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Parasız 

Muayene kuponu 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini para1IZ muaye • 

ne ettirebilir. 
(Taf siltit iç sayıfalarımtzda) ................................................. 

Mısır kralı Fuad dün ôldü 
Jngilterede Milletler Cemiyetine müzaheret birliği 
.......................................... ·-················ .. ··················-····································· 

Stlveyş kaaalıaıa kapatılmasını 
ıstemlye karar verdi ı 

ltalya tarafından Mısır hükumetine bir ademi 
misakı yapılması teklif edildi mi? 

Tek parti önüde ' 
memleketçilik 

C 
wnuriyet Halk Partisine gi
ren arkadaşlar ile eski parti

. elleri tanıştırmak için Anka-
ra Halkevinde yapılan törende (Recep 
Peker) in söylediği sözler arasında 
hassatan dikkate değer bir nokta var
dır. Bu nokta Cumuriyet Halk partisi 
karşısında ve dı§mda (memleketçilik) 
diye ayrıca bir siyasi fikir cereyanı 

yaratmak doğru olup olmadığı mese
lesidir. 

tecavüz 

(Recep Peker) liberal devlet tipi
nin ve klasik parlemantariznıin ulus 
kuvvetlerini parçalıyan anarşik du SQveyı kanalı. (Yazısı 7 inci ıayıfada) 
rumu içinde yurttaşlar arasmda par-1---------------------------
tfcllik ve memleketçilik gibi sun'i bir 
tasnife yol açıldığı ve her biri yurt Hitlerden 
menfaatlerinden ziyade !i!ahst ve zUm- ı • 
r.e faydasını gören çeşitli partiler kar- soru uy o r. 
şısında parti dışında memleketçi ol- • 
mak teıakklsinin doğauğµnu söyliye- Bütün ekallıgetlerin 

' Türkiye 
Beynelmilel vicdanı 

hakem yaptı 
rek bugün ulusal bir devlet olan yeni • , • , • ? 
Türkiyede Cumuriyet Halk Partisinin de mı lıderısınız. Bayan Malater Selye dün 
tek ulusal bir parti olduğunu, bun mı h · • d · 
için çalışma halindeki karışık parti- şe rım1ze gel 1 
ler karşısında varit olan bu parti dış Fransanın Mil_ 
memleketçi kalmak fikrine bizde yer Jetler Cemiyeti de-
olmadığını anlatmıştır. legelerinden ve ge_ 

çen sene şehrimiz.. 
de toplanan "dün
ya kadınlar birli. 
gı., kongresinde 
Fransayı temsil 
etmiş olan Bayan 
Malater Selye, dün 
lzmirden şehrimi. 
ze gelmiştir. 

Kendisi Dışba
kanhğımız tarafın 

dan davetli oldu. 
ğu cihetle Dışba-

Eski Osmanh Veliahtı ........ -............ -.......................................... -.......... __ 

Mühürlü Çanta! 
}usuf izzet
tin niçin ve 
naııl ölmüş 

Adliye Emanet 
Dairesinde, mü
him vesikalar 

bulundu 
(Yazısı 7 inci sayı/ada) · Yusuf izzettin. 

Mısır kralı öldl 
Veliaht Faruk kahireye çağırıldı 

Kahire, 25 ( A. 
A.) - Kralın ah. 
vali sıhhiyesine 
dair olarak, altı 

doktorun imzasile 
n~şredilen son ra.. -
porda, seyelanı de 
min uyuşturucu i
laçların te irile 
gece yarısına doğ. 
ru durduğu ve bir 
daha tekrar etme. 
diği bildirilml'kte
dir. 

Kral Fuat ge. 
ceyi nisbeten sü. 
kun içerisinde ge
çirmiştir. Gerek 
ağzındaki nekrez ()len Kral Fuat (madalyon içinde), Yeni Kral Faruk 
ve gerek derecei Londrada iken •• 

hararet seyrini muhafaza etmektedir., zebzüb git gide nhim bir şekil almak. 
LA.kin kralda taabı umumi müşahede tadır. 

edilmekte ve kanın deveranındaki te- (Sonu Sa. ! Sii . .J) 

'Eğer mütareke yıllarının hfi.dise
lerini biraz düşUnürsek Halk Partisi 
genel sekreterinin bahsettiği "mem
leketçilik,, fikrinin memleketimizde 
de bir tarihi olduğunu kolayca hatır
hyabilirlz. Hakikaten mütarekenin 
kara günlerinde milli mücadele hare
ketlerinin daha ilk başladığı sıralar
da hilrriyet ve itilaf adı altında top
lanan ve particilik hırsı ile gözleri ka
rarını§ olan bir takım zilmreler mu
halcf et ile hiyaneti biribirine karış

tırmışlardı. Onun için sadece memle
ketin ve milletin tehlikelerden kur-

ASIM US 

kanlrğımız me. Bayan 
mrA~®~uRHUhrinheyhU~ murlann~n &yScl~ g~d yd~--~~~-----~~~-~-~-~~-~-~~~ 

yapıyor. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) (Yazısı 7 inci sayfada) 

Ras Nasibu dayanıyor! ...................................................... -···-··············· 

Şimalde çok şiddetli 
muharebeler oluyor 

Haydar mihman. ıehrimizde dünya 
dar olarak kendi- kadınlar kongre.i
sine refakat et- ne iftira.k ettiği 
mektedir. ııralarda. .. 

Dün Perapalas otelinde kendisile 
görüşen muharririmize Bayan Selye 
demiştir ki: 

"- Geçen ıene kadınlar kongreıf. 
ne geldiğim zaman meıguldüm .. 'W em.. 

(Sonu: Sa. 7 Sü. U 

Müsabakamızda 
ikinciliği kazanan 
hikaye: Gülnaz 

Bugün 6 ıncı sayıfamızda 

* Hikaye müsabakamızda 15 lira 
mükafatlı ikinciliği kazanan ''Gül· 
naz,, adındaki hikayenin muharriri 
Feriköyünde Eşref sokağında oturan 
Bay S. C. Sun'dur. Fotoğrafının neş
redilmesini istememiştir. 

"* üçüncülüğü kazanan hik.lyeyi de 
yarınki sayımızda bulacaksınız. 

Adla Ababa civarında ltalyan tayyarelerine ateı. !._ ____ ..._ ........ _____ .. 
,(Yazısı 7 inci sayfamızda). 

Yafada ticaret durdu 
Müsliman liderler dün bir toplanb 

yaparak görüştüler 
Yafa, 25 (A.A.) 

- Havas ajansı. 
nın muhabiri, Ya. 
fa şehrinin ölü bir 

belde manzarası 

arzetmekte oldu
ğunu haber ver. 

mektedir. Ticaret 
Yafaü tamamile 
felce uğramıştır. 

Kudüs, 25 (A. 
A.) - Havas ajan
sının muhabiri, 

dUnkü günün sü. 
kQn içinde geçmiş 

' z· . 

olduğunu haber 

vermektedir. Müs
lüman liderleri, ta 
raftarJarını sükQ_ 

Yafadaki ıokak rarpışmalarında yaralanan bir 
l'ahudi lıaatalıaneye götürülüyor. 

netlerini muhafauıya teş,·ik etmiş.

1 lerdir. 
Araplar, camilerde namazlarını 

kıldıktan sonra hiç bir hadise~ e mey. 
dan vermeden 9ğılmışlardır. 

(Sonu Sa. 4 SU. 5). 
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Kızılay kongresi Ankarada toplandı 
Bayrak kanununda yapılan 

değişiklik nelerdir? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kurumun geçen seneki büyük çahşmaları 
kongre tarafından takdirle anlldı 

tır. Yangın, su baskını, kuraklık, 
zelzele, hastalık ve la.şe darlıklarına 
uğnyanlara el uzatmı~tır. 

Göçmen aş evleri: 

Ankara, 25 (Telefonla) - M.illi Mü-f 
dafaa encümeni bayrak kanunu proje • 
sinde bazı tadil§.t yapmııtır. Şal teda -
rikinde zorluk görWecek yerlerde en 
bUyük mUlkiye memunınun iznile ze
min rengi al diğer kumaşlardan da bay
rak yapılabilecektir. Ayrıca bayrak ka· 
nununa aykırı bir şekilde yapılacak bay 
raklann indirilmesi hususunda en bü -

yük mülkiye memuruna aalihiyet de 
evrilmektedir. 

Milli müdafaa veklleti, askeri bina· 
lara ve te§ekkilllere çekilecek bayrak • 
lann çekiliı ve indiriliı şekillerini ve 
bu esnada yapılacak merasimi teıbit e
decek nizamname ve talimatnaler ya • 
pacaktır. 

Ankara, 25 (A.Ar} - Kınlay ku
rumU'1UD yıllık kongresi bugün öğle
den enel umumt merkez binasında 
top!anmıştır. Kongreyi, Sağhk ve 
Sosyal ~rdım Bakanı Doktor Rdik 
Saydam açtı. 

maye ve y:ırdımı Jle seneden seneye 
daha yüksek bir inka,r ile kendtstne 
verilen imani vazlf elerini zamanında 
tattıamile yapmıştır. Bir seneliJ; ida. 
ri ve munmele ve kraat raporlarını 
gör.den geçiren genel meclis de buna 
tamamen kanl olmuş ve bUyUklerine 
şükran ve tazimlerini arzettlkten son
ra, başta idare heyeti başkanı ve 
Sağlık ve So yal Yardım Bakanı Dr. 
Refik Saydam olduğu halde genel 
merkeze teşekkür ve tebriklerini sun. 
mu tur. 

Göçmenlere yardım aervisi, hUld'i
metln maddt ve manevi yardımı ile bu 
1ş1 muvaffakiyetle başarmaktadır. Sir
kecideki aş evi İstanbul limanına gelen 
göçmenlerin iaşelerini temin etmekte. 
dir. Ayni zamanda açıkta kalanları da 
kapalı yerlere yerleştirmektedir. Bu 
evde 2018 ıöçmen iaıe edilmiştir. Ge • 
libolu 1zmit ve İzmlrde de aş evleri 
teşkUA.tı vardır. 

• 
iŞ kanununun müzakeresi bitiyor 

Kongre ba§kanlltrna Antalya say. 
lavı Oemal Tunca seçilerek cemiyetin 
geçen yıla ait hesabat ve faaliyeti 
hakındakl idare heyeti raporu ile tet
kik heyeti raporu aynen kabul olun
muş ve 1936 sene3l bütçesi müzakere 
edilerek 821,801 llra Uzerlnden tasdik 
edllmlıtlr. 

~lecek yıl içinde yapılmMl ta
aanur edilen i§ler hakkında heyeti 
idare başkanlığı tarafından verilen 
izahat ta.nlp Ye Ankarada ikinci bir 
huta bakıcılık mektebinin açılması 
temenni edilerek bu hayırlı mU~ese
)'i muvaffaldyetle idare eden heyeti 
ldar azıılarma mllttefiken teşekkür o
lunmuıtur. 

On ıtencdenberl Kızılay için çalı
pn ı.eklı azanın fahri Uyeliklere se. 
çllmeleri hakkındaki umumi merke
zin teklifi tasvip edilmiştir. 

Nizamname mucibince müddetle. 
rini bitlren dört idare heyeti aza. 
Jıklarına üçünün ibkaen ve birinin 
uzife alarak merkezden ayrılması 

dolayısile yerine Ziraat Bankası ıe
nel direktörü B. Kemal Zaim intihap 
edilmiştir. 

Kongren! n ta dm hislerinin bUyUk 
önder Atatürke, ve Kamutay başkan
lığına , .e Başbakan General lsmet 
lnön6ne ibltiğma kongre ba§kanı me
mur edilmiştir. 

Kızılay genel merkezi kongre hu
zuruna, 1935 yılı içinde üzerine aldı. 
fi yepyeni ve muazzam hizmetlerle 
birlikte n önUmUıdekl Mne tçtn de 
çok yGkltl bfr procramla çıkmlftır. 

BUyUk AtatUrkUn, Jlerl .... işareti. 
ne biltUn memleket gibi uyan Kı11fay 
Cumudyet hUkQmetimfıln yUbek hl-

Cemiyetin 1935 yılı içinde, im. 
kan ve kudreti nisbetinde başardıiı 

çalt§malarınrn değerli neticelerini 
mütevazi r:ıporundan hulasa ediyo-
ruz: 

Harp hizmeti: 
Atinin hiç temenni edilmiyen en 

uuık ihtimalltrlnl bile bir an göz
den kaçırmıyan Kızılay, bütün harp 
fhtl7at malzemelerinin eksiklerini ta. 
mamlamıştır. İcabında hemen emre 
amade bulunacak klfl adette her tUr
IU vesait hazırdır. 

Maske fabrikası: 
Ordu ve sivil halkımızı zehirli 

gaz hücumları tesirinden kurtarmıya 
mahsus maske ve sair levazım imali 
için hükQmetimizin büyük ve ~ok e
hemmiyetli yardımı ite cemiyet tara_ 
fından Mamakta in~ ve t~is olunan 
gaz maske fabrika.lr geçen sene Baş
bakan İsmet tnlnU tarafından Cumu
rlyet Bayramında açılmış ve o 7.a. 
mandanberi fasıla.sız çalışmakta bu
lunmuştur. 

Fabrika henüz yeni açılmış olma
sına ve elde 10ıumu kadar mütehas
sut itçl bulunmamasına ralmen gün_ 
de 150 maske yaprlmac;ı fmkAnı temin 
edilmiştir. 

Bu mlktar gittikçe artacaktır. 
Sulh hizmetleri: 
Kızılay, Uzertne dilşen sulh hiz

metlerini de, her yıl olduğu gibi mu. 
tad şef'kd ve hayırhahlı~nr yapmı~-- . 

Sıtma ve f irengi illçla.rı monopolu: 

Dünya iktisadi buhranının devamı 
dolayısile cemiyetimkin gelirlerinde 
gün geçtikçe artan ekıikliklere vakıf 
bulunan hUkö.metimiz, hem cemiyete 
gelir bulmak ve hem de memleketimiz
de istenilen miktarda bu ilaçlan bulun 
durabilmek makıadile Kııılaya mono
pol vermt,ur. Satıı gün geçtikçe art
maktadır. 

Oyun klğttları ve maden sulan 
monopolu: 

Oyun kafıtlanndan mUhim kArlar 
temin edilmektedir. Halkımız maden 
sularının faydalarını gUn geçtikçe an
ladığından aatıı her gün yUkselmek
tdir. Karahlsar maden suyunun yakın 
bir zamanda cemiyetin esaslı bir vari
datı olacağı anl&§ılmaktadır. 

Ha.stabakıcı mektebi: 
Şimdiye kadar 211 hasta bak1cı 

yetiştiren mektebin bir ayninin Anka
rada açılmaaı lçln tetkikler yapılmak-
tadır. ·# -

Gençlik derneği: · 
Yavrularımızı mektep sıralar;nda 

ve kilçUk yqlannda fefkat ve hayn
hahlık bislerile yetijtirmiye çalışan 
Gençlik Derneği dört y~ını bitirmek 
Uzeredfr. Temenni edilen semerelerini 
vermiye batlamıatır. Aza mevcudü 
bugün 32 bine çıkmıştır. 64 eubesi ve 
•44: dernek kolu vardır. 

Bof azlar tezinde devletlerin cevabı 

Ankara, 25 (Telefonla) - Kamutay 
muhtelit encümeni İş kanununun iıçi • 
lerin sigortaları faslını tetkike başla • 
mıştır. Bundan sonra ceza faslı tetkik 
edilecek ve bu suretle encümenin va • 

Mısırdan çalı süpürgesi 
istiyorlar 

Ankara, (Telefonla) - Mısır bele • 
diye idaresi gimdiye kadar bagka mem -
leketlerden tedarik ettlfi çalı sUpUrge
lerini memleketimizden almak arıuıun
da olduğunu lakenderlyedeki ofiıimiz 
vaaıtasile Ekonomi Bakanlığına bildir
miıtir. Mııır belediyeler idareıi ayda 
binlerce ton çalı süpUrgeıi harcamakta
dır. Memleketimizde çok ve hUdayi na· 
blt olarak yetiıen ıUpUrgelik çalının bir 
ihraç maddesi olabileceği ofisçe yapılan 
tetkiklerden anlatılmıttr. Allkadar tllc
carlann teıvik edilmeleri için keyfiyet 
ticaret odalarına tamim edilmlttlr. 

Yeni Noter kanununa 
yapılan itirazlar 

Ankara, 25 (Telefonla) - Adliye • 
ce hazırlanarak mütaleaları alınmak ü -
zere noterlere ve müddeiumumiliklere 
gönderilmiı olan yeni noter kanunu 
projesinin bazı maddelerine noterlikler
ce itiraz cdilmittir. Noterler bir kısım 
harçların indirilmesinin doğru olmıya -
cafr fikrindedirler. Adliye vekUeti bu 
reyleri tetkik ederek lilzum görürse 11· 
yihada bur değigiklikler yaptıktan son-
ra Kamutayı verecektir. ıJ , 

Anadolu takımı 
Çankaqagı yendi 
Ankara, 25 (Telefonla) - iki maç 

yapmak Uzere Anlmraya gelmlı olan 
Anadolu takımı lldncl maçını Çanka
ya lle yaptı ve maçı bire karşı iki ile 
kazandı. 

Fransa, Bulgaristan, Japonya Boğazların cU .~a~:,~:~:t::.krmı AnkaragU-

tahkim i etrafında müsait cevap Verdiler Kızılay ~urah~asları 
goz maskesı fabrıkasında 

Franıız hUkQmeti de bofu:ların tah-ı denizde bir mahreç vcrllmesl meıeleıin·ı HARtctYE VEKtLIMtztN BEYANATI Ankara, 26 (Telefonla) - Kızılay 
kimi halkındaki talebimize cevap ver • den tekrar bahsetmektedirler. Bofularda ukeri tedbir aldığımıza umuınt merkezi, genel kongreye gelen 
mittir. Sofyada çıkan "Mir,, gazetesi do ,u- dair çıkan pylalan müteakip Ankara- murahhaslar terefine gaz maskesi 

Fransa, bu mesele üzerinde mUza - nu yazıyor: dıld tngills ıaıeteleri muhabirlerinden fabrikasında bir çay ztyafeU vermle-
kcrelcre giri§meği prensip itibarile ka- ''Muhtelif memleketlerden gelen ha- birini kabul eden Dışbakanımız Dr. tir. Fabrikayı gezen murahhaslar hal· 
bul ederek müzakerelerin şekli ile ma • berlere bakılırsa, bu mesele Türkiyeyi Aras, bu kabil tedbirleri kat'iyycn al- kın gaz maskesi tedarik edebilmeleri 
halli ve tarihini boğazlar mukavelena· tatmin edici bir şekilde neticelenecek • madıflmızı söyledikten sonra 'l'Urk no- için Kızılayca yapılacak propagandaya 
mesini imzalıyan diğer sekiz devlet ite tasmın a.llkadar memleketlerde gör- iştirak edeceklerini söylemişlerdir. 

zifesi bitmiı olacaktır. L~yiha bundan 
ıonra umumt heyete gönderilecektir. A
lakadarlar t~ kanununun bu devrede çı
kacağım temin ediyorlar. 

Zi1'aat mekteplerine alı
nacak meccani talebeler 

Ankara, 26 (Telefonla.) - Bu llel\e 
Adana ziraat makinist mektebine alı
nacak parasız yat.Ilı talebenin sayısı 

altmışa. çıkarılacaktır. Bursa orta li
raat mektebi parasız yatılı talebesinm 
sayısı 119 dan doksana indirilmie, bu· 
na mukabil 1zmir, İstanbul, Adana zi
raat mekteplerinin parasız yatılı tal~ 
beterinin miktarı yetmiş be§Crden dok 
sa.na. çıkarılmıştır. 

Uqu~iurucu maddeler 
hakkında bir karar 
Ankara, 24: (Telefonla) - Uyuı

turucu maddeler inhisarile müştere

ken satıg yapan ve mukavelelerine ta~ 
mamen riayet eden Yılancızade1erle 

Vitol ve §Ürekası müesseselerinin dev 
Jetlerle akdolunan anlaşmalarda der
piş edilen hususi takas ve deblokaja 
ait hUkU.mlerden istifade etmeled Ve
killer heyetince kararlaştırılmıştır. 

Kısa Ankara habe1,...~!!!!: 
• Gureba hastahanesine yeniden ., 

10 hasta.bakıcı alınacaktır. 
• Bu sene Ankara NUmune hasta

hanesine yeniden 16 asistan alınacak
tır. 

• lstanbul ve Ankaradaki motosik· 
letli polislerin sayısı önUmUzdeki se
ne içinde bir misli daha artırılacak

tır. Gece nöbeti yapan motosikletli 
polislere maaolanndan fa.zla olara.Ji 
ayda. onar lira ücret verilecektir. 

• tlclnci umum müf ettiştikte köy 
işlerile u~aşmak üzere 150 lira \icret
li bir şef ve yilzer lire. ücretli iki kl
tipten mUrekkep bir büro kurulacak
tır. BUro umu.mı milfettişllğin daimt 
bürosuna ilave edilmiştir. 

• Geçen sene kabul edilen yeni Posta 
ve Telgraf tcskil!tı kanunu bu seneden 
itibaren tatbik edilecektir. BUtçeye 
Uç yüz bin Ura fazla tahsisat konmua· 
tur. Bu yüzden memurlar arasında 

bn.ııı değişiklikler olacak ve memurla
rın sicilleri gözden geçirilecektir. 

tir.,, dU~= 
~rabukand~h~u~rubllffi~~ti~ &~h~nUk~~ü ehe~yetle k~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~adan bildiriliyor: JAPONYA.NIN CEVABI detmietir. M r kralı •·· ıdl Boğazlar meselesi hakkındaki tale - Japon hUkO.meti de cevabını ver- BULGAR1STANIN ISTEôt ısı 
bimiıe Bulgaristan hUkQmeti de ceva • miştir. Boğazlar meı!leeinde alAkadar Pa.l'is, 25 (A.A.A) - Bu ak§am 
bını Sofya elçimiz Şevkiye vermiştir. devletlerle konuşmıya hazır bulundu- diplomatik mahafilde söylenildiğine 

c~apta, boğazları tahkim etmek ar- ğunu bildirmekte ve meselenin Millet- göre. Bulgaristanm Saint ?ermain 
zumun bir .itiraz dermeyan edilmiyor. lre cemiyeti tarafından değil, alUka- muahedesinin tadilini istiyeceğine dair 

Bulgar gazeteleri haberi verirken, dar devletler arasında halli noktai na- Sotyadan g~te~ h~berlerin teeyyUt et-
Yunan arazisi içinde Bulgaristana Ak- zarını nerl s\lrmektedir. rnckte oldugu ıntibaı mevcuttur. 

Sofgaddki Bakanlar Kra
lın yanındtı tap/andılar 

38 milyon Fransız sulh istiyor 
PariB, 2S (A.A.) - Sosyal cephe ı--------------

umumt. sekreter~ B. ~:\ston Borgeri·.ILeon Blumu döven 
radyo ıle neşredıl•n bır nutkunda de-

mi tir ki: 3 ay hapse mahkD.m oldu 
"Diz, köylü, amele, burjuvadan 

(Vıtyanı 1 incide) l 
Kahire, 20 (A.A.) - Siyasi mah

f eJler, Kr:ıl Fuadın luıstahğrnın va
hamet kesbetmesi dolayısile niyabet 
meclisinin kurulması lhım olduğu 
fikrindedirler. 

Meclisin Prens Mehmet Ali, eski 
başvekil Nesim paşa ve Mısırın Pa. 
ris elçisi Fahri paşadan mürekkep o
lacağı söyleniyor. Sofya, 25 (A.A.) - Bugün ıaat 10 

d& kral, bagbakan ve diğer biltlin bakan 
lan sarayda kabul etmigtir. Bakanlar, 
dört saat kralın yanında kalmıtlar ve 
kendi bakanlıklarınca timdiye kadar ya 
ptlan ve yapılacak itlere ait tafıilit ver
mişlerdir. 

mürekkep 3 milyon Fraıunzın, tröı;ıt_ Parls, 2~ (A.A.) - Onuncu cdeza 
lerln menfur ,.e budalaca raddarhk. mahkemesi, kral taraftarların an 
]arına karşı uzlaşmalarını istiyoruz. Courtoisi üç ay ve andurandı on beş mamıştır. 
Dahili rejim?eri ne olursa olsun, bil- gün hapse mahkum etmiş ve bu ce. --------------

Kahire, 25 (A.A.) - Röyter ajan. 
sının haber verdlfine röre, elyevm 
lngilteredo bulunan Veliaht Faruk 
babasının halindeki vahamet dolayısl
Je henüz Mısıra dönmeğe davet olun. 

Çembe,/agn 
Peştege geldi 

Budapcete, 25 (A.A.) - Austin 
Chamberlain bugün buraya gelmiştir. 
lngiliz elçisi Knox'un misafiri olacak 
tır. 

İngiliz mahaf elinde, bu seye.hatın 
mUnhuıran malUm.at edinme mahi 
yethıde olduğu söylenmektedir. 

tUn mllletlerle sulh halinde yaşamak zaları tecil etmemiştir. 
arzu undayıı. Biz. silahlanma ya- Mahkumiyetlerinin sebebi, akade
rJ ının durdurulması, karşıhklr )ar. mi azasından Jakus Ben'1'illn Cenaze 
dım yapılması ve milletler mUnaseba- merasiminde B. Leon Bluma taarruz_ 
tının, Milletler Cemiyeti misakının da bulunmuş olmalarıdır. 
on dokuzuncu maddesine göre tensik Habrlarda olduğu veçhile o gün 
edilmesi suretile hukuk müsavatı da- B. Leon '31tımün binmiş olduğu oto
iresinde vücuda &etirilecek bir aulh mobil mumaileyhi evine götürmekte 
istiyoruz.,, iken Sen Jermen bulvarında inzibatı 

temin ile meşgul olan aksiyon Franse 
azalarına tesadüf etmiştir. 

Kral taraftarları B. Leon Blumu 
tanımışlar, otomobilinin camlarını 

kırmıılar, içinde bulunan mebuslar
dan B. Monet ile kansını ve bilhassa 
Leon Bltbıtil dövmUşlerdlr. B. Leon 
Blum başı:ıdan, oldukça aiır aurette 
yaralanmıştır. 

Kral hanedanı mensuplarından 

biri bu sabah veliahtla telefonla gö. 
rilşerek babasının sıhhi vaziyetinin a
ğırlaştığını bildirmiştir. 

Londra, 25 (A.A.) - Mısır kralı 

Fuad'm ahvali sıhhiyeal ciddf endi~ 
ler vermekte devam ediyor. Bir kaQ 
aydır Londra civarında askeri akade
mide tahsil etmekte olan veliaht, 16 
yaşında prens Faruk henüz Mısıra 

hareket etmemiştir. 
Kahire, 25 (A.A.) - BugUn öfte. 

den sonra kral Fuad'a yapılan kan 
enjeksiyonundan sonra ahvali aıhhiye
al biraz lyileamle ise de vahim olmak• 
ta berdevamdır, 

Veliaht prens Faruk'un tayyare 
ile Kahlreye gelmesinin lstenecefi ..
yiaları dolaşmaktadır. 

Son dakika 
Kral öldü 

Kahire, 25 (A.A.) - Kral Fuat öl· 
mü§tür~ ~ -



Hergün bir röportaj 

Kuruçeşmeliler kömür 
tozundan kurtuluyorlar! Dlrt orta mektep daba açılacak 
Diıı icra memuru depoları dolaştı, 

birer ay mühlet verdi 
1111Bir pencere bile acamıyorduk. 
Birçok yalılar bu yüzden harap 

oldup. yıkıldı 1., 

Kuru çeımedeki kömiir depoları. 

Yeni mekteplerin açılacagı yerler Beykoz, 
Kasımpaşa, Usküdar ve Bakırköyü'dür 

• 

Kültür Bakanlığının bu yılki lise ve 
orta okul ihtiyacnu timdiden tetkik et· 
mekte olduğunu evvelce yazmııtık. Ba· 
kanlık her §chrin kültür direktörlüğüne 
&önderdifi bir tezkerede o şehrin orta 
okul ve liıe ihtiyacının en kıta bir za
manda almma11 icap eden tedbirlerle 
birlikte bildirilmesini istemiıtir. KUl • 
tür direktörleri bu vaziyeti göz önünde 
bulundurarak her okul direktörlUğUn • 
den talebe say11mı, amıf vuiyetini ve 
binalarında kaç ıube açılabilecelfnl tor 
muştur. Gelen haberler Bakanlığa g6n
derilmittir· Bu arada tebrinm kUlttlr 
direktörJUfil de Babnlığa bir rapor ver 
mit ve yeniden dört orta okul açılma
aını iıtemiıtir. Bakanlık bu isteğe mUs
bet cevap nmıl§tir. 

Yeni okullar Beykozda, Kasımpa -
pda, ttsktldarda, Bakırk8yUnde kuru -
lacaktır. Bunlar için icap eden bina -
lar bulunmuıtur. Bu okullar açıldıktan 
ıonra tehrin tnrln semtlerindeki lise ve 
orta okut blnalan arasmda da bazı de
flımeler ve nakiller yapılacaktır. Bu 

Yeni mozayikler 

nakiller ileride teabit edilecektir. Şeh· 
rimbde bulunan 20 orta okul ve lile71 
yeniden buı amıf1ar eklenecektir. 

Bu auuf1ann aszlmaaı eylQI ayında
ki talebe mOracaatma ıöre brarlaftı· 
tmlacaktır •• 

fıpekterlerln yaptılı teftfflerde l:uı 
okullarda yeniden beter altıyı' IUUf 
daha açılabllecefi ıörWmilıttır. Ye • 
n1 amıflar için bina kafi relmedifi tak· 
dirde çifte tedriaat uıuIU tatbik edile
cektir. öntlıntlsdek yıl çifte tedrlaat u
.uıcı en slyade ilk okullarda yapılacak
tır. Bu okullardan kira Ue tutulan ba
zı binalar bu yıl klralanmıyacaklardır. 

Bu yıl tehrlmhden orta okula &i • 
recek talebenin 11ynı 5600, liıelere ıl
recek talebenin de 2388 kitidir. 

Öfretmen ihtiyacı 
Bakanlık okuilarm 8fretmen lhtiya· 

cmı brplamak there bu yıl her vill • 
yette bir orta oktıl lSfretmenlik lmtl • 
hanı açacaktır. Bu imtihana ilk okul lSI 
retmenlerlle lise mezunlan ahnacaktır. 

Haksız cezalar 

tmtlhana atrmek için timdlye kadar ,al 
ma ıehrimlsden 500 den fula müraca
at yaSWmıftır. Bu mUracaatlarm ce • 
vaplan anllmU.dekl mayıs ayı ~4• •• 
llkadarlara blldirilecektlr. 

PARJSTE BiR EL 1$1 SERGiSi 
AÇIUYOR 

Parlıte anıuluaal bir okul retlm eU
ti ıergiıi açılacaktır. Bu aeralye bUtUa 
milletlerin ilk okul talebesinin en ıuaeı 
eliılerl ve reılmlerl 18nderllecektlr. 

Şebrmladen ıanderilecelı: realmler1 

ve ellılerinin hanrlanmaaı iti etrafm • 
da ıfSrUpnek O.ere dUn kOltClr direk • 
t8rlUIUnde ilk tedrl11t lapeklerlerl bit 
toplantı yaplnlflardır. 

FINDIKLI OK.ULU DERS YLI 
BAŞINDA A.ÇILACA.K. 

Fındlklıda yapılan modem ilk okal 
blnaamm açılma t8reni çocuk hayra • 
mmda yapılacaktı. Okul teaiaatı henfb 
bitirilmemiş olduğundan açılma i§i den 
yılı batına bırakılDUJtır. 

Denizyollan 
• Bu &ene başka bir yolda 

daha çalışılacak 
1 ramvay işçileri 
şikayet ediyorlar 

Bezı hatlarda tenzilat. 
yapıldı 

Safıta .. lffitde kd'fıt tutan icra memrıru l1ag Bekir, soltlald lltıflı zan depo. 
lan kapattıraıa Bt111 SalUı Münlrdir. 

Kuru çe~mede oturan Bay Salih 
mftnlr isminde bir ut, Kuru çeşme. 
deki kömtir depolarından çıkan 
kömilr toz1annın ailesi efradının sıh. 
hatini bozduğunu ve evlerinden biri
nin, kömür tozlan yüzünden kiracı 
bulamadığı iddiasile dördüncü hukuk 
mahkemesinde kömür depoları aley. 
hinde bir da,·a açmıştı. 

Mahkemece tayin edilen bir ehli 
ınkuf mahalllnde tetkikat yapmış, 
kömür tozbırınrn Kuru çeşmede otu. 
:tan ahaHnln sıhhatini bozduğunu tes
blt etmltti. Mahkeme bunun üzerine 
Kuru çe§medekl )jömUr depolannın 
kapatılmasına ve Bay Salih Münire 
tazminat verilmesine karar ver. 
nıişti. 

Bu karar, depo sahipleri tarafın. 
dan temyfz edilmiş, diğer taraftan 
depo sahipleri icranın durması için 
de gene temyize baş vurmuşlardı. 
Temyiz, ;yalnız tazminat hakkında 

leranm tehiri yolunda karar Terince 
iki icra dairesi, mahkemeden verilee 
ilAm üzerine, dUnktl sayımızda bil. 
dlrdlğimiz gibi, depolan kapamak 
üzere teşebbüse geçmiştir. 

Dün sabah ikinci icra memuru B. 
Bekir Kuru çeşmeye gitmiş, ilk ola
rak 3 numaralı Banosyanın pedosuna 
girerek mahkeme kararınca depoyu 
kapamıya geldiğini söylemiştir. Depo 
sahihi bazı itirazlarda bulununca le. 
ra memuru depodaki kömür miktarı
nı tesbit etnıtş, kömürlerin başka bir 
yere tapnnıası için bir ay mühlet 
vermiştir. 

Bay Bekir, bundan sonra sırasile 
General Ali Ihsan, Bay Dursun ve 
Bay Ali, Bay Yusuf, Bay Valter 
Kristi, Felemenk bankası, Bay izzet, 
Bay Mehmet Tahsin, Bay Sava Sava
idis, Liman firketi, Mola Hüse
yin oğlu Bay Ahmet, Aralanlı oğlu 

(Sonu Sa. .J Sfi. ~) .. 

OA1UJucalaWftı2clmı ----. 
Parasız çalışacak iki çocuk 1 

Ramls okuyucularımızdan Zaim 
ustadan şu nıektubu aldık: 

•Benim biri on ür, biri on beı 
fltJfında iki oğlan çocuğum var. 
Her Udal de bir az okur yazar, #Je 

ıonra Türkçe, Sırpç«, Hırvatça 
dillerini gayet illi bUirler. Bu ço
culdan lıer hangi bir müeaae•e, 
labrlka, mağaza veya U8ta yanı
na hen de bir k~ 11ıl on bara al-

nıamak üzere boğaz tokluğuna ve
rip kendUerinln birer •anat öğren. 
melerinl uti11onun. Çocuklanmın 
ila.l de ffll'flıan, Qfık göa, me. 
,akkate da11anır. Bunlan alıp bu-
8Uretle ilanında Çallftırmak utl
IJenlerin ıu adreu haber vermele
rini rica ederim: 

Ramı.te V ç ıehltler mahallesin
de ku"l/UCU BeTHklt Ztdm ata.,, 

*** 7 elef on ikramiyeleri ne rJakit rJerilecek? 
BJr okuyucumuz yazıyor: 
"Tel.don ıirketi hiüdlmete ge. 

sııtrken lcıdemli mcmwr ve tınNlele
re blJW ikramiye verUmealnl 
hbul etmifti. Halbuki aradan 
Wr luıı/lı zaman geçtill halde bu 

ikramiyelerden lwnllz bir 8e8 ıada 
yok. Şirkete on bq ulrmi yıl can
la bafla ~ııtırak lılzmet ettikten 
•onra verilecek olan en kllç#Jlc bir 
ikramiyenin verUmeılni M vakte 
kadar bekliyeceğiz?" 

Geçen yıl Sultanahmette Arasta so -
kağında profesar Babter tarafından ya 
pılan hafriyata bu yıl tekrar devam e • 
dileceflni yumııtık. Prof ea6r Bakster 
dUn kendisile g6rUıen bir yazıcmuza bu 
yıl payılacak kazı itleri etrafında tun • 
lan s6ylemittir: 

"- Hafriyata heıüz esasb ıurette 
............. JD:. lha ;p1·rwrıec+ wn.. 
,at mmtabsı iki lama a,.nlmııtır. Ge-
çen yıl yapılwk Wri7Ma devam et • 
mıllde '-abel- hir taraftan da •nır de. 
polarma ıiden caddenin yakan knmm
da çalıtaeaiız. Bu kısımda yapılacak 

hlıfriyat bir tec:r6e plrlinde olaaık ve 
sondaj ueulile yapılacMtır. 

Hafriyata, tmn mana6 on bet ma -
J'IStabat~ 

Seherin cesedi morga 
kald11ıl<lı 

Beykozda bir küçük g61 içinde cese
di bulunan Seherin babau oldutunu ld· 
dia eden bir adam müddeiumumnife 
iltida ile müracaat etmif, cesedin me • 
ardan çıbnlarak morga bldıntma -
anı, ölUm etrafında tahkikat yapılma • 
sıru istemittir. Bu adamm fımi Ömer 
Hilmidir ve Maltepe vapurunda ateı • 
çidir. 

Çocuk balosu 

Tramvay ıirketl amelesi Nafia ve -
klletine ve belediyeye müracaatta bulu
narak tramvay tirketinJn iıçilerinden 

fazal ceza keıtiflnden fikiyet etmiıter
dir. 

Bir vatman diyor ki: 
- Şitbane bzaıından eonra Şiı4cet 

vatmanlarla bile~iletj p. fazla ~ • 
ye baflamıfb. En ufak bir f4'Yİ Wume ed_. ceza keai,.or. itiraz falan da din
lemiyor. V.mwnlar için belediyenin ha
zır:hyacafım vaadettiii talimatname -
den de __. yok! Baba c:aalardan bak 
bir. Her tanıla bq...aracaiız!n 

Poll• haberleri: 

Motorda yangın 
Bebekte rıhtıma bağh Amerikan se

farethanesi motöründe atetçi Ahmet 
motör içinde petrol tim.basile dolaıır -
ken lambayı diltilrmUı, yanp çıkmıt • 
tır. Ahmet yangını söndürmeye uğra -
ıırken elleri yanmıı, haatahaneye kal -
dınlmıttır. Yanıın itfai7e tarafından 
ıöndürülmilftür. 

TRAMVAYDA HIRSIZLIK - Ci
hanıirde bmir Palaata oturan bayan 
Aliye tramvayla Beyoğluna çıkarken 

meıhur yankesicilerden Muzaffer 101 
Uraımu çalmıf, kaçarken yablanm11tır. 

DAM DELEN - Sabıkalı Oaman 
Zindankapıda Defirmen sokağında A
lemdar Zadelerin yağ ve seytin mafa • 

Deniz yollan yük ve yolcu tarüeahP 
de deniz yollan idaresince yapılaıa sam 
teklifi vekiletçe kabul edilmemiıtir. ı. 
darenin bu seneki vaziyeti iyi ıörWdll
ğünden tarifede tenzilat yapılmıJ ve 
taıdik edilmlıtir. Tenzlllt bilhassa Ka• 
radeniz mıntakasmda konıimento ile 
g8nderilecek yumurta nakliyatı fiyat • 
lanndadır. Çanakkalede Ddnci mmta • 
kadan birinci mmtakaya yilzde altımı 
Mudanya, Gemlik ve Armutlu yollan 
nakliyat fiyatlannda yüzde yetmif tcDıt 
zillt yapılnuıtır. 

Vergi kaçakçılığı 
Bazı muallimlerin mtıtıfı 

ek&ik gösterilmiş 
Bazı yabancı ve azlık okullannm Tellıl 

gi bçakçılılt yaptıklan maliyeye ha • 
ber verilmtıtir. Maliye mUfettifled 
durumu tetkik etmektedir. Söylendiil • 
ne ıöre bu okullarda öğretmenlerin iDii 

aıtan aslından eksik ıösteriliyonDU14 

Bina vergileri taksitleri 
Şehir meclisinin verdiii karar Uzede 

ne bina verperi ikinci tabiti buiranda 
ahnacaktır. Difer taksitler de eylQl, Y. 
rinci kinun aylannda toplanacaktır. 

Arazi vergisi de tcmmw: ve klnuna. 
evvel aylannda alınacaktır. 

Dün çocuk haftasınm ilçüncü günüy
dü. Bu münaseebtle ıehrin türlü çocuk 
Esirgeme kolları tarafından çocuklara 
eflenceler tertip edilrnit ve Eminönü 
kolu sabah saat dokuzda Ferah tiyat
rosunda bir müsamere vermiıtir. Bu • 
gUn çocuk haftasmın d6rdUncü gUnn
dür, BugUn de Anneler birliği t~.rafın • 
dan Dağcılık klUbünde bir çocuk balo-

zasının damını delerek cirmif, 130 lira-------------• 

su verilecektir. · 

çalmııtır. Sabıkalx kaçarken bekçiler 
tarafmdan yakalanmııtır. 

KAMYONLA. BiSiKLET -Vefa 
liıesi talebelesinden Yusuf bisikletle ge 
zerken kasaplar fi.rketinin 3726 numa -
ralı kamyonu çarpmıı. yere dÜ§en Yu· 
ıuf yaralanmııtır. Kamyon ıoförll kaç-

- Hata olduğumu kimden haber aldınız? 

mıftır. Aranıyor. 

YARALANMA: - Koço isminde blll 
ıenç motoıikletine Ferit isminde biriai
ni almıı. Fatihten geçerken mo • 
toıiklet satıcı tamaile çarpmlftır. ta • 
mail tehlikeli surette yaralaru:Dlf, Cer • 
rahpap hastanesine kaldınlmıttır. 1 

- Sokakta yeğeninize raatladun. k•ndialne bir ..._ _______________________ ,joto..obll umarlamıya gidiyordu. difllWll buna derler. Zecri tedbirler alalım mı deranut. .. 
1 

Gördün mü ıimdi?. SUahaızlanma ifinin •11gt1 
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Küçük Kemal gömüldü Si NEMA: Tavla şamplyoaıaıa 
Sanat muhiti ve gençlik tabutu candan 
bir alaka ve hüzünle takip ediyordu 

"Altın toplıyan 
kızlar!,, - ''1 ürk,,de 

"Altın toplıyan kızlar,, filmi, bu 
mevsimde bir haylısı gösterilen bacak 
salla),Şlı filmlerden biridir. Bu tarz
da !ilmlerde me\'Zu pek sade suya 
oluyor. Mevzuu bir tarafa brraka
Irm. Film, muhtelif noktaların bir 
araya gelişi bakımından da, - çok 
defa - tatmin edici olmuyor. Seviş

me, eğlenme v. s.... Ne var, ne yok
sa toptan tekrar edilenin tt>krarı ma_ 

Büyük müsabakamız bitmek üzeredir 
Son karşılaŞmalara başlanıyor 

hiyetinde kalıyor!. 
Sinem:\ eseri olarak, bu yoldaki 

filmleri değerli bulmadığımızı, muh
telif ,·esilelerle belirtmiştik. Böyle 
filmlerde görülen şeylerdeıa çoğunu, 
bir varyete, yahut revü sahnesinde 
görmek, her haJde daha ziyade ye_ 
rinde görmektir? 

Bu hafta "Türk,, sinemasında 

gösterilen "Altın toplryan kızlar,, fil_ 
mindeki bu tempoda şekitlenişler, 

- aynı zamanda ses ve beste olarak 
kulağa değişler - görülmemiş, işitil

memiş şeyler intibaını uyandırmıyor. 

Ne kadar değişik olşa, bambaşka, 
yepyeni olmamış... ve aşağı yukan 
hep evvelkiJeri andırış! 

Beşikta§ta Deniz köşkü kıraethanesin de yapılan müsabakatJan bir görünÜf. 

Büyük ta,•la müsabakamız bitmek! 
üzeredir. Bugün Eyüpte vapur iske
lesinde Bay Halidin Bahçeli kahve
sinde başlryacak müsabakadan sonra 
Üsküdar, Kadıköy ve Sirkecide 
son müsab:ıkalar yapılacak, bundan 
sonra şampiyonların karşılaşmaları

na başlanacaktır. 

perşembe akşamı saat sekizde başlı.. 

yacaktır. Bu müsabaka Sirkecid~ 
tramvay durak yeri karşısında Bay 
Hüseyin Hüsnünün Melek kıraetha-
nesi salonunda yapılacaktır. 

Üsküdar ,.e Kadıköyünde yapıla

cak müsabakaların günü bu hafta 

içinde ilan edilecektir. 

Bilhassa Amerikalıların hoşuna 
giden ve Amerika film sosyeteleri 
tarafından çevrilen bu çeşit filmler 

Mezar ba.. modası, acaba daha kaç mevsim sü

Bugün yapılacak müsabaka, Sir
keciden mada lstanbulun son müsa-

recek? Bu ipülAnın sonu gelmek Ü- bakası olacaktır. Bunun için müsa-
zere olduğundan bahsedenler gittikçe bakaya girmek istiyen oyuncuların 

tilndaf da cenazeyi yaya olarak bu- çofalıyor. Temenni olunur ki, bu vakit geçirmeden Eyüpte müsabaka 
raya kadar takip etmietir. yavan çeşninin yerini özlü bir çeşni yapılacak kahveye gelmeleri lazım. 

Vl/tte: Merhımı Kemal Küçüğün tabutu eller üzsünde. 
fUlda bulunanlar 

ŞAJ!PIYONLARIN KARŞILAŞ. 
MALARI 

Öl11mtıntı teesstlrie yazdığımız t!e
ferli san'atk!rmuz M. Kemal JdlçU.k 
dUn candan bir hUztln ve matem için
de gömUI.mUştUr. 

Beyoğlunda oturduğu apartnnanm 
yanındaki Kamer hatun camiinin ö
nllnde ve avlusunda sabahleyin saat 
dokul buçuktan sonra bUyUk bir ka
labalık toplanmağa başlamıştı. Is
tanbulun bütün san'at ve fikir muhit
lerine mensup kadm erkek bir çok 
kimseler burada görillmekte ldl.. 

Şehir tiyatrosunun mUdUrtı, rejisörU 
ve bütün san'atkarları ve mensupla.n, 
"~er. şa~e\ere mensup san'atkArlar, 
Konseı:vatuvar mildilrile muallimle
rinden ve talebesinden bir çokları, 
GUzel san'atlar akademisi müdürü, 
müdür muavini, muallim ve talebele
rinden bir çoğu, Eminönü Halkevi 
temsil şubesinin uzun zaman Küçük 
Kemal'den ders görmüş olan san'at
kArları, Beyoğlu Gençler mahfeli san
atkarları, diğer gençlik ve san'at te
§ekkülleri mensuplan, muharririler, 
san'atkan tanıyan, seven, takdir eden 
bir çok kimseler gelmişlerdir, 

İstanbul vali ve belediye reisi Mu
hittin Üstündağ, önce Kernal'in apar 
tımanına giderek annesine babasına 
taziyetlerini bildirmiş, sonra Kamer
hatun camiine gelmiş ve saat on bu
çukta cenu.e alayı hareket etmiştir. 
Önde ellerde giden yirmi bir ~elenk, 
arkada san'atkarm eller ilstünde gi
den tabutu, ve arkasında yaya olarak 
takip eden beş yUz kişilik bir kafile 
'repebaşı caddesinden geçerek Şehir 
tiyatrosunun önünde bir kaç saniye 
aurmuş ve tramvay caddesinden köp
rüye inmiştir. 

Vali ve belediye reisi Muhittin Os-

Haliç idaresinin hazırladığı vapur tutsun! dır. 

Semt şampiyonlarının karşılaşma
ları, mayıs haftasında başlıyacak 

ve aynı hafta içinde lstanbul tavla san'atkArm tabutunu ve kendisini hU-
11 

SiRKECiDEKi MÜSABAKA 
zUnle teşyi edenleri almıg, doğru Eyü- Gön /üm Seni Sirkec1deki müsabaka önümüzdeki şampiyonu ilan edilecektir. 

be gidilmiştir. • t. ! "~ _, 
Vapurda Hafız Sadettin, tabutun ıs ıgor ,,- ,.;,arag,,ua Tek partı• o·· nünde memleketçilik başmd& müessir ve güzel bir aesle Lui Gravör, şimdiye değin bir 

ilAhller okum\l§tur. kaç filmde prkı söyledi Bu hafta · 
Eyüp CAIJ'lfinde öğle namazından "S 1 d .. • " .. (BtJ§makaleden devam) 1 gisi parti çokluğu tarafından tasvıp 

aray,, s nemasın a gosterilen Gon-

1 

ed"lirse tatbikatta galebe onda kalır 
sonra cenue namazı kılmmıg, san'at- IUm seni istiyor onun bir filmidir tulması için yapılan milli hareketleri 1 

• rt" . . d .. .. .. . : 
klr o civarda Haliç sırtlan üstünde Bu filmde .Kamllla Hom, Teo Lin~ bile ittihatçılık damgası ile öldürme- O va~ıt ~a ı :~~ön ~ s?zUJ~ g~çıre:i 
hazırlanmış olan m.a.kberede göz yaş- - alı 1 dı yen bır kımse. y e ıse n e P 

w • • gen, Adele Zandrok, Pavl Vester- · ge ç şıy?r ar • . dışında kalır ve memleketçi olurum.,. 
lan a.rasmda topraga tevdi edilınış- mayer de oynuyorlar Rejisör, Yo- lşte vıcdanlan ısyana sevkeden o . . . . ., Bö 

1 
d" k 

1 tir. Mezarm üstüne bırakılan yirmi hannes Ruymandır . türlil taşkınlıklar arasında bir ''mem- d~yebılı_r mı . . y e ıye~ o ursa lo 
b. lengin Us..n-d · imi ku • . . . . d. . kımsenın partıden prensıpçe ayrı o • 
ır çe ı.Wl e ıu ıs er o - Filim mustıdll, şarkılı ve etten- leketçilik,, fıkn ve cereyanı ken ını dığı ö 1 b"l" . ., B c·het böy· 
uyordu. .. t . ti 0 ö 1 ma s y ene ı ır mı . u ı 

n • celldfr. Gerçi evvelce gUrclüğftm'Uz gos ermış . zamana g re meme- l ld - "b" . d" k d u~ uri· 
İstanbul belediyesi, Radyo Birke- bu tarzdaki filmlerden daha başka ketçilik bir takım zümre ve şahıs men- e to Hualgku pgı rtı. ş~m JhY_e ~ ar . m lan 

t . K t Em" ·· n Halk · • . . . . f "k 1 ye a ısmr ıç gırmemış o 
ı, onserva uvar, ınonu. . evı tnrlO daha ~yle böyle deme)t müm faatlerı ve ıhtıraslarıle te rı a ar çı- b. k" . . l" . k lu 

temsil §Ubesi, Beyoğlu Halkevi, Ka- t...nn d, ,.;ı;.:I fa.kat fena b" f.l - kararak yabancı istila hareketlerinin ır. ı~e ıçın pka.r ıye k gın::!_ yCo 
- · Cum · Ge 1 au "'5' ' ·•·• ır ı m ve ımkam her va ıt var en: .ocn u-dıkoy Halkevı, urıyet nç er de değil. faaliyetlerini kolaylaştıracak yerde . , . . . .. .. n-

mahf eli, Güzel San'atlar akademisi. bütün milli kuvvetleri bir araya top- n_ıurı~.e~ Halk Partı~ının bu tun ~re 
lstanbul Basm Kuru.mu, Şehir tiyat- Filmdekiler Pili lamak lüzumunu herkese anlatmak s~plc~ını _kabul edcrım .. Bu prcnsıpl~-
rosu, Üsküdar Amerikan Kız lisesi "' • • '. Ç idi Atatürk'ün Önderliği ile milli mü- :ı~ şımdıyc kadar tatbıkatına da hı~ 
Türk talebe kurumu, sahne arkadaşla Degı/, Cıvcıvdir / cadele nihayet muzaffer olduktan ve ıtır~m yoktur. Bununl~ beraber ~: 
n, Şehir tiyatrosu sahne işçileri, gar- Cumuriyet Halk Partisi bir takım partı_ dışında me~leketçı olarak ça 
d Ud.. . t• d art" tl · Tavuk civcivleri ve kedi yavrula- . b .. k"" şacagım. demesı çok manasız olmaz en m urıye ı, gar en ıs erı, tekamül safhaları geçırerek ugun u " 

rı arasındaki dostluk ve iyilik mace- mı? 
garden muzikacıları, Naşit ve arka- tek ulusal parti haline geldikten son- C. . t• . hi b" k" 

l Dü. bUllU 1'- ·ı kad rasını gösteren şekille yapılmış renk_ . . 1 umurıyet Halk Par ısı ç ır ım daş an, m Jl:lmaı ve ar ~- ra artık herhangı hır adla olursa o - . . . . . . . . . d 
ları, doktor profesör Mazhar Osman, li bir fantazl filmclği, bu hafta "ipek,, sun yapılacak (particilik) gibi parti s~yı kendı ıçer~sı~.e gırm~; ıçın m: -
Fransız tiyatrosu sahibi Arditi, gar- ve "Melek,, sinemalanndaki program dışında (memleketçilik) cereyanına dı veya manevı ır tazyı ke d1:°~cdur 

arasında gördük. Bu filmcik, zevk edemez. Bununla beraber en ıs.n en 
den garsonları. da bir yer kalmamıştır. Esasen Cu- d kl ld kl hald 

• • • ve sanat inceliği belirtiyor. Güzel, . H rt" . b .. t.. . ayrı urdu arı veya o u arı e 
. murıyet alk Pa ısı u un prensıp- . . .b. .. .. 1 nilir 

Kaybettiğimiz değerli san'atklrın zarıf 1 lerinde olduğu gibi teşkilatında da tıpkı partıdenm~ş gı 1 soz soy ·; rsa 
hatırasına hürmet olmak Uzere Istan- Diğer taraftan, reklAmlarda pi- memleketcilik temeli üzerine kurul- ve o yolda n~şrı~at yapan~ar ~- u 
bul Şehir tiyatrosu evvelki gece ve lfçten bahsedilmesi de hoş: Civciv muştur. Eğer Cumuriyet Halk Parti- efka_r~ ~mum:yenın. tercddbdc durme
dün gece temsillerini tatil etmiştir. başka, piliç başka!. Aradaki farkı si şahıs veya zümre menfaatleri güder me~ı.ı~ın vazıyetıerıne sarahat verme-
EminönU Halkevi temsil şubesi de izaha haçet nr mı?. ve faaliyetlerini o menfaatler çerçive- lerını ıstemek de haklı olur. 
ayni suretle temsiilni tehir etmiştir... --------------- si içinde tutar bir teşekkül olsaydı . . . Hergün bir herhangi bir ferdin veyahut bir züm- ---------------

san'atkarın ileride bir büstünün renin alTICa bir memleketçilik fikri yafadaki hadiseler 
yapılmasına imkan vermek üzere yü- ro•• portaJ• ortaya atması doğru olabilirdi. Bu-
zünün alçıdan maski alınmıştır. nun için siyasal bir temayül göstere-

ASIM US 

(0st yanı 1 indde) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (tJstyanı 3 üncüde) rek "Ben Cumuriyet Halk Partisinin 

prensiplerini kabul ederim. Fakat o
Bay Miltiyadi, Kazes şirketi, Bay nun dışındayım.,, demek memleketçi
Manko Niko, Bay Volger, Bay Hay_ lik değil, belki ayrı bir particilik olur. 
ri Arapoğlu depolarını birer birer ge- Bir parti içerisinde olan fertler 0 
zerek hepsinin sahiplerine, mesul partinin prensiplerini tatbik nokta
memurlarına tebliğat yapmıştır. smdan ayrı ayn telakkilere sahip ola

Hayfa, Tulukaram ve Amman
da bir takım nümayişler yapılmıf 

İ.lôle de ciddi hiç hir kargaphk olma
mıştır. Hayfada Yahudi mahallesin· 
de çıkan y:ıngın büyük hasarlara se
bebiyet vermiştir. 

lstanbul ve İzmir limanları 
İstanbul ve İzmir limanlannın birleş

tirilmesi işi etrafmda yapılan tetkikler 
bitmek üzeredir. Liman genel direktö
rü Bay Raufi Manyas ile 1ktısat Veka
leti müsteşarı Bay Fon der Porten bu
gün İzmire hareket edecekler, orada İz· 
mir limanının vaziyetini tetkik edecek
lerdir. Bu tetkikat bilhassa İzmirde ye
ni antrepolar tesisi ve limanın diğer te
sisatı etrafında olacaktir. 

Tetkikattan sonra hazırlanacak ra -
porun tatbiki için lazim gelen tedbirler 
derhal alınacaktır. 

Talabe postaları 
Nafüı vekaleti devlet demiryolları -

nın bazı kısımlarında tecrübe mahiye
tinde yapılmakta olan talebe tren pos
talarının iyi neticeler verdiğini görerek, 
mevkii ne olursa olsun, talebenin mek
teplerine gidebilmesi için muntazam ta 

lebe poıtalan yapmaya karar ver -
miştir, 

Alaturka konser 
29 nisan çarşamba akşamı saat 21 de 

Saray sinemasında musiki san'atkarla-

rı cemiyetinin teşvikile alaturka bir kon 

ser tertip edilmiştir. Bu konsere tanın-

rruş alaturka saz san'atkarları iştirak e
decek ve o akşam Beyoğlunun belli 

başlı saz müesseseleri kapalı bulunacak 

tır. Eftalya Sadi ve bestekS.r Bimen ay
rıca birer programla konsere iştirak e

decekler sporculardan mürekkep bi~ 
zeybek grupu da milli danslar oynıya

caklardrr. 

YENi NEŞRIY AT: 

FRANSIZCAYI ÇABUK VE KO
LAY öGRETIRIM - Hakfüati a:lıyle 

hülasa eden bir mctoddür. Çıkan be
şinci kitabı 64 sayfalıdır. 20 kuruşa

dır. Bir kılavuzla beş kitabı yetmiş 

beş kuruştur. Anadolu Türk kitap de-
poewıda satılır, · · 

Memur hepsine birer ay mühlet =============== 
vermiştir. Depolarda 200 ila 2000 ton 
arasında kömür vardır. Bazı depo 
sahipleri verilen müddet eı:;nasında 

bu kömürleri kaldıramıyacaklarını 
söylemişlerse de icra memuru daha 
fazla ınühlet verilemiyeceğini bildir
miştir. 

Depo sahipleri dün öğleden ı:ıonra 
resmi daireler tatil olduğundan icra 
karan etrafında hiç bir teşebbüste 
bulunamamışlardır. Karar bütün de
po sahiplerini büyük bir telfl~'\ dü
şürmüştür. Yarından itibaren depo 
sahiplerinin birleşerek icranın geri 
bırakılması için yeniden temyiz rnah_ 
kemesi nezdinde teşebbüsatta buluna
cakları anlaşılmaktadır. 

Dün hir muharririmiz. depoların 

kapanma kararını alan Bay Salih 
Münirle ıörüşmüştür. Bu zat ıun-

lan söylemiştir: 
- Evimin bir pençeresini bile a

çanuyorum. Havaya kalkan bütün 
kömür tozları çamaşırları, eşyayı 

simsiyalı bir hale getiriyor. Kömür 
tözlannın sıhhate muzir olduğu bir 
fen heyeti tarafından yapılan tetkik
lerden anlaşıldı. Hu lıcyette Gülha
nc hastahanesi muallimlerinden Bay 
Abdülkadir ve Bay Reşad Rıza ile 
Mimar Bay Cemalettin Fazıl vardı .. 
Kuru çeşmede evi olup da bafka ye
re taşınanııyanların ıulılıati bozul
muştur. Parası olanlar da evlerini 
boş bırakıp başka yerlere taşınmış
lardır. Bir çok yalılar bu yüzden 
harap oldu, 11ıkıldı. Meııeut bir kliç 
yalı da kö~ıiir deposu olarak kulla. 
nılnıaktadır. 

bilirler. Bu türlü telakkilerden han-

Yahudi mahafili, vaziyetin sük11· 
na ve asudeliğe doğru istihale etmek
te olduğunu beyan etmektedirler. Fa
kat Araplar, talepleri tamamile isaf 
edilmedik~e silahlarını bırakmarnağa 

azmetmiş olduklarını temin elyemek .. 
tedirler. 

Mü.~lüman liderleri, hattı hareket
lerini tayin ve teshit etmek üzere bu
gün bir toplantı yapacaklardır. 

Londra, 2:1 (A.A.) - Deyli Tt·lgraf 
gazetesinin Kudüsten aldığı biı h•
bere göre, Filistin karışıklıkları ha
rici bazı nüfuzlar tarafından teşvi1' 
edilmiştir. 

Gazete. dışarıdan mühim miktar
da para gelerek teui edildiğini ,.e 
bazı Arapların birdenbire zengin ol· 
maları sel><?hi hakkında yapılac:ık tıı

kikatın enteresan ifsaata \'ol M&<"ll 

ğının şüphesiz bulunduğun~ kaydedi-
yor. 

,.. 
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1 i'aretler 1 
Bir intihap kozu: 
lngiltere mi, 
ltalya mi? 

........................ ~======================================ı~~~-
1Gezintiler1 

• • Yakından ..• 
=======::::::=================================•----------- Bir günde iki genç Kont, Malıasebecı, ·aırsız! 

... Uzaktan 

Adia Ababa önünde top patla
dı. Graziyani, Habe§ payitahtına 
girmek üzeredir. Bir bakımdan 
•ilahtı harp sonuna gelmi§tir. ltal
ya - H abq harbinin teknik ıa· 
hada bu halde bulunduğu muhak
kaktır. Fakat bu harp Alrikada
ki emri vakilerle sonlanabilecek 

midir? 
Buna ne H abe§ arazisinin coğ· 

rafyası, ne Graziyaninin makine
li silahları evet diyememek vazi
yetindedir. Muharebenin merke
zi sikleti birdenbire sıcak Afrika 
çöllerinden, dağ kovuklarından 
Avrupaya, Avrr9a şehirlerine ve 
intihap sandıklarının bcqlarına 

·geçti. Muharebenin bundan son
raki salhalaTını, sanıyorum ki 
Frannz müntehipleri tayin edec-

Pariste bir Arsen Lüpen yakayı ele verdi 
Pariste bir '' Arsen Lüpen,, yaka

lanmıştır. Bu adamın Uç şahsiyeti var
dır : Kibar bir muhasebeci, Kont dö 
Montf or, sahtekar ve hırsız. 

Hanri Düfur adında olan bu adam 
daha küçükken şık, kibar bir adam 
olmayı, güzel kokulu kürklü palto 
giymeyi, en güzel kadınlara şa.mpan· 
ya ikram etmeyi düşünüyordu. Bu 
hayalinin arka tarafında bir gölge 
vardı. Geceleri bu kibar maskeyi ata
cak, karanlık 3okaklarda soyguncu
luk yaparak zengin olacak. Küçük 
Hanri bu düşünceler arasında büyü
müş, gittikçe hayalini olgunlaştırml§
tır. 

Geçen martın yirmi birinci günü 
bir amele şimendifer yolu üzerinde, 
Fontenblo yakınında yirmi sekiz ki
loluk bir paket bulur. İçini açınca iki 
yüz bin frank değerinde ellişer san-

sine yardım ettiği ve Hanri Düf ur'un 
da yapılan sahte pullan piyasaya çı
kardığı anlaşilır. Düfur hakkında ya-

pılan tahkikat bu adamın hüviyetini 
meydana çıkarmıştır. 

Hanri büyük bir ına.ğazanın mu
hasebecisidir. Oradaki işleri dürüst
tür. Pek kibar, pek iyi giyinen bir 
genç olarak tanınmaktadır. Ayda bin 
beş yüz frank alıyor. Karısı ve bir 
kızı vardır. Yalnız Hanri çok işi ol
duğundan bazan evine gidemiyor. Hat
ta haftalarca gitmediği de oluyor. 

Pariste bir başka Düfur daha var. 
Bu kibar, zengin bir konttur. Eksel
man bulvarında büyük ve muhteşem 

bir apartımanın yedinci katında otu
ruyor. Daire çok yüksek bir surette 
tefriş edilmiştir. Bir esmer güzeli o
lan Rejina bunun kontesidir. !kisi de 
bol bol ve hesapsız para harcamakta
dırlar. Pariste büyük bir itibar ve 
hürmet kazanmışlardır. 

Dün, iki acı haberi birden al
dık. Sadettin ile Küçük Kemal 
toprağa verildi. Genç yll§ta ölü
mün bcqka türlü bir ıızısı var. 
Yüreklere dalga gibi çarpıyor .• 
Bu, içine bir az hayret karqtığı 
için midir, bilmem. Fakat hep 
böyle oluyor. Saçı ıakalı ağaTmı§ 
ihtiyarların, göçüp gitmelerine, 
ıeasizce katlanırız. Onlaı-ı, ecel 
tırpanını hakketmİ§ kuru ağaçlar 
sayaru. Ama ıii•lü bir tabut, 
§akağına cık dii.ımemiı bir ölü 
kar§ııında yaTatılqın adalet.izli
ğinden sızlanırız. Milyonlarca 
örnek, içimizden ba inanqın iz
lerini silemedi. Her yeni delikan
lı mezan, bizi bir kere daha tit
retir. 

ler. 
4 :r. ııı:. timlik pullar görür ve bunu yakın bir Büyük hırsızlıkları idare eden, 

bu ~uretle elde edilen menfaat!erin 
büyücek bir kısmını cebine indiren 
Düfur bu iki şahEiyetin masraflarını 
temine çalışıyor. Şimdi Sante hapis
hanesinde t.ıu adamın bir dördüncü 
şahsiyeti daha meydana çıkmıştır: 

Sadettinle Kemalin boıalan 
yerleri önünde de böyle acındım. 
ikisi ile de yakın doıtluğum yok
tu. Duygularına, düıünüılerine 
ortak değildim. Fakat Küçük Ke
mal, gelifi güzel adamlaı- gibi 
yalnız konUfmak, gÖrÜ§mekle can 
evine girilenlerden sayılmaz. Sa
natın, insanlan muhitlerden O§t· 

ran, pek uzaklaTda bile gönül 
bahçelerini sürdüren bir hali var 
dır. En umulmaz bir yerele ba
kar1ınız, bir sevgi çiçeği açdmtf 
olur. Küçük Kemal için, benim 
gönlümde İfte böyle bir çiçek li
lizlenmi§tİ. Onu sahnede bir ümit 
fidanı gibi alkıılar, mesleğinden 
konu§an yazılarında beğenirdim •• 
"lpıen,, i anlamqtı. Klaıikleri, 
özel renkleri ile tanırdı. "Azar
ya,, 'Jaki EıpİT rolü, onun ''Mol
yer,, e doğru bir uçu§udur. 

lngiliz seçimi, uluslar sosyete- polis merkezine götürüp teslim eder. 
Yapılan tetkiklerle pullarm sahte ol-

si politikaBtna, yani kısacaBt kol- duğu anlaşılarak tahkikata başlanır. 
letkil emniyet siyasetine rey ver· Uzun süren araştırmalar neticesinde 
mi.§ti. Uluslar sosyetesi politika· Gravilye sokağında bir atelye bulun
•ı; lngiltere ve kendi politikala- duğu keşfedilir. Bu atelyede bir Çe
rı ile uluslar sosyetesi politikasını koslovakyalmın kalıpları yaptığı ve 
bir hat üzerinde intibak halinde elinden her iş gelen bir adamın kendi-

gören devletlere, mütecavizi ceza· -=====================\ 
l.andırmak vazilesini verdi. Ulus- Affedersin;z, yanlışlık 

Kravatsız, yakasız bir hücreye tıkıl
mış olan serseri Düf ur: 

lar sosyetesinin tatbik ettiği sank- oldu general ..• 
•iyonların ilk neticeleri epi tesirli 
olmu§tur. ltalyanın sanksiyonlar 
yüzünden ihracatını yüzde 46, 
ithalatını yüzde 39 azalmqtır. 

Yalan havadislerin adı: 
ördek! 

Aclis Ababa kapılarında harp 
devam ederken dünyanın bu har
be kar§ı koyu§u da bu tekilde ol
du •• 

Şimdi yeni seçim günlerini 
yaşıyoruz. Bu seçimin bel kemi· 
gt, gene uluslar sosyetesi politi
kasına devam edip etmemek me
selesi olmu§tur. 

Lavcd - Hor planı bir Fran
sız kabinesini devirmişti. Bu ka· 
binenin hareketi a§ağı yukarı u
. slar politikası yerine hususi an
. 11malar, ittifaklar sistemini or
taya sürmekti. Şimdi Fransız sol 
cenahı ile sağ cenahını karşı kar
§ıya getiren meıele de aynı §ekil
dedir. intihap muharebesi gene 
kollektil emniyet iıleri etralında 
tekasüf etmektedir. 

Sol cenahın komünist kolun· 
dan sosyaliıt ve radikal koluna 
kadar bütün intihap beyanname· 
leri, ltalya - Habe§ harbine bir 
istikamet verecek vaziyettedir. 

.y. "' :./o 

Ulu.lar ıosyetesi konseyi 11 
mayısta toplanacakı yani Fran
sız ıeçimi bittikten sonra.. Eğer 

intihapta sollar kazanırsa lngil· 
terenin teklif ettiği ıekilcle Sank· 
ıiyonlar bir az daha ıiddetlendi 
rilecek, ltalya, askeri vaziyeti· 
ne rağmen, diplomasi sahasında 
uluslaı- sosyetesi hattına yakın 
bir görüıe sahip oluncaya kadar 
•ilôhlı kalmıya mecbur olacaktır. 

Sağ cenah muvallak olarıa, 
uluslar soıyetesi faaliyetinin güç
lqeceği muhakkaktır. Sağ ce
naha göre, Alrikadaki lili vazi· 
yet hem uluslar sosyetesi, hem 
Habeşistan, hem ltalya için me
selenin halline hali sebeptir .. 
Yani sağ cenah, harbin askeri 
§artlar içinde nihayetlenmesi ar
zusundadır. 

Bu bakımdan Fransız seçimi, 
milli bir intihap meselesi değil, 
lngiltere ile ltalyadan birinin ter 
cihi meaelai halini alıyor demek-
tir. Satiri Ertem 

Geçen günler Kaliforniyada Turlok ~ 
sokağında bir otomobil büyük bir hız
la gidiyordu. İki polis ancak motosik • ~~ıc.ild 
!etle buna yetişebildiler. Fakat ayni za· 
manda özür dilemekten kendilerini ala
madılar. Arabanın içinde çok iyi tanı -
dıklan general Persing vardı. Bu zat 
polislere sordu: 

fi.." 
Amerika güzelleri Londraya gel

mişJer ve İngiliz güzeUik kraliçelerile 
boy ölçüşmüş1erdir. Gece yarısı eğ_ 
lenceleri adile verilen bir müsamere
de, yukarıda resmini gördüğünüz 

Amerikalı güzel bir haylı dikkat ve 
takdir toplamıştır. 

Gazetelerde çıkan yalan havadislere 

Fransızlar kanar ( = ördek) derler. Bu 

söz, şu hadiseden çıkmıştır: On doku -

zuncu asnn ortalarında Fransız gaze • 

tclerinde şu havadis görülmüştü: 

- O kadar hızlı mı gidiyorduk? 
Farkında bile değilim. 

Polislerden biri cevap verdi: 

- Bu yıl kışın pek şiddetli olacağı 

anlaplıyor. Çünkü bir çok yabani ör • 

dek sürülerinin şimale doğru gittiği gö

rülmUgtUr. 

Şehir Tiyatrosunun çıkardığı 

mecmuadaki yazılan, bazı lır•at

larla gazetelere söylediği dü~ün· 
celeri, taTih sırasına konursa, 
onun tekamül gTaliki daha güzel 
belirir. Her piyesin, eğer alın

mq resimleri ıJar•a, onlaTda da 

- Generalim, biz, ikimiz de Fransada 
maiyetinizde bulunmuştuk. Affedersi • ---------------
niz, yanlışlık oldu. Yolunuza gidebi • 
lirsiniz. 

General itiraz etti: 
- Hayır, vazifenizi yapıp bir zabrt 

tutunuz. Aksi halde amirinize haber 

veririm. 

Polisler, ister istemez bir zabıt tut· 
tular. General Persing mahkemeye sev· 
kedildi ve elli dolar para cezasına ç~ 
tmldr. 

Halbuki o yılın kı§r beklenildiği gi· 

bi §iddetli olmadı. Fakat ''ördek" keli • 

mcsi yadig4.r olarak kaldı. Yalan bir ha

vadis yazılınca halk ''ördekler geçiyor" 

diye diye bu söz kısaldı sadece "ör • 
dek" kelimesi kullanılmaya başlanıldı. 

s. Gezgin 
'(IAtfen saytfayı çeviriniz) 

cı -
Kampa vardrkları zaman burada ilk kar§ıla§hkJa- 1 

rı adam ilhanın eski bir arkadaıı oldu. Sevim, ilk ba- ı 
kııta bu g~ç erkeokte kadınlaşmıt bir tip buldu; bu 
belki de bir çok kadmJann beğenebilecekleri derece 
de yakı§ıkh bir adamdı. Fakat ıesinin tatkın yumu

şaklığı, hafif boyu~ kırarak, vücuduna türlü kıvrak
lıklar vererek konuşuşu Sevimin tuhafına gitti. üs
telik İnsanı sıkan aşırı bir nezaketi de vardı. Sözün 
kısası, Sevim bu adamdan pek hotlanmadr ama duy· 
guıunu açığa da vurmadı. 

Diye ıordu. Çı~J~ar .. l>irliğinin ritmik danslar l 
kursu hocası kenduını gonneden yalnız sesini du • 
yanlara edalı bir genç hanım konuıuyor sandıracak 
şekilde cevap verdi: 

- Giyinmek için çadınna gibnişti; onun yeri bi
raz uzakçadır, g(!(:ikti ama timdi neredeyse gelir. La
kin rica ederim efend~ rica ederim srkılmayınız ... 
Namussuzum, biraz sonra bendenizden de birazcık 
olsun ho~lanacakıınız! 

Çıplaklar birl:ğinin ribnik danslar kursu muaJJi. 
mi Fuat Yumuşak, - tlhanm burada Sevime ilk ta· 
nıttrğı arkadaşı - onlan birlik bürosunun bulundu· 
ğu çadıra götürdü; burada Sevimin adı deftere ya
zıldı, ayhğı ahndr, kendisine üstünde fotoğrafı ya • 
pışık bir karne verildi. Sonra hemen dıtarlrk kılığını 
değiştirip biriiğ=n resmi üniforması olan kenarlan be
yaz şeritli mavi mayolardan bir tanesini giyip ortaya 
Öyle çıkması bildirildi. Kendisine gösterilen bir ça
dırdaki garderoptan giyinerek - yahut SOyUnarak -
istenilen kıhğa girdiği zaman çadırda yalnızken bu ' 
gizli birliğe aza yazılmayı hiç de yadırgamadı. Sua
diye plajında her gün dola§bğı kılık bundan ba§ka 
türlü değildi. Çadırdan dışanya çıkıp da kendisini a
ğaçlann altınca ve daha demin tanı9bğı genç adamın 
karımnda bulunca, onun da kendisi gibi giyinmiı 
- yahut soyunmu§ - olduğunu gördü, birden derin 
bir utanma duydu. ilhan ortada yokhı, yanlarında 

batak hiç kimse de görünmüyordu. 
Fuat Yumuıak, genç kızın kulaklarının ucuna 

kadar kızardığını görünce ipeli, cilveli bir sesle kın· 
lıp dökülerek: 

- Aman, hanımefendimiz, dedi, yalvarırım sıkıl· 

mayınız; vallahi aktama kadar ah~ırsınrz; ma parol 
donör, namussuzum, yaşayııınuzı pek beienecek
siniz! 

Sevhn. boğuk bir ...ıeı 
- ilhan nerede? 

Sevim bu seier kendisini tutamadı, gülmeğe baş· 
ladı. Ritmik danslar hocasr, iki elile dans dersi esna· 
unda orkestrayı idare eder gibi itaret1er yaparak: 

- Hah, şöyle efendİlnt hah şöyle... dedi, vallahi, 
hanımefendimiz güldükçe daha güzel oluyorsunuz! 
Emreder misiniz sh:i ilhanın olduğu yere götüreyim? 

Fuat Yumu~alc 'bu son sözile genç kızın emni • 
yetini kazanmış gibiydi; Sevimle birlikte yürümeğe 
başladılar. 

6 
Sevimin Çıplaklar birliğine ginnek isteyiıi, açık 

söyliyelim, pek de iyi düıüncelerden ve iyi bir maksat 
tan ötürü değildi ama bu yaıa gelinceye kadar süren ve 
son yıllarda da artık kendisini gittikçe rahatsız et -
meğe başlıyan açlığını bu kadar genit, çeşitli ve za
rarsız bir şekilde dindirebileceğini - Çıplaklar bir
liğinde bile olsa - yine ummuyordu. Onun için • 
dir ki İ§te evinden eski bir mektep arkadatıma gi • 
diyonun diye çıktığı gündenben geçen üçüncü gü -
nün aktarmnda yine Ada vapurunda yine sDJHıkı§ı:k 
bir halde, yine bir genç adaımla - f&kat ilhan de
ğil - dizdize oturarak htanbula, evine dönerken 
şimdi kendisini doymıı§, boşalmı§ ve rahatlamı§ his· 
sediyordu. Bu yaştaki genç kızların kendilerini bed
baht veya mes'ut bulmalan için de pek çok şeye lü
zum yoktur. 

Sevimin anneai, bir türlü ya§lanrnek !ıteğinde ol-

madığı için evde, aile içinde, ahbap çevresinde Sevi· 
mi her zaman minimini bir bebek olarak tan.anayı ve 
Öyle olarak tanınmayı kendi hesabına uygun bulmut
tur. Sevimin annesinden ve bu düıünce ile ba§lıyan 
bu telakki, gitgide evden, aile ve ahbap çevresinden 
mektebe kadar taşmış, orada bile, kendi yqındaki ar

kadatlar arasında bile Sevim her zımnan "çocuk" sa. 
ydnu~tır. Sevim, her zaman bunun zaranru gördü, 

eve geldikleri vakit artık kendiıile me§gul olmalan 
laznn gelen erkek misafirler, "Sevim çocuktur!,, di • 
ye sadece annesile alakadar oldular; en yakın doıt· 
lar bile onun gitgide daha çok hırçınlqmasımn sade. 

ce bu "hala çocuk sayılma,, dan ileri geldiğini anla. 
yamadılar. Sevimin rüyalrma giren, geceleri kendi. 
sini uyutmıyan, yÜzünü kızdınp açıkça söylediği da

vet manasını taııyan sözleri anlamamazlığa gelerek 
sinirlerini ayaklandıran ilhan bile onu henüz çocuk 
sayıyordu. Ve bu Sevimin hayatının en büyük rztıra.. 
bı idi. 

Sevim, Çıplaklar birliği kampında. hiç bir §ey ol. 
madrysa bile, bu ıztırabından kurtuldu. Artrk, mes'• 
uttur. 

ilhan, kampta Sevimi kadın erkek bir çok kim. 
selere tanıtını§ ve sanki maksatlı sanılacak §ekilde yal
nız ve serbest brrakmııtı. Sevim, ilhanın burada da 
kendi annesi ya§ında geçliin kadınlarla gülüşe oyna-

şa dÜ§Üp kalktığım uzaktan görmüş, bu ıefer hem 
kendi hesabına, hem de - belli belirsiz - annesi he. 
sabına kıznut, o kızgınlıkla da bir daha ilhanın lafı. 
nı ağza almamı§, onun yanına gitmemişti; fakat doğ
rusunu söylemek laznn gelirse, Sevim, ilhanın yanı-

na gibneğe pek vakit de bulamamıştı; çünkü burada 
Sevimi çocuk saymıyan, onunla yakından ve samimi 
surette alakadar olan erkekler vardı. Şiirli bir arka
da,lı:kf Yaıkışrklr, nğlam vücutlu, ılık ruhlu, ki • 

' - -bar nisanlar... (Arkası yann) 
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Müsabakamızda 
kazanan hikaye 

ikinciliği 

Gülna.z tSTANBUL - 12,30 muhtelif plAklar ve 

halk musikisl. 18 daruı musikisi.. (plak). 19 

haberler. 19,15 muhtelit pl~ar. 19.SO ~ocuk 

eatrgeme kurumu namına konferans. 20 halk 

muılkisl. 20,SO ne§ir e1a.1mda ııa.n edilecek 

Ur. (Beklcyfnlz.) Saat 22 den sonra Anado 

lu ajımıımm gazetelere mahaus bavadi~ ser 

vial verllecekUr. 

BUtiln kasabada karanlığı Çö-[ 
ken bir yağmın bulutu altında bir 
hanc,erenin boğuk şikayetine benzi
yen bir ses duyuluyordu. öğütülen 
ba!jakların iztirabından kopan kepek
li tozlar içinden fışkıran bu bıçkmk
lı sesi çıkaran değirmenin kollan çev
rile çevrile durmuştu. 

Üçları kıvırcık uzun siyah kirplli
lerinin aralarında. biriken sıcak yaş 
damla.larmm arkasından bu çevrile 
çevrile duran Yeldeğirmeninin kolla
rına baktı, "Gene gün kavuştu, gene 
gelmiyecek,, dedi. Bu akşam da iki du
dağının arasında içinin bir fiğanı da-
ha söndU. _., 

Akşamdan akşama köyün O.uvarla
rı yıkık mescidindeki şamdanları ya
kan babası da daha gelmemişti. So
f anm bir ucunda ifliyen Dokuma tez
g8.hmm susturuld•.';'1lnu görilnce ana
sına. seslendi: ''Bubam ne de çok durak 
ladı be anıı.? Teeee şu kadarcık par
mak kadar yerden bir gurbet yolu 
gibi amme. da uzanıverdi ha? Zeynel 
ağanın çiftliği kaç fersahlık yer ki..,, 

Mescidin avlusunu dolduran gü
vercinler yuvalarına. dönmüşlerdi. 
Gülnaz. kucağındaki henüz meleme
miş bir kuzuyu anasının memesine 
salıverdi, düşünceli kalktı, taştan bir 
insan gibi uzun endam.ile sırlan dö
külmüş bir aynanın önünden geçti. 
Kırının budaklı, kırmızı çiçekli bas
ma parçalarından yapılım~ bir yer 
keçesi üstüne tohumluk aralığından 
aldığı tahta sini sofrayı koydu, bir 
mısır BOmununu ellerlle kırdı, içinde 
tarlia.na. dolu bir toprak çanağı üç 
tahta kaşıkla beraber bir de bir bak
raç ayranı sininin üstüne dayadı, ka
pı, hfı.la, çalınmamıştı. 

Tokmağı düşmüş tahta kapıdan 
memeleri yerde sürünen inekler ile 
l.c_çiler girdiler. Ceylan gözlU kuzular
h biriiktc adını Şimşek koydukları 
geyik de kapıdan geçtiler. Dışarda 
yavaş yavaş karararn kederli akşa
mın içinde son doğan kuzuların me
lemeleri sustu, bütün köylin Yıldırım 
diye çağırdıkları mandıranın köpeği 
bile bu tokmağı düşmüş tahta kapı
dan girdi, fakat? Hala onların k9.pısı 
çalınmadı. İki gündenberi gözükmi
yen Gillnaz'm nişanlısı Hamza'dan da 
b'fr haber iriştircn olmadı. 

. Gülnaz: İç sıkıntısından gene ana
sına seslendi? Ya bubam bu gece de 
gelmezse nideriz be ana? Anası da 
bir şey bilmiyordu, onun da içine bir 
kurt <ltlşm.UştU, onun da içi sıkılı idi. 
Karşılarmdald tahta minarede yatsı 
ezanı oktmuyordu. lki~i de susup din
lediler. Islak gözlerle birbirine birşey 
demeden bakıştılar sükut içinde za
manlar geçiyordu. Nihayet mesçidin 
siyah keçe perdesi indirildi. Sarı bo
yamz kapısı kapandı. Onların halfı 
kapılanru bir çalan olmadı. 

Bütnn köyün delikanlıları, sa.kası, 
pazvantı, ihtiyarları, köy kahvesini 
dolduran bUtUn halk ellerinde birer is
li ışıklı gecenin karanlığı içinde Vey
sel babayı aradılar. Kaç yıldanberi 
çağılhsı duyulmıyan ırmağın dibin
deki bir karış bulanık suyun içine ka-

.,__,_ ................ _.,.._ ......... ._ ............. 
Küçük Kemalin lemıil erginliği 

görülebilir. 
Ne yazık ki ruhla gövde, iıti

dat!a hayat yan yana değil, ~ok 
kere :mt sırtadır. Hele tiyatro 
tarihimle bu daha büyük bir açık
lı/da iJÖZe çarpar. Aktörlük, an
cak demir gibi •ağlam omuzlar 
üstünde ta.ıınabilir bir yüktür .. 
Zaten içli gönül, kıntm keıen bir 
kılı~tır. Sert, yal!jın gartlara bağ· 
lı ıahne ya.ıayıgının yıprattcr:lı

ğını da buna ehleraeniz Küçük 
Kemal gibi nazli bir yarattlııın 
vakitsiz olümiinü daha iyi anlar
sınız. Onu piftiği, geliıtiği, ya
ratma çağına erdiği bir zamanda 
kaybettik. Hepsinlen acı olan 
İfle 6-. 

S. Gezgin 

Yazan~ S. C. Sun 
dar bu isli ışıkların yalazası uzatıldı. 
Tahta kollu su tulum.basının altında
ki büyük kara~ kaldırıldı. İçerisi 
kerpiçle örülmüş pınarın ta dibine 
kadar camlı bir fener indirildi, uzak- :------------,---. 
taki Nam.azgilıın toprak evlerine de 
sordular, soruşturdular o gece de sa
bah oldu. Ondan sonra mesçidin şam
danları yanmadı. değirmenin kolları 
i~lemedi, Veysel babanın görülüp bu
lunduğunu bir tek miljdeliyen olma
dı. Günler geçti, haftalar geçti, Vey
sel babanın acısı gittikçe, gtln geçtik
çe büyüdU. Bir aydan fazla geçti, Ve 
nihayet onun, ne olduğu anlaşılma· 

dan onu kırkladılar! .. 
Hamza'nm bir daha dönmeyişi Vey 

sel babanın bulunmayışı bir şeamet 
gibi her yere yayılmıştı. Emeti kadın 
saçlarını yola yola şaşkınlığa uğra
mış, gecelerce göz kapakları kapan
mıyan Gülnaz bir balmumu gibi eri· 
ınişti. Onun kuruntu dolu gözleri san
ki görmüyor gibi, bir karanlığa ba
kar gibi, dalğındı. Günler böylece geç
ti artık bu korkulu işi kimse kimseye 
sormaz olmuştu. 

Bir sabah: Kimsenin bilmediği bir 
yoldan bir rüzgar gibi kasabanın için
de bir haber oğuldadı. Tarlala.ı-daki 

öküzlerin boynundan sapanları, çıka
rıldı, çiftliklerin geçitleri kapatıldı 

kadın, erkek herkes tatlısu pınarının 
değirmisinde toplandılar. Rüstem ça
vuş uzaklardan bir şom haber getir
mişti. Amma bu kara haberi yalnız 

Emetl kadınla He.mza'nm yavuklusu
na söyliyecckti. 

BORSA 
25 . 4. 938 

Bkalarmda yıJdn lfu'etU olanlar, tue 
rlllde muamele göronlerdlr. Rakamlaı 
uat U de kapaıuı •ha rtyatlan ur. 
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Kırk beş gündenberi yatağı boıa
nan Veysel babanın boş yatağı dibin-
de ağlryan Gülnaz Rüstem çavuşun ı--,-.-t-lk_r_a_z_l_e_r ___ T_a_h_v_ll_le--r-ıı 
ağzının tA içine bakıyordu. 

Son yutum.unadan kahvesini içti, 
cigarasmı çekti, çatık alnının çizgile
ri kabardı, elindeki yazma mendil ile 
gözlerini sildi, mendili kuşağının ara
sına soktu. Durdu, durakladı. Bir ci-

•1933T.Bor. 1!!4,17> ltlektrllc 
• • • a ~su TramT&J 
• ., ,. m 22 tı2 Rı.btrm 

ı.tık.DahUI U9 00 • Anadolu ı 
l!lrıerı1 l•tilt. ~.00 • Anadolu n 

1828 A M tO lXl Anadolu m 

UU UIJ 
d1.70 
1406 

• S. Erzurum u~. • MUm.ıoatJ A w !JO 

gara daha. sardı, yutkundu ve bir ne- ---------------"' 
fes çekti, durmadan, nefes almadan:------------------. 
söyledi: Daha söyledi. Sönen cigarasJ Zahire satışı 
nı bir daha çakmakladıktan sonra ı----------------11 
ba§ladı gene anlatmıya: btaİıbo.J ticaret " ıtahlre borauında dtın 

O, akşam Hamza'nın atına gemini muamele rtsreıı (kilo) maddelerı 
vuran tümsek Mustafa senin bu av 
arkadaşfarının senin için düşmanca 
konuştuklarını duydum, Gülnaz'a göz 
diktikler, tetik bulun, yalnız yola çık
ma., istersen Dingal Musa'yı da al de
miştim. O, bana: Böyleşeyler dUşUn
mek mertlik şanı değildir. Onlardan 
gelecek kahpcliğe korkakça uçkur çö
zemem demiş, atını sUrmUş: Nal ses

Kf. P. 
Nn't: En u 

Buğday (yunwıak) 6,22,5 
,, (Mri) 6,33 

Arpa çuvalb 3,35 
Kuıyemi yeni mah. 10 
Nohut 7 
Yapa..'< (Anadol) 52,20 
Tiftik (mal) 82,27 

Kt. P. 
ltn çok 

7,4 
6 

leri altında gümbür gümbür boşanan ı·---------------...: 
toprağı sanki aelip geçmi§ti. 

B f T k • PA7.AR 
u esat işini Nalbandın karısile 8 Vlm 26 Nisan 

PazRrtesi 
9.7 Nisan 

S Sefer ======I 4 Sefer 
GU.u dotuıu 
Gllrı batıoı 
saba.ti namaz 
ogıe 11ama%J 

Cklııdl oamas> 
Akpm namlil!:I 
\'At.ı namaz.ı 

lmaak 
Yılın geçen gUnlen 
Yıl m ltalıuı günleri 

506 
19,00 
4 .'30 

12 12 
16.0I 
19,00 
2040 
:tı2 
11 !i 
250 

!'i.04 
19,01 
4::10 

1212 
1ti.O1 
~9 oı 
2042 

8.10 
116 
249 

Sağlam ve ucuz Ber l: et 
marka kamyonet 

İstiyenlerin Mercan Yokuşu Fuat 

anasının kulağına ilettim, babsına 
söyledim. Hamza,; iki günden beri dön 
meyince babası Zeynel ağa.ya mera.
kından inme inmiş gibi bir tutukluk 
geldi. Gittiklerinin Uçilncü akşamı 

bütün çiftlik bir kafile gibi Ceylan 
dağının yolunu tuttular. Bizim kafile 
içinde, Süleyman pehlivan, Şaşı Mus
tafa, Otlakçı Hasan dayı, çiftlik k!h
yası Şahin ağa, ondan sonra efendca
ğızım San Ali ile bir de senin b:ı ban 
vardı. Bunlar hepsine yeterdi, yeter
di amma: Bunlar oraya ulaşıncaya 

kadar karanlık basmış, dağın her ye
rini karış kanş ayaklamışlar, a
ramışlar, taramışlar, ceyl!ln siiril
lerinin kovuklarından birinin için- Paşa cad. No. 71 de Behçete müra. 

caatlan. Mektuplara cevap verilir. de başı gövdesinden ayrılmış, 

atının leşi altında açılmış bir V. No. 15225 
çukurda Hamıa'yı delik deşik bul- ___ ..,._,,,~, ...................... ---
muşlar .. Baban Hamza'yı böyle kana 
boyanmış görünce ihtiyarın dili çe
kilmiş, bir sarsıntı gelmiş, nefesi tı

ltanmış, olduğu yere düşüvermişti. 

Yarı geceden sonra ay ışıklan al
tında yiğitlerin omuzları üstünde şe
hitleri çiftliğe getirdiler, onların inti
kamını almadan bu kara haberi sana 
ulnştırmamaya ahdetmiştik. Hepsi 
birer çifte kurşunile geberdilcr amma 
ncyleyim ki benim ağam senin de ya
vuklun elden gitti.. 

Her gün bir parça daha öksüren 

onu tanıyanlar, onun yüzüne baktıkça 
hepsinin içi çekiliyor, hepsi kollarının 
yenlerile gözlerini silip, silip ondan 
uzaklaşıyordu. 

Damlarının üstlinden uçup giden 
leylekler bir daha gelmemişlerdi, yu
vaları boşalan kırlangıçların sesleri 
duyulmuyordu. Köyde bahar bitiyor
du, ağaçların yapraklan düşüyordu. 
Çiçek öbekleri içinde bir kelebek gibi 
uçup oynıya.n Gülnaz, bir döşeğin için
de günden güne kuruyan bir çiçek gi
bi solup dökülüyordu. 

Gülnaz anasının sağdığı sütleri de Her gün öksllrüklerini işiten kö
artık içmez olmuştu. JŞUtün köyde ylln bUtün kızlan bir sabah onun çi-

ürk tebabeti 
Sovyet ·ilim adamları 
ne er düşünüyorlar? 

Son günlerde, Moskova yabancıl 
memleketlerle kültür münasebetleri 
cemiyetinin tertip ettiği bir ilmt mü
samerede söz alan profesör Danişev!'l
ki, profesör Burdenko ve profesör 
Lurya, Altıncı Türk T:ıp kongresinde
ki Sovyet delegelerinin faaliyeti hak
kında izahat vermişler ve Türk taba.
betinin bugünkü önemli vaziyeti üze
rinde bilhassa durmu~lardır. 

Profesör Danişevski, Türk toprak
larına ilk ayak bastıkları dakikadan 
itibaren Sovyet delegelerinin karşı
laştıkları samimi dostluk ve anlaşma 
havasını tebarüz ettirmiş ve bunun, 
Türkiye - Sovyetler Birliği arası tıp 
işbirliği için atılan ilk adımı ne dere
ce kuvvetli bir ha.le sokmak fırsatım 
vermiş olduğunu kaydetmiştir . 

Bundan sonra, Türkiye Cumuriye
tinin her türlü milli ekonomi ve kUl
tür alanlarındaki bUyük yapıcı faali
yetini anlatan profesör Danişevski, 

milli sıhhat koruma alanındaki yük
sek gayretler hakkrnda ezcümle de
miştir ki: 

Tilrkiyede bu alanda bilhassa, Ti
fii..s ile, sıtma ı•e sıcak memleketler 
hastalıklariyle, romatizma ile, zühre
vi hastalıklar t 1e trahoma ile müca
dele teşkilatına çok büyiik bir ehem
miyet verilmektedir. Kronik roma~:'.:r 
ma ile zehirleyici maddeler istimali 
ihtisası, altıncı Tilrk Tıp lcongresin
de bilhassa üzerinde cidden dikkate 
değer raporları, Türk doktorlarının 
çok geniş nazari bir bilgiyi hafa ol
duklarını ve ayni zamanda hastalılc

ların tedavisi ve kföıik metodlar hak
kında en yeni metodlarla mücehhez 
bulunduklarını göstermi§tir. 

Sovyetler Birliği tıp aleminin me
todlarma gelince, vakıa romatizma 
bahsinde bazı Sovyct alimlerinin var
dıkları neticeler mevzuu bahis edil
mişse de bu ilim adamlarının en son 
çalı§maları Türkiyede az bilinmekte
dir. 

Sovyetler Birliği delegeleri, gezmiş 
ve tetkik etmi,ş oldukları tıp müesse-
3eleri arasmda, teknik malzemesi ba
ktmından A vrupanın bu alandaki her 
hangi en iyi müesscscsile ayni sevi
yede bulunan ve model bir tarzdı.ı vil
cuda getirilmi.1 olan pek çok mUesse
se"ler görü.,mü.şlerdir. Anlcaradaki ha.,. 
tahane, Sıhhat enstitüleri, Sağlık Ba
kanlığınm enstitüleri, lstanbul bele
diye hastahanesi ve daha bir çol~ mü· 
eseselcr bu ncvidendir. 

TIP TEDRİSATI 

Profesör Danişevski bundan şonrr 
tıp tedrisatını mevzuu bahsetmiş ve 
demiştir ki: 

Kcmmiyct bakım1ndan doktor kad 
roları umum niif us10ı i1ıtiyaC1na tam 
tekabül edecek dereceyi btılmamış ol
makla beraber, Türkiyede tıp tedrisa
tı çok yüksele bir derecededir. ı~tan
bul Vniver.<ıitc.<ıi Tıp fakültesi bu ba
kımdan model teşkil ede1>ilecek bir 
haldedir. Bilhassa Morfoloji kürsiile
ri, birinci sınıf teknik leva~ım.ı ile. 
insa~ı üzerinde büyük bir tesir hasıl 
etmektedir. Sovyct delegeleri üzerin
de bilhassa çok miikcmnıcl bir tesir 
ha:nl eden müessrseler arasmda, ls
tanbuldald hastabakıcı hem.~relcr . 

.... 1,..1ınnnn111ml9h1 1m11ıınııı .. ıımı1111ttınmnıııutıuı11n1ıı mtt ı q11ıınweııMtttftlllmu 

çeklerle süslü, sırmalı bir I<abe örtü
süne sarılan tabutunun arkasmdan 

yürüdüler; Gülnnz'm mezarını örten 

mektebini de ayrıca kaydetmek Ulzım
dır.,, 

Moskova banyolar ve sağlık istas
yonları merkez enstitiisü direktörü 
olan profesör Dani~cvski, ayrıca, Tür 
kiyenin, banyolarından da bahsetmiş 
ve bunların gerek keyfiyet gerek ke
miyet bakrmmdan zenginliğini teba· 
rüz ettirıniştiı. 

Nihayet profesör L':mişevski, Tür· 
kiye - Sovyetler tıp i tlıirliğinin inki· 
şaf ve tarsininc temas ederek bu mak
sat için Ankara ve !stanbula gönde· 
rilmekte olan iki tıp kütüphanesinden 
başka, Ttirkiyenin bütün tıp mUeS!:e
selerinc de ayrıca ve muntazam suret· 
te Sovyet tıp mecmualarının irsn.line 
başlanacağını bildirmi~tir. Bundan 
başka SovyetlerBirliği ilim akademi
si taraf mdan neşredilmekte olan ilim 
mecmuasına türkçe ve rusça olarak 
hir tıp kısmı ilavesine çalışmaktadır. 
Ayrıca Sovyet ilim adamları, Türk 
doktorlarının çalışmaları ve aldıklan 
neticeler hakkında Sovyet mecmua
larında izahat vereceklerdir. 

YüKSEK DERECELER 

Prifesör Danişevski'den sonra söz 
alan profesör operatör Burdenko, Tür
kiyede tıp ilim müesseselerinin ylik
sek derecelerini mevzuu bahis etmiı 
ve demiştir ki: 

"Yalnız, lstanbul Tıp fakültesinin 
yenileştirilmesi, bu fakültenin en ycnı 
ve en iyi Avrupa levazımı ile tec
hizi, ihtisas için Avrupaya muntaza.. 
man talebe gönderilmesi, Türkiye Ou
muriyetinin milli sıhhatı koruma i§l~
rine verdiği çok bilyük ve kıymetli 
ehemmi.yeti göstermeğe kafidir. Ba.ş

Zannda yiilcsek kültürlü. ilim adamlan
nın buZundıığıt her türlü Türk tıp mü
esseselerinin bizzat ve yakından ta
nımış olmakla Sovyet delegeleri, ycnı 
Türkiyede ilmi teralcl.-ilerin 7ter~ec8 
seri bir surette inki§af etmekte -0ZdA-' 
ğuııa kanaat getirmişlerdir.,, 

Prifesör Burdenko, ayrıca, gerek 
Sovyet delegelerine gösterilen yüksek 
Türk misafirperverliğinden ve gerek 
bilhassa kendi son çalışmalarının Tilrk 
operatörleri arasında yayılmış olma
sından dolayı Türkiye Cumuriyeti Sağ 
lık Bakanlığına ve Türk tıp alemine 
te.~ekkür ve minnettarlığını bildirmiş 
ve kendi son eserinin Türkçeye çev· 
rilerek basılacağını haber vermiştir. 

Profesör Lurya tıbbi çalışmalar 
için içinde Mr tilrlU lüzumlu unsurla
rın bulunduğu Ankara hastahanesi 
hakkında rapor vermiştir. 

Profesör Lurya ayrıca tstanbulda 
yeni kurulmakta olan Radyoloji ens
titüsünden de bahsetmiş ve, bu mües
sese pek yakında muhakkak surette 
kendi geniş sahasında A vrupamn en 
mühim tıp merkezlerinden biri ola· 
caktır, demiştir. 

Profesör Lurya Ankaradaki Ziraat 
enstitülerinin çok mükemmel vaziye
tinden ve başardığı büyük işlerden 

de bahsetmiş ve nihay<:?t Türkiye ve 
Sovyetler birliği tıp adamları arasın· 
daki münasebetlerin daha ziyade fltk· 

laştmlmasının iki memleket i<:i'l de 
çok menfaatli olacağını bildirerek 
sözlerine nihayet vermiştir . 

- Tass -

toprakları üstünden ağlaşarak döndü- ı İs~11buJ 8tltd.'1.i 

ler .Ş h. 11" ! 
. Onun köyüne gene baharlar geldi, e lr ıya rOSU 

Bugün saat 15 de 
ve 

Akşam 20 de 

~i~~~~~:c!i~~ğ!:k;!~!:~ı~~:.~ ııııııııııııııı 
altı~da .. bir. daha melemediler. Tok- lll lll 
magı duşmUş tahta kapıdan giren ı 
inekler. artık böğürmediler. Bu bo~ 
evin içinde ağır bir hasta varmış his- "' 
sile sessizce ve boyunları aşağıya dü- llllllUI 

TOSUN 
Komedi 3 perde 

Türkçeye çeviren 
S. Morny 

şük yalnız olarak ahırlarına dönmiyc ----------------
alıştılar. 

Her gün bu Eessiz, bu viran olmuş 
bu karanlık <;atının altında başlıyan 
bir iniltile yalnı7. Emeli kadının kah
kahası, yürekleri yerinden koparan 
bir iztirapla, kasab:ı.nın her köşesini 
dolaşıyordu. 

Gülnaz... . Gillnaz,. Gülnaz.. Gül.. 
naz. 

HALK Ol'EIU.:TI 

Ankara Yeni 
sinemada 

Pazar akşamı 
SEVDA OTf 

Pazartesi ak~an. 

BAY BAYAN 





ABONE ŞARTLARI 

Kemleketımiıztıe 

Yabencı yerlere 
Poırta birliğine l 
gtrmtyen yerlercf 

Yıllık 6 aylık S aylık Aylık 

750 420 235 110 
1350 725 400 ıso 

180 950 180 

TUrktyeıiın her posta merkezinde KURUN'a aboııe yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

I.tt&nbul, Ankara Cadden, ( \ A..Kfi yurda) 

(idare: 24370 
Telefon lYazı ı~ıerl: 21418 

Telgraf adreat: KURUN latanbUI 

Posta kutuau No. 48 
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62 inci ziraat mak lnelerl cenubu şarki 

Breslav Sergisi. 
7 ila tO mayıs 1936 

iHRACAT MALLARI 
Her nevi makine alat ve edevatı - zürrai ve ıı· 
nai müesseseler alat ve edevatı - gübrecilik sa· 
nayii - kuvvet merkezleri - bilfunum makine 
- iı aletleri - yük ve insan nakil arabaları -
ınotörlü arabalar - su nakil vasıtalan - her n,. 
vi sıhhi tesisat - itfaiye makineleri - elektro· 
teknik - radyo levazımatı ve radyo - inıaat 
nalzemeıi - büro levazımatı. 
lTHALAT: Her nevi mevaddı iptidaiye - zilr· 
rai mamu11t ve mahsulat. Almanyada Tilrk ıipa· 

rişleri vekili. Bütün seyahat bürolarında ucuz seyahat biletleri. Müracaat 

mahallJ: Natta Milli seyahat acentası Galatasaray - İstanbul 

Mufmal malilmat için Breslauer Messe - Und Ausatellungsgesellıchaft. 

Breslau 16. 

~--•••••••••• Miiracaat edilmelidir. 

l __ Is_t_a_n_b_u __ ı _B_e_l_e_d_iy_e_•_i_I_la_A n_l_a_n. __ ı 
Beyoğlunda Galatasaray lisesinin yanındaki Kartal sokağında 

}laftanm perıembe, cuma ve cumartesi günleri çiçek pazarı kurul
muma Umumt mecliace karar verillmiftir. tlin olunur. (B) (2268) 

Ka.racaahmet mezarlığmm Nuh kuyusu, Şehitlik, Saraçlar, Du· 
Yardibi, T unusbağr, lnadiıye, Sa limpqa tqr, Bülbül dere, Selam· 
ıız, ve Ağahamamı mevkilerinde bulunan ve fırtınadan yıkılan 2255 
tane muhtelif boyda servi ağaçları satılmak üzere kapalı zarfla art· 
tırmaya konulmuştur. Bu e.ğaçlarm hepsine 12628 lira bedel tah
min olunmuştur. Şartnamesi levazım miidürlüğünde görülür. Art· 
tırma 14 - 5 - 936 perıem'be günü aaat 16 da daimi encümende 
yapılacaktır. istekliler 948 liralıkmuvakkat teminat makbuz veya 
mektubile teklif mektUplannı havizarflarmı yukarıda yazılı günde 
saat 15 e kadar daimi encümene vermeleri. (B.) (2265) 

Belediye temizlik itleri saraç atölyesi için 955 kilo ince, orta, 
kalın ıabunlu kösele ile 255 kilo vaketa açık ekıilbneye ko
nulmuttur. Köselenin kilosuna 220 kurut, vaketanm kilosuna 190 
kuru! fiat tahmin olunmuıtur. Şartnameai levaz!m müdürlüğünde 
görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler kanunun tayin ettiği vesaka
larla 194 liralık muvakkat teminatmakbuz veya mektubile 13/5/936 
çarpmba günü saat 15 de daimt encümende bulunmalıdır. 

- (8.) (2266) 

Keıif l>edeli 9141 R'ra 47 kurut olan Çemberlitaıta eski maarif 
hinumın tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 
15 - 5 - 936 cuma günü saat 16 da daimi encümende yapıla· 

caktır. Keıif evrakı ve ıartnamesi levazım müdürlüğünde görülür .. 
Şartnameyi istiyenler 5 kurut mukabiHnde levazım müdürlüğün
den alabilirler. Eksilbneye girmek istiyenler kanunun tayin ettiği 
vesikalarla belediye fen heyetinden alacakları fen ehliyet veı!kasile 
beraber 685 lira 61 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber teklif mektuplarını havi zarflarını yukarıda yazılı 
günde saat 15 e kadar daimi encümene vermelidir. (B.) (2267) 

Bir metre murabbama yüz elli kurut değer biçilen Fatih yangın 
yerinde Atik Ali paşa mahallesinin Haydar caddesinde 22 inci ada· 
da 3 metre 47 santimetre yüzlü 35 metre 39 ıantimetre murabba
mdaki arsa satıımak üzere pazarlığa konulmuıtur. Şartnamesi le
n.zan müdürlüğünde görülür. istekliler 399 kurutluk muvakkat te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 27 - 4 - 936 pazartesi 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1819) 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yeni Halde üst katta 72 
N. lı oda iki sene müddetle kiraya verilmek üzere pazarlığa konul· 
muıtur. Şartnames~ levazım müdürlüğünde görülür. l'azarhğa gir
mek için de 36 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 27 - 4 - 936 pazartesi günü saat 15 de daimi encümen-

' de bulunmalıdır. (B) (1821) 

SA fJLIK ARSA 
KUçUk Ayasofya Bostan Ali soka • 

ğmda eski 17 numaralı arsa ucuz fi • 
yatla satılıktır İsteklilerin V AKIT pro. 
paganda servisine müracaatları. 

(15340) 

Hususi dersler 
Tecrübeli yaşlı eski bir muallim 

tarafmdan evlerde hesap hendese ce
bir dersi verilir. Adres: Beyazrt posta 
kutumu: u 

M. P. A. 

ZAYİ 

Kaybolan ilk mektep tasdikname
min yerine yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Bakırköy ilk mektebinden 
357 Ali Fikret 

(V. No. 15566) 

OSMANLI BANKASI 
İLAN 

Osmanlı bankasının Galata, Yeni
cami ve Beyoğlu daireleri Bahar bay· 
ramı münasebetile 1 mayıs 1936 tari
hinde kapalı bulunacaktır, 

. 
VAKiT Propaganda Servisinden : 

Karaköy köprilstl tızerlndekl reklam yerlerine ilan lioydur
mak isteyen mllesseselerln servisimize mUracaatları 

Reklam Yerleri Bitmek 'O.zeredir 
Ankara caddesi İstanbul Telefon: 24370 

,. ....... s;.i·ı:········\ Kocaeli Valiliğinden: 
~DA 1 ldarei Hususiye ve köyler birli ği için alınacak bir adet Ekıkava• 

._.... ·-, -:-T-. _,. İ tör makinesi kapalı zarf usulile ek ~iltmeye ko11muttur. 

~ ihalesi mayısın 5 inci salı günü saat 15 de Vilayet makamında 
• yapılacaktır. Muhammen bedeli ( 17000), muvakkat teminatı 

(1275) liradır. 

Çok mühim 
VAKiT 
Propaganda 
bürosundan 

1 - Propaganda servisimizin t .. 
tanbulda ve Tilrkiyenin her yönün
de olduğu gibi Avrupanın belli baş
lı merkezlerinde de iyi tutulmU§ 
gündelik, haftalık, on beş günlük, 
aylık neşir vasıtalarile bağlanışı var· 
dır. İstiyenlere rekllm teklini büro
muz hazırlar ve bunlann uygun 
prtlarla netrini temin eder. 

2 - İstanbul belediyesi sının i . 
çinde her türlü afiş, tabeLi ve her 
türlü elektrikli ve elektriksiz ı ek· 
llnı vasıtalan büromuzun elindedir; 
bütün mlieBBeseler, bankalar ve ti· 
caret evleri bu gibi yayım ve rek • 
lam vasıtalanndan faydalanmak is· 
tedikleri halde bize haber vermeli· 
dirler. Hiç bir karşılık aranmadan 
her tUrlU iiabat verilli; iıtenine 
miltehasBis memurlarımız yerlerine 
kadar gelir. 

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

4 - Propaganda servisimiz Av
rupanı.ı her tarafından memleketi
mize ve memleketimizden Avrllpa· 
nın her yanına karşılıklı çalışır, ha· 
ber alına teıkilatı kumıuıtur. Ti • 
c:ıret işleri üzerine her türlü istih. 
baratı ehven Ucret karplığı temin 
eder. 

S - Propaganda servisimiz her tür
lü kliıe, afiş, tabela resimlerini ter
tip ve tanzim ettirmeği en elveritli 
fiatlarla ilzerine alır. 
6 - Propaganda servisimizin elin· 

deki neşir vasıtalarında açtığı kil· 
çük ilin sütunlarından istifade edi· 
niz. Bu il!nlar yok bahasına yapı• 
lacak ve işçi arayanlarla işçi ilanlan 
meccanen neşredilecektir. 

Ev, apartıman, mağaza, dükkan 
alını ve satımlan veya bunlann ki· 
ralanması gibi ihtiyaçlara ait, fakat 
ticari mahiyette olmiyan ilanJ,ula 
işçi arayanların, iş istiyenlerin, oto
mobil, radyo ve saire almak veya 
satmak istiyenlerin ilanları küçük i· 
lanlar kısmına girebilir. 

7 - Evinin ön veya caddeden gö • 
rünür yan duvarına, dükk!nının Ü· 
zerine muayyen mil;ldetlerle 1ük
kanlarının vitrnlerinc. gazinoların, 
berber dükkanlarının iç veya dış 

• duvarlarına afiş ve ilan kabul et· 
mek istiyenler veya böyle yerlerde 
ilan yapmak istiyenlere propa~anda 
servisimiz detalette bulunur. 

8 - Propaganda servisimiz dün. 
yanın her dilinde, her mesleğe ait 
her türlü yerli ve Avrupa kitapla. 
rını sizlere temin eder ve göntierir. 

VAKIT Propaganda servisinin 
yapmak istediği bu hizmetlerden İ9' 

tifade ediniz. Bir telefon, bir kart. 
bir mektup, bir haber, bir ziyare· 
tinizle bu işlerinizde muvaffak ol· 
mak sizleri bekliyor. 

Mektuplara 6 kuruşluk cevap pu. 
lu konulmalıdır. 
Adres: lsta:ıbul Ankara caddesi 
V AKIT Yurdtı Propaganda servisı 
Telefon: 24370 

Telgraf: VAKIT İstanbul. 
···························································· 

İsteklilerin arttırma ve eksiltme kanunundaki tarHat dairesinde 
teminat mektupları ile Ticaret ad ası kayıt vesikalarını teklif mek-

tupları içine koyarak ihale tarihine kadar Vilayet makamına ve 

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

1 Kadıköy Vakıflar DirektörlUAU il8nlar1 

Kadıköyünde Hasan paşa mektep arkasında 67 sayılı ev. 
,, ,, ,, " 69 ,, ,, 

1/ 1 Dükk" ,, ,, ,, ,, ,, an. 
Paşabahçe Ayazmada 1 No. lu gazino arkasında 2 odalı mahal. 
Kısıklıda cami yanında set üzerin de 2, 4, 6, No. lu kahvehane. 

1 

Paşabahçe Çınar Ayazma 70. 72/ 1 sayılı e\o. .. 
Üsküdarda Kefecide Doğancılar c addesinde Süleymanpaşa camu. 
Osküdarda Murat reis Silahtar bahçesi 56 sayılı bahçe ve kulübe. 

Yukarıda bulundukları yerler ile numaraları yazılı V2'.kıf mahal· 
ler pazarlıkla kiraya verileceğinden isteklilerin her gün Kadıköy Va• 
kıflar Müdürlüğüne müracaat elyemeleri. (2270) 

Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 780 lira ol an bir adet en az 25 S 'm lik sil:n. 
dirli komple son model bir adet otomobil motörü 14 - 5 - 936 
perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 1 
inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 58,5 liralık muvakkat teminat verme· 
}eri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü !aatine kadar 
Komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Komiıyon-
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2261) 

Teahhüdünü yerine getirmediği ~den dolayı mukave!esi feshedilen 
ve muhammen bedeli 540 lira olan 1000 adet kalopi! kavanozu 
müteahhid:n nam ve hesabına 12 - 5 - 936 salı günü ıaat 10 
da açık eksiltmeye konacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 40 lira 50 lrnrnşluk muvc kkat teminat 
• ile kanunun tay!n ettiği vesikalar !a birlikte eksiltme günü saat" ne 

kadar Komisyona müracaatları lazımdır. Bu ışe ait şartnameler 

Komisyondan parasız olarak verilmektedir. (2232) 

Türk Hava Kurumu satınaima 
komisyonundan: 

Örnekleri veçhile yüzer adet mahsulatı a\rzİye ve aza kayıt def· 
teri ve on beşer bin adet tahakku kat ve tahsilat cetveli ve para ir· 
safiye mektubu bastırılacaktır. 27 - 4 - 936 pa1artesi saat 15 
de açık eksiltme ile münakasası y apılacağn.dan istekli olanlar şart
namesin~ her gün piyanko direktörlüğü muhasebesinde görebilir. 

(2195) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar bin'erce kişiyi zengin etm=şt.r 

Yeni tertip p'anını görünüz 

1. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 Liradır 
Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası 
Neıriyat Direktörü: Refik A. Seveni:H Ayrıca: 15.( 00, l 2.000, 10.000 lira'ık ikramiyeıerte 

(20.COO) liralık bir mükafat vardır. 


