 
canına kıyar korkusile mildahale ede- 1 yenehanesine müracaat edeceklere a- ı • 

tır. 1 ~ ·ıe 
TAYlfllS ACZ/NDA JJIUDAFAA memekteclirler. zamı tenzı cıt ve teshilat gösterilmesi ,, 

TERTiBAT/ Müddeiumumi bu mesele hakkında ! kararla§tmlmı§tır: ancak bunun. i. , 
Adliye Nazırı'le ve B!ı"'bakanla go· ·· ' çin önce idarehanemize yedi kupon T..ondra, Deyli Il~ralCJ yazıyor:. .. -.ı nış-
tukten sonra bugüne kadar bekleme- 1 getirmek ve sağlık servisimizden 

Harbiye bakanlri{r Taymis nehri g~e karar vermı""-tı·r. 

1 

,.. bu müesseselere hitaben bir tezkere ağzındaki Canvey adalarını bir mü-
f . . Marinos, kendisine uyu .. turucu bir almak lbımdır. da aa üs..cıü haline getirmek için icap 1- " 

d t db 
1 aç verilir korkusile her türlü yiyc- ı Doktorlarımız istiycnlerin tansi • , e en e irleri almıştır. k 

KÜÇÜK ITIT~AF INfilLTEREYI !'rll ce ve içeceği reddetmektedir. yonuna da bakacakları gibi Belso . 
.. Atina, 18 (KURUN) - Bu snbah, ğukluğundan, kulak hastalıklarından . ı 

TERCiH EDECEK~ uc buçukta, mahk('·nıun bır" an gaflet ·ı ~ 1 • 1 t Lo ~ u şı ccıyet erı o an arın da temin cdi . 
ndra, ıs (A.A.) - ı:ı ler ko- uykusuna dalmasından ı"stifade ede- ·· h J •t · len mute assıs ar tarafından, sağlık 

mı esınin barış teşe'>hüsünün akim rck üç gardı'yan, pencereden ansızın ı k ı servisimizin vereceği vesika muka· 
a ma.c:ıından hahseden gazeteler. 1- tabanca kurcıunları sıkmak suretı"yle ı · d tal "' bihn e muayyen günlerde parasr1 

yaya l<arşı şimdilik Yt>nf zecri ted- mahkum Marı'nosu o""ldu"rnıu""c:. lerdı"r. ' 1 d k b' ı ~ muayene eri e ararlaştmlmıştır. 
ır er konulmasının derpiş edilemi:re- Meb'us kurtarılmıştır. 1 

ceğini. faknt me\'Cutlarının da ida- Başvckıilet, bu mahkfunun müebbet KUPONLAR 
me olunacağını yazmaktadırlar. küreğe çarpılmış olmasına rağmen • Kuponların neşri devam edecek . 
• Nev Kronik], Cenevreden şu habe- nasıl Atinada tutulduğunu ve üzerin- tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

rı almaktadır: de nasıl tabanca bulunduğunu tetkik rasına riayet etmeye zaruret yoktur 
"Akdenizde ltalya. Jngiltereye etmektedirl~r. 1 Yedi kupon gösteren her okuyucu 

hücum etti.~i takdirde Fransamn Tn- bir kere muayene edilmek hakkmı 
giltereye yardım edeceği hakkındaki ) kazanını§ demektir. 
teminat bugün artık mevcut değildir. jf Jas eden sigorta DiKKAT - Kuponlarımız her 

Bundan bir hafta evvel Fransız şirketi meselesi 1 gün birinci sayfamızda, gazetemizin 
hükumeti, Küçük antant devletleri Fe 'ks · rta · k t" · ın· başlığı yanındadır. nı sıgo §ır e ının as et-

Madde 23 - işçi ücretlerinin ay
da otuz liraya kadar olanının haciz 
veya başkasına de\'İr ve temliki caiz 
değildir. Kanunen iaşe ve nafakası 
işçinin üzerine düşen aile ferdi erine 
tahsis edilen meblağlar yukandakl 
fıkra hükmüne tabi tutulmaz • 

GEBE iŞÇi KADINLAR 

Lii}ihanın 25 inci maddesinin ilk 
paragrafı da şu şekilde tesbit edil. 
miştir: 

Gebe kadın işçilerin, doktor mu. 
aycnesi neticesinde, doğumunun vu
ku bulması muhtemel görülen tarih. 
ten üç haf ta en·el ve doğumdan son. 
ra üç hafta müddetle çalışmalan ya. 
saktır. Gerek doğumdan önce, gerek 
doğumdan sonraki mecburi izin müd. 
detleri sıhhi lüzum halinde altışar 
haft.adan cemen on iki haftaya kadar 
uzatılabilir. 

Bu izinlerin devamınca iş veren, 
i~çi kadına yarrmışar ücret öder. An. 
cak aynı iş yerinde altı aydanberi en 
az üç ay ç.alrşmış olmıyan işçi kadın 
hakkmda iş ,·eren buna mecbur de-
ğildir. , 

f;KONO~fALAR NASIL AÇILACAIC 

"Ekonoma,, Jarın iş yerlerinde 
nacııl açılacaklan hakkında da layi. 
haya şu hükümler konmuştur: 

A - işçilere veya bunlann aile. 
Jerine );yecek, içecek, giyecek ve ya
kacak gibi zaruri ihtiyaçlara ait mad. 
deleri satmak üzere doğrudan doğru. 
ya veya dolayısile her ne şekilde o
lursa olsun ekonomalar açılması ve 
aşağıdaki şartlar dahilinde, iktisat 
Vekaletinin iznine bağlıdır: 

1 - Yukarıda yazılan zaruri fh. 
tiyaç maddelerinin işçiler tarafından 
!tendi başlarına tedarik edilmesi mü,_ 
kül olursa. 

2 - Ekonoma açılmasının işçiler 
için daha faydalı olacağı anlaşılırsa. 

B - Şu kadar ki, şehir ve kasa
balarda'n uzak iş yerlerinde, işçiler 
veya bunlarla müştereken iş vereıt 

tarafından ekonoma açılmamış oldu. 
ğu taktirde, iş \'erenin ekonoma a~ 
ması mecburidir. 

C - Bu suretle açılacak ekono
malarda satılncak zaruri ihtiya~ 
maddelerinin cinslerini, satış fiat ve 
tarzlarını fa)in ve bunlan müraka. 
be etmek iktisat Vekaletine aittir. 

Ç - işçiler l'konomalardan alış 
,·eriş etmeğc icbar edilemezler.,, 

Gene lu),hanın bu kısmındaki hil
kümleri ~rasrnda iş verenlerin, işçile. 
ı·in fabl tutulacakları inzibat, sağlık 
koruma \"C iş emniyeti icaplarını gös
terir hir dahili talimatname yapmağa 
mrcbur olduk1ar1 da tasrih edilmiş. 
tir. 

"-Fransız efkarı umumiye.ııi zec-I 
1'İ tedbirlerin ağırlaştırılmasına mua. 
rızdır. Hükumet de, intilıabat do_I 
layısile, noT·dai nazarında ısrar et-
11ıek mecburiyetindedir.,, 

Eden de şu cevabı \"ermiştir: 
- /ngiliz efkarı umumiycsi de 

zecrl tedbfrerin kaldırılma<ıına mua. 
rrzdrr. lngillz hDT.:ılmeti münferit 
bir tarzda harc'ket etmek istemediğin
den l'e Pran8'z intihabatını da naza. 
rı itibara alarak istikbale zararı do.. 

nezdin de teşebbüste bulunarak bir tiğini yazmıştık. İktisat Vekaleti mil- ._ ______ ...,.._. _____ _. 

İtalyan - İngiliz ihtilafına mani fettişlerinden Nahit Tahsin ile Mah
olmak zaruretini anlatmıya çahşmış mut 3irketin son vaziyetini tetkik et
n Fransanın böyle bir ihtiJAftaki metedirler. Galatadaki dairede başla
hattı hareketinin meşkuk bulunduğu_ nan tetkikatın epey süreceği sanılmak 
nu bildirmiştir. tadır. Tahminlere göre şirketin sigor-

Mu\'akknt iş enciirneni haftada i!ç 
dl'fa muntazaman toplanarak Iayiha
Yı miizakcreye devam etmektedir. Tet. 
kiklcrin yakında bitirileceği anla~h
yor. 

Bundan iki gün en-el, Küçük iti- talıların prim ücretlerini karşılıyacak 
laf devletle:-i şuna karar vermişler_ parası yoktur. Yalnız 929 yılından 
dir ki , Fransa ile lngiltere ara.c:;ın- sonra sigorta clanlnnn yüzde 50 prim 
dil bfrfnf tercih etmek lbrm gelirse hakları, milli reasürans nizamname· 
İngiltereyi tercih edeceklerdir. ÇOn. sine göre mahfuz bulunmaktadır. 

An karada Jandarma genel komu
satınalma komisyonundan: tan lığı 

20 nisan 1936 pazartesi günü ihale edileceği ilan edilmit olan 
(9000) battaniye kapalı zarf eksi itmesi 21 mayıs 1936 pel"§embe 
günü ıaat 11 e talik edikliği. (812). (1987) 
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Göz Hekimı 
Dr. 'iikrü Ertan 

Caploğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 ı 

( Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
Salı günler; meccanendır

Telefon. 22566 

Hususi dersler 

Tc•.rabcli yaşlı eski bir muallim 
taraf.rnc':ı:ı evlerde hesap hendese ce
bir dersi verilir. Adres: Beyazıt posta 
kutm:u: 11 

M. F. A. 

,-.r~: ------------~, 

Kitap Al! 

Çok mühim 
VAKiT 
Propaganda 
bürosundan 

1 - Propaganda servisimizin is
tanbulda ve 1'ürkiyenin her yönün
de olduğu gibi Avrupanm belli baş
lı merkezlerinde de iyi tutulmuş 
gündelik, haftalık, on beş günlük, 
aylık neşir vasıtalarile bağlanışı var
dır. İstiyenlere reklam şeklini büro
muz hazırlar · ve bunların uygun 
şartlarla neşrini temin eder. 

2 - İstanbul belediyesi sınırı i . 
çinde her türlü afiş, tabela ve her 
türlü elektrikli ve el~ktriksiz ı ek· 
lam vasıtaları büromuzun elindedir: 
bütün müesseseleı bankalar ve tı· 
caret evleri bu gibi yayım ve rek -
lam vasıtalarından faydalanmak is· 
tedikleri halde bize haber vermeli
dirler. Hiç bir karşılık aranmadan 
her türlü izahat verilir; istenirse 
mütehassıs memurlarımız yerlerine 
kadar gelir. 

3 - Propaganda büromuz ken· 
di posta kutulan vasıtasile cevaplı 
ilanlar kabul eder. 

4 - Propaganda servisimiz Av· 
ruparu.ı her tarafından memle!tetı
mize ve memleketimizden Avrııpa
mn her yanma kaqılıklı çalışır, ha-
ber alma teşkilatı kurmuştur. Ti • 
caret işleri ilzerine her türlü istih
baratı ehven ücret karşılığı temin 
eder. 

S - Propaganda servisimiz her tür· 
lü kli§e, afiş, tabela resimlerini ter
tip ve tanzim ettirmeği en elveritli 
fiatlarla üzerine alır. 
6 - Propaganda servisimizin elin· 
deki ne§ir vasıtalarında açtığı kü
çük ilan sütunlarından istifade edi· 
niz. Bu ilanlar yok bahasına yapı• 
lacak ve işçi arayanlarla işçi ilanlan 
meccanen neşredilecektir. 

l 
Ev, apartıman, mağaza, dükkan 

alım ve satımları veya bunlann ki· 
ralanması gibi ihtiyaçlara ait, fakat 
ticari mahiyette olmiyan ilanı.ula 

• işçi arayanlann, iş istiyenlerin, ::;to· 
mobil, radyo ve saire almak veya 
satmak istiyenlerin ilanları küçük i· 

Bugünkü K U M B A R A, Yaran KASA, 
BANKA Olur. öbürgün 

tanlar kısmına girebilir. 5 • 
7 - Evinin ön veya caddeden gö · 

rünilr yan duvarına, c!ükkinınııı U· 

zerine muayyen müjdetlerle iük
kanlannın vitrnlerine, gazinoların. 
berber dükklinlannın iç veya dış 
duvarlarına afiş ve ilan kabul et
mek istiyenler veya böyle yerlerc!c 
ilan yapmak istiyenlere propaganda 
servisimiz delalette bulunur. 

r-:.,.~.~"~'" ~-~ .... , .. rı( 1 Devıeı De;~:9::''~;~r::iL:,~:;::;;' işletme 
ye~~ek ~~ ıs,~rlmm k~c~ne lg• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 
zeteı kelimesi yazılmalıdır. Muhammen bedeli 10000 lira olan 400 ton dökmeci koku 28 _... 

8 - Propaganda servisimiz dün· 
yanın her dilinde, her mesleğe ait I: her türlü yerli ve Avrupa kitapla
nm sizlere temin eder ve gönderir. 

V AKIT Propaganda servisinin 
yapmak istediği hu hizmetlerden is· 
tifade ediniz. Bir telefon, bir kart, 

y . bir mektup, bir haber, bir ziyare-
enı çıkan, tavsiyeye değer Türk Hnizle bu islerinizcle muvaffag ol-

ve yabancı dillerdeki eserleri "Ki- mak sizleri bekliyor. 
tap ve Kitapçılık" mecmuasında bu- Mektuplara 6 kuruşluk cevap pu-
lursunuz. Her ayın birinde ve on be- lu konulmalıdır. 
şinde çıkar. Yeni sayısı güzel bir Adres: İsta:ıbul Ankara caddesi 

1 
VAKIT Yurdl! Propaganda servisi 

k;ıp içinde çıktı. Tanesi her yerde Telefon: 24370 
yedi buçuk kuruştur. • ____________ ,_ ___ . . .. ::.~~!~~:.= .. ::.~.~~.:: .. ~;.~~-~~~~· ................ ! 

Ankaradajandar1~1a genel komu
tanlığı satınalma komisyonundan: 

Eldeki örnek ve vasıflarına uygun (9,bin) battaniye 21 - 5 -

936 perşembe günü aaat (11) de kapalı zarf eksiltmesile satın alına· 
cnktır. 

l<arvılık tatlyen okurlar, mektupıanna 
ıo kuruşluk pul koymalıdırlar. 

liıL~ılmıyan yazılan geri gönı:lemıekten, 
kıyıneuıtz yollanmış mektuplann içine 
konulan paraların kaybOlmasından, lllln 
olarak çıkan yazılardan dolayı , direktör • ı 
lflk, ll:ıtılne soru 11orgu aımıu. 

Giinü geçmi§ sayılar 5 kuruştur 

Adre. nl dc!!iştlreo aboneler 2~ kuruş 1 

örJerler. 

Uazctemlzde tıkan yazıların rrıılmlerln 

her hakkı Mit kendlııl tçlndlr. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehauııı 

1 

Paıardan ba~ka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 t:ın 6 ya) kadar ts. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa 

ra lı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah ·•9 1/2 . 12·· saatleri hakikt fı. 

karaya mah~u~tur. Herkesin haJinl' 
gör~ muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telefon: 2Z:i98. Kışlık telefon :21044 
yor. 

• ·ı:·················-·······m········-... ·~ Bir tanesine (750) kuruf değer biçilen battaniye f&rtnamesi · ......................................... ":.": ·~ 

(338) kurut kar§ılığında Komisyondan alınabilir. j! Dr. Mehmet Ah ~i 
Eksiltmeye girmek istiyenler (4625) liralık ilk teminatlarını ve 5 Bevliye mütehassısı ii 

.. , =· ı p.rtnamede yazılı diğer belgeler içinde bulundurulacak teklif zarf. ~ör!.~~:!~ .. ~~.~~~~ .. ~.:~~.1~-~!_1~ 
)arını en geç eksiltme saatinden bir aaat evveline kadar komiıyon•] s=~~·: .. ~~~;.:;·;;~-_:·;~; .. ~::~·~ası 1 

Yerıuiı olmaları. .(718), ,(1722), Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevcngil 

4 - 936 saiı günü saat 15 30 da kapalı zuf usul'le Ankarada lds· 
re binasında satın alın.lcaktır. 
• Bu işe girmek istiyenlerin 750 liralık muvakknt teminat ile kanu· 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kad•1 

Komisyon Re:sliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler para.sız olarak Ankara Malzeme 

Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden 
Dairesinden "'' 

alınabilir. ( 1942) 
., .. .; . -· ,····<- . 

62 inci ziraat maklneleı-i cenubu şarki 

av • • 
ergısı 

7 HA 10 mayıs 1936 

iHRACAT MALLARI 
Her nevi makine atat ve edevatr - zürrai ve aı· 
nai müesseseler alat ve edevatı - gübrecilik sa• 
nayii - kuvvet merkezleri - bilUmum makine 
- iş aletleri - yük ve insan nakil arabaları -
motörlü arabalar - su nakil vasıtaları - her ne
vi sıhhl tesisat - itfaiye makineleri - elektro· 
teknik - radyo levazımatı ve radyo - inşaat 
'lıalzemesi - büro levazımatı . 
tTHALAT: Her nevi mevaddı iptidaiye - %iir"' 
rai mamulat ve mahsuHit. Almanyada Türk siP8

• 

rışleri vekili. Bütün seyahat bürolarında ucuz seyahat biletleri. Müracaat 

mahalli: Natta Milli seyahat acentası Galatasaray - İstanbul 

Mufassal mallımat için Breslaucr Me::sc - Und Ausstcllungsgesellschaft. 
Breslau 16. 

Müracaat edilmelidir ...... ,... 


