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İzmit, 19 (A.A.) - Dün kağıt fab- s Ay' . 
rikasında ilk kağıt yapıldı. Yapılan bant 

6563
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Irk kağıdı olup ilk tecrübe muvaffa - S0
3 

kiyetle neticelendi. Kağıtlar halkın se -~------' 
,-inci arasında elden ele dolaşmıştır. 
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Parasız 

Mua9ene kuponu 
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir. 
(Tafsilrit iç .<ıııyı/alarımı::.da) .................................................. . 

Milletler Cemiyeti· harbi durduramaz 
lngiliz Başvekili Bal

dvin böqle söqlüqor 
"Zecri tedbirlerin kuvvetini 
azaltan onların yokluğudu,, . 

Hitler dünyayı kendine inandırırsa •.. 

Bir tahrike karşı 
l 

F
ransızca (Matin) gazeaesinin son 
sayısında ingiltereyi Sovyet Rus· 
ya ve bu arada Sovyct Ruıya ile 

dost olan Türkiye aleyhine tahrik eden 
bir yazı çıkmı~tır. (Yvers Delbars) im
zasile neşredilen bu yazıyı (KURUN) 
okuyucuları diğer bir sütunumuzda ay
nen okuyacaklardır. Yazının muharriri 
Ef ıanistan üzerinde son seneler zarfın
da Japon nüfuzunun arttığından bahse
derek buna kar§t Sovyet Rusyanın mu-

• kabil tedbir almağa baıladığını, Türki· 
yenin yardımı ile bu tedbirlerin muvaf
fak olduğunu, geçenlerde Moskovaya 
giden Efganistan hariciye nazırının yi
ne Moskova büyük elçimiz Zekai Apay
dın vasıtasile .orada gizli bir takım an
l,1şmalar yaptığını, Efganistanda Sov • 
yet RuS7aya' bir şimendifer imtiyazı ve· 
rildiğini ve saireyi iddia etmiş, en ni • 
hayet Türki.Ye, İran, Ef_enistan ve I -
rak devletleri arasında yapılmıg olan 
dostluk muahedesini de yine Türkiye • 
nin delatetile Sovyet Rusya hesabına ve 
İngiltere aleyhinde olmak üzere bir an· 
laıma şeklinde göstermiştir. 

Londra, 19 (A.A.) - B. Baldvin 
Yercester muhafazakflr partisi birli. 
ğinde harici siyasetten bahsederek 
··y:te demi tir. 

"Son zamanda, çok bilyük ehem
miyeti haiz iki hadise, arsıulusal va. 
ziyetin görünüşünü tadil etmiştir. 

Almanyanın silahlanması ve mutaar. 
rız bir devlete karşı nizamname hü
kümlerinin tatbiki teşebbü.~ü. Bu iki 
hadise bana Büyük Britanyanın tek. 
rar silahlanmasının zaruri olduğu 

kanaat ini vermiştir. Milletler Cemi. 
yeti maalesef evren.c;el olmamıştır. 

Muazzam askeri ve endüstriyel mem
balara mal ik büyük devletler - Bir. 
leşik Amerika, Japonya, Almanya -
bugün Milletler Cemiyetinin haricin-
dedirler. (.Sonu: Sa. 7 Sü.1) 

Feaerbahçelller Galatasarayı 
dla gene yendiler. Fakat ... 

\ 

iqi oqun veremediler : 
Fenerbahçe: 1 Galatasaray: O ! 
Beşiktaş : 2 Güneş : O 

Oyuncular TIUlça başlamak üzere balkondan iniyorlar - Galatasaray 
Kalesi önünde Fikretin kaçırdığı fırsat. 

Baylar , yaptığınız maçlar güzel di. Fakat ~iz 
biraz da sp~r. ru~u . görmek. istiyo~uz! r. 

Ben tarih 
yazmıyorum, 

uyduruyorum! 
Nizamettin Nazif'in an
ketimize verdiği ceva
bın sonu 6ıncı sagıf ada 

Güne§ - Beşiktaş ve Galatasaray
Fenerbahçc maçları dün )Jütün mev
simde görmediğimiz derecede kesü 
bir seyirci kitlesi önünde, Taksim sta
dında oynandı. Her taraf hıncahmç 
dolu, parmaklıkların arkaları bile üç 
dört sıra halkla çevrilmi3ti. Seyirci 
miktarını 10-12 bin tahmin edenler 
vardı. Tr.ibünlerde yer bulanlar ancak 
yüksek bir yer bulmak noktasından 

bahtiyar sayılabilirlerdi. Çünküherl<es 
görmek için ayağa kalkınıya, ayakta 
durmıya mecbur oluyordu. 

Görmiye geldikleri maçı, kafa ara· 
lıklanndan, koltuk altlarından ve ba .. 
zan sahanın bir tnraf ını, bazan öbür 
tarafını görebilmek şartile seyreden .. 
ler de çoktu! 

• 
(Sonu siı. 4 Sü. 3) 

Dünya hadiselerini yakından tetkik 
eden için bu satırlardaki garabeti keş -
fetmek zor bir ıey değildir. Zira bu sa
tırların en açık manası Sovyet Rusya -
nın en yakın bir dostu Türkiye ile İn -
giltere arasındaki yeni dostluk müna • 
sebetlerini çekemiyenler, Rusya ile İn
giltere arasını açmakta menfaat anyan
lar bulunmasıdır. Bu gibi adamların 
cihan matbuatını tahriklerine vasıta yap 
makta olmaaıdır. Yalnız bu türlü tah -
rikçiler şunu düşünmüyorlar ki sözleri
nin ba§ı ile sonu arasında hiç bir müna
sebet yoktur. Sovyet Rusyanın Efga -
nistanda Japon nüfuzuna karşı müca • 
dele siyasetine girdiğinden söz açarak 
bu siyasetin İngiliz menfaatini tehdit 
ettiğinden bahsetmekte, bilmiyoruz, na
sıl br mantık vardır? Bahusus müsta -
kil bir Efganiıtan devleti ile Sovyet 
Ruıya arasındaki münasebetlere Tür -
kiyeyi karıştırmakta nasıl bir maksat 
vardır? 

General Graziani de 
taarruza qeçti 

Telif ve 
' 

tercüme eserlere 

Maarif Vekaleti tarafından bu sene arttırılacak 
Ankara, 19 (Telefonla) - Maarif Veklleti neşriyat işlerinin yeni senı 

tahsisatında bazı değişiklikler yapılmıştır. Geçen sene husW;i neşriyata • 
yardım için ayrılan paranın mikta'rı 32640 lira idi. Yeni sene bütçesinde 

F•kat bu tahrikçiler tarafından İn • 
giltere aleyhinde olmak üzere Sovyet 
Rusyaya karşı Türkiyenin siyasi bir 
yardımı mahiyetinde gösterilen Türk, 
İran, Efganistan ve Irak anlaşması di -
ğer bir Fransız gazetesinde (Le jour -
nal'in siyasi muharriri Saint • Brice) 
doğrudan doğruya tngilterenin İtalya -
ya kar§ı hazırladığı bir siyasi kombine
zon olmak üzere tasvir ediliyor 1 Hatta 
bu gazetede Türkiye - İran - Irak -
lUganistan blokuna İngilizler tarafınd'llr 

ltaly~nların Cicigayı da işgal 
ettikleri söyleniyor 

(Yazısı 2 inci sayı farta) 

Cicigaya bir bakış ve 
llarrardan bir kö§e. 

Irak yolu ile Suudi Arabistanı, Yeme· ~=== 
ve Mısırın da ilave edilmek üzere bu · i: 
lunduğu yazılıyor! işte böylece ayni ha· 
<lisenin biribirinc tamamen zıt iki şekilde 
tasviri, zannederiz Jd, bugünkü siyaset 
aleminin nasıl bir kör dövüşünden iba· 
ret olduğunu gösterir. 

Dizim bildiğimiz Türkiye. İran, Irak 
"e Efganistan arasında gerçekten sıkı 

bu miktar 15000 liraya indirilmi:. tir. · 
Buna mukabil Bakanlık~a halka. kurumlara n öğretmenlere parasız 

dağıtılmak üzere telif veya tercüme edilecek kitapların telif, tercüme n 
neşir masrafları olarak ayrılan tahsi c:at miktarı beş mi:-li arttırılarak 35 
bin lirarn çıkarılmıştır. Ayrıca fay dalı e...;erl.eri t~lif · Yeya tercüme ederek 
bastıranlara verilmek üzere GOOO lira tahsisat .arr"ılmı ·tır. 

--- - - -- - -· » - -- - -- -- - ---
) Ga;e(;,;,izi okuiJa-,,lar 
hekime para vermez 
....................................................................................................... 

KURUN Doktorları KURUN okuyucula
rını Istanbul<la, Üsküdarda, Kadıköyünde, 

Beyoğlunda parasız muayene e tmiye 
hazırdırlar. ........................................ -......... -.............................................. -.. 

bir dostluk rabıtası vardır. Fakat bu ~-!"""!"~~~~~~~~~~~~~~~~~!"'-'"=---=~~~~==~ 

}' alnız KURU!v oku
yucusu olmak qeter ! do~tluk rabıtasının hedefi ancak cihan yenin mevcudiyetini de Sovyet Rusya 

suthunun muhafazasına matuftur. Dört için hiç bir kuşkulanacak cihet bulun -
dc,,,Jet arasmda sadece !rakın mevcudi· madığını isbata kafi gelir. Bu itibarla 
Yetini bu anlaımada İngiltere, Tür ki • Türkiye - İran - Irak - Ef ganistan 

bloku olsa olsa İngiltere - Sovyet Rus
ya arasında bir emniyet ve dostluk köp· 
rüsü sayılmak lazım gelir. 

ASIM US 
(Tafsilat '1 inci 3aysfaila) )} 

- .... ~ - -- ... ıa:www: ... ~ ,_1- -~ - :1 





• 

• 
Her gün bir röportaj --.. ·······-----.......... _ .. ________ ____ 

Kısırlık 
Evlenmeye m8ni olmalı 
mıdır, olmamalı mıdır? 
Kadında kısırhğın sebepleri 

Dünyada ne kadar kısır kadın var,· bizi"" 
kadın ıarımızın qüzde kaçı hastad.ır ? 

Son haftalar içinde Avrupa gaze
teleri eski bir mesele ile yeniden meş
gul olmıya başladılar. Fakat bu sefer. 
konuşulacak mesele tamamilc başka 
bir bak!mdan tetkik ediliyor: msırlık 
evıenmiye mani olmalı mıdır, olmama
lı mıdır? .• 

DOI{TOR AHMET ASIM'L~ 
F1K1RLER1 

Bizde kadın hnstal:kları üzerinde 
büyük çalışmnlan bulunan doktor Ah
ırıet Asım şu fildrdc: 

"- ICısır kndınl:ırı amc1iyntla ço
cuk yapabilecek hale ifrağ ediyoruz. 
l!i!irsiniz ki kadında kısırlığı yapan 
~y ya rahim veya )nımurtalık yolla
rının kapalı oluşudur. Ameliyatla ge
tek rahmin gerekse yumurta!ık yolla
rının kap'llı yerlerini açıp tedavi müm 
kündilr. Diğer taraftan kadında klsır·) 
lığa sebebiyet veren b~ka bir şey dE' 
kadın yumurtalıklannm işlememesi· 
dir. Bazan yumurtalıklar kadında 
Pek iptidai bir halde kalır. Fakat yu· 
ırıurtalıklar bu şekilde gene yaşıyor

dur. Bu gibilerine Hormon dediğimiz 
~ enjeksiyon suretile vücuda zerke· 
dilen maddeler save.sinde tevlit kabi
liyeti vermek mii~kUndür. 
'.NE KADAR m:srn KADIN v AR 

BugUn elimizde mevcut bulunan 
istatistiklerde yüzde yirmi kısır kadı
l'la"'tendtıf etmekteyiz. Bunun en mü
liim sebeplerinden biri maatteessilf 
zührevi hastalıl:lnrdır. Bilhassa belso
ğukluğu .. Kısırlık her nekadar bir ka
dın hastalığı gibi görünürııe de bazan 
erkekler de çocuk yapacak bir kabili· 
Yette bulunmazlar. Fakat bunlar da 
ameliyatla ve Hormonla kabili tedavi 
dirler. 

l:RKEKLERİN DİKKAT EDECEK-
LERİ ŞEY 

Xadmlarımızm, maalesef yüzd<' 
Yirmi beşinin yumurtalıkları harap 
bir haldedir. Ve yumurtlama kabili
Yetleri yoktur. Fakat herşeyden evvel 
eırketıerlmizin gençliklerine dikkat et
ı.ıeleri lbmıdır. MUmlriln olduğı.: ka
dar zllhrevf hastalıklara yakalanma
lrıak, kadmlamnıza karşı yapacağımız 

B~•im Omer 

tifo, çiçek gibi şeylerse bunun isim
leri üzerinde bulunan hastalıklarsı. kar 
12ı alınacak tedbirlerdir. Yok kısırlık 
aşısından kasıt başka ise o da Voro
nofun maymunlardan aldığı bir parça 
husye ile insana yaptığı aşıdır. Bu a
şının tesiratı ve faydası kısa bir za
man için görülmektedir. Kısrrlıkla 
iktidarsızlığı karıştırmamalıdır. Bir 
adam kısır olabilir, fakat iktida
rını muhafaza edebilir. Yahut da fkti
da.raız olur da kısır değildir. Hatta 
böyleleri arzu ettikleri takdirde ken
dilerine sun'i ilkah tedavisi yapılır. 

KADINLAR NİÇİN KISIR OLURLAR 

Kadınlardaki kısırlık doğrudan d~ 
ruya yumurtalığın olmamuı ve yu
murtacığm rahime düşmemesidir. Bir 
kadm 14 ile 40 yqına kadar yani 30 
yıl gebe kalabilir. Bunun haricinde 
akdınlar küçük veya büyük olsun kı
sır kalırlar. 

Yukanda saydığımız gibi kısırlığın 
türlü sebepleri vardır. Bu sebepler iza
le edildiği vakitte kadın yumurtacık 
erkekte hayvancık basıl ediyorsa ve 
unsurların birle§mesine engel olan ara 
yerdeki sebep giderildiği vakitte kısır
lık da giderihniı olur. 

Aşı emaeleıi de ancak Voronofun 
aşısı vardır. Başka aşı yoktur.,, 

• bftyüJr borçlanmızdan birisidir. __ _...,.. __________ _ 

~etico olarak kısır olan hiç bir Vakit 
evJenmemelldir. ! .. ,, 

DoKTOR BESİM ÖMER NE DİYOR" 
Tanmmıt doktor ve ilim adamları

lllızdaıı Besim Ömer de §U mütaıeada 
buıUlldu: 

••- Bu büyük bir tıb meselesidir. 
~kek ve kadındaki azalar ayn ayrı 
Olduğuııdan, kısırlık da erkek v~ ka
dına röre olmak üzere ayrı ayndır. 
aunun bir c;ok 11ebepleri var. 

KJaırhğm en mühim sebebi kadm
daıd yumurtalığın erkekteki hayvan
CJğile birleşmemesi neticesidir. Zaten 
taıJ slfaf da bir iki ha.yvancrğm düğü-
1lildUr. 

Krmhk evvelA, yumurtacığı mey
dana getiren yumurtabklarm bulun
~ma.sr veya hastalanması, yumurta· 
cıgı rahime götüren yolun kapalı ol
lbası, rahimin dokuz aşılanmış yumur· 
'-1ı tutamamuı 'itbt bir çok sebep
lerden llerigelir. 

Buı kadınlarda yumurtalık ve ra
~ yolu bulunmıyabllfr. Buı erkek
.. de hayvancığı husule getiren 
~ buJQnmas. Bu alelekser behlo-

netloe.t olarak husye iltiha
~ dolayr meniyi yukanya ,götU
~: tıkalı bulunmuş olabilir. Bu 

7 

bk Dd ldlcnnhl bir~ 
• il 7 llra ..,.tana çıkar. -

AŞ VE KISIRLIK 

lspor Postası 
Bu hafta üçüncü yaşına basacak 

olan lspor Postası, bundan sonra yep 
yeni bir §ckilde ve bUtUn memleket 
vo A \Tupa ısporlarmı güzel yazı ve 
resimlerilc okuYııcularına verecektir. 

Her zamankinden daha güzel ha
zırlanan bu haftaki 106 ıncı sayısını 
güzel yazı ve resimlerle dolu bulacak
sınız. Ispor Postumın gimdiden sonra 
yapacağı yenilik ve f edakArhJdara 
rağmen fiatı her zaman olduğu gibi 
yalnız be3 kuruştur. 

Isporcular gençler mnvezzllerden 
lspor PostaSI isteyiniz. 

MUHELIT MAHKEME VE 
BELEDiYE 

Muhtelit hakem mahkemelerinin 
bulundutu bina belediye tarafından 
satm almmıttı. Huiranda bu binaya 
belediye merkeztndeld bul tubeler 
taşınacaktır . 

Binanın mabııenlnde Maltepeye ait 
bir kısım evrakın bqka bir yere ta
şınmuma başl&lUIUfbr. 

iLK KACIT NUMUNELERi 
lzmit Klfrt fabrikuı tecrUbelerl

~ !!rma1 ederek mı: kAfıdı çıkarmılbr. 
Oıkan klğıt san renkte zarf klğıdı
dır. Tecrilbeler devam etmektedir. Kar 
ton kısmı da ilk nUmuneleri bu hafta 
içinde verecektir. 

Orta mekteplere 
muallim alınacak 

Şelırimizden beş güz 
müracaat flar 

Kültür Bakanlığı ilk okul :>ğret
menleri arasında bir orta okul öğret
menliği imtihanı açnµştır. lmtihan §e

killeri bUtiln okullara bildirilmiştir. 
nk okul öğretmenleri arasından bu 

imtihana iştirak etmek istiyen yüzler
ce öğretmen Kültür Bakanlığınn baş 
vurmıya başlamı§lardır. Şehrimizden 

şimdiye kadar yapılan müracaatlar 
(500) ü bulmuştur. 

Liselerde imtihanlar 
Kültilr Bakanlığı liSe ve orta okul

ların yeni imtihan talimatnamesini 
hazırlamıştır. Bu talimatnamenin bi
rinci ve ikinci yoklamalarına ait olan 
kısımları okullara bildirilmiş, imtihan 
lar da buna göre yapılmıştır. Bakan
lık bundan sonra mayıs imtihanları

nın nasıl yapılacağını ve talebenin ne 
şekilde sınıf geçebileceğini bu ay için
de tebliğ edecektir. 

Liselerde ikinci yazılı imtihanlara 
girmiyen ve mazeretinden kalan tale
benin imtihanlarının ne şekilde yapı
lacağı da Bakanlığa sorulınuştur. 

Dışarıdan lise bakalorya imtihan-
lanna girmek istiyen talebenin müra
cat müddeti bu ay sonunda bitecektir. 
Bu talebelerin bir istida ile vcsikala
nnı Kültür Bakanlığına göndermeleri 
lizımdır. 

Hariçten imtihana gireceklerin im
tihanlan ne eekilde yapıla~ Kültür 
Bakanlığı tarafından tesbit edilmek
tedir. Bu talebenin istekleri de göz ö
nünde bulundurulacaktır. Kendilerine 
mayıs içinde hangi okullarda imtihan
lan yapılacağı aynca bildirilecektir. 

Polla h•b•rlerl; 

iki Beygir 
Bir balıktan örktü; ara
bacının kolu kırıldı 
Valdchanı iskelesinde araba ile yilk 

taşımakta olan Mehmet oğlu Mehme
din arabasının beygirleri Balıkhane
den çıkan büyük bir balıktan ürkerek 
ko~mıya başlamış ve arabacı Mehmet 
de arabadan aşağıya yuvarlanarak 
kolu kınlınıştır. Araba güç halle dur
durulabilmiştir. 

HANGtSlNt ÇEKMtş - On sene 
hapiste yatan Hüseyin adında birinin 
hapisten çıktıktan bir müddet sonra 
Kumkapıda kahveci Nazmi'nin kahve
sine giderek sebepsiz sustalı çakı ~ti 

ği poliae haber verilmiştir. Yapılan araş 
tmnada billkis Nazmi tarafından Hüsc 
yin'e sustalı çakı !;.ekildiği söylenml§
tir. Her ikisini de yakalıyarak tahki
kata başlanmı§tır. 

KADINA TOKAT - Kemer tltın
da Bostan kapan apartmıaıunda otu
ran 35 yaşlarında Rafael kızı Veyda 
ild scnedenberi beraber oturdukları 
Mustafa oğlu Ahmet tarafından to
katla dövüldüğünü iddia etmiş, Ahmet 
yakalanmıştır. 

DÜKKANINI GEÇ KAPATrlCI 
İÇİN - Belediye talimatnamesine ay
kırı olarak dükkanların kapanma sa
atinden sonra ahıveriı yaptığı görü
len Balatta Dobudvada caddesinde 116 
numaralı dükkan sahibi Filip zabıta-

Vitrin müsabakasında 
kazananlar 

Altın ve gümüş madalya kazanan!ara 
hediyeleri dün merasimle verildi 

İki ıenedir yapılan ekonomi ve tutumj 
haftalanrun yerli malı vitrin süsleme 
müsabakasında madalya ve diploma ka
zanan vitrin sahiplerine hediyeleri dün 
Eminönü halkevinde törenle yerilmi§ -
tir. 

Törene tam saat üçte istiklal marıi
le başlanmış ve daha sonra ekonomi ve 
tutum cemiyeti üyelerinden öğretmen 
Bayan Mediha Cemiyetin baıardığt ve 
yaptığı itleri anlatmıştır. Dünkü tören
de anlaşıldığına göre cemiyet §İmdiye 

kadar (1.5000) sanayi kataloğu, (50000) 
hesabını bilenin defteri, (30000) tasar
ruf nedir? (25000) niçin yerli malı kul
lanmalıyız? (10000) vatandaı yerli ma -
h kullan, ( 40000) israftan kaçın, para 
biriktir, hesabını bil broıürlerile 45000 
adet kongreler milnaaebetile on beı gün 
de çıkan Uç gazete, Budapeıte sergisin
de ihracat mallanmız için üç lisanda ya
zrlmı§ (20,000) propaganda broıüril, 

(3000) dünya iktısadiyatmda Türkiye, 
{3000) sanayi kongresi kitabı, ( 4000) 
ziraat kongresi raporlan baamııtır. Ay
ni zamanda mektep kooperatifçiliği ve 
tasarruf terbiyesi adlı kitaptan da 2000 
tane bastınlmı§tır. Diğer taraftan tu -
tum ve yerli malı haftasında okullarda 
temsil edilmek il.zere on bin Atatilrk 
piyesi, 10.000 yaıaun yerli malı, yaıa
ım kumbara; (700.000) muhtelif propa
ganda arifleri de baıtınlmqtır. Biltiln 
bunların adedi (958.000) 1 bulmaktadır. 

1934 milsabakaımda hediye kua -
nan mağaza ve dilkklnlar ıuntardır: 

Beyoilunda: 

Federe olmıyan klfipler f 
arasında kupa maçlan 

Samatya pazarı; Liyon mağazası; 

Ruvayal şekerleme mağazası; Yerli Mal 
lar pazarı; Bursa pazan; Yerli Mallar 
pazan; Yeni Şen mağaza, Beyker ma
ğazası, Nobar Baharyan mağazası, Çoı 
kun mağazası. 

htanbulda: 
Hasan Pertev mağazası, Kolombiya 

plak mağazası, Gizlavet lbtik fabrikası, 
Şişman Yanko mağazası: Yerli mallar 
pazarı, Ahmet Faruki mağazası; Oroz
dibak mağazası, Necip ıtriyat mağaza11, 
Süreyya paşa mağazası. 

Kadıköy de: 
Rasim pastahanesi: Rıza pastahanesi, 
Cumuriyet pastahanesi; Müstecabi ma
ğazası; Asador mağazası; Hamdi Hasaıa 
terzihanesi. 

1935 müsabakasında hediye kazanan 
mağaza ve dükkanlar şunlardır: 

htanbulda: 
Yerli mallar pazan; fpekiı; Orozdi· 

bak, Hasan Pertev mağazası; Necip ıt· 
riyat mağazası; Makaslı mağazası; Ah· 
met Faruki ıtriyat mağazası; Şiımaıa 

Yanko mağazası. 
Beyoğlunda: 

Yerli mallar pazarı, NÔbar 6Bahar • 
yan mağazası; Bursa puan 

Galatada: 
Ruvayal tekerleme mağa.zaa. 
Kadıköyde: 

Aaador mağazası; Raibe ZUmrUt dOf 
me mağaza11; Şark merkez ecza depo • 
ıu, Yerli Mallar puan, Türk brdet 
bakbliyeai, Ekonomik lrollcktü firlre • 
ti. 

Çocuk laaltasr filme 
::ılınacak 

Alemdar Gençler birlifi Spor JdU- Yirmi Uç nisan bayramı ve Çocuk 
bil federe olmıyan JdUpler arumda haftam eflenceleri filme almmıya karar 
26 nisanda başlamak ve Kadirga mey verihnif, huırlıklara mılanmıp. 

danında yapılmak Uzere kupa maçları TANINMIŞ BiR FRANSIZ KA· 
tertip etmlitir. Bu maçlara Alemdar QINI YURDUMUZA GEUYOR 
Gençler birliği, KUçUk pazar, Albnhl· 
lal, Langaspor ve Aksaray Gençler 
birliği iştirak edecektir. 

Bu maçların muvafakiyetli ve fay
dalı oJmo.smı temenni ederiz. 

TEMiZLiK iÇiN KAMYON 
ALI NACAK 

Belediye temizlik işleri için altı 

kamyon almıya karar vermiş ve bir 
mfuıakasa açmıştJr. Bunlar için elli 
bin liratahsisat ayrılmıştır. 

iÇiLECEK SU NAKLiYATI 
Devlet Demir yollannda şimdiye 

kadar içecek su nakliyatı için tenzi
latlı bir tarife tatbik edilmekteydi. 
Yalnız bu tenzilit tam vagonlarla ya
pılıyordu. Ay başında tatbf k edileeek 
yeni tadil!tıa bu tenzilat bir vagonun 
Uçte ikisini işgal edenlere veya bu ka
dar ücret verenlere de teşmil edllnii§
tir. 

ca yakalanmıştır. 
POLİS SOSU VERiYORMUŞ -

Kendisine polis sUsü vererek tram
vayda bilet almak iatiyen Halil oğlu 
Muzaffer adında biri yakalanarak ~ 
lise teslim edilmiştir. 

Fransanm Milletler cemiyeti nez. 
dindeki delege heyeti izasmdar 'e 
geçen sene eehriınizde toplanan Dün
ya Kadınlar kongresinde Fransayı çok 
parlak bir surette temsil etmiş olan 
Fransız feministi bayan Malater Sely· 
nln ayın 28 zinde Ankaraya gide~ 
oradan lstanbula gelerek bir müddet 
kaldıktan sonra Odcsaya gideceği h.
ber almmıgbr. 

GEÇEN SENE NE .KADAR 
SEYYAH GELDi? 

1935 yılında gehrlmi7.e gelen aey. 
yalıların adedi 81,431 olarak tesbit 
edilmiştir. Bu miktar evvelki senekin· 
den 3,000 f azlatl;r. Fakat çoğu transit 
veya üçüncü ve dördüncü sınıf denia 
yolcuları olduğundan bıraktıklan para 
miktarı amır. 

HITLERIN YIL DONOMO 
Şehrimizdeki Almanlar dün Hitleria 

doğumunun yıldönümünü büyük bir me 
rasimle kutlamııtır. Merasim Beyoğlun 
da Totonya klübünde yapılmıf, ıehri • 
mizde bulunan bütün Almanlar meram. 
me iştirak etmi§lerdir. 

SolJan: Yerli mallar laaltannJa yapılan vitrin müıabakuıncla kazananlara iün HalkevinJe dip
loma ve mculalyalar verilmiffİr. Reımimiz bu törende alınm11tır. ikinci re•imde Romanyculan getiri
len damızlık boğalardan bir kı•mınr •örüyoramm. Bunlar yurdun rmıhtelil taraflarına gönclerilecldir. 
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) ita/yan - Habeş harbj_ 

Ankarada toplanan 8 inci ıpor kongresinin yeni seçtiği umumi 
merkez ve federasyon reisleri bir arada. , 

Hikiye müsabakasında 
kazananları bildiriyoruz 

Hikaye mü.sabakaınızm 
si ni bildiriyoruz: 

BiRi NCi L i K 

netice. ! 
Birinciliği "Hediye,, adlı hikaye 

kazanmıştır. Bu hikayenin birinci 
satırı şudur: 

"Yolun yan tarafındaki tozlu 
meydanda oynarken kızgın yaz gü 
neşi altında yanan toprak gözleri
mizi kamaştırırdı.,, 

iKiNCi LiK 
ikinciliği ''Gülnaz,, adlı hikaye 

kazanmıştır. tik satırı şudur: 
"Rütün kaııabada karanlığı çö

ken bir yağmur bulutu altında bir 
hançercnin boğuk şikayetine benzi-

Y t-n i H indjsfan 
kanu nu es as isi 

Yeni Deİh~ 19 (A.A.) - Yeni 
Hindistan genel valisi ~mergi I.in. 
lithgo,·, Hind ulusuna hitaben radyo. 
da okuduğu bir beyannamede. yeni 

kanunu esasinin kanun şeklini aldı*ı· 
nı bildirdikten \'E.' Hindlileri Ilü.} ük 

Ilritanya ve Hindi!'tanın müşterek ki • 
.}aseti ~ayesinde hazırlanmı;; olan ıs. 

lahatı tat bik mevkiine ko.}·mak için 
kend~ Te bölge valileri ile birlikte 
yürümeğe davet ettikten sonra genel 

yen bir ses duyuluyordu.,, 

UÇUNCOLUK 
üçüncülüğü "İki günlük ömrü" 

adh hikaye kazanmıştır. Bu hika. 
yenin ilk cümlesi şudur: 

"-Yahu elini çabuk tut. Daire
ye geç kalacağını. N c kaynamaz 
çay bu l,. 

Bu hikyelerin ~ahipleri kimler 
L.'le hikayeleı inin müsveddeleri1e 
beraber yazı müdürlüğümüze mü. 
racaatlarını ve kendilerini tanıt. 
malarını rica ediyoruz. 

Derece almıyan fakat beğeni
len diğer hikayelerin ad larmı da 
önümüzdeki hafta içinde ilan ede. 
ceğiz. 

"Küen Marq,, tecrübe 
seler ıe r ın cıe 

Lonclra, 19 ( A.A.) - "Queen Ma

ry,. vapuru, ;>ürat tecrübeleri esnasm
da, iki millik ölçülii bir mesafeyi cm 
beş defa ka~c!miş v~ şimal cenup isti· 
kametinde 32.84 mil yapmıştır. 

Diğer 8 tecrübe esnasındaki si•rn• 
leri 29,95 ve 32,43 mil olmuı;tur 

rnlinin tnmr.men hitard oldu~unu H' 

her hangi bir cemaate karşı diğerini 

tercih etmiyeceğini k:ıydetmiştiı. 

• 

Seyirciler - Galatasaray kale•i önünde bir •ahne daha. 1 • .. 

reaerbabçeliler Oalatasarayı 
diia gene yendiler. Fakat ... 

Baylar, yaptığınız 
biraz da spor 

maçlar güzeldi. Fakat biz 
ruhu görmek istiyoruz! 

( U st uam l incide) 
Bu kalabalığın birinci sebebi iki 

mühim maçın bir araya gelmesiydi. 
Bundan başka ücretlerin de 50 ve 25 
kuruş olarak kabul edilmesi bir çok 
keselere yugun gelmişti. 

GÜNEŞ - BEŞİKTAŞ 
!ki mühim maçtan evvela Güneş

~iktaş maçı yapıldı. Hakem Caf er'in 
idare ettiği bu maç umumiyet itibari
le güzel ve hareketli oldu. Bununla be
raber ne yazık ki lüzumundan fazla 
sertti ve maçın güzelliği kaba hare
ketlerin çizdiği gölgeler içinde zaman 
zaman kaybolup gidiyordu. 

Beşiktaş da, Güneş de tam kadro
larile yer almışlardı. Hatta Hakkı bi
le yerindeydi. Birinci devre sıfır sıfı
ra berabere bitti. İkinci devre hemen 
yansına kadar sayısız geçti. Fakat 
Nazım'ın evvela vole bir şiltle, sonra 
güzel ve hesaplı bir kafa ile çıkardığı 
iki sayı Beııiktaşı 2--0 galip bir vazi
yete soktu ve maç ayni neticeyi mu
hafaza ederek bitti. 

Beşiktaşlılar zaman zaman, parça 
parça vaziyete hakim oluyorlar, bu
nunla beraber iki takımın da biribirine 
tamamile Ustün bir vaziyete çıktığı 
görülemiyordu. Beşiktaş müdafaası

nın lüzumundan fazla sertliği biraz 
daha mutedil bir şekil alsaydı Güne.~ 
takımı kuvvetli rakibi ka~ısında he
men hemen müsavi bir maç yapmış o
lacaktı. 

GALATASARAY - FENERBAHÇE 

Galatasaray - Fener maçını ha
kem Ahmet Adem idare etti. Galata
saraym kadrosu şuydu: 

Avni- LUtfi, Reşat -Kadri, Hay 
nıllah, Suavi - Necdet, Eşfak, Fazıl, 
Bülent, Danyal. 

Fenerbahçe takımında ise biç bir 
değişikşlik yoktu. Kadrosu tamdı. 

Geçen maçtaki 6 - O lık mağlfibi
yetten sonra Galatasaraylıların bu 
maçta ne yapacakları umumt bir me
rak halinde aylardanberi bütün fut
bolcuların kafalarında yaşıyordu. Fe
nerbahçenin Galatasaray birinci maç
ta bir tesadilf neticesi mi yendiği hak
kındaki forguları halletmek için iki 
takımın bir başka maçını beklemek 
zaruretini duyanlar çoktu. İşte bir 
''başka maç,, sırası gelmişti. Galata
saray hala kadrosu değişmez bir ta
kım kurmuş olamamakla beraber ta
kımı genç uzuvlarla eskisinden daha 
canlı bir hale getirmiye muvaffak ol
muştu. 

BlRtNCl DEVRE 
Hızlı ve istekli başladı. Bununla 

beraber hız ve istek daha çok sarı kır
mızılılarda idi. Hatta ilk akma Fener 
kalesi uğradı. Kuvetıi bir ~ütü Fener 
kalesinin yan direği geri tepmemiş ol
saydı Galatasaray ummadığı bir anda 
bir sayı kazanmış, Fenerbahçe kendi-

sini toparlamadan bir sayı kaybetmi~ 
olacaktı. 

Galatasarayın bugün şansına bir 
oyuna doğru gittiği onuncu dakikada 

iyice belli oldu: Fazıl'ın ayağına kramp 
ginni§, oyundan çıknııya mecbur ol· 
muştu. Artık Galatasaray kuvvetli ra
kibinin önünde on kişi oynamıya mer· 
burdu. Fazıl'ın oyuna yeniden başla· 
mak teşebbüsü de müsbet bir netırP 
vermediği için Galatasaray hakikaten 
sahadn oyunun sonuna kadar on kişi 
kaldı. Bunun neticesi Galatasaray mü
hacım hattının bütün hızını kesti. Dört 
mühacım biribirinden uzun mesafe· 
lerle ayrılmış bir halde kaldılar. Kflh 
sol açık tarafı. kah orta kısım bom· 
boştu ve Galatasaray yavaş yavaş 

kendi sahasına çekilmiye mecbur ol· 
du. Bununla beraber Galata!'ıaray haf· 
!arının. defans inin bilhassa kaleci Av 
ni'nin gösterdikleri fedakarlık Fener· 
bahçe temposunu bozmıya yetiy .. rdu 
Lutfi kendine mahsus oyunlarile muh· 
telif gollerin önünü alıyor, Avni eski 
~füıretine layık bir oyun veriyor, Re 
şad'ın sağlı.sollu uzun vuruııları oyu 
nu açıyordu. Bu hamle ve enerji k:ır
şısında Fener mühacımları vaziyet<> 
hakim olmakla beraber bundan 'isti· 
fade edemiyorlardı. Bunun içindir ki 
bütün devrenin bilançosu Fener lehin< 
ancak tek bir golle kapandı. 

!K1Nct DEVRE 
İkinci devre de on bir Fenerliden 

on Galatasaraylıya bir iki gol dahıı 

hediye edileceğini bekliyenler pek çok 
tu. Mantık da bunu icap ettiriyordu 
Fakat işin garibi Fenerbahçenin sayı 
adedi fazlalaşmadığı gibi, sarı - lacı

vertliler oyunun son dakikasına ka · 
dar da beraberlik tehlikesinden de 
kurtulamadılar. !kinci devrenin baş. 
!angıcı vakıa birinci devrenin sonu 
gibi Fener lehine açıldı. Fakat devre 
ortasında oyun müsavileşti, devre or 
tasından sonra da Fener kalesi bir gol 

den yazımızı bitirmek istemiyor ,-e 
dört takımı teşkil eden oyunculara "' 
bunların antrenörlerine ve idarecileri• 
ne şöyle haykırmak istiyoruz: 

- Baylar biraz da spor ruhu ... 
Diin yaptığınız maçların filmi alı'll• 

saydı ı·c maçtan sonra siz de bu fil7TV 
lrri ,cı(]yretmi.1 '>1.<ıaydmız siz dr. kPndi· 
ııizr. 1>idm gibi, zammı ::rmurn haykır• 
mak i..<ıtiyccektiııi::. Siz de bizi"ı gıbi 
toptan ziyadr, ba§ka taraflara saurııZ.. 
duğu «lilf>!ıP.<ıini 1•rre•1 1•ııhı::lar karşt• 

<ıı ııda ı::t 1 ra11 rluJı(lrn).- .<ıizin ile yiirit' 
ği11i:: bizimki qilJi l>ir çol• defn kaıılt 
hir hmfüırım {lahif olmak korkıaıilll 
titreyip dııraraktı. 

Sertlik .. lJıom anlı1ıoru:; baylar, bt~ 
camaııına, !ferine. takmıına göre be1k' 
iyi 'bir şeydir fal..·at 1;rı..<ıtolduğu <J.ip!ıe• 

sini t•crecck dercrP-de ,<ıertlik spf'>T çrr· 
çctfc.<Ji içi11 aRl<i nirnırmr.si lh:ım rıclc'/f 
hir hnrel<etfir Giizcl oııwıu >ıici •ı bıı• . ' . 
lllflmıdırmf!lı. Hcr.~(]yi maçı idarr NfFTf 

hrıkmnlrr 1;elki ~öremezler f a1nt hal
km qi;;;iiıırlrn rıek n:: ~ey knçar 'hmılaf· 

D!CER \f AÇLARIN NET1CEJ ... F.Rİ 
Di.in Taksim ve Beşiktaşta yapıları 

diğer ma~larda AnadoluhMMUOrlS• 
köyü 3--0, lstanbuspor liMAli ~ 
yenmiıder. Karagümrükle Kasımpa.Ş& 
2-2, Slilevmaniye ile Beykoz ı-1 
berabere kalmışlardır. 

Radıköyünde Galatasaray gençleri 
li'enerbahçe gençlerini 3-1, Altınord11 
Feneryılmazı 3-1. Anadolu TopkapıY' 
4-1, Vefa Eyün 3--1 yermişlerdir· 
Birinci deYreyi Eyüp iyi bir cvurıl• 
1-0 bitirmiş fakat ikinci devrede ve· 
fa hakimiyeti ele alarak üç gol c:;ıkat'' 
mıştır. 

Ankaradaki maç/a1' 
Ankara, 19 {A.A.) - BugUn yapı• 

lan lik maçlarında Altmordu - GeJlÇ"' 
ler birliğini 1-0 , Muhafız Gücü da 
Çankayayı 6-3 yenmişlerdir. 

tehlikesile saııanmıya başladı ve ma~ _____________ .... ..,. 

A vrupada kar fırtınası böylece bitti. · 

• • • 
Dünkü maç, birikmiş sorgulara ce

vap verdi mi, meraklılan tatmin etti 
mi bilmiyorum. Bununla beraber or
tada bazı görüşlerin değerlendiğini 
gösteren parça parça hakikatler mey
dana çıktı: 

1 - Galatasarayla Fenerbahçe ara
sında.ki fark Fenerlilerin zannettikle
ri kadar geniş eğildir. 

2 - Fenerbahçe takımı Galatasa.-ı 
rayı yendiği ilk maçtan sonra ya for
munu kaybetmiştir yahut çalışmasm,1 
her ne sebeple olursa olsun, gevşetmiş 
bunun neticesi olarak vardığı değer

den bariz derecede aşağı düşmüştür. 

••• 
Bu iki maçtan sonra şu ehemmi· 

yetli, can alıcı noktayı da işaret etme-

Stutgrat, 19 (A.A.) - Son günler· 
de yağan karlar ve !ırtma Kara .or; 
manda misli görülmemiş bir vazı~' 
ihdas etmiştir. Kar iki metreye ki' 
dar yükselmiş ,.e bir çok evle.r ~ 
altında kalmıştır. Bütün mUnakıı li 
kesilmiştir. 1' 

Fırtına ve kar orntanlarda bUyii 
zararlarr mucip olmuştur. Ra,·e11•· 
burg ve Friedrichshafen şehirteri11d• 
kısmen rlcktrik cereyanı kesilmiştir· 

J(. J(. ~ 

Emden, 19 (A.A.) - Ş:ırki rr~ 
ya ~ahillerinde büyük ve çok şjddtt 
bir fırtına hüküm sürmekteir. ı-:or• 
denrey hariç, bütün adalarla ınU.,r 
kale inkitaa uğramıştır. 

Betikt Q.f - Günq maçmJa enteruıan vaziyetler. •. (• t' -

• 



1 işaretler 1 
Hayretle açılan 

... 
agız 

Yellcenclen buharcı geçerken 
aynı •e• ifitümifti: 

- Na.ad olur?. 
Arabadan ıimenclilere geçer

ken aynı •e• cluyulclu: 
- Na.ad olur?. 
Mumclan petrole geçerken ay· 

nı • ., leryat etti: 
- Na•ıl olur?. 
T alikaclan otomobile geçİfİ ay· 

nı .eı hayretle karşıladı: 
- Na•ıl olur?. 
Y elkenclen buhara, arabadan 

fİmenclilere, mumdan petrole, 
petrole/en elektriğe geçtik ve ha~ 
retle açılan ağız açık kaldı. 

Bugün hamal mese! esi aynı a· 
iı.zları açıyor, aynı sesler· mırıl· 
el anıyorlar. 

- NC18ıl olur?. 
"' ~ JI. 

ln•anın değer• "z olduğu verele, 
inaanın, denklerin altın•fo bir l:ay. 
van gibi hesap edilcJ;ği zarr.anlor· 
ela hamallık bir iş ıayılabWrdi. 

Ve insanın tabiat kanunlarını em· 

rine ram edeme-J"ğj dcm!erde kü
rek çekmek, araba ıi!rme'1, eşya 

laJımak, canlı ;f kuvı>etinin ycgô· 

ne marileti idi. 
Bundan 21 asır önceki ha)•a· 

tın bilançosunu ç :zen Ar;d'>t can
lı İf kuvveti olrtn ~ıirlercl en bahs 
eclerken dereli ki: 

"Bunlar, keman yayları ve me· 
kikler kendi kendilerine i şleyin
ceye ka.dar esir olarak kalacaklar
dır.,, 

Ariatotun bu hc§li, hakikaten 
in•an zekası tabiate hükmettiği 

· ~ tahakkuk etti. 
~ tı~kine ins~nrn h:zmetine g:r

Jikten ıonra insanın değerini üı
tünleıtirmek bir zaruretti. 

Geçen yıl içinde, sırtındak; 
yükün altında, değirmen ta§ına 
tlüımüı bir buğclc-;y tanesi gibi u· 

lalan, parçalanan hama'ların ma· 

cercuını okuc11·~umrız raman tak- I 
vimin ve tcırihin bizi aldattığım 
•anmııtık. 

Mese!e basittir: insan sırtın· 
tlaki yükü ma.~incye tcqıtacağız !. 

,,. ,,. JI. 

in.an •ırtından alına~ yiik, bi
ze •at/ece eğilmiı, ncuırlaşmı§ bir 
sırtın lerahlamasını hatırlatır. 

lnıan rahata kavuıacak! 
Fakat, ••rtları iki büklüm olan 

inaanlar, ıimdiye kadar ancak 
terliyerek, ezilerek kaldırım1arla 

elenkler araırında bir ülki. iskelet 
halini alarak VCJ§ıyabiliyorlardı .. 
Onlann ıırtınclan alınan yükler. 
ellerinin kulübelerine boJ olarak 
dönmelerine aebep olmamalıdır ... 

Bunun için çareler vardır B•r· 
lqere/r makine ile nakliye itleri 
yapabüirler, nakliye islerini ü· 
zerlerine alan müesseıeferin me
murluklarıncla kullanılabilirler. 

insanı yükten, zahmette, kur· 
tarmak, onların açlıkları pahasına 
olmiyacaktır. ı 

Sa,ri Frtem 
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ASRI SiNEMA 
Tepebaşmdaki Asri sinema binası 

bu sene kiraya verilmiyecek, tamir e
dilerek gelecek tiyatro mevsiminde 
açılacaktır. 

Burada operet, ve çocuk tiyatro
ları oymyacaktır. 

ZiNCiRLi KUYU MEZARLIGI 
Zincirlikuyudaki asri mezamkta 

tOfnk düeltilmesine ba~lanmıştır. 

llutranda Be1edfyclcr bankasından 
bu Jı için istikraz yapılacağından me
zarJdrtaki binalar ve yollar ancak o 
ıama.ıı in§a edilecektir. 
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Moskova • Loadra • Ankara 
Moskovanın Orta 

menfaatlerini 
Asya siyasası 
baltalıyormuş ... 

ingiliz 

l"ürkiye - Irak- Iran - Efganistan bloku ve neticeleri hak
kında bir Fransız gazetesinde çıkan garıp bir yazı 

Malin nazetc.,i son sayısında in. J 
giltcrc ile Rusya ı·c Türkiye müna -
betlerini bulandıracak malıiyctte bir 
ya:ı nc~retmiştir. Bu yazı hakkında 
gazetemizin mütalaaları bugünkü baş 
makalemizde izalı olunmuştur. Jfeu. 
:uu l>a/u;etliğimiz makaleyi olduğu 
qihi nf!nğıya koyuyoruz: 

~to:.-;korn hiikı·ımetı. arsıulusal ,.a. 
zbeti o kadar tehlikrli l!'iirmek1edir 
ki orta Asyada faal miidafaa adı al. 
tın rla takibe ha la cl•J,?'ı siya~et J n,gilte
renin ~imdiye kadar "on clı>rl'ce kıs. 

kanc;:lıkla muhafaza l'ttifri hir takım 
menfaatlere ~arpmı~tır. 

Rirind clerere So\'yet Rusya Af· 

.So\') et Rusya, uzak şarkta ~iHih. f 
Jı bir mücadelenin ' 'ukuunu muhak. 
kak gördüğü günden itibaren l\loı:ıko

,.a hükumeti. Asyadaki öbür hudutıa. 
rının emniyetini kunetlendırmeğe ça. 
lışm~ktadır. 

Bir takım tereddlitlerdrn "onra 
Türkiye - .Japonya ona harp gemi
leri '.Hl pmak ''e bahriye..,İn i OT!?8 n İ7.e 
etmek tt:·ıdifinde bulunuyordu - Mo"
kovanın faaliyetini kolaylaştırmağa 
karar \'erdi. Türk Dış işleri Jlakanr 
Te\"fik Rüştü Arasın tei'ebbüsü üzeri. 
ne Türkiye. lran. Irak. ,.e Af~a
ni~tan arasında bir hlok yapıldı. Bu 
dört devlet aralarında mecburi ha. 
kem, karşılıklı yardım, harici siya. 

t!anis t,\nn Pi atıyor ki üzerinde muh. sette müşa,·ere e.~~larına müştenit 
telif niifur.ların karşıla~tığr bu mem- _, ______________ _ 

lrket J\ı7.ı1 deni7: ilf' h<-raher ln~iliz 

sömiirgelerinin iki can damarını teşkil 

l'der. 

lfotırlnrcladır ki ~1oı;;korn ile yak. 
la-.ınak tarafları olan Emir Amanul
lahrn firarından sonra lngiltere Af

~anistanın Pari~ elçisi c;uJam Nebi 
ilanın tahta çıkmasın . menetmiş ve 

bu zat, Afgan a!'keri kıyafetine gir. 
mis olan So" )'et askeı'lerinden mü

rekkep bir mufreunin himayesi ile 
Afgan hudutlarını aşahilmi~ti. "Paşa 

Saka oğlu .. nun kıAA süren idaresin
den sonra Nadir Şah lngiliz ajanları. 
nın yardımı ile iktidar mevkiini ele 
aldr. Nadir ~ahm saltanatı da çok 
siirmedi. Vaktile emri ile öldürül. 
müş olan Guliım Nebi Hanın dostları 
tarafından öldüriildü. 

O zamandanberi .Japon nüCuzu
nun mütemadiyen il.-rlemesi. Sovyet 
Rusyayı Asyadaki en hiiyük dü~manı 
o lan hu cle\·letin Afganistanda yer. 
•,. .,,.,. «, iııt- karşı müracleleye mecbur 1 

e tti . .Jap.rn)·a. gant ucuz satılan ma_ 
muliıtile Afgan pa7.arını doJdurmağa 

ha:;;.iadı. Hatta hu memlekette bir 
de ı..-tratejik şimendifer imtiyazı af. 
mağa teş~bbüs etti. 

Onuncu asra ait mühim 
bir define 

Kfyef ch·arında çok ehemmiyetli 

bir define keşfedilmiştir. Ru define. 

de gayet kıymetli müceYherat bulu

nuyordu. Elde edilen eşyalar Kiye. 

fin tarih müze..;;ine nakledilmiştir. 

Bunların arasında en ziyade dikkati 

celbeden onuncu asra ait bir bilezik 

ile aJtın üzerine inciler işlenmiş olan 
pandan tiflerdir. 

Ural dağlarında bulunan 

yeni madenler 
Rusya madeniyat ve arziyat ens

titüsü Ural dağlarında mühim tetki. 
kat yapmaktadır. Bu dağların eski
denberi maden cihetinden pek zengin 
olduğu ,.e en eski çağlarda bu ma. 
denlcrden istifade edıldiği biliniyor 
idi. Enstitünün bu son tetkikleri ga
yet mühim neticeler vermiştir. 

Ural sıra dağlarında limen tepe. 
]erinde Niobiüm ve tantal nıadenll'ri
nin bulunduğu görülmüştür. Bu ma
denler pek nadir ve aynı zamanda pek 
kıymetlidir. 

bir muahede imzalandı . Bu Af-ya 
küçük an tan tının Jideri olan Türki) <' 

ısay~..;inde Sovyet RlL..;;ya .ralnız ortn 
Asyadaki hudutlarını emniyet altına 
almakla kalmıyor, orada yeni hir 
nüfuz da elde etmiş oluyor. 

Bu faa 1 Sİ) asetin neticelerin elen 
hiri, geçen mart i~inde Afgan harici
ye na7.m Faiz J\tuhammecl Hanın 1\to. .... 

kovaya gelmes i olmuı:tur. Burada 
Atntürkün Moskova sefiri Zekai Ap. 
aydın (Fransız gazete!'i bu i:-;mi şu şe

kilde ya7mıştrr: Zedian As.saidm) ın 

iştiraki ile ){izli müzakereler oldu . 

Moskova, Amanullahrn hal'inden 
kaybettiği nüfurn Afganh;ıtanda yeni. 
den ele geçirmek için rnr kunetile 
ç:ılıı-:mnktadır. 

Moskovada Mareşa 1 Yoroşilof. 

Ağır endüstri komiseri Orconikirlze. 
Lih·inofun birinci muavini Kre.o;ıtin~ -

kiden miirekkep bir komisyon yapıl· 

dı. Bu komi.~yon Afgan nazırına 

icap eıfen telkinııtr hu:rr1adı. 

Bu telkinata göre, Sovyet Rusya 
Af ganistana uzun vadeli bir kredi ile 
şimendifer maJzemesi ,·ermeği taah. 
hüt ediyordu. Gene bu karar ile Af
ganistana yapılacak şimendiferin ve 
şoselerin trase.<;;İni çizmek için Sovyet 
mühendisJeri gönderilecektir. Sovyet 
harbiye nazırı Kabil hükOmetine tay
yareler, kamyonlar verecektir. Bun. 
lara mukabil Sovyet ataşe militeri 
Af ganistanın teknik işleri üzerinde 
tefti§ hakkını 1'.alz olacJlkhr ki bu 
hak ~imdiye kadar ~:ldece T\irk ata
şe militerinin elinde bulunuyordu. 

lşte bu ahkamı ihth·:ı eden bir 
anlaşma ge~en martın 29 unda Afgan 
nazırı Moskovadan Kabile hareket et
mezden ene] imza olunmuştur. Bu 
anlaşma Kahil hiikumeti !arafmdan 
tetkik edilecektir. Bu hadiı;;elerin rli. 
ğer alakalı memleketlerde akisler u. 
yandırma.c;ma intizar etmelidir. 

1 '"' ' Yves Delbars 

i Gezinti) er 1 
--~~~~~~ 

"Semaver,; • 
ıçın 

Yeni yeti~melerden Sait Faik, 
"Semaver,, adlı kitabını çıkardı .• 
Toz dumandan lerman okunma· 
dığı günlere rastlıyan bu çıkıf, 
bir az da yazanın güvenini gös
teri}ıor, demektir. 

Ankete vere/iği karfılıklarcla 

inanışlarıma uymıyan noktaları ilk 
ıöyliyen!erden olduğum için Sait 
Faik'in eseri üstünde de ilk konıt
şan olmak isterdim. Fakat meh 
tep i§leri, bu isteğimi engelledi 
ve Kültür ha/tasının son sayısın
daki tenkidi görünce, gecihtrği

mi anladım. 
J(. Jf. J(. 

Doğrusunu isterseniz, anhefte
ki dü§Ünceleri, Sait F aik'in san· 

attaki yerini gösteremiyor. Ben, 
genç hikayeciyi, bu ilk eserinde 
acemilik çağınclan genif bir adım
la atlamış görüyorum. 

Bizde hikayecilik, lôyık oldu
ğu kadar saygı görmez ve sanı· 
lır ki ömründe her masal din/iyen 
çocuk, büyüyünce hikaye yaza
bilir. Ben, hikaye ve romanda 
kulun tanrılaştığım sezenlerde
nim. Sanatkar, kürük bir diinya
nın minimini tanrısı olur. Onun ela 
bir dünya yaratması, kahraman 
elenilen kullara gövde ve ruh ver
mesi gerektir. Hatta bir bakıma 
göre, tanrının işi yalmz gövde 
ve can vermekle bittiği halde, 
romancının en sarp ve çetin didin
mesi kahramanlar seçildikten, 
vakanın sınırı çizildikten sonra 
bO§lar. Çünkü romancı, tanrı gi
bi "layüs' el!,, el eğildir. Kahra
manlarına vercliği hayat, psi
koloji kanunları içinde akar Gö
rünüşleri, d~fiW.üıleri, duyuşla

rı ve hareketleri iv-kir kaY,n 
tan &1zar.. Onları aksatmamaif, 
bu çaprCJ§ık yolcla düşürmeden 

yürütmek, ancak dile kolaydır. 

BQ§ımda bu inanışla "Sema
ver,, i okudum. Kitapta biribiri· 
ne karışmıJ iki türlü yazı var: 
Nesirler ve hikayeler.. Bunlar 
ayrılmadıkları için bazı yanlı~ hii-

S. Oczg in 

(llıtfen g;wfav1 cr\•ir: rıiz) 
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l val~I ku11mıarm hUllaası 
ımr muş sczıntısı. çıptakıar btrıigıncıcn lthan 

iki guzel kadının arasında oturuyor , kadınların Jrn 
! aklarına g Ul clllrilcH 11özler ııdyliyerek onları eğlen 

diriyor ; kndınlardan birinin kocası olan Vural GUn 

doğdu, şişman, keyif!!, l(lUbali bir adam, sUrekli 

surette nH•yya mezesile rakı içmektedir; bir aralık 

karısının ilhanla dahi\ serbest ka'abıtmesi için onla 

nn yanından ayrılıp ortağı olan zımmermanıa, Zim 

mermanın güzel karısının yan•na gldlyor. Vural GUn 

doğdunun kı7.1 Sevim İlhana tutkundur. Bir taraftan 

anne3inl kıskanıyor, bir taraftan babuının lltkaydi 

slnn kı7.Jyor. 

Zimmcrman ıımumt harpt~ TUrklycdc zahitti. 

\'Url\l Gl\ndoğdu ile o ~ünlerden lanıı;ıyorlar. J 

I · İlm!ranla bir'iı•te mütarekenin eşiğini ceplerinde 
kendilerine old ıkça güven ve itibar veren bir var • 
lıkl'l ge-:;tiklerini hatırlıyor. 1914 - 1918 savatınd110 1 
sonra Türkiye için k!'lra ve karanlrk yıllar batlayn • 
ca Önceleri Zimrr..ern-.an ortad:ın k"vboldu. Kamıran 
savat yılhrında evlenmişti, çocuklan da olmuştu 
ama evine pek bağlı yörünmüyordu: Zimmermanın 
arkasından o da Alm'\nyaya gitti. Yıllar geçti, 'im • 
di ikisinin de Türkiyede ve Almanyada birer büyük 
ticaret evi vardır. 

Zimmennan ya,lanmıt. ya,landrktan ıonra da bu 
yanındaki genç Vivanah kadınla evlenmittir; o gün 
bugündür gezip c'ola,tığı yerlerde, gİrİ§tiği alıt veris 
işlerinde eskisinden daha artık saygı görüyor, kola)• 
İlk görüyor. 

Kamıranın it ve ahş veriş içinde rara kl\z.andrlcca 
buR'l karşılık kRybettrkleri de oldu: Önce saçtan dö 
küldü, başı açıldı; sonra eski ince yap11mın yerine 
....• , .... lıtk 'bir göbek geldi; ondan sonra da önüne gc.•1 

lenle senli benli olmağa ba§ladı. Şifnlll"lığın rahat · 
hk ve laubaliliğine pek çabuk ahtmıştı. Bir aralık 
karısını da elinden alır gibi oldular ama sonraları 

kadın kocasının olup bitene göz yummaJr ıartile g(.• 
ri geldi. htanbulun yüksek sosyetesinde bir aralık 1 
ağızdan ağıza hayli fısıldanan bu dedikoduyu o yı] · ı 
)arda pek küçük olan Sevimden batka bilmiyen yol.• 
tur. 

Kiurur.an 1914 - 1918 ıavaşr yıllannda 
kesesinin kazancını yurdunun kazancından 

üstün görmüttür, en kara yıllarda da: "Ar -
tık Türkiyeden umut kalmadı, artık Türkiye bat · 
h !., diyerek sırtını dönmüı, çoluğunu çocuğunu bı • 
rakıp çıkıp gitmittir, lakin bunların hiç biri onun yurt
sever bir adam olmasına engel sayılamaz. Türkiye • 
de devrim batanldıktan, rejim kuvvetlendikten ve 
dirlik düzenlik baş gösterdikten, ilerleme yolun • 
da düzenli adımlarla yürümeie batlanıld:ktan sonra 
kolunu sallaya sallaya kalkıp gelmesi de bunu göı • 
termez mi? 

Şeflerin yapbklanru canla başla beğeniyor; onla • 
nn her itinde 'büyük bir doğru görüt bulunduğunu 
söylüyor; Anadolucla ilıtililin ilk ba,Iadığı sıralarcla 

iıe bir yılan ıslığı sesile: "Koca medeni devletlere 
kartı durulur mu? Delilik!" diye söylenmişti. 

Atılan ileri adımlar içinde en çnk Türkiyenin e: • 
düstriletmesi hareketi hoıuna gitti; çünkü yeni ftdı 

ile Vu"!'I Gündoğdu fabrika makineleri yapan ve sa· 
tan büyük Alman iı e-vlerinin Türkiye acentesidir. 

1 

Sanayileşmenin memlekete getireceği hayat ge • 
niıliğindcn ziyade kendi kasasına akacak olan altın ı 
oluk gözlerini panltı ile aydmlabnıştı; ne yaptı ne 
etti bu sefer de büyiik tldihhüt it1erine bumunu[ 
ıo&m.k iddnlanna buldu ve iıte sanayilepne ha • 

reketi ilerleyip ihtiyaçlanmız yurt içinde devlet elile 
yapılıncaya kadar da görülüyor ki K.amıran - Zim
merman veya filin ve filan dolaplarının dtiancan 
içeriye malzeme ve içeriden dıpnya para botaltarak 
dönmesinin önüne geçmeğe çare yoktur. Bunun iç >ı.• 

dir ki yeni Türkiye ekonomi yönünden ilerlemeğe 
çabalarken arada Kamıran - Zimmennan gib:lcr de 
koparabildikleri kadannı vurup aİıyorlar, yeni 
fabrikaların savurmağa baıladıklan kara dull"anlar, 
b:r yandan yurt için sevinçli bir yarını müjdelcı iten 
ayni zamanda bir fabrika kunna yüzünden b·.ı nevi 
müesseselere yarar nvalzeme getiren ithalatçılar" 'a 
gün doğduğunu haber vermiş oluyor: Kamıranın ye • 

ni adı ve soyadı da burada., geliyor! 

6 
Vural Gündoğdu elir.i genç kadının çıplalc oınu • 

zundan çekmeden onlarla içli dııh konuımağa ko • 
yuldu. 

Zirmnennl\n1 ortaklarının altı veri~ i~lerile tr r:- • 
ber elinde avucunda bulunan her şeyte de paylnrı <"'1-
duğuna mı inanmıtb, nedir, karısına Vural Gündof • 
dunun cıvık sarhoş gözlerinde mthlanıp duran b!r 
parıltı ile yiyecek gibi bakmasına aldırmamışlt. KR • 
dm, çıplak omu7unda ağırlığını anlatmnğa çalışı\n \'C 

okşar gibi kıpırdayan yabsncı erkek elini yadırr;a • 

ma:nı~tr. 

Bununla beraber Vural Gündoğdu, b!raz ö:ıceki 
sürekli sofra aleminden sonra kamının ve kafıurntn 
hayli dolgun olmasma rağmen kolavl•k!a anladı ki 
ne Zirrmennan, ne de kansı O!ll'!'l ~özlerini dinlom:· 
yorlar, belki de iıitmiyorlardı bile •.. 

(Arkası ı·ar) 
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Nizamettin Nazif'in fikirleri ................•.................................................................................... ..., 

Ben tarih yazmıyorum, Hs~ ronrısının o~u 
uyduruyorum efendim! 

üniversite 

den nakli. Esat Bozkurt taratmdan. 18 Vokal 
Genç bayan 1von'u, ailesi, profesör 

musiki (pllk). 19 - Haberler. 19,15 Muhte 
Morbihan ile evlendirmişti. rofesör Yu

Ut pUl.klar. 19.30 Çocuk esirgeme kurumu 

Türkiye bir edebiyat fikriyatı yarı 
müstemlekesi halinden nasıl ve 

ne zaman kurtulabilir? 

k t 20 t!t vf 1 1 
J" nan mitolojisini bütün derinliklerine 

namına on erans. ç yo onse : ·~-u . d 
bitin Sndık ve Mesut Cemli). Piyanoda La kadar bılen bir adam ı. Bu palabıyıklı, 
gıenskl, 20,30 StUdyo orkestraları 21,30 Son kocaman gözlüklü,boy~~a pipo içen profe 
haberler, saat 22 den sonra Anadolu aajruıı söre karşı fvon'un büyuk bir hürmeti var 

dı. Ne bilgili, ne yüksek kültür sahibi 
nm gazetelere mahsus havadis servisi verile 

cektlr, 
adamdı bu 1 iki yıl içinde genç bayan, 
profesörden ne kadar istifade etmi§ti. 
Morbihan yirmi iki yaşında olan güzel 
karısına aşktan ve güzellikten söz aç -
ınak için her halde cahil adamların ka
ba saba kelimelerini kullanacak değil 
yat Alimce, kamilce sözler bulacak, a
ğırbaşlı, ciddi bir adama yakşır biçim • 
de konuşacak. Hele bir mitoloji profe· 
sörü olunca tabii güzellik yerine Ve -
nüs, aşk yerine Eros diyecek. 

Muharrir Nizameltin Nazifin tıa

ir t e ronıancılarınıızl<l mizah edebi· 
yatımıza dair diişüncclcrini okuyucu
lan:m::a bildirmiştik. Bugün tarihi. 
roman yazanlarla umumiyetle edebi
yat mevzuu etrafındaki düşüncelerini! 
okuyacaksınız: 

- Bir de tarih~iler diye son z:t- ' 
manlarda ortaya hir zümre çıkardı. 
lar. Ye işin en garibi bana da tarih. 
çi diyorlar. Ben peşinen şunu söyle
meliyim ki. nz çok bir bilgi şubesine 
intisabı olan, netice itibarile de insa. 
na bir tefekkür gururu vermesi muh. 
temel bu sıfatı, hakikate intibakı ol
maması bakımından redde mecbu. 
rum. Çünkü ben anladığım tarzda 
bir çok roman yazdım, fakat bunla
rın hiç birisinin hakikati tarihiye de
nilen vfthirneye intibak etmedikleri 
kanaatindeyim. Ve kendime olan 
emniyetim bundan dolayı taşkındır .. 
Bendeniı uydururum efendim. Tari. 
hi okumak istiyen insanların, kütüp. 
hane rnflannı dolduran tarih ciltle
rini okumalarından daha kolay ne 
,·ar ki.. Insan, ba~arılmasınr güç 
sandığı ~eylerc cehdini tevcih etmeli. 
dir. Sanırım ki, en zor şey, olmıya
nt yapmaktır. Beni bu tarihçiler için. 
den çıkarmanız daha doğru olur ka
naatindeyim. 

Yazılarını lezzetle okuduğum 
"Turhan Tan,, da bu iki hüviyeti bul
manız miiml,ünrlUr. Yani hem dokü. 
mnnter tnrihi. hem olmıyan Uirlhi .. 
Turhan evn•ltl kudretli bir muharrir, 
'lora <la yorulmıyan hir münekklttir. 

Daha sonrn insana gii1 t.ırhlan a. 
rasında nasılsa belirebilmiş bir ya
han otuna bakan bir bahçivan hidde. 
ti ile l'trn fı ii?en gözlerinden hiç de 
.olay kolny tahmin edilemiyecek bir 

kiimlere yol açabilirler. Bir nes-
ri e!e alıp hikaye eksiklikleri çı
karmak kolay; fakat haklı bir iş 
olmaz. Kar§ımızcla bugün bir 
nasir değil bir hikayeci durduğu· 
na göre, eserin ağırlığını bu ba· 
kımclan tartmak claha uygun dü
ıer. 

Sait Faik, gençliği, tecrübesi
nin azlığı içinde, oldukça derine 
İnmenin ko!ayını bulmu§tur. Bir 
~ok tiplerde yerlilik bütün renk· 
lerile ycqıyor. Yani yurttan bu 
yapraklara sızan çok ıey var. D~ 
ni:ı, Haliç, °ifçi ruhu, fabrika 
durJarları bu gence sırrını açmıı-. 
tır. 

Hikayelerinin §Urasıncla bura· 
sıncla rastlanan santi.mantalizme 
gelince, genç bir gönül için bu ela 
çok görülemez. Hem niçin aak
lıyayım; ben, bu noktada Ber
narıav gibi clüfünmüyorum. Duy
gunun en çetin bir hava içinde 
ele bir org gibi inlemesini ho~ gö
renlerden, hatta istiyenlerclenim. 
Hayatta hepai var. Bir pençere
den ölüşüne ağlıyanın hıçkırıkla
rı duyulurken, yanındakinden lı

kmlak kaatenyet sealeri taşar. 
Sonra, Sait Faikte bu hana

siJ1et, öyle §İhayet edilecek kadar 
ela değil. "ihtiyar talebe,, yarın 
ne kuvrJetli eserler IJerecek bir ia· 
ticlat kar§ıııncla olduğumuzu açık-1 
ça gösteriyor. 

Ôteki gençlere de kııru gürül
tüden kaçınarak, Sait Faik gibi 
yapmalannı tavsiye ederken, buı' 
de!i1umlıyı <ı.ncl.an tebriki borçı 
bilirim. 

~· Gezgin 

muhayyilesi vardır. Turham, "Ce. 
hennemden selfım,, ı ile tarihi roman
da en yakın bir merhaleye ula mış 
bir tarihi büyük hikayeci addedi) o. 

rum. 
KEMAT~F:TTIN ŞlJKRlJ 

lstnnbul piyasasından çekilince in. 
sanlar memleket likriyatından da si
linmiş mi addediliyorlar ne; I<ema. 
Jettin Şükrüden bahseden yok. Bu 
oğlanın Son saatte ~ıkmış Yedikule 
zindanları, Osmanlı tarihinin bir 
Cumuriyet münev\'eri gözü ile yapı]. 
mış enfes bir revizyonudur. 

VA-NU - NIZıUIETTIN NAZiF 
VE HERGlJN 

• Pazıu-tesi SALI 
Takvım 20 Nisan 21 Nisan 
======127Muharem _8Mulıarom 

GUn doğuşu 
CUn batışı 
Sabah oamU> 
ogıe namazı 

[kin.11 namazı 
Ak.§am Dl\mtıZJ 
Y'ataı oaınaz> 

lmeak 
Yılm geçen gUnleM 
Yılın kalan günleri 

s 17 5 ıs 
18,52 18,!'3 
soo 5 00 

1213 1213 
15,59 15,59 
18,Sl :8.53 
2028 2030 
:i.28 3,26 
109 110 
256 255 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPJo~RETI 

21 Nisan Akşam. 
Ankara Yeni 
sinemada 

ÇARDAŞ 

FORSTlN 

Çarşamba akşamı 

HALtME 

Bu arada Kadircan Kaflının kü
çük ile büyük hikaye arnsında adrna 
nü,·el denilen janrı ni~in terkettiğini 
anlamadım. Onun bir ieyli mektep. 
te yaşattığı bir güzel nüvelini hatır
larım ki Va. Nu ile benim müştere
ken tekmelediğimiz "Rergün., de çık-
tığı gün herkes tarafından beğenil. -------------------------------
mişti. 

AHMET RASIMDF:N SONRA 
iKi KiŞi 

Bizde Ahmet Ra.•dmden ~onra dö. 
kUmanter yazı ya1.an iki arkadaş da. 
ha var. Bunlardan biri kendisine 
romancıyım der; büyük hikayecidir .. 
Fakat bUyUk htklyecilik bakımından 
değil, dokümanter yazıcılık bakı
mından mutalea.qı daha lehine olur .. 
Tabii Sermet Muhtardan bahsediyo. 
rum. ikinci arkadaş da Münir Ça
panoğludur. 

Diğer taraftan Reşat Ekremde de 
miişahede sanatk:"trhğı asıldır. Bunu 
ben kendisine pek beğendiğim bir il. 

KONSER 

Kadıköy halkevinclen: 
Evimiz koral şubesi tarafından 25 ni

san 936 cumartesi saat 20 de radyoda 
verilecek konser programıdır. 

Şef: M. Hulusi Öktem. 
ı - istiklal marşı 4 sesli Zeki. 
2 - Sabah olur 4 sesli (halk meto -

disi) M. H. Öktem. 
3 - Çingene bayatı 4 sesli Schumann 
4 - Leyleklerin göçü (Ukrayna 1ar-

kısı) 6 sesle. 
5 - Şaban operasından 4 sesli Radeg 

liya: Cem Esat. 
6 - Türk bayrağı. 4 sesli Schubert. 

PL..\KALARA MUHUR 
tifat olarak ~öylerim . Fakat o, her · -o.ra ve deniz vasıtalarmm pHika
nedense hnkayıkı tarihiyeye nısul larnıın kurşun mUhürle mühürlenme
nnm iptilaya kendisini bir kerre ka. sine knrar verilmişti. Bu kar rm tat
prp koyU\·ermiş bulunuyor. Bu da bikine haziran itibm-en başlanacnktır. 
bahsettiğim müşahedecinin bir an Ayni zamanda bu taşıma vasıtalarını 
ev,·el vazifeye başlamasına mani ol- lrullananların da ehliyetleri olup ol
maktndır. Reşat Ekr<'m bu karakte. madıkları kontrol edilecektir. 
ri ile harekete geldiği giin, kendisin. ·-------------------
de bir az dn irsi olan bu ~anat bölü
münün en güzel par~alarmı verecek. 

tir. 
Nizamcllin Nezif, 1'ir dakika bü. 

tün bir tclıalükle anlattığı hu yazıcı 
karakterlerini bir tarafa bıraktı ve 
şunları söyledi: 

EDEBIY AT EDEBIY AT 

- Edebiyat, edebiyat diyorlar .. 
Edebiyat denilen hu nnka nedir? .. 
Edebiyat tarihini açarsanız, mektep· 
Jerde imla dersi okutan hocaların lıi
le eclcbiyata sokulduğunu .görürsii
nür.. Denim anladığım manada ede· 
biynt, ya bir devrin heyecanına yol 
gösteren. ynhut bir devrin clışında 
yaşıyarak o devre he:.ecan yül.st'kli
ğini tattı:-an eserdir. lşbu yatandaş
lar şecere.!':inin kinde ben, (Taşozda 
doğmuş ' 'e tahsilini Rume-linin bir 
çok mekteplerinde yaptıktan sonra 
lstanbuld:ı ikmal etmiş ye tam 36 )'n· 
şrndn bulunan hen) tarif ettiğim hu 
edebiyatı h 0 nüz bulamumı'.: olmakla 
mukayyedim efendim. Böyle bir ba
kımdan biz, edebiyatın tarih~e.~ini 
yapmak şöyle dursun sezişini bile 
yapmak merhalesine gelmiş değiliz .. 
Yanımızda daha dört gün evvel biz~ 
raiyelik eden Bulgarların lıir Penelik 
a.4'gari ibdaatı fikriyeleri elli orijinal 
cildi bulur. Ilu cittleı·in içinden en 
azdan iki ta esi Bulgar hudutlarının 
dışına kanat açar; beynelmilel olur. 
Ye edebiyat mühafatları tevzi edilen 
büyük memleketlerde edebi heyetle. 
rin tetk;ki i~ln ellerine aldığı kitap
lar arasında yer tut.ar. Kazın ayağı 
böyle olduğu hnlde bir çok gaıete 

neşriyatını yakından takip ettiğim 
Bulgaristanda icimizclen falan \'C ra. 
lan edip mfdir?. Şeklin~·· bir iddi. 
aya rastlanmaz. Na~nl rastlanTr ki 1 
en azdan elli eser veren bir mil-

letin muharirleri elbette ki bir dedi 
' koduya girmek çocukluğundan u1..ak. 

tadırlar. 
nizim memlekete gelince, hb:de 

yegtıne edehiyat münaka~asının mcv-
7.tıu şu olabilmelidir: 

Türkiyeyi bir edebiyat fikri atı 
varı miistemlike<;i halinden ne zaman 
ve nasıl kurtarab'liriz?. 

Bunun ilk yolu bizde edel>i ,.c 
fikri izzeti nefsin bir an <?\'\'el teceJ
Jisidir l<i bunun da yegane re~etesi 
heynelmilel telif hakkının tarafımız
dan kabul edildiğini ilan etmektir. 
Dunun t.thii lı:.ızı rüfelrnya 7aran do. 
kunacak. Bu takdirde hikayeler ga
zetelerimir.cle nadirattan olacak. Ro. 
manl:.ır her lstanbul gazetesinde hc
şcri onarı lıirden liınse edilemiyecek 
kaclar azalacaktır. Ve helki de b:ızı 
zem t romancı. hikayeci, piyeı:;çi va. 
sıflarmı tcrkederek enak '"c seneda
fı ticariye tercüme etmekle uğraşan 
ticaret miies.qcselerinin ne<:riyat bUro. 
lnrına. korespondans clairelerine 
girmek lüzumunu hissedeceklerdir. 
Ve o · , '1:tn, adına şair dedifür.iz kfıh 
Meterlinkten. kah Uodlerden, kfıh 
şu ve •a hu fnn fin f ond:ın aşıramt-n
tolar yapanların sanatı berhava ola. 

caktır. 
lste o zaman dostum. bir empas 

'> 

icine ı?irecek olan zekamız kendisini 
döpedüz sanata ulaştıracak genio:ı yo
lu bulabilmek için azami cehit kullan. 
mıva kalkacak ,.e lıir türlü görme. 
me.kte ısrar · ettiiimiz etrafımızdaki 
bu hırsızlık. cehalet, utanmamazlık, 
izzeti nefi~izlik duvarı yıkılacaktır .. 
Bu suretle edebiyat. yolda \'C gele
cek olan genç TUrk y:ı.zıcılarıntn ya. 
şayıp ö1üme vardıktan !'Onra &-en<lile. 
rlnden bahsettirecek bir ideal olacak-
trr. 

Yemeğe oturdukları zaman profe -
sör ivona tatlı tatlı bakar, boyuna Ve
nüs ile Eros'dan bahsederdi. Genç ka
rısı ilkin bunları alaka ile dinlemişti. 
Fakat artık içinden gülmeye başlamış
tı. tşte bu, istikbal için pek iyi bir ala
met değildi. Şimdilik fena bir hüküm 
vermek doğru olar.Jaz. Çünkü İvon da
ha henüz pek gençti. Kitaplar arasın
da kaybolan kocasına karşı sadakatsiz
lik etmek aklından bile geçmez. Fakat 
bir kadın kocasının aşk sözlerine kar
şı içinden gülmeye başlarsa bunun ne
reye varacağını kestirmek güç olur. Bir 
gün geçer, iki gün geçer, belki hafta -
]ar, aylar geçer, nihayet bir genç a • 
damla bir gazinoya giderek birlikte bir 
Porto şarabı içer. 

Uzatmıyalım, işte bu geçen vakitle -
rin sonunda İvon da böyle yaptı. Bil· 
yük bir şey değil, tanıştığı bir gençle 
bir bardak §arap içerek gönlünü neş'e· 
lendirdi. Sonra sokağa çıktılar. Tesa
düf bu, gencin oturduğu apartımanın 

önünden gesiyorlard. ~nç adam neza
ket göstermek istedi: 

- Bilseniz, Uzak şaıkta iken yaptı -
ğım çok nefis bir kolleksiyonum var. 
Fazla değil, on dakikalık bir Jfıtuf ed 
seniz, size bu kollcksiyonu göstereyim 
Çok hoşunuza gidecek. 

Apartımana girdiler. Fakat nedense 
genç kadın beş dakika sonra hızb hız
lı merdivenlerden iniyordu. Kalbinde 
büyük bir ıztırap vardı . Evine geldiği 
zaman kocasma karşı daha sağlam bir 
bağlılık gösterdi. Pofesör çok memnun
du. Hiç olmazsa bu gece karısının, Eros 
efsanesini daha büyük bir dikkatle din
liyeceğinden emindi. Büyük alm bütü~ 
bilgi zevkile dersine ba~ladı. Daha bı
tirmeden tvon horlamaya başlamıştı. 

Genç kadın o gece rüyasında, orman· 
tık bir yerde bulunuyordu. Etrafında 
büyük büyük kırmızı çiçekler açıyor, 
tavsanlar birdirbir oynuyorlar, koca -
ma~ bir fil. ağzında büyük bir pipo ol
duğu halde azamet ve haşmetle gezini -
yordu. Yanı başında tat~ı ~e. gıdıklayıcı 
bir şırıltı ile akan derenın ıçındcn a.r~ • 
sıra beyaz balıklar sıçrıyarak kendısı -
ne merak ve alaka ile bakıyorlardı. 

öteden uzun sakallı küçücük bir a -
dam göründü. Sırtında kanatlar, elinde 
bir yay vardı. Geldi, geldi İvonun ya -
nında oturdu ve gülerek dedi ki: 

- Gürültü yapmanın lüzumu yok. 

Biraz sonra eski bir otomobile binmiş 
şisman iri yarı bir adama geçiyordu. 
Blr genç. onu bisikletle takip edyor, ya 
nında is gibi simsiyah br mağara ada -
mı bulunuyordu. Bunların arasında saç· 
ları pliitinli sarısın, beyazlar giyinmiş 
bir kadın vardı. Bu misli görülmiyen gü 
zel mahlClk dört tarafına bakınarak bü
yük br cilve ile göz kırpıyordu. tvon, 
yanında oturmuş olan koca sakallı ço -

cuğa sortlu: 

- Kim bunlar? 
- Ay Jübiteri tanımadın mı? ötekile-

ri Merkür, Plüton, ve Venüsü de tanı· 
mıyorsun demek? Aşkolsun ! Ya benim 
Eros olduğumu bilmiyor muydun? 

- Ya 1 Ben seni daha genç sanıyor • 
dum. Dur, öyle ise; bana şunu izah et 
bakayım. Niçin kadınları rahat bırak • 
mıyorsun? Mutlaka kadınların kocaları
nı, kocaların karılarını aldatmasını is -
temekte ne kazancın var? Biıi, koca -
lanmızdan daha gil?e1 gösterdiğin genç 
terin kolları arasma atan okların1a ne -
den rahatsız ediyorsun? 

Eros §İddetle yerinden fırladı. Ga -
zaph gözile ivonu süzdü. Sonra bakı -

- Fransızcadan -

şını tatlılaştırarak cevap verdi: 
- Hiç böyle şey sorulur mu? Ben a9 

kalmak ister miyim? Elbette oklarımla 
çalışarak gündeliğimi kazanacağım. O• 
limp dağlarının tepesinde işsizlere pa• 
ra veren bir kasa mı var sanıyorsun~ 

Jübiter pek o kadar alicenap değildir. 
Ona harfi harfine itaat etmek lazım • 
dır. Dünyayı muharebelerle alt üst et• 
mek Mars'ın hoşuna mı gidiyor? Tica• 
ret gemilelerile uğraşmak Neptün'ün 
nesine gerekti? Tüccarları himaye ede· 
rek para kazandıran Merkür onlardan 
pay mı alıyor? Ne yapalım, hepimiz ça• 
lışmaya, vazifelerimizi yapmaya mec • 
buruz. Bu işi ben kabul etmeseydiaı, 

Jübiter yerime başkasını koyacaktı. Ça· 
re yok güzelim, sen de benim okumun 
tesiir altında kalacaksın. Kocanı alda • 
tacaksın. 

Eros sözünü bitirir bitirmez, ne ga • 
rip şey, yavaş yavaş şeklini değiştirm~ 
ye başladı. En sonund_a, İvonun unut• 
maya çalıştığı. birlikte şarap içtikleri o 
genç adam halini alıverdi. 

1von kaçmak isterken gözlerini aç • 
tı. Bütün gördüklerinin rüya olduğunu 
anlayınca geniş bir nefes aldı. 

Sabah kahvaltısında kocasile konu • 
§ttyordu: 

- Eros genç değil midir? 
- Eros mu? Ebedi olan bir varlığııt 

gencliği ihtiyarlığı olur mu? O ilk ya• 
radılıştan be.ri yaşıyan, yaradılışın bil • 
tün §itldetlerini taşıyan bir kuvvettir. 
SofokJ'un dediği gibi, onun emirlerine 
karşı gelmenin imkanı yoktur. Kadınla· 
ra, erkeklere mutlak surette hakim olaıt 
Eros'un oklarının açtığı yarlardan kim
se şikayet etmemiştir. Güzelim, Ero• 
dünyanın masumluğu demektir .. 

Profesör daha söyliyecekti. Fakat 
saatin vuru~lan derse gitmek zamanı • 
nm geldiğini haber verdi. fvon çok bil• 
gili olan kocasının verdiği dersi bUyük 
bir itaatla dinlemişti. rofesör gittikten 
sonra o da evden çıktı. 

Morbihan o gün ilk defa olarak ka• 
rısı tarafından aldatılmıştı t 

KôPRÜ LEVHALARI 
Şirketihayriyc tarafından köpril U· 

zerine konulan reklam levhaları etra· 
fındaki hndisenin mahkemeye intikal 
etmesi bcltlcnrr.ektedir. Belediye. şeb· 
rin güzelliğini bozduğ\ı iddiasi1e b11 
levhaları kaldırmak için Şirketihayrl· 
yeye baş vurmuş, fakat bir netice ala· 
mamıştı. 

İki gün evvel belediye mUracaatınl 
yenilemiş ve son bir mühlet daha ver· 
miştir. Fakat Şirketihayriye belediye 
ile yaptığı eski bir mukaveleye istin•· 
den rcklfım levhalarını kaldırmamak" 
ta ve köprü iskelelerini belediyedeO 
kiraladığı için Uzerinde her türlil ta· 
sarruf hakkına malik bulunduğuıı" 
ileri sürmektedir. 

TELEFON SIRKETINDE 
Eski Istanbul telefon şirketi öııO• 

müzdeki haftn içinde bir heyeti uınu
miye toplantısı yaparak hükumetl
mizle yapılan satış mukavelesini ta!" 
dik edecektir. Mukavele tasdik edil
dikten sonra abone bedelleri ve :oıe
mur ikramiyeleri dolayısile eirketiO 
borcu olan 100.000 lirayı vermesi tçiJI 
teşebbüse girişilecektir. Bu para alııııt' 
alınmaz memurların da ikramiyeleri 
dağıtılacaktır. 

19 UNCU MEKTEP BALOSV 
İstanbul on dokuzuncu okulda kıl • 

rulan himaye heyeti tarafından gUııcl• 
170 çocuğa sıcak yemek temin edilrne1' 
tedir. Bu okulun himaye heyeti hiın'1° 
heyetleri kurulmadan altı ay öncedeıl 
çalışmaya başlamıştır . 

Dün akşam bu fakir çocukların meli 
faatine Şehıadeba§rnda Letafet apart" 
manmda bir balo da verilmiştir. :s.ı• 
çok güzel ve eğlenceli olmu§tur. 

ON UÇUNCO ALFONSUN 
OCLU ŞEHRiMiZDE 

Eski İspanya kralı on üçüncü "1 • 
fonsun üçüncü oğlu Alfons dö B~ 
ile karısı <lün şehrimize gelmitlerdi1; 
Alfons dö Burbon bugün Atinaya ıs
reket edecektir. 

~ENt SEYYAHLAR. • oO 
Atlantık vapuru bugün ıehrunıze ~ , 

seyyah ile gelecektir. Seyyahlar tnsiJi' 
Amerikalı ve Almandır. 



Miletler Cemiyeti 
harbi durduramaz ! 

l (0.ıyanı l incide) 1 
Cemiyetin kararlaştırdığı zecri 

tedbirlerin kuvvetini azaltan onların 
Yokluğudur. Cenevre müessese.."li, bir 
lllemleket harbe girmeğe karar verdi. 
ii ve ihtilafı hakeme havale etmek
ten imtina ettiği takdirde harbi baş. 
lamadan evvel durdurabilecek kadar 
nıüessir bir mekanizma olmağa henüı 
nıuvaffak olamamıştır. Bundan baş
ka zecri tedbirler kuvvet ve abloka gi. 
bi kati tedbirlerle takviye edilmedik
çe kuvvetlerin büyük bir kıı-mını kay. 
betmekte ve yuaş tesir f'tmektedir. 

EDEN ŞAHSI HARi.::i.:~"T F.T.41E-
MIŞTIR. 

B. Baldvin bundan sonr.ı , ltalyan 
matbuatının hücun10na kar~· n. Ede
ni müdafaa etmi_, ve clemiş ."r ki: 

"Bu laücunılar iki lı<!ta·m müste
rıittlr. B. Edenin siycrRefi Mitün Rri
tanya hükumetinin siyas<'lirlir Dış 
bal::ır.·nuzın salrasınn mnl:<Jus bir si
Yascl değildir. Ben h11 siıın"!''İn 1 

bütün Britanyanın nılizn'1C1rrtini kn
zanmıı oldu~urıa 1ı:aniim. 

ZEHiRLi GAZ TEHLiKESi VE 
AVRUPA 

Bundan ~onra Habeşistanda ze
hirli gaz kullanılm~L'lı meselesinden 
bahseden B. Ilaldvin şu sözleri <ıöyle. 

; 

miştir: 

"Şayet Afrikada böyle bir harp 
metodu kullanılmışsa A vrupada da 
a11nı metodun takip edilmiyeeeğini 

kim temin edebilir?. Aıırupada bu 
gaz harbi çok dalıa korkunç bir şey 
olur. Avrupayı böyle korkunç şeyler
den korumak için Cenevredc gayet 
büyük bir tncri ve hüsnü niyetle ha
rekete ge~mekj ldzımdır.,. 

BiTLER DVNYAYI KENDiNE 
INANDIRIRSA.ı 

R. Bald,·in. Alman ve Fransız sulh 
planından hahsederken bu planların 
Almanyanın ,.e 1''ransanm hüsnü ni
yctlerii isbat ettiğini söylemiş ve de. 
miştir ki: 

"B. Hitlerin vaziyeti, bugün kcn 
disine, Avrupadiın lıarp llcyulası;tı 

m:al;la~tırmak için, dünyada hcı 

harıgi bir kimşenin 11rıhip olanuyaca. 
ijı bir kudreti vermektedir. Bu kud
rete sahip olduğu gibi inıaallalı bu 
lmdret!e beraber. aynı :nakaat ırın 

arzuua da s<:lıip olur. B. Hitlerde bu 
istek ııarsa, Hil!ıük 8ritan11a harbin 
önüne geçmek için elinden ne qelirse 
yapacaktır. nen şuna kaniim ki n. 
Hitler samimi bir sufh arzusu hesll'. 
diğine dünuauı inandırabilirse. hü
tiin A!ırupa derletleri, bu biiyÜk e'fcr 
uğrunda eİ birliği gapmağp. hazırdır-

Parasız 
Doktor! 
KURUN okuyuculanna yeni bir 

hizmette bulunuyor: Parasız mua 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Us· 
küdar ve Kadıköy taraflarında hafta
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve neş

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

MUAYENE YERLERi 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidir.Okuyuculanmız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· 
nında "V AKIT" kütüphanesine mü 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ· 

leden sonra saat 14 den yirmiye ka· 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi · 
terini muayene ettirebileceklerdir. 

OSKÜDARDA 

UıkUdar için muayene yerimiz Us
küdarda Ahmediyede eczane yanın . 
daki 20 numaralı evdir. Usküdarlı 
okuyuculanmız da cumartesi günle . 
ri öğleden ıonra 14 ten yirmiye ka · 
dar yedi kuponla birlikte bu adrese 
giderlerse KURUN dol:torunu ken • 
dilerini muayeneye amade bulacak
lardır. 

KADIKöYONDE 

ltalyanların ikinc-i hatası. llritnn
lla hükftmetinin ltalııa alf'ylıtarı c.l. 
duğunu zannetmesidir.. Hül.:ıimeli 
lrıiz, ltala11anın ne bir hezimete ıığ
tamaaım. ne de küçük düşmesini is
temiştir. Biz. Jlilletler Ct>mİ'fleti ni
ıamnameainin bütün dünyanın kanu
rıu olmaauu Ldirloruz. Bu ümidi terlı: 
etmedikçe, kendimizi bı. rıizamnaml' 
ile nwlcagged sayacağız. Ve ni::am· 
llanıenln h~r Uıltilinde Milletler Cemi
l/etin~ miicazarette hulunacağız. , lar ... KadıldSyUnde muayene yeri MU

-------------
1 

hürdarda, 30 No. lı doktor Leon'un 
---- evidir; o civardaki okuyucularımız 

lstanbul gümrükleri satış çarıamba günleri saat 14 den 20 ye 
kadar yedi kuponla birlikte bu adre· 

m U•• d u•• f ~ u•• gw u•• n~en : se giderlerse KURUN hekimi kendi· 
j _ , . lerini parasız muayene edecektir. 

M. K. N. Ağırlıiı Deleri Eıyanın cinsi. 
K. G. L. K. 

SS32 193,200 492,00 Pamuk mensucat. 
5531 29,500 358,11 · İpek mensucat. 

Yukanda yazılı eıya gümrü~ resmile sair rüaum ve masarifi ala 
na. ait olmak üzere tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde bu 
lJID 21 inci ıünü saat ı4 de satılacaktır. Jsteklilerin yüzde yedi 

1 

buçuk teminat parası makbuzlarile kanunen muayyen saatte müra-
t&atlan ilin olunur. {2048) 

lstanbul gümrükleri satış 1 

1 
1 
1 işleri direktörlüğünden: 
1 

GümrUjümüzde 1549 S. KAN. muvakkat maddesi mucibince 2490 
S. Kan. ki usullere göre satılacak eıya vardır. ı 

Müfredat listeleri direktörlükte dir. Görmek istiyenler her gün 
&abahlan öğleye kadar müracaat edebilirler. Bu etyanın ihalesi 
llıayum 30 cu günü saat 10 da yapılacaktır. 

Peyler her gün alınır. Yalnız ihale günü saat 9,5 ğa kadar pey 
-1tçeai almak için müracaatlar kabul olunur. Muvakkat teminat 
llıiktan 209 liradır. (1839) 

( 

••~-~nıııooııı~ııoo~ıg~ım~ı•ııım11 
Selinik Bankası ==-

Tesıs tarihi: 1RRR 1 
idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 

11 TOrklyedekl Şubeleri: 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
Seli\nlk . A tlna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. IJ 
mımı~•m~1Jıııı~~~mı~ııi~fümını~ıııııııımıı••l 

Göz Hekimı 
Dr. Sükrô Ertao 

Cataloğlu Nuruosmaniye cad. Nu 30 

(Calaloğtu Eczanesi yanında) 
Sab &'Ünleri ...,eccanf'ndir. 

Telefon. 22566 

·Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haıeki baıtaneai dahiliye 

müteba11111 

Uleli LQtüf apartmwu aut 4 • 7 e 
kadar telefon: 22459 

BEYO~LUNDA 

Beyoğlunda da Pannakkapıda 

tramvay duralmda 133 numaralı Ha· 
sanbey apartnnamnda 2 nci katta 
RÖNTGEN MOTEHASSISI ALt 
MAHtRin muayenehanesinde KU • 
RUN doktoru tarafından pazar gün
leri 14 den 18 e kadar yedi kupon 
mukabilinde muayene edilecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 

Doktorlanmız tarafından muay 
yen gtinlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua . 
yenelere ihtiyaç basıl olduğu görül· 
mili ve bu gibi hastalardan 
Şi§lideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntkcn apartımanmda Röntken mü. 
tehassısı Bayan Saadet Kamilin nıua 
yenehanesine müracaat edeceklere a
zami tenzilat ve teshilit gösterilmesi 
kararlaıtmlmııtır; ancak bunun. i. 
çin önce idarehancmize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu mUesseselere hitaben bir tezkere 
almak lbrmdrr. 

Doktorlanmız istiyenlerin tansi • 
yonuna da bakacakları gibi Belso 
ğukluğundan, kulak hastahklanndan 
şikayetleri olanların da temin edi • 
len mütehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen günlerde parasız 

muayeneleri de kararlaştmlmIŞtrr. 

KUPONLAR 

Kuponlann neıri devam edecek · 
tir. Kupon biriktirmek için tarih aı· 
rasına riayet etmeye zaruret yoktur 
Y cdi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 
kazanmış demektir. 

DtKKA T - Kuponlanmız her 
gün birinci sayfamızda, gazetemizin 
başlığı vanrndadır. 

Sağlam ve ucuz Berliet 
marka kamyonet 

!stiyenlerin Mercan Yokuşu Fuat 
Paşa cad. No. 71 de Behçcte müra
caatları. Mektuplara cevap verilir. 

V. No. 15225 

--
j __ ıs_t_a_n_bu_ı_B_e_l_e_d_iy_e_s_i_I_l_i_n_la_n __ _.j 
Senelik muhammen kirası 20 lira olan Rumeli kavağında iskele 

sokağında 7 N. b kayıkhane 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. 
Levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isti
yenler 150 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 27 - 4 - 936 pazartesi günü saat ıs de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) (1817) 

İstanbul belediyesi tarafından gönderilecek tahminen 300 tane 
fakir ve kimaesiz cenazelerin yıkanması kefenlenmesi ve gömülme
sile Morgdan gönderilecek tahminen 200 ölünün yalnız gömülmesi 
iti üç sene müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. Be!ediyeden 
gönderilecek ölüler için 300, Morgdan gönderilecek ölülere de 50 
lmruı bedel tahmin ed ilmiıtir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülür. istekli olanlar 225 lira muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 28 - 4 - 936 sah günü saat ı5 de daimi encü-

·mende bulunmalıdır. 

l 
(8.) (1900) 

1 
T opkapıda Sulukule caddesinde kale burcu. 

Senelik 
muhammen 

kirası 
24 

144 
Topkapıda Arpaemin mahallesin de Topkapı 
caddesinde 9S - 115 N. h beı odalı bahçeli ev. 
Tapkapıde, Arpaemini mahalleıind e Tatlı kuyu 
sokağında iki kuyulu ve bh· dolaplı bir N. h bostan. 100 
Topkapıda Arpaemin mahallesinde Topkapı cad-
desinde 97 - 117 N. lı bet odalı bahçeli kuyu
lu ev. 108 

Muvakat 
teminatı 

t 80 

10,80 

7,50 

1 
Y enibahçede Mimar Sinan mahall esinde 63 -

ı 
65 - 67 N. bostan teslim tarihin den 937 IJla-

. 8,10 

yısı sonuna kadar. 300 

l Çapada Saraç Doğan mahallesinde Yeni çeıme 
, sokağında 8 - ı2 N. b iki odalı ve bahçeli ku
l yulu ev. 
Cerrahpaıada Kocamustafa paıa c addesinde 

60 

... 
22,50 

4,50 

ıoı - t dükkan. 48 3.60 
Samatyada tramvay caddesinde 30S N. lı arsa. 36 2,70 

1 Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatla
! rı yazılı olan mahaller 937 veya 938 -939 seneleri mayısı sonuna 
ı kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. 
Şartnameleri levazım müdürlüğün de görülür. Arttırmaya girmek is
tiyenler hizalarındft gösterilen m uvakat teminat makbuz veya mek· 
tubile vebaber 4 - 5 - 936 pazartesi günü saat 15 de daimi encü-
mende bulunmalıdır. (8.) (199lt) 

Senelik 
muhammen Muvakat 

kirası teminab 
Amavutköyünde Lütfiy~ mahallesinde 3-5 N. ev. 84 6.30 

,, . ,, ,, 16-43 " ,, 60 450 
> ı2-2S " " 72 540 ,, ,, ı " 

" 
,, ,, 32-61 ,, ,, 72 5,40 

,, • " 
,, 33--47 ,, ,, 48 360 .. 

10--21 ,, ,, 84 6,30 ,, ,, ,, 
,, .. ,, ,, 11-13 11 ,, 60 4.50 

" 
,, ,, 33-59 " ,, 72 540 

,, ! " ,, 11-23 " " 72 540 

" " " 9-11 " ,, 72 5,40 
Rumelihisarında Hacı Kemalettin mahallesivde 
Bebek caddesinde 88 N. h Haymana mektebi 
binası. ı 44 10,80 

... 
j Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
yazılı olan muh'llnmen 937 veya 938 -939 seneleri mayısı sonuna 
kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnameleri levazım müdürlüğiinde görülür. Arttırmaya girmek is
tiyenler hizalarında gösterilen muvakat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 5 - 5 - 936 salı günü saat ıs de daimi encümende 

ı 

bulunmalıdır. (I.) (1995) 

f stanbul gümrükleri satış 
müdürlüğü~den: 

M. K. N. Ağırlıiı Değeri Eıyanm cinsi. 
K. G. L. K. 

1 

4976/ 225 ı69.00 676.00 Yün örme mensucat. 
4973/222 ıQ4,00 561,60 ,, 

" 4955/ 207 ıtS,650 110.02 Tıbbi hülaaa. 

Yukarıda yazılı efya 24 - 4 -936 G. saat 14 de Satıt dircktCir
lüğünde satılacaktır. isteklilerin tartlarımız muc'bince efyayı al
mak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz ve sa
ire evrakile kanunen muayyen saatte satışa gelmeleri ilan olunur. 

(2049) 

Akay işletmesi direk!ö!Jiiğünden ! 
Adalar - Anadolu - Yalova hatb ilk bahar tarif esi 22 nisan 

936 çarşamba gününden itibaren tatbik olunacaktır. 
Cep tarifeleri giıelerde satılmaktadır. ,(2ı ı8). 
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Türktyenln her posta mcrkezlı•de K UUUN'a abone yazılır . 

YAZI VE YONETIM YER/: 

latan bul, Ankara Caddesi, l \AKIT yurdU) 

llc1arc: 24370 
Telefon • 

lYazı l~lert: 21413 

Telgraf adrcaJ: KURUN lst.anbuJ 

Posta kutusu No. 46 

J 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 1 
Umum idaresi ilanları ·-----------Muhammen bedeli 19450 lira olan muhtelif ülcins ampuller 20 -

5 - 936 çarıamba günü saat 15, 30 da kapalı zarf usulile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek istiyenlerin 
1458,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine 

vermeleri lazımdır. Şartnameler Haydarpatada Tesellüm ve Sevk 
Müdüt"lüğünde, Ankarada Malzeme Dairesinde parasız olarak da-
ğıtılmaktadır. (1993) 

Muhammen bedeli 197000 lira olan (20,000) ton 
kömürü 29 - 4 - 936 çarıamba günü saat 15,30 da 
usulile Ankara da idare binasında satın alınacaktır. 

yerli maden 
kapalı zarf 

Bu İfe girmek istiyenlerin 11100 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 9,85 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpa.şa veznt> 
lerinden alınabilir. (1949) 

1 
-Kadıköy Vaklflar Dir~ktör lü,ğU ir3n,ları 1 

Şilede Avcıkoru vakıf ormanlarının Darlık suyu kenarlarmdald 
tİlllfİr çalılanndan kutru 4 santim den yukarı olanlardan yap1lmal< 
üzere 150 kental timtir odunu aç ık arttırmaya ç:karı lmıştn. 

Beher kentalinin muhammen kıymeti lOO kurut olup muvakka: 
temiJJ&tı 11 lira 25 kuru~tur. !hal esi 23 - 4 - 936 per,embe gü· 
nü Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünde yapılacağından islekli!erin şart 
namesini görmek üzere her gün müracaatları. (1852) 

Ankarada Jandarma genel ko
mutanlığı satınalma komisyonundan: 

1 - 1600 liralık saraç ipliği 2350 liralık teyelli bez: (Bakırköy 
tabrikaıı 701 tipi) 1000 liralık ko lanlık beyaz ıer;t 31 - 4 - 936 
cuma günü af ağıda yazıl, saatlerde komisyonda satın alınacaktır. 
İpliğin paketine 65 kurut bezin metresine 90 ve kolanlığın metre

sine 25 kıirut değer biçilmittir. 

2 - Şartnameler parasız Komisyondan alınabilir. tık teminat 
iplik için 120 lira bez için 176 lira 25 kurut kolan için 75 lira. 

3-Ekıiltmelere girmek istiyenler eksiltme günü aşağıda yazılı sa
atlere kadar teminatlarını Komisyona vermiş olmaları . 

Arslan marka saraç ipliği açık eksiltmesi saat 11, be:t eksiltme
si saat 14, kolanhk §erit pazarlığı saat 15 tedir. (817) (19S6) 

Kiralık Gazino 
Akay işletmesinden: 
Kadıköy iskelesi üstündeki gazino mob:Iyasile açık arttırma sure

tile bir sene müddetle kiraya verifecektir. 
Açık arttırma 24 nisan 936 cuma günü saat on beşte Şefler En

cümeninde yapılacaktır. isteklilerin ıartnameyi görmek için her gün 
levazım tefliiine ve arttırmaya girmek için yukarıda yazılı vakitte 
,%.,7,5 muvakkat pey akçelerile encümene müracaatları. (1960) 

Bugünkü KU M B A R A, Yarın KASA, 
BANKA Olur. öbürgün 

_________________________________________ ___....___ 

I' 
1 Türk büyükleri 

veya 

Türk adları 

l rs· anbul Vakıf ar Diu ktörlU~u •ltnları 

T ekirdağında Mengen kolu me vkiinde içinde bol ve temiz çetın! 
~uyu ve ayrıca iki tane kuyusu ve bahçivan evlerini ;amil bir ktt•• 
da 40 kadar vakıf sebze h:l hçeşin \n mülk· yeti açık arttırma ile satl" 

Niğde ~aylavı B. Besim ala· 
lay'ın yazdığı bu eser bu defa 
devi et matbaası tarafından ba
sılarak satı,a çıkarılmıştır. Soy 
adı almak istiyen okuyuculara 
tavsiye ederiz. 
Fiatı 65 kuruştur. 

lığa çıkarılmı')ltr. ihale bedelind ~n üçte biri peşin ve geriye kalaJ',' 
iki senede v~ iki taksitte ödenect>!;tir. Bu bah;e 2100 liradan istek' 

I \isi üzerindedir. ihalesi 11 - 5 - 936 pazartesi giinü saat 13 l~ 
Tekirclağ Evkaf idaresindeki Komi~yon önünde yap! 21caktır. Art• 
tırmak ve fazla malumat almak i t' yenlerin güvenme paralaril1 

Tekirdağ Evkaf idaresine müraca'\tları. (2010) 

Cinsi Muhammen bedeli 

---=Em--------.:ııı·--..1 Mattaa makinesi hu- 4530 lira 

ilk tem~nat 
340 lira 

ihale günii 
24: 4: 936 cuıt1• 

hlufassat notlu kanun 
1 ,. 

"ıeaenı 

H~rhangi bir narıisc sebcbi'f ı t kaı.u 
nu tetkik ve o had•~cye müteft"rri ka . 
nun hükümlerini bulup çıkarmaktak 

müşkilat malu:ndı:r Eserin s~hibi, be 
müşkilatı giderme~ için (Her :ııaddenın 
altına: Kanunı, M('deni, Borçlar, Tic:a 
ret Kanunlarında oaka ve irtıhatı o 
lan) maddeleri hülfüalarile biıiikte yaz 
mış tetkiki o;on derl'ce kolaylcıştırmış . 
tır. Hakimler, avuk.:tlar, talctıe. ve hu 
kukla iştigal eden 71 vat aradıklarnı ,ieı 
hal bulmakta güc!i'l. çekmiye:.ekler.fü 
Fiatı 200 kuruş. Sdtış yeri İstanbul tn 
ktla;> Kitaphaııesi 

rufat ve sair eşya saat 15 de. 
Evkaf matbaasındaki makine hurt,fat ve sa'r eşya açik erttırıt1•" 

ğa konmuttur. 1hale1i yukarıda yazılı gfü~ ve saatte Vakıflar S-f' 
müdürlüğü binasındaki komisyon da yapılacaktır. lstektilt>rin et)'•" 
yı görmek üzere pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat on ikiY' 
kadar Şehzadebaşmda Vefa caddesindeki matbaaya ve şeraiti ani• 
mak üzere levazım kalemine gelmeleri ve hale günü saat 15 ~ k•" 
dar teminat akçelerini vakıflar veznesine yatırmaları. (1855) 

Ankarada Jandarma genel komutad" 
lığı satın.alma komisyonundan: 

Bir takımına 625 kuruş kıymet biç'. len 1000: 1100 takım 61'11eı; 
vasıflarında on kütüklü palaska takımı 6 - 5 - 936 çartamba ıii11 

saat 15 de komisyonca kapalı zarf uşulile satın alınacaktır. Şartı'., 
• • • ' • •• t • k''' . 515 ı· 63 ·-·"" 

\

mest par11.aı.ı; l'l.uJ.ü13yuuuo.11 0.11 ..... u. ııa. • .. ~e .ı.erın ırt. ,. ... 

Sahibi: ASIM us _ VAKTT Mathıııııııı teminat makbuz veya banka rr ek tubu ve "Brtnamede vazıh belı•1~' 
Ne~riyat Direktörü: Refik A. Seveneil içinde bulunacak teklif mektuplar .nı eksillme vaktinden en ıeÇ 17ıf 

saat evvel Komisyona vermi! olmaları. (840) (-iotfl>, 


