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~ Parasız 

A1uayene kupon 
Bu kupondan yedisini b 

tiren okuyucumuz KURUN 
toruna kendini paraaız mua 

ne ~ttirebilir. 

(Taf siUit iç sayıfalarım ........................................... .. 

Adisababa önünde muharebe ha la 
A vrupanın istikbalini değiş

tirecek ''Feci bir hava,, 
lngiltere bütün milletlerden soracak: 

Cenevrede lngiltere mi, yoksa İtalya mı bulunmalı? 

"Mussolini 
Bir lngiliz gazetesine ~öre: 
ile paylaşılacak koz,, hala mevcuttur 

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

Kültür 
hayatımızdan 
bir ışık 

C IUJllU Batkaru Atatürk'ün yilkıek 1 
lrorumalan altında çabpn Tür· 
ldyat enstitüsü dört yildanberi . 

huuluaakta olduju (Türk Halk Ede- ' 
biyatı Amildopediai) nln dört formalık 
ilk fuilrillUnü çıbrmıttır. Bu fasikülün 
kabında ıu izahatı okuyoruz: 

•AaliJdopedideki makaleler umumi. 
yetle fıuahdır. İmzasız makaleler M. 
Fuat lt6prWüye aittir. Anaildopedinin 
ilk fuildUJcri evvelce b~ı.n-. ve 
inmen de basrhniJ ise de ya%I fflerine 
ait bamlıklarm ilerlemeai n ~ece 

1 

·Roma' n ı n 
ylldönümünde 
Mussolini zaferi 

kutlulagor 
Roma, 21 (A.A.) - ll. Musso

lini 1&&t 11,30 da Palam> eli Vene
zia'nm balkonundan, sarayın önUn
de biriken halka, Romanın tesislnir. 
2690 mcı yıldönUmll münasebetiyle 
bir nutuk söylem.it ve demiştir ki: 

''Bugh flW§terek :ıa/mmt:ri ve 
ma,terek aayimizi kutluluyoruz 
Miıfldil bir yolcl&Zuktan aonra 7car
§1""8tfa .._ g6rinüyor. Berabe
rimüıcfe .Rotna kvwetini, adcileti.ı 

ve ~eHtıi gt}Wriiyoruz.,, 

Bir yumruk 
Yiyen saylav karşı
sındakini kanlar 
içinde gere serdi 

Paris, 21 ( A.A.) 
- 8eine-et- Marne 
da kain Meaux teli 
rinde yapılan bir 
intihap toplantı -
smda, komflnistler 
den mürekkep bir 
grup salonda sili.h 
olarak kullanılabi
lecek 8l}'&1an ka
parak tribüne Al· 
~ . .. a...., 
mmı izah eblaıekte 

Mepleriıija ağlanması i~ çıbntma- .... _.__ .............. _.. .... ..,..I BouilJotı. olan radikal mUa-

nqtr. Bundan böyle bbil oldup ka • Londra, 21 (A.A.} _Gar.eteler A· takil belediye reisine hUeıuıı etmiftir. 
ela, ~ ne,rine çahpJacaktır.,, dülah&badald vuiyet baklanda tafsi- Bunun i1zerlne çetin bir boğupıa bq-

.. laahat gösteriyor ki (Tilrk Halk 1't1ı haberler netretmektedirler. Jamı§br.. Saşlav Franklin - Bouillon 
Bl .. Jall Amildopediıi) toplu bir ilim Dally Telegraph'm sandığma göre yüztlne bir yumruk yemiş, fakat ken
ça1'f'Namm mahsulil olarak meydana ••Jngilterenin ltaıyaya karp politika- dislne hUcum edeni alt ederek onu a
ıeliyor. Fakat ilk faaikWde kelime 81• sının metin kaldıjı anlaşJl.mı§ oldu- dam•Jalh dövmll§ ve kanlar içinde sa
raile dizilmit olan makaleler gBsden ğundan Franmzlar, IOD dakikada va- lonu terke mecbur etmiftir. Boğupn-
--a.n: .. ce enıtitü ba·'--· profesör M. · tlerlnl detllati'l"Iİltwırd" v 1ar biribirlerini masa ayaklan ve is-a...-"""• ~ zıye :!"~---:--- _ır. ernou 
~ KöprWilniln yanlarmm eaerin Bartlette'in Celievreden yazdığına gö- kemlelerle yaralamışlardır. Nihayet 

B abeı ıehirlerinden birine kUf bakıp . 

(İkincide. Son haberlerlmizd 

Balkan antantında 
fikir agrılıği qoktur 
Atina ajansı çıkarılan şayiaları 

şiddetle tekzip ediyor 
DtlnBerlin radyosundan alınmış bir haber Boğazlar meselninde 

Yu~tanJa Romanya srasında bir ihtillf çıktığını bil\iiri~or,du .. 
Ba lıw•*-' lrudaa enet çıkarılan f11.7ialar gibi 'bDD1'1'U ~ı: ~ 
haklbtten uzak bulunauğu ve bir ıpaksadı mahsus altında çıkarılan 
manasız rivayetlerden biri olduğu muhakkaktır.. Nitekim Atina 
ajansı da bunu derhal tekzip etmiştir: 

• • • 
.Atina, 21 (.A..A.) - .Atina ajansı bUdiriyor: Balkan antantıncla 

bir buhran mevcut olduğu hakkında Vradini gazetesinde r&kan haber 
salôhlgettar kaynaktan katı olarak yalanlanmaktadır. 

Yıman hükumeti, Boğazlann tahkimine dair olan Türk talebi 
hakkında Balkan antantı içinde aynlıklar mevcut olduğunrı gösteren 
hiç bir malumata malik değUdir. - - -f111mz iakeletini değil, adale ve sinirle- polis mUdahale etmi§ ve bir ~k kiflVi 

ılal de tetJdl ettiği görillftyor. (&mu: Ba. 7 Bil. 1) yakal&DDU§tlr. Toplantı dağıtıbmgtır. lı 

,..:: .::ki!~·::: ı:=: ----------------Şehrimizdeki talqanlQ 
aldfedlr. Bu sahifelerde otuz, kırk ka- l b l 
:"-"":" vev;:r·:na:..1:8".:Un::. rın qiz i ir top an tısı 
dendı ediyor. Hele (Abdal) kelimesi 
tlserinde M. Fuat Köprülilniln yaptığı 
&ita, orijinal tetkikler ilk fasikUlün he- ••"'1::-..Hl' 
mm )'ln8lllI teıkil ediyor. 

Umumi kullanııta şaşkın, sersem, 
ehmek, budala manalarına gelen (aptal) 
61 ,.ımz Anadoluda ve Rumelide de-
111. bGtiln Türklük ileminde muhtelif 
bümıdan yeri olan bir kelimedir. Onun 
için Fuat Köprülü bu kelime üzerinde 
derin bir araştırmaya lüzum görmÜ§ • 
ttlr. Tilrkiyat Enstitüsü başkanı şöyle L=:=::;;;==-iiiiiii=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:::ii;;:===:;;;;c::;;:;;:;:;.;;;;.._..1 
diyor: - _,_ 

• 
ASI~ US 

(Sonu Sa. 1 Sil. ~ ) 

Bir Fransız karikatüristine göre Milletler Cemiyeti azalarının arkadan 
görünülşleri. (Soldan :Pol Bonkur, Aloisi, Madariaga, Vasconcelfos, ve 
Antoni Eden.) 

Yeni ihtiyat subaylarımız diplomalarını aldılar 

()en~ allbalila11111111 . ~ cıbideaba• .ıaer'"1& ~ rwmlnde. 
(Yua 4 incide). 

Evvelce altın yüzüklerini verenlere 
çelik yüzükler dağıtıldı 

ltalyan Ticaret Odasının yıllık 
toplantısında söylenen sözler 

Dün öğleden sonra, lstanbuldaki 
İtalyanlar apansız ve gizil bir top. 
Jantı yapmışlardır. Hususi davetiye• ler almış olan bine yakın kadınlı, er-
kekli İtalyanlar, saat beş buçuğa doğ. 

Hasta mısınız? 
Hatırınızda bulunsun 

J(URUIV okuyucu
ları · lıekime pare 

vermezler! 
lstanbul, Üsküdar, Beyoğlu, Kadı
köy ve Kasımpaşa mıntakalarında 

Parasız muayene 
yerlerimız vardır 

(Tafsikit 1 nci sayı/ada) 

ru Tepebaşındaki "Kaza d'ltaln., 
isimli ltalyaır klübü önünde toplan
mış ve sokağı yarısına kadar kapa.. 
mış bulunuyorlardı. 

(Sonu: Sa. 7 Sü. U 



.. 
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SON HABERLER ~.NKARADAN 

müvazene ve hava vergiBuhran, 
)erinin Adisababa önünde şiddetli 

bir muharebe başladı 

birleştirilmesi için 
Kamulaya bir kanun layıhası verildi 

• 

ltalyanlann umumi karargihlan Desye'ye naklolundu 

lmprarator kuvvetlerini dağhk arazide topluyor 

Ana:ara, 21 (Telefonla) - Çankın 

aaylavı Mustafa Önaay buhr"', mü -
va~ene ye bava kuvvetlerine wtlııa ••r 
gilcrinin birlqtirilmqi lıaldanda Ka • 
mutaya mühim bir kanun ll)'ihuı ver • 
mittir. Layihanın esbabı mucibesinde 
mahiyetleri bir olduğu halde ayn ayn 
hUJdlmleri ihtiva eden bu verıilerfll tat· 
blkatta bir çok yanlıtlıklan mucip ol • 
duğunu zikretmekte, hem hazinenin 
hem de mükelleflerin hukulnınu koru -
mak için mukftr ftrai lıülı:üınlerinin bir 
kanunda toplanmaıUUll faydah olacağı -

AÖı Abalı&, 21 (A.A.) - Ri)'teı 
ajaul blldlrt70r: Adla Amba flma. 
Un .. tlddtW bir muharebe Tilka bal
daiuhabtr veriliyor. Tafsllit yoktu. 

ARf'llC lf'AL'Y ANLAR 
UIC.ı...NIFOR 

A& Ahaba, 21 (A.A.) - Halkm 
JalcnU bitin pce cttltaiı. etlDlftlr .. 
ltJılr bo•bof slbJdlr. Blalene ,._ 
•aa peeJI JJlliltere elpa blum. 
.. J'UI .... dakl parkta ......... 
terdir. 

SMlrd• b1u ,. u alaaU, ..... 
dl artık ltalyaalarm seJmealnl belde. 
mtktedirler. 
MUKAVEMET EDiLECEK M/1 

Londra, 21 (A.A.) - En 80D alı
nan haberlere ıöre, Habef kıtaları, 
ltalyanlann Aclia Ababa tizerlne ytl. 

rll7iflerlni durdurmak için meni al. 
mıı bulunmaktacbr. Diler taraftan 
imparatorun da O.ye il• \ta)Jaa mu
vaalltını k•mek l~a dallarda mu. 
hl• kanetler tahtlt •ttltl Wldiril
mektedir. 

ltalyan ha'f& kunetlert AtllB A
mbuun fimallndt Sela.e ••ntakaeı
•• pddetle bom bardnnu etmektedir. 

Oradtndt Geaeral Grulul ileri 
hareketine devam edtnk S..banehi 
._.ı eltili lıildlrill7or .• 

Adla Abamdakl Rti)'ter môabl
rbün hllcllrdttl• sin, fbula l•
parator dallık aruld41 mllııl• kuv
vetler tahflt etmekte ve ltalJU kav. 
vetlerinln Desye ile olan muvasalala
nnı ciddi bir surette tehdit eylemek· 
tedir. 

Cenuptakl İtalyan ordusu nezdln. 

de bulunan Röyter muhabirinin gön. 
derdiği bir telgrafa göre, kuvvayı 

külliyeye mlvazl olarak pale dofn 
ilerliyen Ubyahlar kolu Birktitün 70 
kilometre ötesinde bulunan Sagagı 

işgal etmiş ve bu suretle Habeşlerin A'aıi na.ıımı Haairanda 
Sasabenehteki sağ cenahlannın mu- ' -,. 
kavemetinl katt olarak kırmıştır. başlıyacak 

Ba tehir ltalyanlann eline dUt- Ankara, 21 (Telefoela) - HUiran 
müştilr. Libyalılar kolu ileri hare. ayr baılannda memleketin her tarafın • 
ketine devam etmektedir. da a~i aaınanda yapılacak uui JUi -

UMUMi KARARGAH DESYEDE mı için maliye vek&leti hazırlamakta ol-
dup talimatnaDM Wnipir. T.U..t -

Roma, 31 (A.A.) - Mareşal Ba- nameye göre üzerinde bina bulunmıyan 
doglio, resmi teblltlnde bildiriyor: arsalarla her nevi bal, bahçe, boltaa • 

Ogadendekl İtalyan kıtalan, hare. tar, ıüllükler, fidaalıktu, PMr'aJar an
ket ettikleri •lıtaludan 100 ldloaıet. ziden madut olaeakbr. 
re19 ka•ar Habeflerl takip etmişler- lstanbulun belediye bQCludu içindeki 
dlr. Şimal cephesinde umumi karar. karalarında belcdlyelerc• eesibatleri IA-
rlh O.yeye naklolanmuıtar. %im gelen aza latanbul umumi mecll -

.. !!!!!mm!!!!!!!!m~!!!m!!!!!!!!!!l!!!!!!"!!!!!W!!!!!"'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!! since kendi azalan barldnden -sile -

nı zikretmekte ve birlettirme kabul e 
dildiği takdirde verai ııiabetinin 100 11i 
rMln aoo liraya kadar 2Ş buçuk lir• v 
ıoo lirUaıı itibareq bu mikPJ laer r 
lira için birer Iİl'a iJ&ve sUJ'ctile tay' 
teklif eylemektedir. 

19 maddeden ibaret olan llyiha 
reel ve hus..-t milesıntledt •rbea 
meslek erbabmdan bu vergilerin biri 
tlıilerek nasıl tarholunmaaı lazım gel 
ceği hakkında hükümler olmakla bera 
MI' tahaklaılr " tUsll fekillerinde e 
Ash defitiklikJer teklif edilmektedir. 

Yeni polcu tayyarel~ri
m~2 geiigor 

Ankara, Zl (Telefonla) - Londra • 
dan satın aldığımız üç yolcu tayyaresi • 
nba telsizle techizi bitmittir. Son tec • 
rilbeleri yapılmaktadır. Bit mani çıkma• 
dılı takdltda nltuua Jlrm1 betinde Lon 
dradan kalkacak ve yirmi yedisinde ı .. 
tanbulda bulunacaklardır. 

Teıbit edilen PfOJl"llll• ılrc J.on • 
drada bulunan pilotlanlDI% tarafından 
ıcvkolunacak tenateler BtW..1. Jl'rank 
furt. MUnlch, Viyana, Budapeftt, Bük
re!J hava yolile tıtanbtıla gtleoclıltrdir, 

Demir11ollarında 
tenziıatıı ta1 il• Eden Boğazlar hakkında Avam 

Kamarasına izahatta bulundu 

cektir. Köylerde yapılacak yanmlarda 
belediye azalan yerine köy muhtarluı 
ıcçilccektir. 

Yazıın ciWltam nam berine ,.,1 _ Ankara, 21 (Telefonla) - Devlet 

lacak, phir, lı:aaha •• klyler biten mi clemlryollan idartti geçen sene oldup 
hallelerile birlikte bir cllsOtMn U)'lla _ sibi bu aeen de pup halinde seyahat 
caktır. Bir ctlsUtam düllindt mlttad- edecekler için ttnsillth tarifenin tatbi
dit yuım lromlayonlan ~eblJmeai kini lı:ararlattırmııtr. Tarife ıeçen ıe
maliye vektletlnden mUIUdt almala nenin ayni olup l buinndan itibaren 

Bir ı'ugoslav adamı devlet aigoı ki: 
Türkiyenin davasını kazanacağı tahmin olunabilir bafbcbr. nıcr't olacaktır. 

x.rrnet tatrd1r1ndt arannın lnlhmdu- M11am~le vergisi 1ıakltın-
Cenevreden henU.ı avdet etalf ~ verdiji beyanatta YwıaıaWtanm TUrk 

lan Eden, Boğazlar meselesi hakkm~ notaaı hakkında nuıl bir battı han
da 11 nisan tarihli TUrk notaamı ha- ket ittihaz edeceii ıualine cevap vere
tır!ntını§ ve demlftir kl: Nk. Y11nuie*ınm Türki1tnin ctiJe. 

tu müallln yasım nnamıdald )"ahut ,.1 1_ • J. 
Amıpanm timdiki \Uİ)'tlti " her yalrm nmanlardalri kıymeti Hal tutu. uG K.0101' oerıluı 

tanfta vukubulan ani" atı laartket· tacaktır. Aııbra. 21 (Telefonla)- lane,I•• 

Büyii.k Britanya ~ııw ... tı., 16 • ğini tasvip eylediğini söyl..:u.iftir. C. 
sa ı tarihli cevabında, Türkiye Dtt S. vabm bugUD Dıep'edilmek ihtimali 
kamnın mevzuu bahis ettiği Çatte1kloa- vardır. 
eye GÜ GB1*i ahkama W.'8GT flff'lt- TORKIYENIN DAV .A. Yl KAZANMA 
u dair },.gililı büıtiik ·~ ~ SiNi BOTUN DOSTLARI TEMEN-
teminatı kaydetmiftir. lftgiıiıl Mik4- NI EDiYOR 
~tinin te/erriİıllt etN/ındıa bir .,.,._ Bclrrat, 21 (A.A.) - Eski babn-
yet Qlmadat& eooeJ DomflayOtlMro da- larden Bay MinoovyovJ~ Politika ıa
nlfmGM ZC&m geldiğini, çünkü Çanak- aetcsinde Boğazlar hakkındaki TGrk 
kalıo nwka~ bütila ~tor- notasına dair bir makale netretmekte
luk namına imza edilmif olduğunu bil- dlr. Muharrir Boğazlar meselesinin bir 
tlirmı,tir. tarihçesini yaptıktan sonra diyor ki: 

.. yeni Türkiye çok net ve çok açık 
B--.. ..... Britcanya hülolftM- bfr vasiyet tüıMuıtır. TUrkiyt Bo • 

fi h Meiele Mtbttda ler tflrlü beya- ğaı:lar hakkındaki tahdit kayıtlannm 
natt tehtr etmek mecburiyetindedir. kaldmlmıauu lıtemektedir. Fakat, en 

•fllrtG/tA Brtta• ~ Tilrke- karakteri•tik olan nokta, Ttlrklyenin 
~ "'ll.tıakereler tal6Mu 1&alc1n oı- takip etmit oldufu dürüst usuldür. Bu 
duğunu te81im eder. Binaenaleyh bü- uıul, öteki devletlerin, imza eden bil -
~ caWkGdGr lil:MttıetJere ~ij bir k0!1letleri haberdar etmek lilsumwıu bi
fariAte ileri Mlrülen meseleler hakın- le hlııetmiyerck muahedeleri çiğneme
da milzakereye girifeceğtıai beyu ~ lerfle-tezat tefkil etmektedir. Bu devlet
lemiftir. ]erin tam aksine hareket etmekte olan Tür 

ler brııamda Türkiyeyi, dostane va -
lltalarla, 1Ult\D iftfübllerine kartı mil 
dafauu olan topraklannı korumaya ıev· 
ketmittir. Bunu yaparken TUrkiye de· 
nil ticaretinin tam aerbeatiıl için lbım 
plea biltiln prantilerl vermeyi unut· 
IBallllJtlr. 

Belcrattan geçtiği ınada Bay Rllftü 
Araı, yakında bu hakaıabtın tamir e -
dilmetlni lltiyeceğinl ihaa• etmit ve ilk 
önce lromfu ve alakadar ırıeıaleketleri 
haberdar cdecellnl lllve ctmiıtir. Ttırk 
notaa yollandıktan sonra, Parla ve Lon
dra efktn umumiyealnln notayı müsait 
bir tekilde ltartılal!Uf oldufu kaydedil 
mlqlr. Bu iyi bir baılangıçtır. Dört bU
yilk dnletin müme1ailleri yakında Türk 
mUmeMillcri ile top]anacak ve Boğaz -
lara tatbik edilecek yeni htlkUmleri gö
rQfeceklerdlr. Bu toplantılardan sonra 
TGrklyenin davasını kazanacağı timdi-
den tahmin edilebilir. Türkiyenin bil -
tOıı dostları da böyle bir netleeyi te • 
ftlenni etrnekttdirler.11 

Lond?a, 21 (A.A.) - Avam Kama
rumm öğleden sonraki toplantı8tftda 

Gemi 11JaMlt1rı 

taıimatname•i 
Ankara, 21 (Telefoela) - -rctrlı re

mi adamları" tallmatum..t v..uıer be 
yetince taadik edilmiftir. Talimatswne· 
ye ıöre, ıcmidt ıörültctk her tlrlü it
ler için ıemi aahipleriailt para ile t\lttu
iu herkes ıcmi adamıdır. Kllawslar 
ıemi adaı. u~ktır. Gemi a • 
damları ıüverte, ...k\ne, idatt " •I · 
tık adlan altında dört kısma aynlmıt
ttr. Her gemide bu dört sınıftan kaçar 
gemi adamı buluna"iı ayn a,n turib 
edilmlftlr. 

Talimatııamenin mer'iyete konumı.. 
sından beş yıl toftfl makinesi dümen ba 
şında kullanılauyan liman içi. ıöl ve ne 
hir yollannda çalıtu' yolcu geanllerindt 
birinci ve üçüncü adhnardan ild kap • 
tan, makinesi süt ve 150 bqslr kuv • 
vetlnde" fazla olan C..Uerde ise lJüoel 
Vt u,uncU sınıflardan iki, eksik olalllar 
da ise bir kaptan kullanmağa nıecbur 
tutulacaklardır YUNAN BAŞVEK1LlNtN BEYANATI kiye, imza eden hükumetlere doetane bir 

Atına, 21 (A.A.) - Bubabn lle- t•lrilcle mliracaat ederek onlan görüş -
ta.ksas, bir ecnebi guete muhabirine melere davet c:tmektcdir. 

hUldhnet bir takım istizahlara ~vap --------------
venniftlr. ratçı Arap, Hayfa, Tel • Avfv, Ka· 

Filistinde Araplarla. Yahudiler 
biribirlerine girdiler 

Karışıklık neden çıktı ? 
Vaziyet gittikçe ağırlaşıyor. Yeni çe1rpışmalar var 

Kalürt, J1 (A.A.) - l'IU.tlndenf Yahudi mitıt şQrası inkitasıı içti r Yü••u taralıaclaa ,apdmıı bir 
aelell laaı.trler, kanfıkbldar tsna. ma halindedir. Araplar, Arap mea- Nôalathl bll•181l tellkkl tt.ltltr, 
arada U klflaln lldlltl "130 kişinin faatlerinin müdafaa.~• için hususi bir Yüadlltr ... aalana polla taratın. 
yaraludıtw bUdlrmektedlr. komite tetkll etmi~lerdlr. dan lldlrllftllal ••-HWlrler. 

Tel • Am Yuadl •allall•i yan. iyi haber alan mahf elleri• iliyle. VuiJet ...... Ullal • ..., .. .. 
mIJtır. Kwdla charmda binlerce diklerine ıöre, braJI Haaan ismin- diyor. Y ... ....._ •&111acll .. .... 
Arap klJllll ıo,laamaktaıl&r. Bri. de bir Yahudinin katli bu h!ldiselerln Jede Hlu .... arar ..nlkltrl bil. 
taa7& ,...._. ko••rl lrft idarenin uıl eebebtni &e§kil etmeldedlr Bu dlrUIJw. 
Mil •lddet •uhafaa ffll•.ıu b. katilden sonra yapılan şiddetli teza- f'AICVIF• S'ICADI.. QOND•IU· 
rar ftnllttlr. Kudlla. Yata Tt N • hürler nnasında zabıta uayifl iade UFOll 
A• IObklannda uker kıtalan dn. etmek Uzere müdahale etmiş ve ba Kahire, il (A.A.) - Ptllırtlnde 
r'1e ı••lltHlr. Dlkkblar Df&- sırada lkl Arap ölmUttlir. vasiyet dalla vahlmlqmtplr. Dola.. 
lım. AIQJar, .. iM ldflılln lllmlnl pn p)'lalua dre, W.leıee tezahil-

dla gibi bqhca Filistin fehlrlerlnde
ki Yahudi ahaVye karşı ştddetll bir 
hücum yapacaklardır. Filiatia nsml 
makamatı bu gece bir konferanııı ak. 
tıt111i1ler ve ~ok tiddeHI tedbirler al
mata karar vennltlHdlr. 

Britanya yüksek komlserltllnln 
emri üzerine Hayfa. Tel • Avtv, ve 
T<adüst takviye l'fradı ıöadertlrniştir. 

MIJBALACALI RA J' ADl!ILER 
TEKZiP OLVNVYOR 

Londra. 21 (A.A.) - Ftllatln Yahu· 
dl ajau, hlr teblll Hfrthalttlr. Ba 
te•lltdt. FIHatindt bir takı• urıa
phklar. nku bul•Uf oldufa• dair 
olu haberlerin •lb&lliab el .... 
ht)'&ft edlhatktecllr. 

Apl .. bllf, Tel· A~ nhrla 
aı. ftl'll•lt olclaP " Kafflla 
blaleree Ara• klJllllllnl• te•cllcllne 
.., .. bulud• utltrltrlnl d• tek. 
llp tblektedlr. 

Tebltlde, utlce olarak; ,ala11 
Haytada ı.n lladllehr ~llmtt " o
radan başka hiç bir yerde bir ~t\na 
nkaat ~lnn••ıt oldulu lllve ecltl
mektecllr. 

...aclerinlıı mllftcdlcrlndcn dllııllü~ıo 

ftrpal ıwnllc aldıldan meMAI- ia 9lel' • 

si tarluM Dlve edmp ~il ltu
ıusunda maliye ftklletl De mtllr.Uefler 
UUlllda sıkan ibtilif dnlet tftfa1111ca 
milkclldlu aleybiıw karara W 1•a .... 
tır. 

Maliye nkllttf. devlet f6raumn ka• 
ruından da bahsederek wrıt matnlu • 
nın bu karar dairesinde tesbit tdllaM
linl tamim etmittir. 

Dlfer taraftan, ltçl •)'111 l O u Ye •

kine beygir lrunctl 5 1 ge~mlyen cuos 
fabrikalarının muamele ftrpne tabi 
tutubuları ..U,. veklletlncc dtftU • 
darlıklara taınim edllmittir. 

• 
Ecza figatları 11alıalı 

değiltlir 
Ankara, 21 (Telefonla) - Bir ca

zetenin ecza fiyatlarının pahılıhlındap 
tildyet etmesi üzerine Sıhhiye Vek&le
tlndt aal&hiyetli bir zatla ıısrttttllm. Ec
n Oyatlarmm pahah olma11p dlld 
memleketlere niıbetle ucus Mıe olc!up 
nu, meseli Almanya ne mukayen edt • 
llne bizde fiyatlann oradan tlç milli a
talı oldufu gCSrillecetınl 18yledl. 

Elçiliklertle lo9i11 
henüz yok. 

Ankara, 21 (Telefonla)-.- Açık bu• 
lunan orta ol~iliklere henüz lı:imıe ta)'İll 
cdilmcmiftir. Biikreı elçiliiint ln1sieal
lw ıenel dircktört Mitatın tayin eclP.,. 
etli hakkındaki haber harklye mahfcl
lerinde hayretle kartılaDlllJftıf. 

" 1,lrlc Kaıu. ltampı ;,;,. 
Ankara. aı (Telefonla) - Tik' 111"' 

ft inanama Udncl blpam Ptrldwl ~ 
MIJ'lrlt ltup .. mlttlt ............ A»
ala ttmlDU a,.ada talnlnde ....-
-rlrlr~" ....... ,...... _.. ... 
mülaerttalalM ......... ~ 
htubal. bmlr1 Buna. Anime. lta1 • 
Hrl ..,....k Klap11 tlytltrl uallllclao ti 
pıec:tlr 120 ıenı iftiralı tdtodıtlr. 

V elciller laeıetl loplarttb 
Ankara. 21 (Telefonla) - Veklll'' 

heyeti bugiln toplanarak geç vakte lr'" 
dar görüpnOftUr. 



Hergün bir röportaj 

••navar1-ıvetortada 
bir davar var 111 Gürültü ile mücadele edilecek 

,.,Fakat bu 
nimdi. 

duvar da, bacası da be- Korna sesleri, 
sıvası bile .. ,, 

hamal ve otel kapıcısı kavgal 
düdük öttürenler ... Hatta 

''Asarı aJika,,dan bir duvar yıkmak suçu 
ıle açılan bir. daoada dinlenilen/er . 

Şehirlerde gUrWtU ile mUcadele edil·( 
meıi için dahiliye vekiletinin viliyetle
re birn yayım gönderdiği Ankara ha -
beri olarak ya.r:ılmııtı. Dün böyle bir ta
mim de taanbul villyetine gelmiştir, 
Bunda deniyor ki: 

B&fb memhketlerin seyrijaefer ni - ( ğu, çalı§kan vatandaşı vakitli, vak 
Aml limanda Ye boğazda ıürültü Y• - uyandıran, rah. eden gürültü 

pan motörlerJ. otomohilJerde kornayı 

kaldmyor. Bizde ;... koma ile müıteri 
çajm}mlıktadır. Bundan bafka kadına 
söz atan, yayaları teliıa dütüriip ei ~ 
)enen ıolörl~ rut aeliniyor. Liman 
ve iataıyoıı)1ra gelen aeyyablan pİf • 
man eden h--1 ve otel kapıcısı kav • 
galannm" tehir içinde haıtayı, çocu-

vapur saatleri muayyen iken düdü 

Şurada burada ".Aaarı atika,, dan 
ıu ve bu eeyin yıkıldığına dair duyu
lanlar, aık 11ık guetelere akseder. "!i
J&n yerde filin tariht ve kıymetli e
eerin tahribe uğradığml - veyahut da 
utramakta olduğunu - öğrenen müze
ler idareai, derhal faaliyete geçmiş 
ve icap eden tetebbUslerde bulunarak, 
bu halin önUne geçilmesi...,, v. s. yoUu 
akisler! 

İşte, böyle bir h!dise ile alakalı ol
duğu ileri sürülerek açılan bir davaya 
İstanbul üçüncü ceza hakyerinde ba
kılıyor. Duruşma daha yeni başladı 
'Ve ilk celse; §öyle geçti: 

- Siz, bir duvar yıkmı.§smız. "A
sarı atika., dan olan bir medrese du
va.rmı ? .. Yanına bina yaptırırken .... 
Böyle iddia ediliyor. Ne diyeceksiniz? 

Dava edilen, Mahmut adlıdır. Uzun 
boylu, temiz giyimli, yüksek sesle ko
nuşan bir adam. Başkan Necip Nadi
rin bu sorgusuna karşı, hararetle ce
vap vermeğe giri3ti: 

- İnanınız, ki bu işin hiç aslı faslı 
yoktur. Nasıl oldu da böyle bir iddia 
k&r1ı•ında kaldım? Şaşıp kaldım doğ
rttlu ! Ben, benim. olan yere bir bina 
)'aptırdnn. O kadar! 

- Bir duvar meselesi var? 
- Duvar?. Evet ortada bir duv~ 

-, fakat meselesi de var mı, bilınem! 
GQya ben "Asarl atika,, dan ola.n med
ftllenin duvarını yıkmııtım... Yıktır
nu§llll da bu suretle kanuna, nizama 
nıugajir harekette bulunmU§, eu9 l§
Jcmi,iın! Aman, rica ederim, bu da 
l\O~fo.. .çıktı?. Duvar benimdi, baca.
.... t.--....ıiı-• Ra~t lt•CllDlU IGVQI da 

benimdi. Çünkü, efendim, bu bir mut
bak duvarıdır. Öyle oldu~ göre de 
tabii bacam bulunuyor! 

- Peki, duvar, mutbak, bıı.ca m
'1U1le fillin medreseye ait ve dolıı.yısl
le ''Asarı atlka,, dan madut değil siz
ee, demek! 

- Kat'iyyen, efendim, kııt'iyyen ! 
lrerhangi bir bina mUştemilAtı medre
seye veyahut da caınie, çeşmeye kom-
111 olunm, hemen arada blr irtibat mı 
.<>lmu ıuını gelir? 

- Bir de kapı ve demir parmaklık 
>:neselesinin bahsi geçiyor davada? .. 
~a ne diyecekıdniz ! 

- Bu da bir mesele değil, efendinı, 

l._I S_P_O_R~Jll 
Taksim stadında 
büyük bir tören 
Yarın sauah ıaskeri 
m•kteplerin spor 
birincilerine mükdfat
ları dağıtllacak 
Y~ saat 9 da Taksim stadyo

lnunda lstanbuldaki askeri nıekteple
.-ta Spor birincilik müsabakaları mü
ltl.fat dağıtm.a töreni (kupa ve takdir
l\aıneler) yapılacaktır. 

Bu münasebetle stadyomda Har
lye, )(altepe, Kuleli ve Deniz Aske-

t moktepleri toplanacak ve gelirken 
e Cumuriyet Anıtma çelenk koyacak
ardır. 

. Stadyomda bu mekteplerin istira
' bijyük bir spor geçit resmi ve 
rp okulu ile Askert mektepler muh

litleri arasında hentbol ve futbol 

CSsteri maçları da yapılacaktır. 

.fakat her nasılsa benim adım kans
tınla.n bir mesele halini aldı. Bu ka
pı, aef erberlikte yanmıg. Demir par
maklığı da tl o zaman sırra kadem bu 
mış. Şimdi bunu da benden biliyor, de
mir parmaklığı benden istiyorlar! 

-
11.Asa.ri atika,, da.nmış demek bu 

demir parmaklık? 
- öyle diyorlar. Diyorlar, JAkin 

u_ Güriiltü ile mücadele için yeni be
lediye kanunu belediyelere pnif aala • 
hiyet vermit iae de bundan layrkile iı • 
tifade edilemediği yapılan teftiılerden 

anlqılmııtır· 

türen vapurlar da vardi?'. Bu huaus 
mumi bazı tedbiri~ dütünülmekle 
raber belediye reialeri ve encüme 
ce İcap eden kararlarm derhal alı 
ıazuııc1ır. 

Bu yayım belediyeyey bildirilmi 
Belediye daimi encümeni yakında b 
susta yeni kararlar verecektir. 

sahiden öyle midir, yoksa değil midir? ş k 
Parmaklık ortada yok ki öyle olup ol- ar 
madığı meydana çıksın? Demiryolları Şirketini alıyoru 

- Peki, ıı~ müdafaa makamında 
söylediklerinizi nasıl isbat edeceksi
niz? .. Şirketin idare meclisi reisile bir azası bu 

Uzun boylu adam, ellerile masaya 
dayandı, önündeki klğıda baktı, gü- akşam Parise gidiyorlar 
lümsedi: 

- Bu, bence gayet kolay, ef eııdim. ! 
Y azmız lutf en ... 

- Ne yazalım? 
- Şahitlerimin isimlerini! 
- Söyleyiniz, bakalım! 
- Bahriyeden mütekait Nail, Şeh-

zade camii baş müezzini Mehmet •. 
- Mehmet, değil mi! 
- Şey, ... Hafız Mehmet! 
- Başka? 
- Ayni cami a vlU8U!lda eemu•ın 

kahvesinde çırak Niyui... Sonra Ge
dikpqa camit lttiaalinde Esnaf llah· 
vesinde usta. hkender... Binayı kuran 
adamdır bu? 

- Hepai bu kadar mı! 

Şark demiryollan idare meclisi Pa
riste fevkalade bir toplantt yapacaktır. 
Bunun için, şirket idare meclisinden iki 
kiti bu akıamki ekspresle Parise gide
rek orada yapxlacak: olan müzakerelere 
iştirak edecek ve ağlebi ihtimal on giln 
kadar kalacaktır. 

Bu mUzakerelerin tirketin satın alın· 
mısı itile yakından alil:adar oldufu kuv 
vetle tahmin edilmektedir. 

Buradan gidecek olan idare meclisi 
reiıl Bay Burhanettin De, azadan Bay 
Mustafadır. 

önltmilzdekl mayıs ayma kadar !fİr• 

ketin hükfunetimize devredilmesi hak • 
kmdaki temasların tekemmül edeceği 
sanılıyor ... 

Paristeki idare meclisi toplantısında 
ekseriyet nisabının temini için iki aza-

nın buradan gitmesi behemehal lazım 
gelmektedir. 

Diğer taraftan haber aldığımıza gö
re, Şark dcmizyollannda mütehassıs sı
fatile çalışan ecnebi şefleri şirketle ili
şiklerinin kesilmesi hususundaki bir ay

lık mühletin üç ay kadar uzatılması için 
milraeaatta bulunmuılardır. 

Devredecekleri i§lerin tamamile ya-

. 
pılabilmesi için bu müddeti ut.zumlu 
termektedir1er. İsteklerinin kabul 
leeeği tıanılmaktaclır. 

Şark dem.iryollan şirketinde müteh 
sıs sıfatile bulunan ecnebi servis şe 
leri muhasebe, atelye, cer, yol,hare 
daireleri başında bulunmaktadırlar. B 
lardan muhasebe dairesi şefi, şirket id 
resile aralannda çıkmış olan hususi 
ihtilaf neticesinde bundan bir ay evv 
istifa etmiş ve on beş gün önce de me 
leketimizi terkederek Parise gitmiş · 

Şimdi muhasebe dairesi §eniğini b 
başkası yapmaktadır. -

- Bir de harita 111beeinde mUhen .. 
dis TalAt. .. 

- Beş phit hepsi. Ne buyurulur? 
Genel savamanyar KAmil, bunların 

Vatman F ahrettin tevkif edildi 
ça~u·ıımuuu DJtec:U. Tam w ID!"ada ---~~ 
Mahmut, önündeki listeye bakarak, 
tell§la atıldı: 

- Affedeninüı, g~den kaçb, 
fak•t mühimdir. Bir p.htdln daha cel-

Şiştianedeki tramvay 
tahkikat devam 

faciasına ait 
ediyor 

bini istiyeceğim. Demin unuttum!. 
-Kim? 
-. Camide ... Ayni camide... Yıt.ni 

Şehzade camilnde helllar bekçisi Ah
met! 

Mahmuda, şahitlerin adresleri et
raflıca. tasrih ettirildikten sonra, hak 
yeri kurulunu kuran başkan Necip Na
dir'Je Uyeler Burhanettin ve Hüseyin, 
bUtün bu aahitlerin diııJenilıneeine ka
rar verdiler. 19 haziran Cuma. günü 
saat 14 de! 

YENi NEŞRIY AT: 

Üfürükçü 
Değerli muharrir Osman Cemal Kay .. 

ıı11zın '"OfilrUkçü" ismile yazdığı lig 
perdelik; halle komedisi basın ıenel di ~ 

ŞIJ]iane yoliıııunda yoldan çıkıp 
·devrilerek bir çok kişinin atır ve ha • 
fif yaralanması, bir kaç kişinin de öl • 
mesile neticelenen feci tramvay kaza • 
sının tahkikatını, İstanbul genel aava • 
~lt yarlanndan Hikmet, sür'atle 
tamamlamış, tahkikat dosyasını İstan • 

SEYLANDA KOLERA VAR 

Hudut ve sahiller sıhhat müdürlU • 
ğünden bildirildiğino göre Seylan ada
sının R:okodicholai ve Batticala kasa -
balan yakınlarındaki pirinçlikte çalı§an 
amele arasında kolera hastalığı ile ay· 
ni adanın Kolombo şehrinde veba zu -
bur ettiğinden bu iki kasabadan gele -
cek liman muvaredatrna karşı sıhht ted
birler konulmuştur. 

TektörlüfU tarafından baıtırılarak çıka- ...--GE--L-E_C_E __ K_T_O_R_P_t_D_O_LAR_.__,._--.H-a-.. 

nlau§tır. Halle için yaıılmıt edebiyat beri verildiğine göre ön,Umüzdeki haf • 
eserlerine ~ddetle ihtiyacmuz vardır; ta içinde Jinıauımı~a iki Fransız torpi· 
Oımıaıı Cernalin koınediıd bu noktadan doıu gelecektir • 
ehemmiyetli olduğu kadar muharririn 

bu işi en iyi yapacaklardan biri olduğu
nu da herkes bilir. 

Marmara • 

Ankarada genç §alrlerden Munit Fa
ik imtiyaz sahibi, babaıl edebiyatı ce -

dide şairi Faik AH de ne§riyat mildürü 
olmak il.zere Marmara ismile on be§ 

günlük bir "Edebi ve içtimai" mecmua 
çıkarılmağa ba~landmıştır. 

Askerlik işleri 
Kac:hköy askerlik ıubeıinden: 

1 - 316 dan 329 doğumuna kadar da
hil gayri islamlardan askere çağırılan-

lar 26--4-936 günü ıevkedileceklerdir. 
2 - Bedtl vereceklerin bedelleri 25-

r 

bul yedinci istintak dafrcsine gönder -
mi§ ti. 

Bir müddettenberi bu vak'amn tah
kikatını derinleıtiren yedinci sorgu hft
kimi Adil, devrilen arabanın vatmanı 

Fahrettini •orcuya çekmitıir. Sorgu so
nunda vatman hhrettin tevkif edilmiş-

KôPRODEKIREKLAMLAR l 
YÜZÜNDEN DAVA 

AÇILIYOR 
Şirketi Hayriye köprüdeki iskelele • 

rin üzerine ban hususi müe&11eselerin 
reklimlannı aattrmı§tı. Belediye bu 
reklimlann köprünün manzarasını boz
du~unu ileri sürmüş, kaldmlmasıru is
temişti. Diğer taraftan tirket de bu mU
esseselerle kunturatt olduğunu ve an
cak müddetleri bitikten sonra kaldıra • 
bileceğini bildirmişti. Belediye bu işin 
sulhan halledilemediğini gördüğünden 
nihayet Şirketi Hayriye aleyhine mah· 
kemeye müracaata karar vermiştir. 

tir. Tramvay C1eposuni!a muayene me 
murlan olan diğer iki kişi hakkınd 
tahkikat, kendileri serbest olarak devam 
ediyor. Onların da ııoq~usu yapılmıştır 

Vak'anın şahitleri çok olduğundan, 
tahkikatın daha bir müddet devam e"" 
deceği tahmin olunabilir. 

,,, 

SÜTLER GENE BOZULDU 

Sütçüler cemiyeti belediyeye ba§VU• 

rarak köylerden gelmekte olan ıUtlerin 

çok fena v gayri sıhhi olduğunu ileri 

sürerek bunlann sıkı bir muayeneden 

geçirilmesini istemiştir. 

BiR MÜNAKASA 

Belediye idaresi fakir ölUlerlnln ve! 

morgdan gelecek olanların gömülme ve 

sair işleri için bir münakasa açmıştır. 
Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 
belediyeye başvunnal~rı lizımdır. 

Şimdiye kadar İstanbulda yapılma- 4-930 ak§amına kadar kabul edilecek
§ olan bu büyük Spor törenine ls- tir. 
buldaki yüksek komutanlar; su

Ylarile 'bir çok yi.lks~k sivil atlar 
3 - Bu doğumlular nihayet 25-4-

936 akşamına kadar §Ubeyc celcrek ka· 
yıtlanru yapbracaklardır, l~tli olarak çağırılmışlardır. 

Pariste Hoş salonunda bir kedf, köpek sergisi açıldığını yazmış ve diinkU ~ynnrzda en çok dikkat uyandır. 
dığı söylenen kedilerden birisinin resmini basmıştık. Bugün de aym sergide göısterilen ve mükafat kazanacak"" 
)arı muhakkak sa~ılan iiç kedinin resmini daha ko~~oruz, • · 



4 - KURUN 22 NiSAN 1936 

1 Dl kem izde 1 Dlplonıalarıaı ·aıaa lbtlyat subaylarımız 
Asılması isteniliyor Dün Hahcıoğlu mektebinde büyük tören yapıldı 
Sevgilisini. oğlak keser 

gibi kesen çoban 
Çeşme kazasının Alaçah nahiye. 

sinde sevdiği Şadiye adında bir kızı 
bıçakla dört yerinden yarahyarak öl. 
düren Çoban Halit oğlu Şahin lzmir 
ağır ceza mahkemesi>ıde muhakeme 
edilmek üzere Çeşmeilen istintak ka
rarnamesile lzmir hapishanesine geti. 
rilmiştir. 

Kararnameye göre çoban Şahin 
hakkında istenen ceza, Türk ceza ka
nununun 450 inci maddesinin üç ve 
döruüncü bentlerine göre ölü:n ceza-
sıdır. .. 

Tahkikat evrakına göre vaka şöy. 
le olmuştur: 

~ 
:ıt 
~ 

Diploma dağıtma törenin den iki görünüş. 

Şadiye genç bir kızdır. Anası 
ölmüştür. Babası Emin oğlu Ahmet 
kızını yamrul almak istemişse de ni
nesi razi olmamış ve kızı yanmda ab
koymuştur. 

Ha/.ıcıoğlu ihtiyat subay mektebinden mezun olan 1200 subay dün bügükbir törenle diplomalarını almışlardır .• Genç subaylar, Cumuriyet abldeslrw 
gelerek çelenk koyduktan sonra mektebe dönmüşler, burada General Ba/.is'in de genç subaylara söylediği nutukla törene başlanmış ve diplomal 

Bir müddet geçh"kten sonra Şadi- dağıtılnuştır. General Halis, mektepte yapılan büyük bir çeşmenin açılma törenini de yapmış, bahçede mezunlara çay ziyafeti verilmiştir. 

ye ile çoban Şahin sevişmeğe başla. ~--------~~----------------~-.,-----~~--~----~-------------------------------------------------------
mışlardır. Çoban ŞahJn Alaçatı sı-
ğırlarını her gttn otlatmak Uzere kı. 
ra ve dağlara götiirt!yordu. Şadiye 
de ninesinin bir kaç sıfırını sabahle. 

Tavla 
Hırsızhk 

lblamar cinayeti 
yin götnrnp sığırtmaca ıesıım ediyor- Mü saba kası 
du. Aradan bir mUddet geçtikten Ç l •• h 1 
sonra Şadiye ite çobanın sevlşttkleri o L ı a ınan muceV erter 
meydana çıkmış, ve ninesi km bu OKUZUDCU karşı aşmaya b. k . . de 
çobanla sevişmekten katı surette men Beşiktaşta başlandı ır sa sının ıçın 

Eski bir kıya davasına 
mada dün verilen 

ait duruş
karar 

etmiştir. Bllyilk tavla. müse.be.ka.mızm doku- bulundu 
Ba hadiseden sonra kız, çobana zuncusuna dün gece Beşiktaşta İskele 

yüz çevirmiş ve aradan uzunca bir ba§mda Bay Mes'ud'un "Deniz köşkü,, 
uman geçmiştir. Vaka gün6 Şadiye, kıraathanesinde başlanmıştll'. Dün ge
mğırJarı gene çobana teslim etmeğe ceki ka.rşİla§ınıya B. B. Mehmet, Hay
gitınJş. Çoban: rullah, Ferit, Eyüp, Osman, Harun, 

Istanbul ağır veza hakyeri, eski ( 
bir kıya davasına ait duruşmada dün 
karanın bildirmiştir. 

Adliye sarayı ya11madan 

- Kız ben seni alacağım. Benim- Zülfü, Enver, Enişte, Nazmi iştirak et
le gelir misin? Seni bana vermek migler ve bir beg oynanmıgtır. 
istemiyorlar ama ben alacağım, de. Müsabakaya. bu gece devam edile-
mt,., Şadiye de: cek ve Beşiktaş semti §ampiyonu se-

- Ben sana kaçamam. Seninle çllecektir. 
gelemem. ONUNCU MÜSABAKA 

Cevabını vermiştir. Bu mada Onuncu mUsabakaya yarın ak§am 
kızla çoban arasında bir milnakaşa saat sekizde Tophanede, tramvay du

... & . ıtlmuş, ve çoban 1~ndekl övendlreyl r~ kar§ısmdaki Bay ID\midin "Yeni 
~fıdiyp,nip, ayaklarına vurup takarak Türkiye,, kıraathanesinde başlanacak

--n "'on~ ye;e• düşürmüş ve üzerine atıl- tll'. Buradaki müsabakaya iştiraş et-
mıştır. mek istiyen oyuncuların saat sekizde 

Çoban kıza: "Seninle beraber ge. ''Yeni Türkiye,, kıraatahnesine gel
leceğim.,, Dedirtmek istemi~ fakat meleri l!znndır. 
onun b.u mütecavi7.ane hareketinden D!GER :MÜSABAKALAR 

Beşiktaşta lhlamur civarmda otu
ran Celal, kız kardeşi Zeynebi, Us. 

karısı ihsan zabıtaya baş vurmuş, bir küdarda oturan bir bahçivana nikah-
beşibirlik, 16 adet Mahmudiye, 6 a - Jamış. Zeynep, gelin giderken , ağa. 
det tek liralık altm, bir gümüş kemer, beyisi Celal, Hacı ile Hakkı adların. 
80 inci, bir kol saati, bir çift altın kiipe, da iki Arnavud tarafından vurularak 
iki adet altın yüzük, bir gümüş tepelik öldürülmüştü. Sebep de, kızla Ha.
ve saire mücevheratının çalındığını ih- cı evlenmek istediği halde, Celalin, 
bar etmiştir. Zabıta tahkikata başla - kız kardeşini başkasına vermesi ... 
ttu§, bunları bir hafta evvel ihsanın la- Hacı, bundan dolayı kin beslemiş, 
zı Zebraya misafü gelen mek • · arkadaşı Hakkı He birlik olmuşlar, 
tep .arkadaılarmdan Sais:nenin çal. bu' cinayeti işlemişler. 

Fenerde İskenderbey mahallesinde 
Tahtaminare sokağında 45 numaralı 
evde oturan seyyar satıcı Hüseyinin 

dıfi anla1rlmııtrr. Sainienin Çeşme ver lşte bu noktadan, ceza kanunu
kağındaki evinde araştırma yapılınış, nun ·idam cezası yazılı 450 .inci mad
bahçede bir saksının içindeki toprağa desine uygun olarak yazılan . muha

keme kararile ağır cezaya verilen bu 
gömülmüş olan 16 adet Mahmudiye ile 
gümüş kemer meydana çıkarılmıştır. 

Diğer mücevherat satıldığından tahki -kızan Şadiye ağır sözlerle mukabele- Diğer müsabakalar Eyüpte, Kadı-
de bulunmuştur. Çoban tekrar kıza köy, Üsküdar ve Sirkecide yapılacak- kat devam ediyor. Saime yakalanmıı -

hücum etmiş ve boğazındaki muhte- tir. tır. 

iki Arnavudun, bu kanlı suçu ta.sar
lıyarak işledikleri sonucuna varılmış, 
Hakkı asılmağa mahktim edilmiş, Ha. 
cı da, yaşının küçüklüğünden dola
yı asılmak yerine yirmi dört yı] ağır 
hapis cezası yemişti. 

nada hüküm giyen suçluların, ağ 

cezanın muvakkaten yerleştiği Su 
taı.ahmetteki Taş melıtep binasınd 
ve nihayet Y.eni postahane binasınd 
ikinci defa olarak duruşmaları rapd_ 
mıştı. Mütekait Osman paşa, öldü. 
rülenin erkek kardeşi Kamil ve da 
bir çok şahit dinlenildikten, vaka y 
rinde keşif yapıldıktan sonra, bu 
yeniden yapılan duruşma da bitmi 
ti. Bu seferki karara göre, CelAl 
kurşun sıkan ve isabet ettiren Hacr 
ile Hakkıdan hangisinin kurşunu ile 
ölümün vukua geldiği anlaş~ış, 
.. fanı gayri muayyen., ~· t4t'bilı ~ 

dilmiş. ikisinin de yedişer TJ'çuk yıl 
aiır hapse konulmaları kararlaştinl
mıştır. Af kanunu ve yaşı dolayı.sile 
Hacının cezası üç yıl dört aya indi .. 
rilmiş, bu müddeti mevkuf olarak 
tamamladığından sahverilmiştir. Hak· 
kının cezası da dört buçuk yıl ağır 
hapse indirilmiştir. Bu müddeti ta. 
mamladıktan sonra o da salıverilecek
tir. 

Jif renkli boncuklan dişlerile kopar. Eyilpteki müsabakaya önümüzdeki 
mış, kızın gene "Seninle beraber ge. pazar günü Eyüp iskelesi gazinosunda 34 ki 1 Q e $ r a r 
le«ğim.,, Sozilnü söylememesi üzeri- başlanacaktll'. Diğer müsabaka yerle-

ne: 
- mz seni of lak gfbf ke.seylm ı 

Demiş ve birdenbire bellndeld bı. 
çağını çekerek Şadiyenfn karnına 
aap1amış, bafmıaklanru yere dök. 
mtiş, bıçağını kızın vücuduna daha 
üç defa sokup ~ ve onu ol
·ctnrmiiştür. 

Kızın 15 - 16 yaşmda, kendisini 
mildafaadan Aciz vaziyette bulunnıa-
81 ve ona reva görülen ağır fiil bir 
tehevvllr e.seri olarak görülmediği, ço. 
banm canavarca bir hissin sevldle ve 
taammüden cinayeti işlediği hükmü 
verildiği için muhakeme.sinin idam ce
zasna temu eden maddeye göre ya. 
pılması istenmiştir. Muhakemeye ya. 
kında başlanacaktır. 

rini ayrxca ilan edeceğiz. 

Yük taşıma 
Büyük yük nakliyatı 

geceleri l)apılacak 
Sırtta yük taıınmasmın kaldırılması 

hakkındaki yayım dün Ankaradan vi -
layete telgrafla gelm.iıtir. Bu yayım -
da ıöyle deniyor: 

"- Memleketimizde hata hamal sır
tı: ile iptidai şekilde eşya taşınmakta -
dır. İnsan sırtı ile hamallık nihayet bir 

kül olan nakliyat işinin ilk kademelerin
den biridir. İnsan gücü ile insan sırtı • 
riın yalnız ve doğrudan doğruya bir na-

G • l b kil vasıtası olarak kullanıldığı devirler 
l1esun Vj Ô.get Üfçesi geçmiştir. Sıhhat bakımından bütün 

Giresun, 21 (KURUN) - Vilayet gününü ağır yükler altında geçiren güç 
meclisi ayın on sekizinde seçildi. 936 lü bir insan sağl2m da olsa bu işe uzun 
bütçesi 572.287 lira varidat a.di mas- mUddet dayanamıyacağı aşikardır. Bu 

raf ~bütçeleri yekônu ~7.412 lir~, fev- yüzden ölenlerin sayısı hadsizdir. Bu işin 
kalade masraf. bU:~sı 194.875 lıra o- diğer memleketlerde olduğu gibi el a
larak kabul edılmiştır. rabalarx ve sair nakil şirketleri vasıta -

[ KISA HABERLER ] 
• Yeni beş senelik yol programına 

göre bu sene Çubuklu - Paşabahçe yo
lu ikmal edileceği için inşaata ait ha -
zrrlıklara ba§larumştrr. 

• Ekonomi bakanlığı müşaviri Fon 
der Porten ile Bay Raufi Manyas İzmir 
limanının ıslahı hakkında tetkikat yap
mak üzere yann İzmire hareket ede -
ceklerdir. 

sile asrileştirilerek yaptırılması ve bil -
yük yük nakliyatının geceleri yapılma-

sı lazrmdır. Bunun için de ticaret odası, 
gümrük ve diğer alakadar daire murah

haslarından mürekkep bir heyet kurul

ması ve hiç bir tarafa zarar vermiye -
cek ve fiyatları pahalılaştırmıyacak bir 
şekilde halli icap eder. Halen çalışan 

hamallardan bir kısmının da bu işlerde 
çalıştırılması. ,, 

Beyaz mendilli ada
ma verilecektı, 

fakat ..• 
Evvelki gece Cağaloğlunda elinde 

iki bavulla şüpheli bir vaziyette dola
şan bir adam zabıta memurları tara -

fmdan çevrilmiş, bavullar açılınca için
den 34 kilo esrar çıkmıştır. Esrarlar 
küçük siyah torbalar içindedir. Uzer -

!erinde Vasfi ismini'taşıyan kurşun mil 
hlirler vardır. Bavulları taşıyan adam 
Fenerde Camcı yokuşunda 6 numarada 

oturan Hüseyindir. Esrarlan Bursada 
ismini bilmediği bir adamdan almıınr. 
Karaköyde Minerva hanında yazıhane -

si olan Jak Hayon isminde birisinin a
damına teslim etmek üzere Şeref soka-

ğına gitmiştir. Bu adam elinde beyaz 
mendille dolaşacaktı. Kendisine böyle 
parola verilmişti. llüsnü bavullan böy
le bir adama teslim etmeden zabıta me-

murları tarafından yakalanmıştır. Za • 
bıta dün Jak Hayon ile diğer bir kaç 

kişiyi yakalamıştır. Tahkikat devam et

mektedir. 

K aqbolan k1z1.n cesedi 
bulundu 

Beykozda oturan Seher isminde bir 
kız on beş gün evvel ortadan kaybol -
muş, ceketi ile ayakkabıları Beykoz ci-

varında bir göl kenarında bulunmuştu. 
Zebranın evvela bir gençle kaçtığı zan-

• İzmir beynelmilel panayırında bu -
lunacak eğlence kumpanyalarının geti
recekleri lfıbiyat aletlerinin hiç bir kay· 
da tabi olmaksum memlekete girmC9i 

için teşebbüslerde bulunmaktadır. nolunmuştu. Dün sabah kızın cesedi gö-

• • Müddti biten Türk - İtalyan tica- -ı;ıq uızı:ıı: l? :pqı?z ·q§ıw:ıp5 aupazn um 
ret anlaşması üç ay müddetle daha uza- hangi bir cinayete kurban gitmesi ih -
tı:lmıştır. timali kuşısında tahkikata ehemmiyet-

Yargutay, bu karan bozmuş, 

le devam etmektedir. Ceset morga kal
dmlmıştır. 

Bir muallim bayanın 3 5 
lirası dolandirılmış 
Feriköyünde oturan ve an yedincı 

mektepte muallim vekilliği yapan ba • 
yan Yektanın otuz be§ lirası dolandırıl
mıştır. Dolandıran Çemberlitaşta Ferah 
pansiyonunda oturan Hüseyin Hüsnü 
isminde bir adamdır. Bu zat kendisinin 
umumi maarif müfettişlerinden bazıla
rım tanıdığını ve bayan Y etkayı asale -
ten vazifesine tayin ettireceğini iddia 
etmi§, ilk masraf olmak üzere, 35 lira 
almıştır. Aradan günler geçip de bu iş-

• 1 
ten bir son çıkmayınca bayan Yekta za-
bıtaya başvurmuş, Hüseyin Hüsnüyü 
yakalattırmıştır. 

lzmir Panayırı. 
Hazırlıklara başlandı 
İzmir panayırı hazırlıklarına baııan .. 

mıştır. Geçen yıl deniz yollan tarafın " 
dan yapılan % 50 tenzilat bu yıl da ya• 
pılacaktır. Bu tenzilat panayınn açıl • 

masmdan on beş gün önce batlıya~ 
ve bir ay sonra bitecektir. Devlet de -
miryolları yolcu için % S, % 80, eşys 

için % 20 tenzilattan ba§ka bu Yıl ila • 
veten halk biletlerinden istifade yolla • 
rı verecektir. öğrendiğimize göre pavi• 
yon ücretlerinde de tenzillt yapılacak"' 

tır. Şehrimizden panayıra iştirak ede ,. 
cek tüccarlar bu tenzilatlardan haber .. 
dar edilmişlerdir. 

öLOM - Taksimde Namık paşa so- --------------
kağından geçen Tanaş oğlu Yorgi is-
minde bir adam birdenbire fenalaşmış, 
Beyoğlu hastanesine kaldmlmışsa da 
biraz sonra ölmiiştür. 

KAVGA VE YARALAMA - Seli -
miyede eczane sokağında oturan Be -
kirle ayni evde oturan İbrahim Uçüncü 
bir kiracı yilzünden kavga etmişlerdir. 
İbrahim bıçakla Bekiri sol kolundan ya
ralamıştır. 

GAZOZ ŞiŞESi - Nejad vapurun · 

Fransız ti!J·afrosu 
HALK OPERETl 

Ankara Yeni 
sinemada 

Cuma akşam 
ŞiRiN TEYZf 

Cumartesi akşam 
SEVDA OTELi 

da aşçı Ali ile dostu Naime ve kamarot-----------
Malik sarhoo. oldukları halde Galatasa - İı1.1111ıul Btltd"-''Sİ -t 

'.$ Bu akşam sar 
raydan geçerlerken yanlarından geçen S2hir1i'yaf roSU 20 de 
Emin, berber Umbo, Hakkı isminde 

üç kişinin Naimeye laf attıkları zanne- ııımııımm 
dilmiştir. Naime erkeklerin söz söyle -

mesine meydan bırakmadan şerbetçi • 11111 
nin önünde duran bir gazoz şişesını 
kapmış. Eminin başına vurarak varahı- m 
mıştrr. Sarhoş kadın ve yanındaki erkekl 
ler. yakalanm!ıtı.r. 111111111 

Tosul'l 
Komedi 3 perde 

ı 'ürkçeye çe\ iref1 
S. Mo~Y. 
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Unutulan • • • Uzaktan • • Yakından • • • 
Çocuk cemiyet ve 
sosyetenin çocuğu Londrada 

23 Nuan f>ir bQ§langıcın, bir 
ıealilaıfn ' ta kenduidir ve bir 
•cnıbolJür. 

Realiıedir. Bundan on beı 
yıl önceki 23 Ni•an Türkiyenin 
malıatlderatınJa bir •eri değifnıe
nin, lıötüdeıı iyiye, man~ızlık
tan manaya, e•irlikten hürlüğe 

geçifin ilaJe•i olmuıtu. Osmanlı 
imparatorluğundan Türkiye Bü
yük Mület Mecli•i hükumetine ge
N bunan top yekun ruhunu 
temftl eder. 15 yıl önceki 23 Ni
Nn, bütün bir inkilap davasının 

Esmer, uzun boylu 
b~r adam aranıyor 

' alevlendiği, büyük atqin parıl

'Jaılıiı gündü. Bu 23 Ni•an bu
gün bir seri halinde sayabileceği
mü inküap hamlelerinin kompr;-

1 melqmi.f ıekli idi. ı 

"' "' "' 
'23 Nuan bir •emboldür. Baha

nn bu güzel, berrak baktılı günü 
~ bapamıdır. V arlılıl'lrın 
baılaıtlığı, zaman içinde hakikat
lqmeie yüz tuttuğu çağların bay
ramıdrr. Bunun için, çocuk bay
ramı bize vait dolu günler hatır
latır. 

Büyilk aJamlann, büyük hadi
ulerin komprimelerini koynunda 
fafıyan bu bahar günü toprağa a
'tılan bir tohum gibidir. AçJacak 

· ~elilm, boy verecek lidanlan, 
tlallarJan .arkacak meyveleri 
içinde .aklıyan, bu eırarlı varlık 
tliütyanrn bütün mev.imlerini, bü
tiin laarikalannı, renklerini, ko
lnılannı, güzelliklerini tek bir 
tıluımlı kelime Üe ifade eder: 

Çocuk!. 
23 Niıan bir dinamizmin ba,

~~ langıe. idi, yani vaitti. 
. SoaY'iil hayatımızın b"§ angıcı 

ile, •oıyal hayata yarı ıoıyi:d bir 
maMuk olarak katılan imanlar a
raınJa sıkı bir münasebet vardır. 

;ocuk denen mahlUk da bir vaadin 
ve Jinamiunin ta kendisidir. 

Boğulan kadın 

Londranın karışık sokaklı, İtalyan
lar, Yunanlılar, Fransızlar, Maltızlar, 
Çinliler, Zenciler meskun Babil kulesi
ni andıran bir mahallesi vardır: Soho ! 
!şte burada geçen gilnler, katile yahut 
katillere dair hiç bir iz göstermiyen 
bir cinayet olmuştur. 

Bu mahallede Janet Koton adın
da bir genç Fransız kadını oturuyor
du. Bunun vaktile bir kocası varmış, 
fakat uzun bir mUddettenberi nereye 
gittiği bilinmiyen bu kocadan hiç bir 
haber alınmamış. Kadın genç ve gü
zeldi. Geçinebilmek için gençliğinden 
ve güzelliğinden istüadet etmek yolu
na dUşmüştU. Bir sabah, on dört ya
şında bir çocuk kapısını iterek odaya 
girmiş, kadını yerde hareketsiz yatar 
bir halde bulmuştur. Hadiseden haber
dar edilen zabıta hemen işe başlamış
tır. Kadının yüzünde vurulmaktan ba
sıl olmuş çürükler vardı. Ayni zaman
da boğazına sıkılmış siyah ipekten bir 
tutar bttlunu}'&rilu. Koton bununla ~ 
gulmuştu. Katilin bıraktığı biridk iz 
bu fulardan ibaretti. 

Yirmi kadar detektif uzun gece 
yeni yeni izler bulmıya çalıştı. Kadın
la alakası olanlardan biri anlatıyordu: 

- O akşam Jan Koton'la buluşa
caktım. Kendisine önceden haber ver
miştim. Fakat bir kağıt aldım. Bu 

Hey· gidi zen
ginlik hey ..• 

Koca yelkenliyi deniz 
ortasında bırakmış .• 
GUnün birinde bir zenginin, artık 

canı sıkıldı diye bUtün servetini soka
ğa attığını, yahut bir kumpanyanın 
usanarak koskoca bir Transatlantik 
vapurunu Okyanos üzerinde kendi key 
fine bıraktığını işitirsek §8.Şmıyaca

ğız. 
Kuveliye vapurunun kaptanı Antil 

denizi açıklarında gü~l bir yelken ge
misinin suların akıntısına kapılarak 

gittiğini görmüş ve önünü kesip gemi
yi vapura bağlamış. 

Arana tarana gemi sahibini11 bir 
zengin Amerikalı olduğu anlaşılmış. 

Kendisine haber verilerek, geminin ne
reye götürüleceği sorulmuş. Zengin 
Amerikalı da şu cevabı vermiş: 

- Ne bileyim. Artık hoşuma git
miyor, istemiyorum! 

Heygidi zenginlik hey! 
• 1 

Çıplaklar klübü~de 
Çıplaklık Amerikalılarca pek mü

sait bir surette karşılanmıştı. Bu ye
ni modayı hoş görenler çoktu. Hatta 
bu tarzda yaşamayı en uygun bir usul 
görenler "Çıplaklar klübU,, namile bir 
de klüp açmışlardı. Son zamanlarda 
kendilerine bir daktilo lazım oldu. Ga
zetelere ilan verdiler. Müracaat ede
cek bayanlara seçme şartlan da bil
dirildi. Bir çok beklediler. Nihayet bir 
kişi müracaat etti. Hiç olmazsa klüp 
idare heyeti imtihan etmek ve seçmek 
için uğraşmak zahmetinden kurtulmuş 
oldular. 

Süt günü 
Geçen yıl bir İtalyan mühendisi 

sUtUn kazeinini asit sulfrik ile mu
amele ederek sun'i yün yapmıya mu
vaffak olmuş ve buna "silt yünü,, adı
m vermişti. Bu muvaffakiyetin tekA
muı ettiği ve ticaret aahasma girmek 

akşam mazur görmemi bildiriyordu. 
Bir müddettenberi uzun boylu, esmer 
bir adamın tesiri altında bulunduğu
nu biliyordum. Bu adam iki yahut üç 
gün önce gelmişti. Koton bundan çok 
korkuyordu. 

Polis bu esmer, uzun boylu adamı 
aramaktadır. 

23 NuanJa sosyal bir tloğuıun 
vaitliliği vardır. Çocuk baYT.amın-
Ja ba vaitleri tahakkuk ettirecek, 

_.....,.. ..... ...,,. ... ._ ........................ _. 

daha üerilere, daha yeni ufukla
ra gÜ/ecek in.anların hayatına a
it vaitln Jalgalanryor. 

15 ıene evvel çocuk cemiyetin 

cı 
·::-::-·:-::·::-::-::·::·::-::-::-::-

Bir ayda 
10 bin aşk mek
· tubu ahyormuş 

Bazı seslerin büyük bir cazibe ta
ş:dığı, bir çok kimselerin yüzlerini 
görmedikleri kadınlara sadece sesle
rini dinlemek suretile aşık oldukları 
söylenir, işitilir. Bu arada radyo ispi
kerinlerinin adlan geçer. Hollivuttan 
gelen haberlere göre oradaki radyolar 
dan birisinde bu bahis üzerinde bir re
kor kurulmak veya kırılmak üzeredir. 
Resmini gördüğünüz bu bayan ayda 
on bin aşk mektubu alıyormuş .. 

üzere bulunduğu anla~1lıyor. 
Bir Fransız şirketi mühendisle an

laşarak bu yün için bir fabrika açmak 
sal8.hiyetini almıştır. Yalnız yeni ya
pılacak olan bu yünün, tabii yünden 
daha ucuza mal olup olmıyacağı §im
diden kestirilemiyor. 

Alman yada lakaplar 
Alınan hükfuneti yeni bir karar çı

karmıştır. Bütün Almanlar, halis Al
manca isimlerden kendilerine lakap 
alacaklardır. Bu isimler için de bir 
liste neşredilmiştir. Yalnız eski lakap
lardan bazıları istisna edilmiştir. Mar 
go, Helen, Hanriyet, Alis, Şarlot gibi 

Bununla beraber Hitler'e karşı o
lan bağlılığı göstermek, Almanyanm 
borcunu ödemek için onun itimad et
tiği devlet adamlarının lakaplarını al
mak tercih ediliyor. Adolf gibi. z 

parçalarımız 
"Conlerencia,, nın •on ıayu 

Ja Albert Flament, dünün ve 
günün ycqayı§ ınd aki ayrıl ıkl 

ölçüyor. Tarihe karııan Pari•, 
rihin malı olan F ranıız bu ıa 
lalarda yaşıyor. Görü/mü§ ta 
lolardaki canlılığın hayalle eri 
lenlerden ne kadar ayrı ve ba 
bcqka olduğunu bilirıiniz. 

mür, akan bir sudur ve tarih 
tekerrürden ibaret olıa bile. 
den damlaların hiç biri bir l:cı 
daha önümüzden geçmez. 
konferansda ıanat havasında 
nallarının seıini bırakm~ ada 
lar, yaıayışları, çevreleri, öde 
lerüe ycqatılıyor. Bunun taı ı 

bakımından .değerini ıöyleme 

gerekmez. O kadar açık bir §e 
dir. 

Ben, kendi payıma baıka cli 
lerde, bcqka ülkeler için yaz.ıla 
bu türlü e•erleri gördükçe, içi 
de sancı kadar kuvvetli ve keıhi 

bir acı duyarım. Evet çünkü bu 
ların hiç biri bizde yok. Hatır 

yazmak, Şarklının tevazuunu i 
citmİ§, gördüklerini kağıda g 

çirmeğe iıe üıenmiş gibidir. 

Bugün eğer bir kaç "kalem,, i 
emeği de olmıua, çağların bi 
çok özel renklerini görmeğe er 
miyeceğiz.- Onların emeğile ula 
tıklarımız i•e bana sevinç yerin 
keder veriyor. Çünkü bir tek k 
lemin verimi bu kadar zengin 
lurıa, hepıinin borçlarını öclem 
sinden doğacak uçsuz bucaksı 
hazineleri anar, yanarım. 

Edebiyat tarihimizin alaca k 
ranlığı bu yüzde,. dağılamadı. En 
büyük ıairlerimiz1 ilim ailamla
rınnz hakkındaki bilgimiz yarım· 
dır. Hele biyografi yönünde büs
bütün zavallıyız.. Saraylarımız, 

kendi ıehnamecilerimizin eserle-

S. Gezgin 
- .- '(T,(tf-fpp c;:wfovt rPvir· ri7Y 

liayramını kutluladık. ŞimJi ıo..- ======~ 
yele ~ocafanun bayramını yapı- Güler bu kalölrğa yaldaımıı, baba11nın aıbam-
)'OTld. da ayakta dunıyordu; ilk defa gördüğü doktor Çe

Satiri Ertem 

Halk partisine yazılacaklar 
Cumuriyet Halk Partisine yeni üye 

yazılacaklar için üç ayda lıir tören ya
pılacaktır ve üyeler partiye bu suretle 
gireceklerdir. Bu törenin programları 
tesbit edilerek bütün kollara gönde
rilınietir. 

ARASTA ARAŞTIRMALARI
NA YENiDEN BAŞLAN/YOR 

Geçen yıl şehrimizde eski eserler a-
~ok fena ve gayri sıhhi olduğunu ileri 

ter'in geldiğini yazmıştık. Profesör Sul
tanahmetteki yanm kalan hafriyata de
vam edecektir. 

Müzeler direktörlüğü mimarlan ta
rafından da hafriyatın planı hazırlan -
maktadır. 

Kazı yerinde bulunan bazı binalar 
bu yıl istimlak edilecektir. 

ŞEHiR BÜTÇESi 
İstanbul belediyesi ile beraber diğer 

raıtınnası yapan profesör Baks -
edilmiı ve tetkiklerine ooşlanmak üzere 1 
bir sıra dahiline konmuşlardır. İstan -, 
bul belediyesinin bütçesi 3 7 nci sırada
dır. Bu numara tsanbul bütçelerinin 1 
llu ıene daha erken tetkik edilerek iaceı 
edUeceflnl göstermektedir. Onun için l 
bUtç.ntn, tstanbuldaki tatbikatı daha er 
kenden yapılabile.cektir. ' 

tiner, ona derin ve korkunç bir sükut ile bir eski za -
man tövalyesi gibi zırhlanmıı görünüyordu. Güler bu 
adamdan sebebini bilmeden korktu, oyunu seyreder 
ıibi görünerek ülkeler arası bava yollan anonim ıir
ketinin bekar idare meclisi azasını inceden inceye 
gözden geçinneğe batladı. 

Bu adamın Gülerle evlenmesi dütünülınÜttü. 
Gülerin babası orta halli bir memurdu, genç ya • 

ıında kanımı kaybettikten sonra kızını bin türlü 
güçlükle, fakıt iyi denilebilecek, göğüs ıerilerek or· 
taya çıkanlebilecek bir tekilde okutmuıtu. Güler bu 
yıl Amerikan kız lisesini bitirerek diploma almııtır. 
Hüseyin Tok kızını bi.a dereceye kadar getinniıtir; 
fakat dile kolay, ne çektiğini bir kere de ona sorma
lı!.. Yakansa yeni girdiler, ya üç ay sonra? .. Kızını 
Onivenite tahsiline c!evam ettirebilecek mi, yoksa 
hazır kısmeti çdmutken masrafı tabiatile damat ta -
rafından ödenecek olan parlak bir düğünle bu sıkın
tıya artık bir son mu venneli? 

Güler babUmın kendisine henüz açmadığı bu giz
li dütüncelerini apaçık konutmutlar gibi biliyordu; 
Sevim; mektep arkadaşıydı. Sevimin babası Vural 
Gündoğdu ile Hüseyin Tok lazlannın diploma aldık
tan gün mektepte verilen partide taıutımılardı; pek 
ırkı fda olmalanna in-ıkan verecek kaear bir zaman 
geçmemiıti ama Vural Gündoğdu bu maliye memu
nınun ahbaplığını değerli bubraıştu, ticaret evinin 
vergi işleri için günün birinde bu ahbaplıktan her 
halde faydalanM:ağını düşünerek Hüseyin Tokla sık 
ırk buluımak frrsatlan hazırlamıfb, dostluğu ilerlet
mİltİ; aricadaıı ülkeler arası hava yolları idare mec
lisi azası Sabri Uçann kendi halinde ağır batlı bir 
k•z1a cvlc:ı-·d;: is~cd:ğini öğrenir.ce de Gülen ha -
tırlıımış, onlan tanıttırmak için bu i.eniz gezintisini 
hazırlam.ııtı. Vural Gündoğdu i~ bu dilekle giri9 -
tikten IOIU'l1 kendi eflenc!eSinl de clatünm6t, Ziın • 

mennanın o günlerde btanbulda bulunmasını fırsat 
bilerek ortağile kanıını da çai'ın:mıb. Vural Gün -
doğdunun kansı Bedia da eilenceyi kendi kötesin -
den lammnlamaiı unutmamı§, o da z:evk ortağı Re -
fiayı fu günlerde henüz öhnüt olan kocasının yasını 
hafifletip dağıtmaia yardan eder diyerek alıp getir
miıti. ilhan ise her türlü top~ululdarda mutlaka bu
lunurdu. 

Bu itlerin böyle olduğu gün gibi açıktı. 
Güler uzaktan uzağa boıuna giden ilhanı bir ko

lunda Sevimin annesi, bir kolunda Relia ile sarhoı
luktan ve den.izin aallanbımdan üçü bir vücut gibi 
olup biribirlerine girerek alt kamaraya doğru mer -
divenleri İnerken gördükten sonra Sevimin yeniden 
hırçınlaşacaiını dütünmüı, biraz da kendisi hırçın -
latrnıı, fırsatını bulup e•ki arkadaıının yanından ay
nlmııtı. ilhandan· ekmek çılanıyacağı anlaıılıyordu; 
kim bilir, belki c!e bu bay Sabri Uçar? .. 

Yatı pek o kadar az olmamalı, yüzü de pek o ka
dar sevimli değil, Özenle yana taradığı sekiz on tel 
saçı da batını pek örtemiyor ama, kim bilir, belki de 
bu bay Sabri Uçar? 

e 
ilhan erkeklerin ve Gülaırin briç maıasınm baıın -

da kumara, Zimmermanın karısının uykuya dalmıı 
ve Sevimin bir kenarda yalnız kalımı olduğunu gö -
rünce sahiden sevindi. Gezintinin baıındanberi bir 
türlü anasından vakit bulup da kızına yaklaşamanuı· 
tı; halbuki ona verilecek mühim haberleri vardı. 

ilhan Çıplaklar birliğine yazıldıktan sonra bu yeni 
dini yaymak için bir misyoner gibi çalıııyordu ve 
yine bir misyoner taktiği kullanarak söyliyeceklerini 
herkese söylemıeide beraber herkesin ayn ayn kula
ğına f111ldıyordu. Bu ıözde gizlilik ona üstelik bilin
mez ve bilinmesi istenilir teylerle dolu bir adam hali 
kazandınyor, böylece merakı kamçılıyor, ıözl.i da
ha çok ve ~a çahuk yerini buluyordu. 

Sevimi yalnız yakalayınca açıktan: 
- Oh, dedi, hele elime geçtin ... 

Ve Sevimin kızgınlıktan titriyen küçük beyaz 
ellerini avuçlarının içine aldı, onun sinirliliğini an
lamanuı göründü. 

- Çıplaklar birliğine girmek istediğini ıöylemiı~ 
tin; konuıtum, alacaklar! · 

ilhanın ıözü ölçülmüı, biçilmiı, yerinde ve za • 
ınanında ıöylenilmiıti. Sevimde kızgınlıktan İz kal • 
madı; gözleri sevinçle parıldadı: 

- Ne diyorsun! .. Sahi mi? Seninle beraber mi gi
deceğiz? Ne zaman? 

ilhan biribirini kovalıyan sorgulara yalnız tatlı 

bir gülümseme ile kartı koyuyordu. · 
ilhanla beraber, sağlam vücudunun çizgileri ka • 

dınların kafalannın içinde şimşdder tutuıturan il
hanla beraber Çıplaklar birliğlne gitmek! Sevim; l'Ü

rek çarpıntısından tıkanacak gibi oluyordu. Deli • 
kanlı: 

- Of, acıtıyorsun! 
Dedi; genç adamın avucunun içinde tuttuğu kü

çük beyaz eller, ne yaptığını bilmiyerek, ma:ıikürlü 

tırnaklarile tlhanın elini çimdiklemiş!İ. 
- Oç gün kampta k"l"'caksın; eve bir yalan at. re

<'e ~e J"elmh·cceksin ... Yarın •a'>ah •r';'z vapurunda 
Köprüde Adalar iskelesinde buluıahm! 

9 
Briç bitmitti. Sabri Uçar Gülerle konuşuyordu. 

Genç kız, ülkeler arası hava yollan idare meclisi 
azasına mnmağa batlamııtı; onu artık eıkiıi kadar 
sevimsiz bulmuyordu. Hele konuttukça dütüncelerİ· 
ni beğeniyor, derli toplu bir adamla karıılaıtığını an
lıyordu. Önce arada bir çok aykınlıklar bularak bu 
adamla evlenmeği büsbütün istenmez bir tey san • 
mr,b; timdi gitgide kendisine göre bu evlenmeii 
güçleıtiren sebeplerin bire, yalnız: bire indiğini gÖ • 
rüyordu: Yat futa. {Arkosı var) 
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23 Nisan Kor~ellcı Ka~ın 
Ulusal eğemenlik bayramımızı 

yarın kutluluyoruz 
19: Haberler • 19,llS muhtelif plaklar. 19,30 

Çocuk e~eme kurumu namına konferans. A yın sonu geldi. Nerde il!le dUk·ı 
20 gitar ve çembalo aolo (pl!k). 20,30 ettıd cek. lstiyecek ama kasa.da 

- P'raMı.Zcadaıı -

- Kim, Jül mü? .. 

• • • 
Çocuk bayramı ve haftasının programı yo orkeatraları. 21: Sllrpriz. (Son haberler. kin sa.bibi gelip kira istlye-

SUrprlzden sonra). Saat 22 den aonra Ana be§ para yok. O kadar yok ki bayan 
dolu ajanmım gazetelere mahalla havadJı Raşel her zamanki gibi dUkklnmm 
ııervtsı verllecektlr. önUne çiçek dolu aepetler koyama.dı. Yal 

Kış gelmişti. Raşel artık çiçek u.-
tm alacak halde değildi. Borçlarını 

ödemek için Jül'ün vaktile kendisine 
hediye ettiği elmaslarını satmıft.I. Bir 
gün Jül gene önce !det edindllğ za
manda dUkk!na geldi. Rqe1 onu pek 
IOğuk kartıladJ. 0 buhranlı gUnUnde 
imdada yeti§memi§ olmasını blr tür
lü affedemiyordu. Fakat ne de 018& 
kalbinde küçük bir sevinç uyanmıetı. 
Bir şey konuşmadılar. Bir iki defa da 
böyle geçti. 

E'tninönü Halkeuindcn: 
Türklye Bii: Jk Millet meclisinin 

ilk açılma günU Evimizin Cağaloğlun
daki merkez salonunda kutlulanacak
tır; 

1 - Kutlulama 23 nisan perşembe 
günü saat (15) de ba§lıyacaktır . 

a) İstiklal ma:-şı (Şehir bandosu 
tarafından) 

b) S<>ylev (Mediha Muzaffer Bay
sal tarafından) 

c) Konser (Şehir bandosu tarafın
dan) 

2 - Bu toplantıya blltun yurtdaş
lann gelmelerini dileriz. 

BEYOGLU HALKEVlNDE 

Beyoğlu Halkeuinden: 
ınusal Eğemenlik bayramını kut

lamak Uzere 23 Nisan 1936 perşembe 
gilnU saat 20,30 da Evimiz salonların
da yapılacak toplantının programı 

şudur: 

ı - tstikl.AI marşı, 2 -Konf eraıis 
(Ulusal Eğemenlik), 3 - Müzik (Be
loğlu Halkevi Ar §Ubesi), 4 - Evimi
zin bir yıllık spor çahşmalarmda ka
zananlara diploma, madalya ve kupa 
dağı~ töreni, 5 - Gösterit (Beyoğ
lu Halkevi Gösterit şubesi). 

Bu toplantıya evimiz ilyelerini ve 
bütün yurt.taşlan ç&ğmrız. Çağın 

kartları evimiz direktörlüğünden alı-

nır. . 
YAPILACAK TOPLANTILAR 
24 Nisan Cuma: AlayköşkUnde gös

terit saat (16,30) da, 25 Nisan cumar
tesi: Eminönü mıntakasmdaki ilk o
kullardaki kimsesiz talebeye Ferah tl
~;atrosunda müsamere saat (9) da, 26 
• 'isan pazar: Alay köşkUnde gösterlt 
ı:-aat (16,30) da, 27 Nisan pazartesi: 
Ala~köşkilndc gösterit saat (16,30)
da, 28 Nisan salı: Gilzel okuma ve söy
leme müsabakası. Saat (16) da, 29 
Nisan Çar§amba: Alayköşkünde gös
terit. Saat (16,30) da. 

23 NlSAN ÇOCUK BAYRAMI PROG
RAMI 

1 - 23 Nisan günü çocuklar Fatih 
parkmdn saat (10) da toplanacaklar, 
Çocuk Esirgeme kurumunun bayrak
larile süslenmiş otomobillere binecek
ler, önlerinde şehir bandosu o!duğu 
halde sıra ile belediye, Parti, Halkevi, 
Çocuk F.slrge~ kurumu, KültUr di
rektörlilğtl, vilAyet, lırtanbul komutan
lı#mı ziyaret ederek ııaat (12) de Tak-

rinde bile canlı değildir. O yolda 
aydınlanmak iıtiyenlcr, hep /renk
lerin "ıelaretname,, ferine b"f 
vunırlar. En yakın günlerde ae
çen "Lale 'devri,, ancak 'hayalle 
rüılenmif •ahneleri andın)'Or .. 

Gerçek bir tasvirine hiç bir yaprak
ta rastlıyamauım.z. Bugün bir 
çırağan -alaının, bir helva ıoh
betinin dekorlarını kim biliyor?. 
Ve nerede görmüıtür.? Harp mec· 

sim Cumuriyet abidesi önüne çıkını~ 
bulunacaklardır. ~-------------, 

Bu saate kadar lbide önünde topla-
nacak Parti, hükfunet erk!nı ve yilk
sek tahsil gençleri ve muhtelif mek
teplerin izci ve talebeleri de dahil ol
duğu halde Kültür direktörlUğil ve 
Beyoğlu nçebaylıfının tayin edecekle
ri salahiyetli memurların gösterecek
leri yeilerde mevkl alacaklardır. Me
rasim ıu §ekilde yapılacaktır: 

a) Saat (12) de eelıir bandosu ta
rafından lstiklll marp çalınacak ve 
meydanda hazırlanan direğe TUrk bay 
rağı çekilecektir. 

b) C. H. Partisi, tııtanbul Halkev
leri adına Eminönü Halkevi, belediye, 
Çocuk Esirgeme kurumu, Milli TUrk 
talebe birliği ve diğer arzu eden mü-

BORSA 
2t. 4 . 936 

lllr.alannda Jlldrı lşaretU olanlar, llze 
rinde onıaaıele görenlerdlr. Rakamlu 
..t H de kapeDJt •tıt ft,Tatlanım. 

PARALAR 

•Loncır. 623 •Vtyana u.-
•Nevyork t26- • lıladrld 16 -
•Partı L67.- • BerltD 1!2.-
• lıflla.no lll9 - • varoova 14.-
•BrOkMI 8'.- •Budal)efte ııa.-

• At1Da 1:8.- • Btıkret 16 -
•Cenevre -oo.- • Belgraô l>2-
• Sofya ti.- • Yokohama 6'-
• Am.sterdam sa-. • AJt.ın 1171J-

•Prat 112- •B&nknot 289-
• Stokholm ıs8-

esseselerin getirecekleri çelenkler Cu- ç E K L E R 
muriyet Abidesine konacaktır. 

• IAıdra titi;26 • Viyan• &.lla6ı~ 
c) Halkevi Başkanı Agih Sım Le- • Nevyorlr J.7006 • lıladrld l>.819'l 

vent ve Milli Türk talebe birliğinden • Part. t2 Ob7fı • BerllD 1,9770 
Abdülkadir Karahan bugün hak- • MlllDo tO()!l) • vaqon '2266 
kında ir.ahat verecekler ve çocukların • Br11Ual uo • Bud•ııette •.bf86 

kl •A.._- •0 b~7 • ...,,,._, l""llfı70 bayramlarını kutlulayaca ardır. ...... .. ,.,.......... vo 

Cu •Cenevre :.ıı... * Bel__.. ~ 91l> ç) Hep bir ağır.dan söylenecek - •·-
• Botyş U,,oeo • Yokohama 2.7b00 

muriyet marşı ile merasime nihayet • Amaterdam 1.1719 • Moslı:ova :at D37ö 

verilecektir. • Prat 19,i!J • Stokholm B l1SA 
2-Çocuk alayı köprllden geçer-11------_..,...,--·-----ı 

ken vapurlar tarafından düdükler 
çalmarak sel!mlanacaktır. 

3 - Çocuk Esirgeme kurumu tara
fmdan §ehrin muhtelif yerlerine veci
zeler yazılı levhalar a.sılacaktır. 

4 - 23 Nil!lan gUnU otomobillerle 
kafilenin geçeceği yol gUEergthma, 

ESHAM 
lf B&Dkaa 10 80 

, Anadolu ~80 

Reji ~ 12b 
Ştr. Hayrt,y 16.CXX> 

• Kerkes Bank ftft W 
U. Sigorta .00 

• Ponomontı tl,W 

l'ramvay 11,00 
Çimento 10 6~ 
Uoyon DeL 000 
Şark Del )00 
Balya JOO 
Şark m. ecu ) 00 
Telefon >00 

Çocuk Esirgeme kunımu tarafından •---------------• 1 

hazırlanacak vecbıeler atılacaktır. l•ttkrazlar Tehvlller 
5 - 23 Nisanda öğleden 10nra muh 

telif istikametlere hareket edecek 
tramvaylarla çocuklar gezeceklerdir. 

6 - Her kua mmtakumda, Ço
cuk E!lrgeme kurumlan Parti bq
kanlarile elbirliğl yaparak 23 Nisan 

• 1933 T.Bor. ı ~u.o Elektrik 00,00 
.. • • n •.tı> TramT&J ısı. 70 
• • • m 22.f>2 Rıhtım ti.Ol> 

• tıtnr.DahW 119 00 Anadolu ı ~ 6b 
Ersen1 ht1k. 96,00 Anadolu D tU:ı 

1m A 11 ıooo ADadOlu m tli90 
S. Ersurum 116. • M.UmeNtl A t>1 00 

gUnü ve gecesi kutlulanacak, eğlence-ı~=::;::==========::;ı 
ter tertip edilecektir. Zahire satışı 

7 - 23 Nisan Tilrkiye BUyilk Mil- 1---------------ı 
let meclisinin ilk açılış gUnU olduğu 
tarak kabul edildiğinden devair, mii
essesat, ticarethaneler ve evler Tilrk 
bayrağı ile beraber mUmkUnse birer 
de Çocuk Eıdrgeme kurumu bayrağı 
asacaklardır. 

8 - 23 Nisan gUnU. ilk ve orta o
kullarda konf eran!lar verilecek ve 
eğlenceler tertip edilecektir. 

9 - Çocuk bayrammda ve Çocuk 
haftası içinde gazeteler bu me\'Zllla· 
ra dair yazılar yazacaklardır. 

btulıal Ueare& .. ub1re boraMIDda dQa 
muamele JÖreD (kDo) maddeler: 

Kf. P. Kf. P. 
Nev'i: lCD u l!:o ~ok 

Buiday (JU111U1ak) 6,20 6,31 

" (sert) 5,30 5,33 
Çavdar 1,4 
Tiftik (ıml) n.a 84,35 

,, (deri) 70,20 

" (Jqb) 71,10 74,30 
,, (Kaba) 67,S 

iç fmddc 42,20 
Ta..- ct.i.i adedi 17,20 

10 - Çocuk haftasının diğer altı 
gUnUnde yapılacak topluluk ve hare-

ketleri Kültilr direktörlüğU, Çocuk E- ===============! 
sirgeme kurumu ve Hnlkevlerl b&.§- T k • Çarıaınba Perıembe 
kanlıklan te~kU!tlan içinde ayn a~ 8 Vlm 1 Niıan Nisan 

18,30 

dUzenlfyecekler ve programlarmm -ı::z::===-=t auuııarem ~9lıluharem 
tatbiki için birlbirlnden istiyecekleri Gb dolıllO S l 7 :ı ı S 

Yardımlar olursa bildireceklerdir. GOD babfl 18,:52 18.53 
Babalı D&m&m 5,00 5 00 

23 NİSAN BALOSU otıe IWllU1 12 13 1~ 1~ 
ikindi namam l 5,59 J S,59 

C. H. P. İstanbul merkezi tarafm- AJqam DUDUJ 18,52 18.53 
dan 23 N~anda fırka aalonlarmda bir Yata oamuı 20.28 20,30 
balo verilecektir. lmııak ~.28 Ş.26 

ruz kUçUk nerkla demetleri aldı. Bağ
larını ~özdil, bir çanak içine koyarak 
camekandaki mankenin yanma yer
leştirdi, 

Kendisi de dUkklnm kapw önün
de duruyordu. Mtlftert davet eder gibi 
bir vaziyet atm11tı. Fakat bugUDlerde 
aksUikler biribiri U.tUne yıflJmıltı. 
Dükkln önünden geçenler yarım met
ro kordell olsun almak istemiyorlar, 
cameklna yan gözle bile bakmıyorlar 
dı. 

Rqel kapıda durmaktan yonıldu. 
İçeriye girdi. Yazı muumm ~a 
geçti. Kalemi eline aldı. K1ranm bir 
kaç gUn tehirini rica etmek için dttk
k&n sahibi gi§m&ll kadına bir mektup 
ya.zmıya başladı: 

''Bayan, kocanız it için geldiği va
kit, buradaki namus kokUsunu hisse
dince •... ,, , "Bu kUçUk ticaretimi hima
ye eden zata ınUracaat etmek için ba· 
na vakit bırakmakla bir §eY kaybede
cek değilsininz.., 

Mektubu bitirdikten sonra rahat 
bir nefes aldı. Bay Jill'Un gelmek za
manı idi. Bu JUI çok iyi bir adamdı. 
Bağlan bahçeleri va.rdı. Evli idi. Yir
mi sene önce Ra§el'i bu ile yerle§tir· 
mi§ti. Şimdi artık ihtiyarlamıg olan 
bu iyi adamın gözleri hall eskisi gibi 
parlıyordu. Ara.sıra, birşeyler almak 
bahanesile yanında gilael bir hizmetçi 
kız olduğu halde dUkklna gellrdi. Var
sm, gelsin. Raeel böyle kUçUk t:eYlere 
ehemmiyet verecek değildi. Hani ıim
dl de gelse. Kordellcı bayanı onun 
gelmesi kurtaracaktı. Himaye ettiği 
kadının ihtiyaçta olduğunu görünce 
elbette yardım edeoekti. 

Kapı açıldı. Ratel parlıyan gözlerl
le bakmdı. Hayır, Jül değildi. Bu ge
len, kara bir pla bUrilnmtlt ihtiyar 
bir kadındı. Bu, kat kat olan 6tekli
ğini toplıyarak sandalyeye geçip otur
du. Derin blr nefes aldıktan eonra çe
nesini açtı. Havadan, kartı evin ka
pıcıımm hastalığından, erkeklerin çap 
kmlıklarmdan, kızlarm hafifllklerin
den bahsederek çekiftirmelerine de
vam etti: 

- Ya §11 Jiron eokağı ihtiyarmm 
vak'asmı duydunuz mu? 

- Hangi ihtiyar? 

- Canım, 111 Ltlk otelinde oturan 
herif. Gece evine gelmemi§. Evindeki 
küçük hizmetçi ile bçmıe diyorlar. 
Ben inanmadım ama. .. 

Gene bir gün Jül gelip u.ndalyeye 
oturdu. Ra§el'in yllzüne dikka.Ue ba
karak dedi ki: 

- Olur §eY değil! Sen bugilıJerde 
adamakıllı gençleşmişsin. Kordellcı 
kadın karşısındaki aynaya baktı ve 
hafifçe gillilmsedi. 

Bir gün dükklna genç bir adam 
geldi. 

- Ben, Aymar mağazasmnı ko
misyoncusuyum. Size bir takım nümu. 
neler getirdim. 

Dedi. Genç i!;erlye girerken dilkkl
na güzel bir koku yayıldı. Rqel Myle 
nUmuneler getirenlere her Am&D: 

- İflerimiz yolunda değil. Şimdi
lik bir §eY almama. imkin yok. 

Der başından savardı. Bugün, bu 
güzel kokunun tesiri ile bunu diyeme
di. Genç masanm ba§ma geleli. Çan
tasını açtı. NUmunelerini göster.irken 
Rqel onun başına doğru eğilmı,tt 
Kapı açıldı. JUi gİI1li. Onu bu vaziyet
te görünce: 

- Oh, oh, ne iyi! Galiba gençleri 
kabul etmek için sen de gençleşmenin 
yolunu buldun. 

Dedi. Komisyoncu çantumı kapa
yarak çıkıp gitti. Raşe! bir ltY eöyle
medi. Yalnız omuzlarmı kaldmiı. 

Jül pek hiddetliydi. Sandalyeye o
turdu. Bir iki dakika içinde öfkesi geo 
tL Tatlılıkla sordu : 

- İşler nasıl gidiyor? Anlatsana! 
- Günden gttne fena. ;1 ~u • 
- Ya, öylemi? Kaç gilndb.ceJqo-

rum da bana bir gey aöylemiyonwı. 
PekAll. Şimdi de bnuun çareelne ba
kalım. Söyle, her ne iıstiyorsan, her 
ne lA.znnsa söyle. 

-Her ne lbunsa mı? - ... 1 
- Evet, her ne lbmısa ! Şimdi ti&o 

nlm. vaziyetim evvelkinden daha lyL 
Karım oldukça bUyl\k bir m1raaa kon· 
du. Bundan sonra ne alacaksan para· 
l!ltnı peoin vermelil!lin? Böyle zilppele
rfn aldatıcı sözlerine kamp da veresi· 
ye mal aldm mı, başka tUrlU Memlye 
mecbur olunun. Öyle 181 olmu. Ala· 
cak verecek itleri ikimizin arasmd& 
kalmalıdır. 

........................................................................................... 

lngiltere Almanyaya 
nota hazırlıyor 

Almanya bir tecavüzde bulunursa ... 

lirlerinin, sefer kalkınqlannın iz- --------------- Yılm geçen gtbılerl J 1 1 1 J 2 
Yılm kalan g11nlert 254 2!i3 

Kendisile paütı imzalamış bir devlet tecavüze 
uğrayana karıı bitaraf kalamaz 

leri pek .iliktir. "Sekban lxıfı,,
mn meıhur bq on •ayılaıı, bu 
noktanın ne 'değerli incelemelere 
layık 'OlJuğunu göstermiyor mu?. 

Konaklarımız, düğünlerimiz, 
oyunlanmız bir bir ortadan kalk
tı~a tarihi varlıklan da birlikte 
•ilİnİ)'Or. "Halk bilgileri,, isin 
bunlann ne paha biçilmez belge-

/er olduğa apaçık bir gerçektir. Ya
rın btqlanmızı tCl§tan tCIJa vura· 
rak arıyacağız. Bari bugün elle
rinde kalem ve bcqlannda bu tür
lü hatıralan ftıfıyanlar durmasa
lar. Mademki zararın nerainden 
Jönülür•e, kardır. Y eti§tiklerimi.. 
zi, gördüklerimizi biz de kağıda 
geçirelim. Sö:r. ömürıü:r.dür. Bir 

nJalik YGfD'· Yazılı bir kağıdı 
JHll'ft#I aırların üstünden Cl§ar. 

S. Gugla 

Klltlr itleri 

Çocuklar için 
ilk kütüphane bugün 

açılıyor 
Çocuktan Esirgeme kurumu ve kül • 

tür direktörlüğü tarafından §ehrin tür· 
lü yerlerinde çocuk kütüphaneleri ası· 
lacağıru evvelce yuıru1tık. Bu kütüp• 
hanelerin biridıi bugün DivanyQlunda 
saat 16 da törenle açılacaktır. Açıı tö
renini ilbay Muhittin Ustündal yapa· 
caktır. 

Çocuk haftaaı münasebetile kütüp -
hane herkese bir hafta müddetle açık 
bulunacak ve hafta sonunda bu ıekil 
deği§tirilerek talimatnameye ıöre ha· 
reket edilecektir. 

Derslerine gelmiyen 
m11allimler 

Ban okul öğretmenledıdn muunf. 

Yc't almadan okuldan aynldıklan ve aı- Londra, 21 (A.A.) - Havaa ajan. 
nıflan muvakkat bir zaman için bot bı- sı muhabirinin blldfrdlftne göre, ln
raktıklan yapılan teftişlerden anlatıl - gllterenln Almanyaya nrecefl sual Te· 

DUJtir. Kültür direktörlüğü bu durum· raka.sı, Berline Fransız seçimle. 
la yakından alikadar olarak biltün o • rinden sonra g8nderJlecektfr. ÇttnkU 
kullara bir tamim giSndcrmi§tir. Bu ta- Londra resmi mahf ellerl, lilzuınsuı 
mime göre okula getmiyen öğretmenin bir isticalle hareket etiMk istememek. 
durumu Uç gUn içinde kültür direktör- tedirler. 
lilğüne bildirilecektir. Direktörlük oku- l "ti 11 • in ·-· •hla kal . . . ngı z sua enn ... zu e. 
la gelmiycn öğretmene bır hafta ıçındc me alınacağı ve Almanyanın Avrupa 
mazeretini bildirmesi için müsaade ve- Te eski Alman mtistemliktleri hak. 
recektir. Bu müddet sonunda durumu- kındaki ınaksatlanna dair tarih ce
nu direktörlüğe bildirmiyen öğretmen 

ı 702 numaralı kanun mucibince müsta· 
fa addedilecektir. 

Mektepler ve 
dairelerde tatil 

Hlkimiyeti milliye bayraıru mUna -

tebetile bugUn bUtün dcvair öileden 
tonra cuma aabahına kadar tatil edile-

cektir. Okullar da pazartesi ubahına 

bdar tatil J.apacaklardır. 

vaplar istlyecefi saylenmekteclir; 

Suallere blrdt. ınuhtıra flbe edil. 
mesl ihtimali vardır. Bu muhhra, 
Fransız ve Alman plAnlannın telifi 

ve ll. Hitler tarafından teklif edlJen 
ademi tecavüz paktlarının nizamname 
ve karşılıklı yarAım prensiplerine ta. 
tabuk ettirilmfsi yolunda bir lngiliz 

teklifhıi ihth·a edecektir. 

iyi haber alan mahf eller, JqU-

terenin esaslı hedefinin, Allll&ll1' il• 
iki taraflı ademi tecavüz paktları iın
za edecek olan devletlerin, imıa et
ıaiyen bir devlete karşı Almanya ta· 
rafından tecavüz vukuuda bitaraf 
kalmamaları olduğunu aöylemekte .. 
dirler. 

lngiliz muhtırasındaki hlklm fi
kir şudur: 

"Nizamname mecburlyetlerl ad .. 
mi tecavüz paktlarına hAkfm olmalJ
dır.,, 

Yabancı dil dersleri 
Universitede öğleden ıonra yapdtO 

yabancı dil denlerlnin önUmtıadeld yı}
dan itibaren nbahlan yapılmaama ıı.· 
rar verilmiıtir. Bunun da tatbik td11 
ve dtn aaatleri yalanda teıbit edil~ 
tir. Karar bUtUn talebe tarafmdUl ~ ,. 
vinçle kaf!IlanlDIJUr~ 



Avrupanın istikbalini de
ğiştirecek "feci bir ha va,, 

. 1 
(Ust yam l incide) lique gazetesi bilhassa B. Paul Bon- ı 

re, konseyin bu toplantısı feci bir ha- c?,ur'un h~rbi takbih eden hiç bir §eY i 
va içinde cereyan etmiş, ve Avrupa.nnı soylememış olmasından dolayı pek çok \ 
ilerideki inkişafla.nnı ciddi bir §ekil- münkesirdir. Ve şu halde ,,Mussolini ı 
de deği§tirecek bir mahiyet almıştır. korkutma teşebbüsünde muvaffak ol-
Pa.ui Boncour'un söylevi umumt bir muıttur., demektedir. 1 

infialle karşılanmıştır. Bu, elde edil- TÜRKİYE TOPLULUKLA BERA-
miş bir ne~ce olarak telakki edilcbi- BERDİR 
lir. Fransız seçimleri bittikten sonra Cenevre, 21 (A.A.) - Hususi mu- 1 

İngiliz hükCimeti, Milletler cemiyetin- ha birimizden: TUrkiyenin Paris elçisi 
de İngiltereyi mi, yoksa İtalyayı mı? B. Suat Davaz Milletler cemiyeti kon- l 
Görmek istediklerini öteki hükU.met- seyinin dünkü toplantısında aşağıda-
lerden soracaktır. ki beyanatta bulunmuştur: 

Oaily Herald gazetesi, İngiliz pres- "Konseye tevdi etmiş olduğu ra-
tijinin bu toplantıda ağır bir darbe ye- porda. 13 ler komitesi sayın başkanı, 
diğini yazmaktadır. B. Eaen'in nutku- Milletler cemiyeti konseyinin 13 klnu
nu büyük bir memnc!:-~tıe kayı.leden nuevvel karariyle kendisine tevdi etti
Times gazetesi, öteki milletler ayni ği uzlaşma işinin varmış olduğu neti
siyasayı tatbik ettikçe Bü:rük Britan- celeri vazıh bir şekilde bildirmiştir. ' 
yanın Milletler cemiyetine itimat bes- Raporun göstermekte olduğu gibi, Mil
lemekte devam edeceğini j'P.zmakta- letler cemiyeti genel sekreterile birlik- \ 
dır. te çalışan başkan, muhasım tarafları 1 

Şunu unutmamak lazımdır ki, B. yakınlaştırmak için muharebeyi der
Eden'in izah etmiş olduğu İngiliz Dış hal durdurmak ve pakt kadrosu i~inde 
siyasası prensipleri, yalnız İngiliz mil- sulh başlangıç konuşmalarına b8.§la
letinin ekseriyeti tarafmdan değil, mak hususunda. bUyük gayretler sar
ayni zamanda bütün İngiliz Oc.min- fetmiştir. 13 ler komitesi muhterem : 
yanları tarafından da tasvip edilmek- başkanı ve bumüşkUl işte kendisine 
tedir. yardım eden Milletler cemiyeti genel ı' 

Nevs Chronicle diyor ki: sekreteri B. Avenol'un bu hususta sar-
Gerek lngilterenin gerek Milletler fettikleri gayretleri burada sitayişle 

cemiyetinin diğer dzasmın hiç de ho§ kaydetmekle borçlu bulunuyorum. Bu 
olm1yan bir vaziyette bulunduklarını miinasebetle, muhterem meslektaşla
inkıir etmek lilzıımsuzdur. Bu nahoş rımm nokta! nazarına iştirak ederek 

1 
vaziyet, ltalyanın askeri muzafferiyet- harp battı hareketleri hakkında and- j 
Zerinin bir neticesidir. !aşmalar a.hktmma mugayir olııra.k, 1 

Mamafih, ltalyanlc.ır bütün Habe- herhangi bir şekilde ve her hangi bir 
~tıını ~gal etseler bile lngizt~ Mil- harpte gayri insan! usullerin ne kadar 
?etler cemiyetine yaptığı yardım• h~ şayanı takbih olduğunu kaydetmek 1 

fi{letmek hakkını ha~ değildir ve 1- isterim. 1 
talyan diktatörü ile pay~accık koz İngiliz ve Fransız mUmesııillerini 
baki kalacaktır.,, sözlerine igtirak eder ve hUknmetimin I 

MUSSOLlN! KORKUTTU MU! toplulukla almacak bütün kararlara , 
Paris, 21 (A.A.) - Figaro gazete- iştirak edeceğfnl bildiririm. l 

si, neticeden memnundur ve bu netice- PAR!S ELÇ1MlZ1N GöRttŞMEJ.ERl f 
yi "Mantıkm bir zaferi,, olarak vasıf- Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler ce- j 
!andırmaktadır. m.Jyeti genel sekreteri B. Avenol Tilr-

Gazete diyor ki: ldyentn Parla elçisi B. Suat Da vazı 1 

lık deba olarak Hab~l!tana, Mil- bugtln öğle yemeğine davet etmiştir. ı 
!etler cemiyetinin müdahalesine fazla Cenevre, 21 (A.A.) - TUrkiyenin 

o.o~nııilycceğinl anlatmıü:tadıf. ÇUn- Parls BilyUk elçisi B. Suat Da.vaz dUn 
kü şimdiye kadar alman zecrt tedbir- B. Eden, Pa.ul Boncour ve Potemkin 
lerin müessir olmadığı anlaşıldığı gi- ile u.zunuz~dıya ve ayrı ayrı görüş
bi ba:ıka tedbirler de derpiş ediline- mtl§tUr. 
miştir. Evvelki gUn de B. Titülesko ken-

Radikal Sosyalist Organı Repup- disini ziyaret etmiştir. 

Kültür hayatımızdan bir ışık 
(Başmakaleden devam) ( 

"A'ptal denilen serseri derviş zilnı • 
rclocinin Türkler araamda yayılman nc
ticeıi olarak Anadolunun muhtelif ycr
krinde buıUn bile aptal ismini taşıyan 
ve etnografyacılar tarafmdan henüz pek 
az tetkik edilmiş olan zümrelere tesa -
dilf edilmektedir. Efganiıtandaki Dilr· 
rant kabilesi de vaktilc Abd fili ismi ile 
tanınrruş olduğu gibi bugün şarki Tür
kl!tanda aptal ismini taşıyan bir züın
rcnin mevcudiyeti de meydana çıka • 
nlnuıtır. Anadoludaki aptal zilmrcleri 
ile alikalı olarak Anadoluda ve Kafkas 
A.zerbaycarunda aptallar isminde ban 
köylere de tesadüf olunur ki bunlarm 
oralarda yerleşmi§ olan aptal zUmrele
rinc nisbctle bu adr aldıkları pek ta -
bildir. tgte bütün bunlann neticesi ola
rak tasavvufi halk fiirlerinde aptal zilin 
relerinden bahsedildiğini cörllyoruı. A· 
nadoludaki aptallar halk arasında hiki· 
yccllikle, çalgıcılık ve oyunculukla şöh· 
ret almış olduğu gibi Kafkas Azerbay· 
canmdaki Aptal köyü de bilhassa Sşık
lar, yani saz gairleri yetiştirmekle meş· 
burdur. Türk kültürü bakımından çok 
mühim olduğu halde şimdiye kadar çok 
az tetkik edilen bu mesele, görülüyor 
ki, tasavvuf terminolojisi, dm tarihi ve 
umumiyetle içtimai tarih, etnografya 
bakımlanndan ayrı :..yn araştırmalara 

muhtaç olmakla beraber biribirine çok 
bağlıdır. Ve Avrupa etnografyacılan • 
nın mesela Anadolu Aptallan hakkında 
tçık ve doğru bir fikir cdinememelerinde, 
müşahedelerin azlığı kadar, bu muhtelif 
rabıtaları anlayamamalarınm da büyük 

mııtır: "Bugün Çin TUrkistamndan A
nadoluya kadar muhtelif yerlerde gör -
düğümüz aptal iaimli bazı oymaklatla 
Ef ganistanm bugün artık Ef ganlıla§nuş 
Abdaltleri çok eskiden bu ieml tapyan 
bir TUrk kabileeinin bakiyeleri olabilir 
ve bu sahalarda aptal adını taşıyan ba
zı yer adlan da isimlerini oralara yer -
lcşmiı olan oymaklardan almış olabi
lirler. Daha Gök Tilrklcr zamanında ı 

- hatti daha evvel - gördUğllmilz ba-
1 

n kabile iılmlerinln hlll muhtelif 1a . 1 
halarda kabile adı olarak yaıadığını ve I 
bir taktın yer adlannda da buna tesa • ı 
dilf edildiğini bir çok misallerle görUyo-

' ruz.,, 1 

M. Fuat Köprüliinün aptal kelimesi Uze 
rinde yaptığı tetkiklerden sonra vardığı 1 
bu netice TUrk Tarihi Tetkik Cem.iye- 1 

tinin uaun ve derin araıtırmalardan [ 
sonr• ortaya koyduğu Türk tarih tesi 

1 
ile kuvvet buluyor. Çünkü vaktile orta 

1 

Asya yaylalarından her tarafa dağılan 
Tllrklerden kalmış tarın bakiyeleri için
de en mühim unsur müşterek Türk di- '. 
ti olduğuna göre Türkistandan ha§lıya
rak Efganistandan ve Kafkaılardan geç 
mek ıuretile Anadoluya yayılmıı olan 
aptal kelimesinin bu tarzdaki inti~arı 
Eski Türk göçlerinin istikametini gös • 
teren canlı bir delil diye kabul oluna -
bilir. Bu itibarla (Tllrk Halk Eedebiyatx 
Ansiklopedisi) tamamlandığı zaman bu 
eseri vücude getiren ilmi araştırmalar 
Türk tanni üzerindeki araştırmalara da 
hizmet edecek demektir. 

ASIM US 

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

Parasız 
Doktor! 

' !Şehrimizdeki ltalqanl 
.:1 rın gizli bir toplantısı 

KURUN okuyuculıı.rına yeni bir 
hizmette bulunuyor: Parasız mua · 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Us-

( U styam I tncide) l 
"Kaza d'İtalya,, nın kapısı önün. 

de sefarethaneden getirilmiş bir kaç 
kavas, gelenlerin davetiyelerini sıkı 
surette muayene ediyor ve dışardan 

kildar ve Kadıköy taraflarında hafta· başka kimsenin içeri girmemesine fev-
da birer gün KURUN okuyucularını kalade itina ediyordu. 
parasız muayene etmeye hazırdrrlar. Bu sırada Hot form giyinmiş O-

Bundan istifade etmek için sadece Jan It.alyan elçisi B. Galli ve refika. 
KURUN okuyucusu olmak ve neş- sı da otomobllle gelmişler ve daha 
rettiğimiz kuponları kesip biriktir- evvel gelen İtalyan konsoJoshanesi 
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu- , erkanına yaptldığı gibi, kapıda faşist 
aycnc için yetecektir. 

1
1 usulü selll.mlarla. karşılanarak içeri 
· ı girmişlerdir. 

MUAYENE YERLERt 
1 

Bayraklarla sfüılü olan Kaza d'I-
İstanbul için muayene yeri Kurun 

idarehanesidir. Okuyucularımız, 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 

' talya binasınm öniindeki bu kalaba
lık, dışarıdan gelip geçen yolcular 
ara.cunda bir ara türlü tefsirlere se
bep olmuş, bazı kimseler Jtalyanla
rm Adis Ababaya. girdiklerine dair 
bir haber geldiğini veya bu zafere a
it Roıaadan bir radyo konferansım 
dinliyeceklerini sanıyorlardı, 

!erini muayene ettirebileceklerdir. 

Dl<lER YERLER 

• üıküdar için muayene yeri Us - , 
küdarda Ahmediyede cenaze yanın - 1 

daki 20 numaralı evdir. Muayene gü
nü ve saati cumartesi günleri öğle
den sonra 14 den yirmiye kadardır. 

• Kadıköyilnde muayene yeri Mü
hürdarda 30 numaralı doktor ~on'un 
evidir. Muayene günü çarşamba, sa
ati 14 - 20 arasıdır. 

Çünkü evvelce akseden bir habe. 
re göre, İtalyan ordularının nisa
nın yirmi biri olan dünkü salı günü 
Adis Ababaya girmeleri mutasavver. 
di. Bundan başka şehrimizdeki Ital. 
yanlar, Romadan verilen nutukları 
dinlemek için Kaza d'Italya klübün
de bir kaç defa toplanmış bulunuyor. 
du. 

Fakat dün Italyan klübündeki 
toplanmanın tamamen başka mahi
yette olduğunu öğrendik. 

Aynı zamanda Romanın kurulu
şunun yıl dönümüne isabet eden dün
kü salı günü, şehrimizdeki Italyan 
faşist erkbı husust davetle gelen bi
ne yakın İtalyana nutuklar söyledik
ten sonra, evvelce altın yüzüklerini 
İtalyan konsoloshanesine veren evli 
ve nişanlı kadın ve erkeklere bu al. 

11 tın yüzilkler yerine çelik yüzükler radamuaycne günü pazar, saati 14-18 ~ ı 
arasıdrr. ı tevzi etmiştir. 

• Bcyoğlunda muayene yeri Par -
ınakkapıda tramvay durağında 133 
numaralı Hasanbey apartmıarunda 2 
inci katta rontgen mütehassısı ALt 
MAHtRin muayenehancsidir. Bu -

Ba yü~Uklerin bir kısmı da bun~ 
• Kasımpaıada Postahane kartı - dan bir müdet evvel şehrimizdeki ba-

sında Trakya apartımanında doktor l zı zengin İtalyanlara hususi surette 
Kirimi muayenehanesidir. Muayene dağıtılmıştır. 
gUnU pazart~i, muayene saati 1+.20 Verilen çelik yüzüklerin dı~ tara. 
arasıdır. · 1 fında "18 teşrinievvel 1935., yazlsı ka-

Yukanda işaret edilen yerlere ya- 1 zılı olduiunu öğrendik. Bu suretle 
ıılı saatlerde KURUNun yedi ku • 
ponu ile müracaat edecek okurlarımız 
KURUN doktorlan tarafıntian para
au; muayene edileceklerdir. , 

Soya fasulyesi 
RöNTGEN tŞLERt 

Yedi kupon karşılığında KURUN 
sağlık servisinden alınacak bir kart· 

1 Teşvikler iqi netice verdi; 
bazı yerlere ekilecek 

la müracaat edildiği takdirde ront· 
gen mütehassısı Bay Ali Mahir film 
almak hususunda da hastaya azami ı 

tenzilat yapacak ve her türlü kolay
lığı gösterecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERA TIK 
MUAYENELER 

Doktorl.amnı.z tarafından muay· 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve opcratik mua. 
yenelere thtiyaç hasıl olduğu görnı. 
mU§ ve bu gibi hastalardan 1 

Şitlidcki Şifa Yurduna ve • ı 

ya Kadık6yUndc Moda caddesinde j 
Röntken apartnnanında R5ntken mu. , I 
tehassısı Bayan Saadet Kfunilin ınua 1 

ycnchancsine müracaat edeceklere a- • ı 
zamt tenzil!t ve teshilat gösterilmesi .. 
kararlaıtınlmıştır; ancak bunun. l. 
çin önce fdarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık ecrvisimbden 
bu müesseselere bitaben bir tezkere 
almak lbımdır. 

Ankara, (Hususi) lktisat Vekfileti 
"Soya,, adI ile anılan yeni bir cinS fa
sulyenin ziraatini teşvik etmelerini 
bazı ticaret odalarına, bu arada da 
Samsun Türkofisine bildirilmişti. Sam. 
sun Tlirk Türkofisinin bir program 
dahilinde yaptığı tqvikler, beklenen 
neticeyi vermiş, memleket için cidden 
mühim bir gelir menba.ı teşkil edecek 
olan bu mahsulün ekimine karşı Sam
sun mmtakasında. büyük bir rağbet u
yanmıştır. 

Diğer taraftan Turhal §eker fab-
rikası toprağı dinlendirmek maksadi
le pancar ekilıniyecek tarlalara terci
han Soya f asuyesi ekmeyi kararlaş
tırmıştır. Fabrikanın bu maksatla ha· 
riçten getirttiği yirmi bin kilo tohum
dan 1,000 kilosunun Ordu, 500 kilosu
mm Gürele, 200 kilosunun ünya ve 
100 kilosunun da Tirebolu çiftçilerine 
dağıtılmasına fabrika idaresince mu
vafakat edilmiştir. 

İtalyanlara, Italyaya karşı 52 dev 
tin zecri tedbir tatbik etmesi tarih 
hatırlatmış oluyorlardı. 

Oğ:rendiğimize göre, bundan en 
evli ve nişanlı ltalyanlardan topl 
nan altın yüzükler eritilerek kül 
haline getirilmiş, burada kuyumc 
Jara satılmış, ve bu para ile Ha 
şistandaki İtalyan askerlerine yiy 
cek ve giyecek gönderilmiştir. 

"Dünkü toplantıda yeni bazı tebe 
rüler ve ianeler hakkında da görü 
meler yapıldığl sanılrror. 

• lio ~ 

lstanbuldaki Italyan ticaret oda 
sının evvelki gün Kaza d'ltalya 
yaptığı senelik toplantıda okunan m 
sai raporu aynen kabul edilmiş v 
idare meclisi yerinde bırakılmıştır. 

Toplantıyı açan ltalyaıt ticaret o 
dası reisi B. Marelli bir söylev vere 
rek odanın senelik faaliyetini anla 
mrş, Türk - İtalyan ticaret müna 
sebetlerinden bahsederek zecrt tedbir 
!erin tatbikinden sonra bu münase 
betlerin epi eksildiğine işaret etmiş 
ve demiştir ki : 

" - Zecri tedbirler kalkar kalkma 
iki memleket arasında mevcut a 
nevi ticaret münuebctlerinin yenidt? 
inkişaf edeceğinden emin bulunuyo .. 
ruz.,, 

Toplantıda hazır bulunan Italyan 
büyük elçisi B. Karlo Galli bir söylev 
vererek elli senedenberi Türkiyede 
faaliyette bulunan Italyan ticaret O

dasını tebrik etmiş ve Türk - ltal
yan ticaret münasebetlerinin yeniden 
inkişaf edeceğin(: dair oda reisi tara
fından beslenen ümitlere iştirak etti .. 
ğini söyliyerek şunu demiştir: 

"- Zecri tedbirlerin ltalyaya mı, 
yoksa bıı tedbirleri tatbik eden dev. 
letlere mi daha zi,llade zarar verdiği... 
nl tesbit etmek vazileslni müverrilı
lere bırakıyorum.,, 

Bundnn sonra İta1yan elçi~f. l!IÖzil 

Türkiye Cumuriyetine getirerek Ata~ 
türkün iyi görüşlerinden ve yaratrcı 
kudretinden takdirle bahsetmit, şid .. 
detle alkışlanmıştır. 

"Vazivet o kadar ., 

tehlikeli ki ..• ,, 
/ngillere gönüllü asker 
ioplamıga çaiışılJOr 
Londra, 21 (A.A.) - Vatand~lar 

muntazam orduya gönüllü olarak ya· 
zılınıya teşvik için yaptığı bir hitabe
de, Sü bakam B. Duffeooper demiştir 
ki: 

Vaziyet o kadar tehlikelidir, ve bizi o 
derece alakadar etmektedir ki, bütlin 
milletimiz bunu idrak ettiği takdirde 
bu, yalnız bizim için değil, fakat dün· 
ya için de bir kazanç teşkil edecektir~ 
Büyük bir muharebe baş gösterdiği 
takdirde böyle bir Metin dışmd& kal
mak hususundaki şanslarımız bugün 
eskisinden azdır. Hadiseleri karşıdan 
görmek ve mes'uliyetlerlmizi yüklen
mek mecburiyetindeyiz. 

Muntazam ordumuz 21 taburdan 
müte§ekkildir ve bu kuvvet 1914 de .. 
kinden azdır. Bu ordunun mevcud\1 
derpiş edilmiş olan miktardan 12.000 
kişi eksiktir. Avrupa ordumuz 1914 
de 312.000 kişilik idi. Halbuki b güıı. 

bu miktar, kağıt üzerinde 182.000 dir, 
Doktorlarımız istiyenlerin tansi -

yonuna da bakacakları gibi Belso · 
ğukluğundan, kulak hastalıklarından 
şiki.yetleri olanlann da temin edi • 
len mütehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka· 
bilinde muayyen günlerde parası1 

muayeneleri de kararlaştırılmıştır. 

l l Ancak bu miktar çiftçilerimizin 
j taleplerini karşılıyamadığmdan, İkti-

sat Vekfileti hariçten de tohum ge- --------------

KUPONLAR 

Kuponların neşri devam edecek -
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı• 

rasma riayet etmeye zaruret yoktur. 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek haklom 

' tirtmek teşebbüsilnde bulunmuştur. 

1 SOYA F ASULYESININ MEZiYET~ 

1 

LERI 

Almanların Soya fasulyesinden nit
rogliserin çıkannağa muvaffak olına
lan bu mahsulün değerini bir kat da· 

ZA Yt - 1927 ders yılında Kzrtal 
Maltepesi ilk mektebinden aldığım şa -
hadetnamemi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. (V. 
No. 15417) 

115 Mehmet 

ha arttınmştır. Nitrogliserin top ko- -------------.-:> 
vanlarmm yağlanmasına yaramakla 
beraber barut imalinde de kullanılmak 
tadır. Bilhassa bu son meziyeti de an
laşılınca Almanlar dünya piyasaların-

• 1 da mevcut Soya fasulyelerini yUksck 

meziyetleri de şunlardır: 

~ıiri olmuştur.,, 

~ ~:!~ i;~~ F-~t KCpriili! bütün 
bu rabıtaları gösterebnmek için aptal 
kelhnfttnl bOtün bu ba krmlardan ayn 

SA f ILIK ARSA kazanmış demektir. 
~.\~ .., ~=;:!?!~~ ~: 1 

fiyatlarla toplamışlardır. 
: Hattl baı:ı yerlerde, bu uada Bo-

Maddesinden çıkarılan bir nevi ya
ğın tasfiye edilmiş şekli mutbaklarda 
zeytinyağlarında kullanılabilmektedir. 

Küspe ve ye~il yaprakları da nebati 
gıda yerini tutmakta.dır. Yağından, 

dijw buı madd9ler daha ltarı§tml
mak suretlle auıl'i kauçuk dahi \':P'J· 

la .. lmeıd Soya fasulyesi zir:ıa i d ı 
temin edilecek faydaların ne k .... 1.1. r 
çok olacağmı anlatır. 

ayıt tetkik ctmi§tir. 
Ondan sonra şöyle bir neticeye var· 

Küçük Ayasofya Bostan Ali soka · gUn birinci sayfamızda. guetemfırln 
ğmda eski 17 numaralı arsa ucuz fi • başlığı yanındadır. 
yatla satılıktır tsteklilerin VAKIT pro.

1
.__~ __________ ._. _ _. 

paganda servisine mtlracaatları. 

manyada milstahslllerte konturat ya-ı 
parak gelecek 11e11eler mahsuDertni de 
şimdiden satın almışlardrr. 

Soya fasulyesinin bilinen diğer 
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ABONE ŞARTLARI 
Yıllık e aylık 3 aylık Aylık 

7ô0 420 2315 110 
Yabancı yerlen 13ô0 725 400 lôO 

Posta blrlfRine l 80 9 O """ 180 
g1rmlyeıı yedere f ı 5 vvv 

Tllrk.tyenln her posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YER/: 

Istanbu1, Ankara Caddesl, l VA.IU1 yurdu) 

!idare: 
Telefon jYazı ışterl : 

Telgraf adresi : KURUN 

Posta kutusu No. 46 

<'.4870 
21413 

lstanbul 
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Istanbul 5 inci icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Hususi dersler 

Tecrübeli yaşlı eski bir muallim 
tarafından evlerde hesap hendese ce
bir dersi verilir. Adres: Beyazıt posta 

' 
Istanbul 6 ı•cı icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukui tarafından kutusu: 11 (550( lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup para 

tamamına 1495 lira kıymet takdir edilen Kasımpaşada Gazi Hasan M. F. A. çevrilmesine karar verilen ve tam amma (2750) lira kıymet tak 
paşa M. E. Tersane kapısı Y. Tayyaref. Hürriyet S. tapu ka)'dında E. --- edilen Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Çayır sokağında 

d lstanbul dördüncü icra memurlu 1 
76, 15 Y. 18 senet suretinde E. 76, 15 Y. 18, 20 No. lu ma o ama· • ki 3, 3, mükerrer yeni 7, 9 numaralarla murakkam ahşap iki ev kundan: 
ğaza aç.ık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 25 - 5 - 936 tarİ· Üç ehli vukuf tarafından tamamına tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 
h :ne mwadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede bi- b" k k üç ın se sen beş lira kıymet ta dir o- Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek miişterilerin lo 
rinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham- luna kayd B ~ · · d Tarab da n en ogazıçın e ya meti muhammenin % 7,5 nisbetind t. pey akçesi veya milli bir ban 
menenin % 75 ini bulduğu takdir de müşterisi üzerinde bırakılacak- Tarabya caddesinde ve Zigo küçük so
hr. Aksi takdirde en son arthranın taahhüdü baki kalmak üzere kağında halen Kef~ köy ~addesi ismi 
arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 9 - 6 - 936 tarihine verilen deniz kenarındaki cadde üzerin-

d de bulunan ve denize nezareti olan es-müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemiz e yapı· 
ki 180 - 13 mükerrer yeni 174 No. lu 

lacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
::ıhşap 9 odalı hane ile arkasında Zigo 

% 75 ini bulmadığı takd!rde satış 2280 No. lu kanun ah)camına küçük sokağındaki 6 No. ıu garaj ve et-
tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek is- rafı duvarlı, içinde kuyu ve meyva a
tiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nis!:etinde pey akçesi veya ğaçları bulunan bahçe dairemizce açık 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. arttrrmaya çıkarılmıştır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer Şartnamesi 2-5-936 tarihinden i-

ala.kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile tibaren herkesin görmesi için açrk bı
rakrlacaktır. Birinci açık arttırması 2-

faiz ve ma.sarife dair olan idialarrnı evrakı müsbiteleri ile birlikte 6-936 salı günü saat 14 den 16 ya ka-
ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında birlikte dairemize bildir· dar dairemizde yapılacaktır. Arttıranlar 
nıeleri lazımdır. . Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmı· % 7 ,5 teminat akçesi vermeye mecbur-

nın teminat mektubunu ham:ı olmaları icap eder. Müterakim ver 

tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borç1uya aittir. Arttırma şa 

namesi 4 - 5 - 936 tarihine mü sadif pazartesi günü dairede m 

hall i mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 25 - 5 - 9 
tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya k 

dar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenen 
%75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde en so 
arttıra111n teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün tem 

edilecek 9-6-936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kad 
dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok artlıranın ü 

tünde buakılacaktrr. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 1 
ıncı maddes-ine tevfikan hakları tapu siciller ile sabit olmıyan i -
tekli alacaklarla diğer alakadara nın ve irtifak hakkı sahiplerini 

yanlar sabt bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim durlar. Bu arttırmada bedeli ehli vu • bu haklarını ve hıausile faiz ve masarife dair olan iddialarını ifa 
vergi, tenviriye tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve vakıf kufun takdir ettiği kıymetin yüzde yet- tarihinden itibaren 20 gÜ~ ı i~rfrndil ' evraHI' müsbitelerile b1r!ikl 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf icare- miş beşini bulduğu halde en çok art • 

tırana ihalesi icra edilecektir. Aksi tak- dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sici 
ai tavizi de müıteriye aittir. Daha fazla malfunat almak istiyenler d h k l dirde en son arttıranın taahhüdü baki lerile sabit olmıyanlar satıt hede linin paylaşmasın an ariç a ı 
4 - 5 - 936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık 

kalmak üzere arttırma on beş gün müd lar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan bel 
bulundurulacak arttırma "artnamesi ile 934 6993 No. lu dosyaya mü- d ı d" d"l k 17 6 935 

% ete tem ıt e ı ere - - çar- diye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 2 
racaatla mezkiir dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olu- şamba günü saat 14 den 16 ya kadar da-
nur. (2171) irede yapılacak ikinci artırmasında ne senelik vakıf icaresi tavizi müşteri ye aittir. Daha fazla malumat al 

çok arttırana ihale edilecektir. mak istiyenlerin 35/ 2787 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahal 
Be§İkta.§ icra dairesinden: Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah

kcme&inden: 

2004 No. lu icra ve iflas kanunun 126 len haciz ve takdir\ kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olu 

Gazetenizin 10-4-936 tarihli nils -
haarnm son sahilcsinin 1 nci sütunun • 
da (Rabia ile Fuadm uhdelerinde olan 
Ayazpa§ada cami §erif sokağında 18116 

No. lu hanenin satışı hakkındaki ilan
da Rabia ile Fuat yerine sehven Fadıl 
diye ilan edilrtılt olduğu tashihen ilan 

(V. No. 15375) 

Taksimde Yenişehirde Tevfik sokak 
1 sayılı mahcur ve halen Balıklı Rum 
hastanesinde baçrm altında bulunan Ma 
rika kadına ait evin enkazının Beyoğlu 
4 üncü sulh hukuk mahkemesi tarafın
dan 25-4-936 saat 14 de satılacağın
dan isteklilerin mahallinde hazrr bulun· 
malan ilan olunur. (V. No. 15378) 

1 Istanbul Belediyesi ilanları j 
-=---=--------' 

Senelik kirasına 400 lira bedel Tahmin edilen Büyükderede Top 

ncr maddesine tevfikan haklan tapu si
cillerile sabit ohruyan ipotekli alacak -
lılarla diğer alakadarın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin 
tarihinden itibaren yirmi gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri lbımclır. 

Aksi takdirde haklan tapu sicillerUe 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay -
laştırılmasından hariç kalırlar. Alacaklı 
tarafından tesviye olunan yüz seksen iki 
lira kırk kuruş vakrf icaresi taviz ve 
kırk dört lira 85 kuruş vakrf icaresi ve 
üç yüz otuz sekiz lira seksen dokuz ku 
ruş müterakim vergi müşteriye ait olup 
aynca onun tarafından verilecektir. Da 
ha fazla malumat almak istiyenlerin 
93511923 No. lu dosyada mevcut evrak 

nur. (2176) 

Kocaeli Valiliğinden: 
ldarei Hususiye ve köyler birliği için alınacak bir adet Ekakava ........... 

tör makinesi kapalı zarf uıulile ek&iltmeye konmuıtur. 

lhal~ıi mayısın 5 inci salı günü saat 15 de Vilayet makamınd 
yapılacaktır. Muhammen bedeli (17000), · muvakl<at temina 
(1275) liradır. 

isteklilerin arttırma ve eksiltme kanunundaki tarif at dairesind!' 
teminat mektuplan ile Ticaret od ası kayıt vesikalarını teklif mek-

tupları içine koyarak ihale tarihine kadar Vilayet makamına· ve 

~artnamesini görmek ve tafsilat almak istiyenlerin de her gün Vila-
yet birlik kalemine müracaatları. (2042) 

ağaçlar alb mahallesinde piyasa caddesinde Beyaz par kgazino ve 
deniz banyosu beş sene müddetle kiraya vetilmek üzere açık artbr
maya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 
istekliler 150 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 6 mayıs 936 çartamba günü saat 15 daimi encümende bu- ce şartname ve mahallen haciz ve takdiri ------------~--==--------------------

lunmalıdır. (B.) (2197) 

lstanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Galata Kemankeı Karamustaf a paşa mahallesinin Karaköy cad
de.inde 27/29 sayılı Haralambo oğlu Avram uhtesinde mukayyet 
dükk.i.nın 25920/ 5565 hissesinin hazineye olan borcundan dolayı 
tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan bilmüzayede satılacak
tır. 

İsteklilerin 13 - 5 - 936 tarihine rastlıyan çarşamba gunu 
aa.at t,4 den aonra BeYoğlu kazası Kaymakamlığında toplanan idare 
heyetine baı Vtırmaları ilan olunur. (2131) 

Sağlam ve ucuz Berhet 
marka kam yon et 

lstiyenlerin Mercan Yokuşu Fuat 
Paşa cad. No. 71 de Behçete müra
caatları. Mektuplara cevap verilir. 

Osküdar hukuk hakimliğinden: 

Pendikte İsmetpaşa caddesinde Yan
yah Hamidenin hanesinde sakin Leyla
nın Pendikte Rasih efendi sokağında 5 

k1ymetraporunu görüp anlamalan lA -
zımgelece-ği ilan olunur. (V. No. 15402) 

Oaküdar ikinci ıulh hukuk mahkeme· 
sinden: 

Kadıköy Reşitpaşa sokak 20 No. da 
Pakize: 

Beylerbeyi Abdullah ağa mahallesi 
Şahbaz yeyit sokağı 10/12 No. lu ev
de oturan İbrahim Etem tarafından a • 
leyhinize ikame olunan tenzili nafaka 
davasmrn icra kılınmakta olan muha • 
kemesinde: ikametgahınızın meçhul 
bulunması hasebile mahkemece ( 15) 
gün müddetle ilanen tcbliğat icrasına 
karar verilmiş ve muhakeme de 11-5-
936 tarihine müsadif pazartesi günü sa
at 14 de talik edilmiş olmakla mezkQr 
gün ve vakitte Üsküdar ikinci sulh hu· 
kuk mahkemesine gelmediğiniz takdir
de kanunen muktezi muamele ifa olu -
nacağı tebliğ olunur. (V. No. 15412) 

·Devlet Demıryolları ve Limanlar.ı ;şıetme 
Umum idaresi ilanları .. ' 

Muhammen bedeli 19450 lira olan muhtelifülcins ampuller,20 -
5 - 936 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zal'f usulile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek is~iyenlerin 
1458, 75 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat 14 30 a kadar Komisyon Reisi" ğ"ine 
vermeleri lazımdır. Şa:rtnameler Haydarpaşada Tesellüm ' ve.' Se~k 

Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme Daire-sinde parasız olarak da-
ğıtılmaktadır. (1993) 

1 

21 - 4 - 936 tarihinden itibaren, Türkiye dahil veya haricin
de açılacak serg= ve mü2elerde teş bir edilmek üzere nakledilecek yer 
li ve ecnebi sanayii nefise eserleri le milli kültür ve tarihi alakalan
dıran eşya ve eserlere, umumi tarifeler üzerinden % 70 tenzilat 
yapılacaktır. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(861) (2164) 

V. No. 15225 

No. lu hanede sakin Vehbi oğlu İsmail 
aleyhine açtığı boşanma davasından do
layı dava istidası sureti tebliğ için müd
daleyhe gönderilmiş ve müddaleyhin 
mczkiir ikametgahı meçhul olduğu an • D 

Bakır~öy Mal Müd~rlüğün.den: 
Beıikta, ikinci aulh hukuk hikimli

finden: 
~ osyası 

laşıldıgmdan 20 gün zarfında dava isti-
dasına cevap vermek ve tahkikat için 
tayin olunan 19-5-936 salı saat 14 281 
de mahkemeye gelmek üzere il§nen teb-
liğat icrasına karar verilerek dava isti
dası sureti ve davetiye varakasr mah -
keme divanhanesine talik edilmiş oldu-

" ,, 

" ,, 

Semti 

Bakırköy 

,, 
" ,, 
,, 

Mahall~i Sokağı 

B. Halkalı iki telli 
,, ,, 

" ,, ,, ,, 
)J " 
" " ,, 

No. Cinsi 

7/ 1 Kahve 
7/ 2 Dükkan 
7/ 3 Ev 
9 

" 10 ,, 

Muhammen senelik icarı 
L ira 

24 Açık arttırma 

18 ,, ,, 
24 ,, 

" 18 " " 12 ,, ,. 

Bctiktaıta Cihannüma mahallesinde 
Yıldız caddesinde 16 sayılı evde oturan 
Atehi Şeyhiye müptela Liitfiyenin hac
rile umur ve hususatını tetvir ve emval 
ve emlakini idare etmek ve her suretle 
medeni haklarını istimalde kendisini 
temsil etmek üzere ayni evde oturan iz. 

zetin vasi nasp ve tayinine karar veril-

ğundan mumaileyhin yirmi gün zarfın
da cevap vermek ve muayyen günde de 
mahkemeye gelmek üzere keyfiyet ilan 
olunur. (V. No. 15405) 

272 ,, Osmaniye incirli 16 Kireç 360 ,, 
" çiftliği ocağı 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin senelik icarları on bet gün müddetle müzayede,. ~ani• 

mit olduğundan keyfiyet alakadaranca ===================== mıştır 
malQm olmak üzere ilan olunur. (V. Sahibi: ASIM us_ VAKiT Matbaası ihaleleri mayısın dördüncü pazartesi günü sant Oh .:lörttedir. Tal:plerin o günde Bakırköyünde mü·. 
No. 15420) Neıriyat Direktörü: Refik A. SevengiJ teıekkil sab§ Komisyonuna müracaatları. .(2084) 


