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PAZAR Londra, ' (A.A.) - Beş lngi-
li~ torpido muhribi Maltadan in. • 
giltereye hareket etmiştir. Aden- SA y 1. 
den gelen Kempenf eld amiral ge- • 
trıisi, dört torpido muhribi de keza ı 6

:::· 
lngiJtereye hareket etmiştir. 

Adisababa bombardıman edildi 
Habeşler, yerli ltalyan askerlerini kılıçtan geçirdiler 

• 
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Pekin, 4 (A.A.) - Pingyanfa
yu bir haftadanberı muhasara den 
Çin komünu t kuv' etleri mağlup 

olmu~. hükumet kuvvetleri şehre 
girmislerdir. 

Komünistlerden yüzlerce efrad 
bu muharehede ölmüştür. 

M. Nurettin Artam ·söyıüyor: 

Sayğı eserleri! 
ita/yan kuvvetleri yeniden cenuba doğru ilerilemige başladılar Ş · ı·k l k d =~-ıd· ~- · 1 ı . . aır ı mes e egı ır "' mensup ar 

h 
Aamara, 4 (A.A.) - Havas muha

Üinden : 

ra karşı gafletle uf ak bir muvaff aki
yet kazanmışlardır. Mamafih ltalyan 
zabitlerinin idarea altmda askerller 

otuzu geçince tekaüde sevkolunsunlar! 

Yusuf Ziya dün
kü ediplerden 
de Ahmet ML~
hip bugünkü· 

lerden mi? 

iğreti smokinle 
baloya gidenler 

gibi •.• 
'(Yazısı altıncı aaylada)' M. Nurettin ·Artam 

1 
Aşiyangi gölU bölgesinde 1talyan-

ar, her türlü muvasala yollarmdan 
~alırum, sarp ve çetin bir arazi üze
l'ınae ve §iddetli bir yağmur altında, 
~avaş yavaş ve metod dairesinde yeni 

Adis Ababadan bir görünüş 

İmparator ordusunun mağlubiyeti 
ile neticelenen 31 mart muharebesi 
kasırgalı bir havada cereyan etmiştir. 

Habeşlerin zorlu hamlelerine asıl 
İtalyan askerleri sarsılmadan dayan • 
mışlardır. Ancak, ateşten korunmak 
isti yen yerli askerlerin f evkal!\deoy -
naklıklan yüzUnden, Habeşler bunla-

çarçabuk toplanıp mUkabil taarruza ______ ..;.__ ____ ..-, _______ .___ 

geçtJ}işlerdir. HAUPTMAN 
(Sona SL S Sü. 1) 

eıı. Uerlemeğe ba§lamışlardır. 

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

l( ii cü k Antant seferberlik l!'.BP. 
Macaristan da hukuk 

mecburi askerliği 
müsavatı istiyor. mı 
yeniden tesis edecek? 

b· Viyana, 4 (A.A..) - Havas ajansı 
lldiriyor: 

.. Salahiyetli mahf ellerin sandığına 
~01:, Küçük Antant Avusturyada mec 
Urı askerlik hizmetinin ilanına karşı 

l'tı.U§terek bir protesto notası göndere
Cekttr. 
f l\üçUk Antant devletlerinin bir se
d~rberlik yapmalan muhtemel olma -
l ığı beyan edilmektedir. Bu hilkumet
erin sulh muahcdelerinin mer'ivettR 
01duğunun teyit edilmesile iktifa· edP 
~klerı ve yeni kanunun tatbiki hak 
~da izahat istiyecekleri ı:ıamlmakta 

r. 

d liatırlardadır ki, Küçük Antant 

0e\'letıeri Loubliana'da üç devletin 
.rta Avrupaya ait sulh muahedeleri

~ll tekrar tetkikine her vasıta ile mu
&.lefet ed~ceklerine dair bir karar 

•uretı kabul etmişlerdir. 
le Salahiyetli mahfeller, Almanyanın 

krar silahlanması Avusturyanm ka
rarını muhik göstereceğini ve bu ka
tarın yalnız A vusturyanın istiklali 

için değil, belki Avrupa sulhun un mü
dafaası için de lazım olduğunu beyan 
etmektedirler. 

Peşte, 4 (A.A.) - Avusturyada 
mecburi askerliğin yeniden tesisini 
mevzuu bahseden gazeteler, Macaria -
tanın da A vusturyaya imtisal edip 
etmiyeceği meselesinin görUşUldüğünü 
Macar hükümetinin evvelden olduğu 
gibi bugün de tam bir hukuk miisa
vatı istediğini ancak bundan Macaris
tanm da yakında bir te§Cbbils yapaca
ğmm istimzaç edilmiyeceğini mütte
fikan kaydediyorlar. 

Giresun'da çarıaf 
kalkıqor 

Giresun, 4 (KURUN) - Qr3y 
kurulu eski bir kıyafet olan car~afla. 

rın giyilmeme.~ine karar verdi. Ka. 
dınların medeni kıyafeti giyebilmele
ri için on beş gün mühlet verildi. 

stanbul tavla şampiyonu kim olacak? 
Üsabakalarımıza girmek istiyenler hemen yazılmahdırlar 

IJ. Sava B. Ziya 8 . Nuri B. Yerrant 
<E~pı) (Vezneciler) (Edirnel.'apı) (l'eznuiler) 

t '.l'•yJa mügabakamıza ait hUtün ta fsi){ttı i inci sayıfoda bulacak. ınız. 
:ıeetıerdı yapılan müsabakalarda mıntaka şampiyonluklarını kazanan 
~~u -

B. Todorl 
( E dirnekapı) 

Yulrnriki reı imlerdt 
sayılı tavlacılardan 

B. Hüseyin 
( r ezne~iler) 
Edirnekapı ''e 

bir kısmını jö. 

.. 
uç kere sıçradı 

ean ver.dil 
ve 

"Tanrıya imanla, kinden azade ve 
mes'ut olarak ölüyorum,, 

Aylarca ıztırap rektikten •onra nihayet idam edilen Hmıptman, 

tJ zerinde can verdiği elektrikli koltuk, kendisini ölüme malıkiim edna 
jüri azasından bir kısmı, babasız kalan çocuğu. 

(Yazısı 7 inGi sayfaım:zda)' 

Feaerbabçe·Aakara 
Glclal 3 • ı yendi 
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Alman sulh pilanına karşı 
Devlet demiryolları memurlarına 

ikramiye verilecek 

Fransa da, Milletler Cemiyetine 
verilmek üzere bir pilin hazırlıyor 

Fransa, Lokarnocuların Brükselde yepacaklar~ toplantı
nın çarşamba günu yapılmasını lngiltereye teklif etti 

Paris, 4 (A.A.) - Fransanm Al ·1 
man sulh pllnına kargı çıkardığı mu
kabil plan bir cevap mhaiyetinde olup 
bu akşam veya yarın Flandin tara
f mdan Blı.gbakana verilecektir. Sarra
ut bu cevabı kabinenin salı gilnlt rei
slcumurun riya.seti altmda yapacağı 
toplantıdan evvel tetkik etmek iıJte -
mektedir. 

Bu cevap bir nota §eklinde olup, 
Lokarno devletlerine yani İngiltere, 
Belçika ve İtalya.ya verilecektir. 

Diğer taraftan Fransa bütün işin 
Milletler cemiyeti kadrosu içinde ya
pılmasını istediğinden bir sureti de 
genel sekreterliğe verilecektir. 

"Almanyanm intikal devresinde ı 
durum.un yatışmasına hadim olmasını 
şiddetle arzu ettik, lngiliz ulusu halen 
Almanyaya karşı uzun müddettenbe
ri mevcut olmıyan bir dostluk gös -
termektedir. 
Komşumuz ve müttefiklerimiz Fran ı 

sızlara karşı olan muhabbetimizi de 
kaybetmediğimizi üırilt ediyorum. Em
niyet arzularında onlarla beraberiz, 
fakat lngiliz ulusu yalnız Fransa ile 
değil, ayni zamanda Almanya 
ile de dostane münasebat ida -
me etmek arzusunu göstermekte -
bir durum.da, devlet adamlannm de
vamlı bir barıea varmalan herhalde 
imkansız olmamalıdır. Ve durumun 
bir mUddet evvel zannettiğimizden çok 
fazla imklnlan ihtiva ettiğini zan -
nediyorum. 

Almanya tarafından verilmediğini 
bildirmiştir. B. Edenin bu sözlerini 
acımadan okumak mümkün değildir. 
Almanyanın intikal devresine her 
hangi bir iştiraki hakkında yeniden 
ileri sürülen bu dileğin manası ne~ 
dir? Almanya intikal devresi için 
lngnterenin Fransa ile askeri konuş. 
malar yaptığını ve Fransanın Alman
ya ile görüşmelere llşik!l.r bir surette 
mani olmak istediğini haklı olarak ile. 
rl sürebilir. 

Londradan bu gibi diploma tik 
metodlann ne gibi mesuliyetler do • 
ğuracağını idrak etmesi ümit edil
mektedir.,, 

Döyçe Algemanya Zeitung gazete. 
81, Edenin avam kamarasındaki söz. 
Jerlnfn Almanyada beklenilen sözler 
olmadığmı yazarak diyor ki: 

Ankara, 4 (Telef onla) - Her tak. 
vim ),lı içinde ray döşenmek suretile 
tamamlanan demiryolu inşaatından 
dolayı verilecek ray ferşiyatJ kilo
metre ikramiyesi hakkında Nafia Ba
kanlığınca bir talimatname hazırlan. 
mıştır. 

Bu talimatnameye göre, ikramıye 
alacaklar iki kısma ayrılmıştır. Bi
rinci kısım konturatlılar hariç olmak 
üzere demiryolları inşaat dairesinin 
maaş ve ücret kadrolanna dahil mL 
marlar, fen memurları, tamirat ve 
kıStm şefleri, doktorlar, ressamlar, 
istimlak amir, memur ve muavinleri. 
dir. 

İkinci kısım ise, demiryolu inşaat 
işlerinde vazifedar olmalarından do-

= 
Madencilerden alınan 
aidat ziyadeleşlirildi 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ereğli 
kömür ameleterinin ailelerinin teda. 
vlleri amele teavün sandığı tarafrn
dan yapılmakta, bunun için "landıkçn 
harca.nan paranın üçte biri amele bir. 
liği tarafından verilmekte idl. Buna 
mukabil amele birliği de madenciler. 
den ameleye verdikleri ücretin yekQ
nundnn yüzde bir aidat almakta idi. 

layı müst~şar, makam müşaviri ile 
hukuk müşavirlerinin, malzeme, mu· 
hasebe, zat işleri, hususi kalem ve 
evrak müdürlUklerinin bütün memur 
ve müstahdemleri ve demiryolları in
şaat maaş ve ücret kadrolarına dahil 
olup da A fıkrasının dışında kalatl 
diğer biitün memurlar ve müstait· 
demlerdir. 

Dağıtılacak ikramiye mlkdan kL 
lometre başına 150 lira olacaktır. Bit 
sene içinde döşenen rayların yekOnıl 
bu rnikda r üzerinden hesap edlfecekt 
ve yukarıda zikri geçen memurlar• 
emsali hasılı ile birlikte almakta ol• 
duıdarı maaş ve ücretlerinin bir tt1' 
lığına tekabül edecek nisbette taksisıl 
olunacaktır. 

= 
Maliye ieşkilô.t kanunu 

Ankara, 4 (Telefonla) - Mali)'' 
teşkilat kanununun encümenlerdeıd 
tetkiki bitmiştir Yakında KamutaY 
umumf heyetine sevk olunacaktır• 
Bütçe encümeni maliyenin teklif et. 
tiği esas l(adro üzerinde mühim deıli• 
şiklik yapmamıştır. Yalnız bazı '"er· 

gilerin husust muhasebelere de\71 d• 
ıerine tahsil kadrosu daraltrlmıcrtır. 

Paris, ol (A.A.) - Matbuat, Fran
sız hükfunetinln Alman plA.niyle ha -
zırlanmakta olan be.ne plAnmı Millet
ler cemiyetine vermek niyetinde ol
duğunu kaydediyor. Petit Parisien ga
zetesi, Fransanm Berlin büyU.k elçisi
nin Fransız ban§ plA.nmm tan.zimi 
için te§riki mesaiye davet edildiğini 

yazıyor. 

Bir taraftan İngiltere Alman teklü • 
lerini bunlardan en iyi neticeler çıkar -
mak arzusu ile tetkik ederken, diğer ta
raftan Ren'in iki tarafında, geri dönü • 
leceği yerde ileri bakılarak, vesikalar -
dan öteye gitmek arruıu hlkiın olaca -
ğını ümit ediyorum. 

"Mamafih, şu ciheti nazarı dikka
te alıyoruz ki, B. Edenin sözleri yat. 
nrz Almanyaya değil, aynı zamanda 
Fransaya da hitap etmekte ve İngiliz 
mll1etintn bir istikamet alması için 
söylenmiş bulunmakta idi. B. Eden
in İngiliz siyasasının görüşmefore 
muvaffaklyetle devam etmek ve nilla
yet Mantıki bir hal çaresine varmak 
makMdını takip ettiği yolundaki söz_ 
]erini alkışlarız. Edenin bu sözle. 
rinde terakki görmekteyiz.,, 

Vekiller Heyetinin ~on bir kararı ile --------------

övr gazetesi, bu pllnm kısmen B. 
Heryo ile B. Pol Bonkunın 1932 de 
tesbit ettikleri barış tekliflerinin ayni 
olacağını bildtriyor. 

Maten gazetesi, dün dııı bakanlığın 
da yapılan elçiler toplantısında, Ber
lin biiyük elçisi tarafından verilen 
rapora dikkati çekiyor ve elçinin ordu 
ile Hitler arasındaki iyi mlinasebatı 
kaykettiğini bildiriyor. Ayni garetc 
diğer bazı gazeteler gibi, Fransa.nm 
hiç bir halde Almanyanm reddettiği 

sembolik hareketten vazgeçmiyeceği· 
ni yazmaktadır. 

Berlin, 4 (A.A.) - Röyter ajansı 
bildir;yor: lngiliz hükumeti, Alman 
teklifleri hakkındaki müzakerelerin 
Lokarno devletleri mUmessillerinin 
bir toplantısında tetkik edilmesinden 
ziyade diplomasi yoliyle tetkik edil -
mesinl pek ziyade arzu etmektedir. 
Bu diploma.tik görüşmeler kolayca 
ilerlediği takdirde B. Hitler'in teklif
lerinin, kat'i bir cevap verilmesinden 
önce Milletler cemiyetine tevdii milm
kUn olacaktır. 

Londra, 4 (A.A.) - Eden, bugün 
Alman delegesi Von Ribbentrup ile 
görü§MU§tltr. 

Bu mülakat sırasında. Eden Alman 
delegesine bilhassa ıunu söylemlttir: 
ki, İngiliz hilkfunetinin bUtün gayret
lerine rağmen Alman hUkftmetl Ren
de tahkimat yapmak hususundaki 
hattı hareketinde velev intikal devre
si için olsa de. hiç bir değişiklik ys.p
maktan istinkAftn ısrar göstermekte
dir. 

Bu millakat mUnhasıran erklnı -
harbiyeler arasındaki müzakereler, is

tihklmlara ve buna mUteallik diğer me 
seleler üzerinde cereyan etmiştir. 

Londra, 4 (A.A.) - B. Eden'in 
Avam kamaras1J1daki beyanatından 
bahseden Taymis gazetesi, erkAnıhar
biyeler arasmda müzakereler yapıl -
ması fikrinden vazgeçildiği takdirde, 
İngiliz e!lı:Arl umumiyesinin bunu al
kıelarla karşılayacağını ve bununla 
beraber bu mltzakerelcrin, genel ya -
tıgmıya hadim olabildikçe silkfuletle 
telakki edileceğini yazıyor Deyli Tel
graf gazetesi, erkdnıharbiye mUzake
relerinin mahiyetine müteallik olan 
bütün endişelerin B. Eden'in izahatı 
ve Fransa ile Belçikaya verilen mek
tupların neşrinden sonra bertaraf ol
ması lazım geleceğini kaydediyor. 

Londra., ( (A.A.) - Millt Müdafaa 
Bakanı Sir Tomas Enskip, Portsmavs
cla muhafazakarların bir toplantısm
d~ söylediği nutukta Almanyanın gay
ri askeri bölgedeki icı·aatını ~nkit ve 
muahedelere inancının tekrar tesisini 
llizumunu kaydettikten sonra demiştir 
ki: 

Pariı, 4 (A.A.) - Fransa hükumeti 
Lokamo devletlerinin Brüksetde yapa• 
caklan toplantının çarıamba gilnU ya
ptlmasıhı İngiltereye teklif etmi,tir. 

Londra, 4 (A.A.) - Fransız masla• 
hatgüzarı dün akıam Bay Eden'i zi -
yaret ederek, Franııs hilkQmetJnln, Lo
kamo devletlerini önUmUzdeld çarşam
ba günü BrUkael veya Pariste toplan • 
malanru teklif ettiğini bildirmiştir. 

Bu teklif, Bay Eden tarafından ke -
mali dikkatle tetkik edilmit ve bu aa • 
balı Fransız maslahatgüzarı ile Belçika 
büyük elçisini davet ederek kendilerinin 
13 ler komitesinin çarııamba günü için 
Cenevrede toplanmağa çağrnldığına na 
zan dikkatlerini celbetmittir. 

Bay Eden ıeraiti hurra içinde ve ay
ni zamanda Lokamo devletlerinin bir 
toplantı yapmaları ıayanı arzu olmadı -
ğını ve faydaau olduğunu ıöylemif, çün 
kü 13 ler korniteıi toplantııının alaka • 
dar devletlerin, noktai nazar teati etme
lerine fırıat vereceğini illve etınittir. 

Londra, 4 (A.A.) - Bay Eden ile 
Von Ribbentrop arasındaki ıon görUı
melere dair deveran eden muhtelif ta• 
yialar münasebetiyle, reımt mahfeller, 
erklnı harbiyeler arasındaki görUıme -
terin Ren'de iıtibklmlar yapılmauna 

kartı bir nevi mukabele olamıyacağmı 
ehemmiyetle kaydetmektedirler. 

Von Ribbcntrop'un dünkü ziyareti -
nin hedefi, ıırf hüki}metinin erkim har
biyeler arasındaki göril9meler karıısın
daki hattı hareketini Alman notaaında 
teırih edildiği veçhile, açıkça izah et -
mekten ibaret idi. 

ELÇiLER DÜN TOPLANDILAR 
Paris, 4 (A.A.) - Franaanın, Lon • 

dra, Roma, Berlin ve BrUkıel büyük el
çilerinin konferansı dün 1 S,30 da bat -
lamıt ve 18,40 da bitmi9tir. B. Sarraut 
Flandin, Paul Boncour, Leger, Bargc
ton, Ma11i11i ve Bochat toplantıda ha -
ı:ır bulunmuşlardır. 

Konferansın sonunda reımen bildi -
rildiğine göre Fransız hükfimeti Lokar• 
no devletlerinin gelecek hafta bir top -
lantı yapmaları hususundaki teklifinde 
ıırar etmek fikrindedir. 

Bay Flandin, toplantıdan sonra Lük
semburg elçisi Bay Bech ile görüşmil§• 
tür. 

EDENiN S~ZLERI HAKKINDA 
ALMAN JJIATBUATI NE 

DiYOR? 
Eerlin, 4 (A.A.) - Siyasal vazi

yeti mevzuu hahs:eden Yolkişer Beo. 
baht er gazete.si diyor ki: 

"B. Eden, nutkunda, intikal dcv_l 
re.ql sırMmda İngiltere hükumeti
nin Almanyadan istediği teahhüdün 

Berliner Boersen Zeitung gazetesi 
bilhassa ıunlan yazıyor: 

Bay Eden ıörü§melerde bir tevek -
kuf devresi ihdas ederek tn~iltere hü • 
kQmeti tarafından istenilen anlaşma yo
lunda bil' neticeye varmak istemekte -
dir. Almanya, İngiliz hükumetinin bu 
dtirilst çalı§maıını inka.r edemez. Di • 
ğer taraftan Bay Eden, Hitlcrin mühim 
teklinerl hakkında doğru bir tahmin 
yürütebilecek bir vaziyete gelinmedi • 
ğini söylemiştir. Bay Eden büyük bir 
ehemmiyeti olan ve muhtelit bir komis
yon te§kili, büyük ıulh paktı, harbin 
be§erileştirilmesi hakkındaki teklifleri 
nazın itibare almamaktadır. Halbuki 
tekliflerin ehemmiyeti, bir kaç aylık bir 
intikal devresinin ehemmiyetinden çok 
daha büyüktür. Fransa ve Belçika er • 
kanı harbiyeleri ile yapılacak görüşme
ler meıeleıine gelince, Bay Eden, Al -
man sulh pl!nında mevcut itiraza bak• 
mamaktadır. 

Adolf Hitler'in politikasını pek iyi 
tanıyan B. Eden'in Alman planını tet
kikten sonra, Fransanın bir erkanı -
harbiyeler arasında konuşmalara giri
şilmesi ısrarı hakkında çok başka ne
ticeJere varması ümit edilebilirdi. 

Berliner Tageblatt diyor ki: 
B. Eden, Alman notasının lngiliz 

hükUıneti tarafından tetkikinin mu -
vakkat bir hareket olduğunu ve !ngil

yalnız bu seneye munhaıııır olmak U. 
zere madencilerden alınan bu aidatın 

Hindenburg 
balonu 

Dün Riyo dö JaneyrolJa 
tJarcl.ı 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter ajansı • 
nın hususi muhabiri Hindenburg zcp -
lininin ihtimal ki bu sabah konaklıya -
cağı Rio de Janeiro'ya doğru, Brezil • 
ya kıyılanndan ağır ağır geçmekte ol
duğunu bildiriyor. 

Balon, Rio de Janeiro'ya dün akşam 
da varabilirdi, ancak gece ley in karaya 
inmek istemiyen balonun süvarisi Eke
ner, yolunu kesmi§tir. 

Bay Ekener, bazı gazetelerin kendi 
hakkında neler yazmış olduklarını ha • 
her alınca ~aşmı~ ve kendisinin siyasal 
bir ıahsiyet olmadığını, hayatında en 
büyük alakayı ancak kabiliscvk balon -
lar meselesine hasreylediğini, nazi reji
mine randan tuaftar bulunduğunu, in• 
tihabatta buna rey verdiğini ve Alman
yada kemali huzur ile yaşayacağından 
emin olduğunu söylemi§tir. Bundan iki 
yıl evvel Makon adındaki balonla ka -
zaya uğrayan Amerika bahriyesine men 
sup binbaşı Pek'de, Hindenburg'un mü· 
rettebatı arasında rasıthk vazifesini 
görmektedir. 

Hindenburg balonu beş mayısta, A -
merikanın Lakehurst şehrine vaııl o -
tuncaya kadar, binbaşı Pek bu vazife
de kalacaktır. 

Rio de Janeiro. 4 (A.A.) - Hinden
burg kabili sevk balonu bugUn ııaat 7 ,30 
da yere inmiştir. 

terenin öteki hüktıınetlerle temasa gi- A • k b h • .. 
rişmesi 18.zım geldiğj.ni bildirmiştir. merı a a rı vesı 
Bundan şu mana çıkarılabilir: ı " 

İngiltere Alman vesikası hakkında D •• t ld 13 k •• 
ki kanaatinin mümkilnse toplu bir şe- 07 Yl a T UVQZOT 
kllde alınmasını istemektedir. Ve bu ve ıki Zl1 hlı yapılacak 
şekil bize hakikaten en yakın olarak Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye na• 
görünmektedir. zm vekili amiral Stanley, 1937 senesi 

B. Eden'ln izahlarından şu netice 
zarfında iki tane zırhlı ve gelecek dört 

çıkarılabilir ki, !ngiltere Alman ook-
yıl içinde de 13 kruvazör yapılacağım 

tal na.zannı Lokarnocu devletler me-
söylemiştir. 

morandomu silahı ile cevap vermek 
Amiralin ifadesine göre, bu gemile -istemekte ve prensip itibarile Fransa 

ile elele vermek niyetini beslemekte- rin inşasını zaruri kılan, Va~ington ve 
dir. Bu söylevden sonra, her iki noktai Londra antlaşmalannın sona ermesi bir 
nazan gözeten bir hal çaresi bulunaca bir de İngilterenin zırhlı ve kruvazör -
ğını sanmak hemen hemen imkansız- terinin sayısını arttırmak istemesidir. 

Amiral Stanley'in tahminine nazaran 
dır. 1 

yapılacak olan bu iki zırhlı beş ili on 
Şarktaki çarpışmalarda milyon dolara mal olacaktır. 

" J ı ilft .. ıtlf"lıttNı•Jmıtnnı•tıtrmııı•n11111•mnrın1141rm11•1Uttı11 .. ııt110fthtUtt'U"ttıntliHtı11 
oıen er yn. arru;mda y:ıpıl:':~ anlaşma nıuci-

1\fosk-:,va, 4 (A.A.) -25 mart ta- hince, bu müsademede ölen bir Ja. 
rihindeki mü.-;ademenin vuku bulduğu pon wbiti ile hir .Tapon a~kt>rinin ce. 
Sovyet - Mançuri hududu hakkrnda sedi mutad askeıi merasimle teslim 
2 nisanda Sovyetler Birliği ile Japon. edilmiştir. 

yüzde ikiye çıkarılmasını knrarlaştır' 
dr. 

On üçler 
Ayın sekız1nde lop' 
Janiıya çağırılaı 
Cenevre, 4 (A.A.) - Bay de Mad•' 

riaga iki muhasım taraf nezdinde y~P ' 
tığı son istimzaçlar hııkkında bir r•Pot 
vermek i.izere 13 ler komiteı>inl cıy"' ,~ 
kizinde toplantıya çağırmağa k~'rar ,,er• 
miştir. 

13 ler, B. de Madariaga'ya yapıla ' 
cak milzakereleri idare için salahi}'"'

1 

vereceklerdir. 
Havas ajansının öğrendiğine gör" 

Bay de Madariaga: 
1 - Komite tarafından kendisine .;e' 

· 'f · "b· 't 1... da if• rılen vazı eyı ne gı ı şeraı a .. n 
ettiği ve kazanılan yegane neticenin !; 
talya tarafından paskalyadan sonra l>~I 
müşahit gönderilmesine muvafakat edl 
mesi oldn~unu kaydedecek, ve, 

2 - İtalya hükumetinin, İtalyan ıcıı~ 
vctleri tarafından zehirli gazlar kulll' 
ntlması meselesi hakkındaki auaııerlıte 
asUi cevap vermediğini bildirecektir. 

13 ler, Bay de Madariaga'nın ral'O" .. ' rundan memnun kalmıvııcaklar ve 1 { 

tikbal i~in vaziyetlerini tesbite ınecbıl 
kalacaklardır. , 

Cenevre, 4 (A.A.) - Zecti tedbir~ 
lcr komitesi reisi Bay Vasconcellos. ,1 

Avenol'il, 13 lcr komitesinin. İtalyaıı ti 
Habeş ihtiHifına muslihane bir sur' 

• . ete' 
tesviye bulmak hususundaki mesaısı cf 

vam ettiği müddetçe zecrt tedbirler \ 
mitesini toplantıya çağırmıyacağını b1 
dirmiştir. f 

Cenevre, 4 (A.A.) - ltalvaya kıtr·ıı 
db. Jerı 

tatbik edilmekte olan zecri te ır ·eli' 
şiddctlendirilmesi hakkında mart bt , 

yetinde bir karar verecek iken bu k•, 
ran tehir eyliven 18 ler komitesi ba~, 

··11 
kanı aza devletlere. birer mektup ~o , 

dererek, Milletler Cemiveti ltonse\"~ ,, 
bb 1 • . ioıt''~ nin şimdiki sulh tec::e ile; e~ının ı 

. k . d'ğ' . bildi' / tına intizar edılme ısten ı ını 

miştir. 

Jspanqa Reisicumhura 
çekilmek üzere . ~ ... 

MADRID, 4 (A.A.) - Meclts, ci• 
nunu tsasinin 81 inci madesl ntll •' r . tekt' hince reisi cümhurun mec ısı tel• 
f~he hakkı olmadığı hakkındaki "'" 
sir talebini 89 reye karşı sol ceıdl 
182 reyi ile kabul etmiştir. ile 

Muhalifler ak..~iyon popul~~tııl' 
çiftçilerdir. Hu <1uretle reiıd cil. lflı; 
run istifası ihtimal dahiline gır 
olmaktadır. 



1 işaretler 
Yeni bir estetik 

Sanat, fikir, edebiyat nesil
lerini biri'birnden nasıl ayırmalı? KllltUr İfl•ri 

Tembel bir zeka, cqağtlık bir Q k J J • • 
demagojinin kestirme bir ölçüsü u ar sergısı 
vardır: Nüfus kağıdlarına bak-
mak! Ve ta.anili etlere, derilere, Paris'te açııacak sergiye 
saçların rengine göre yapmaktır.. biz de iştirak ediyoruz 

Bu tcunilin de yeri vardır: E- 936 - 937 derı yılında Pariste ar• 
fer fiziyolojik bir •eçim mevzuu- sıulusal bir (okullar kültürü) sergısı 
bahs ise... toplanacaktır. Bu sergide Tilrkiye o -

Fiziyolojik vcuıllara. v~ nü· kullan için de bir yer ayrılmıştır. 
fu• kağıt!larına göre yapıla Sergide bulunacak eserleri hazırla -

mak ilzere kültür bakanlığı tarafından k tasnif de bizi daima aldata· 
ca Uç kişilik bir komisyon ayrılmıştır. K~ 
caktır. misyonda yükgek öğretmen okulu öğ -

Bir fikir ölçüsü yerine •açları, retmenlerinden Sadrettin Ce151, derle -
yüzlerin kınıık olup olmadığını ile- me direktörü Selim NUzhtt ve İsmail 
ri sürmek gerçekten gençliğin Hikmet bulunmaktadır. 
sembolü olan yeni fikirleri, yeni Komisyon şimdiden çahşmasına bat
eıerleri bir köşeye bırakmak ma- lamıt ve sergiye gidecek eserlerin bir 

Afyon inhisarında 

Çahşma sısteminde 
esas ı değişmeler 
yapılacak 

Ekonomi l:Jakanımız 
bugün Ankaraya 
gıaiyor 

Ekonomi bakanı Bay Celal Bayar bu
gün Ankaraya gidecektir. 
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Polis ha beri eri · 

1;3ir kadın yaralandı 
Açılmıyan sokak kapısı 

nasıl açtırılır? 
Beylerbeyinde Sütlücede oturan ma

rangoz Ahmet oğlu Mehmet evvelki 
gece sarhoş olarak evine gitmiş, sokak 
kapısını hayli müddet çalmış kansı uy
kuda olduğundan açtıramamıştrr. So -
kakta kaldığına kızan marangoz yerden 
aldığı bir taşı pencereye fırlatmış, ca -
mı kıran taş yatağından kalkmak üzere 
olan kadının başına isabet ederek ka • 
dını ağır surete yaralamıştır. Yaralı ka· 
dm hastaneye kaldırılmış, marangoz 
Mehmet yakalanmıştır. 

1 abancalı kadın/ 

---------------
-=Gezintiler 

Şaşılacak şeyler! 
"Vu., nün son sayısında "Bav

yera,, ya çatan yazılar ve resim
ler var. ilk bakışta · yalnız bir 
sanat ve bilgi sevgisile özenilmi§ 
zannını veriyor. Fak.at bir az dik
kat edilince, içinde Alman ruhu
na, Alman medeniyetine satırul· 
muı bir hiciv kokum seziliyor. 

Yalnız dört büyük yaprağı 

kaplıyan resimler bile, bu millet 
hakkında acı hükümler vermeğe 

elııeri§lidir. Bir kilise, belki ate
§e tapanlardan ka!ma mağaramsı 
bir yer. 

listesini tesbit etmiştir. na.ına gelir. 
18 YCJ§ındaki kralcı ve yahud ATINA · TIP KONGRESiNE 

Bay Ceıat Bayar dün sabah da Af· 
yon İnhisarına gelmiş, saat 11,5 a ka
dar meşgul olmuştur. Afyon inhisarı -
nın çalı§ma sisteminde esaslı değişik • 
likler yapılması kararlaştırılmıştır. öğ
rendiğimize göre inhisarın sermayesi de 
arttınlacaktır. Afyon tacirlerine inhi -
sara müracaat için verilen mühlet 1 S 

nisana kadar uzatılmıştır. 

Eski Mısır mabedlerinin do
lambaçlı yollarını andıran bir 
üf ki burgudan geçilerek içine gi· 
riliyor. Kilisenin en geniş yeri 
tüyleri ürpertecek şeylerle dolu .•• 

Mustafa isminde biri evvelki gece Etralınızda ne bir mihrap ne 
Beyoğlu merkezine giderek karısı tc - k t al bi resim ne bm:ı altın bir 19 undaki koyu katolik bir çocu- GlDECEKLER i k d. . . hd" . u s r , .,. 
lalin tabanca le en ısını te ıt ettı • b l l k al • l ·· b ·ı · · · 

ğun, mesela 55 indeki bir sol'dan 
daha genç olduğuna naııl hükme· 
debiliriz?. 

Yerinde ıayan, irticaı kendine 
meılek edinen bir adamın YQftnı 
hiç bir nüfuı daireıi ka3tdedemi
yecektir. A..trlar onun yanında 
sokaklarda kaydırak oynıyan ço

cuklar gibi kalacaktır. Bugün 181 
YQfınJaki katolik deli'<anlı Galile
den daha mı gençtir?. Robespi
Yer'e bu 18 ycqındaki adamın ya
nında 178 ya§ında demeğe kimin 
dili varır?. 

Bu miıalleri çoğaltabilirsiniz .. 
Hayat durmadan akıyor. Robeı· 
piyer'i ihtiyarlatan fikirler biribi· 
rini kovalama'1tadır. Ve Robes
Piyer bunların yanında köhne in· 
•Qnlardan biri haline girmiJtir. 

So•yal ve politika doktrini 
için tutulan bı hcııap •anat ve fikir I 
gençlikleri, nc'1illeri için Je aynı 
çeıniyi ta§ırlar. 

Neıilleri hiribirinclen Javala
ra, estetiğe, ve fikre verdikleri 
manalara ve dünyayı görüılerine 
~öre ayırabiliriz. 

Yeni; yeni bir ıes, yeni bir 
likir, yeni estetik getirendir. 

Gençlik çağı, yeni bir ıeıin, 
Yeni bir görüşün ortaya çıkması. 
na en müıait olan bir devredir .. 
Fakat, kahvede nargile tokurda
tan, gazel yazan, divan rüyası 
gören adam kaç ycqında olursa 
olıun ona, sanat bakımındrın genç 
elenemez. O, genç kalıbına gir
mif bir ihtiyardır. 

Gençlerin açtıkları nesil müca· 
dele.inin; 1918 den sonraki Tür· 
kiye ve dünya hareketlerinin yal
niz bir inika•ı olarak kalmıyarak 
ıuurlu bir yeni estetik davaıının 
iladeıi olmcuını çok iıterim. 

Yeni bir ıanat görüfünün for- · 
müle edilmesi zamanının gelmi§ 
olduğunu hatırlatmaya lüzum var 
mıdır?. 

Ôncekiler bunu yapamadılar .. 
nes:tlerini ba1kalarından ıadece 
nülu• kağıdforile ayırmak istedi· 
ler. 1918 den sonrakilerin bu ha
reketi yeni seı, yeni fikir ve 
Yeni görüıle yapmaları bizim fi

Atinada toplanacak olan arsıulusal 
Tıp kongresine Universite namına itti
rak edecek olan Tıp fakUltegi dekanı 
Nurettin Ali, profesör Ahrnet Süheyl ve 
Akil Muhtar 10 nisanda Atinaya ha -
reket edeceklerdir. 

ğ. • ·· 1 • • B "k!J t ·· · t u ut a ap ı azız er gore ı ırsınız. ını soy em ıştır. u §t cıye uzerıne c- A... . . 

Fındıklarımız 
lal yakalanmı§, elinden tabancası alın _ Duvar kagıdı yerıne kemrk kulla-
mı§tır. nılmı§tır. Bayaği kemik. lnıan 

ROMEN ÜNlVERSITELILERI 

Romen Universiteai talebesinden 50 
kiıilik bir kafile bugün tehrimize gele
ceklerdir. Misafir talbeler ıehrimizde 
bir hafta kadar kalacaklardır. 

AÇIK TEŞEKKÜR 

Merhum Münirin laırcfetleri Gonca 
ve Etem imzalarile fU ~tubu aldık: 

Vazife uğrunda ölen ağabeymiz Kum 
kapı serkomfıeri Milnirin cenazesine İJ· 
tirak eden ve difer huıuılarda yardım • 
da bulunmak ıuretile lQtuflanru esir • 
gemiyen vilAyet erklnına, bilhassa va
li muavini HUdat ile bUtUn meslek men• 

M 

sı.rnlarına ve htanbul emniyet mUdUrU 
Salih Kılıç'a minnettarlığımızı bildiri -
yoruz. TeesaUrUmUze i1tirak eden bU -
tün dostlara ayn ayn teıekkUr etmek 
imkftnsızhğmdan dolayı gazetenizin de
Uiletlni rica ederiz. 

INGILIZ SiNEMACILAR 
YUNANIST A NA GiTTiLER 

Bir yılda ne kadar 
fındık alıyoruz? 

Denize düştü 
Köprüden Kadıköyüne gelen vapur 

Saraybumu açıklarından geçerken bir 
adam denize düşmüıtür. Vapur durdu• 

TUrk fındıkları hakkında Türkofis rulmuı, denize düşen adam kurtanl -
etraflı tetkikler yapmıştır. Bu tetkik - mı~tır. Musevi lisesinde musiki mual -
lerc göre Tiirk ihracat maddeleri ara • limi olan Goldenberg ismindeki bu a • 
ıırnda mühim bir yer alan fındık, ci - dam hastalandığı iljin hastaneye kaldı -
han krizinden evvel vasat! on milyon nlmııtır. 
lira değerle ihracat bil1nçoml1%da tü • 1' 
tünden sonra gelmekte idi. Tilrkiyede Sahte gümüş lira mı? 
bugünkü fındık ıahalan 50 - 60 bin Bir adam tramvayda biletçiye sah -
hektar olarak tahmin edilmektedir. Di- te olduğundan §Üphe edilen bir gümüş 
ğer fındık memleketlerinden bpanya • lira ıürerken yakalannu1tır. Zabıta tah• 
nm fındıklık sahası 17, ttalyanm 10 bin kikat yapmaktadır. 
hektardır. YANGIN _ Burgaz adasında Aya -

Tilrkiyedc fındık haadatr vaaatt o • nikola civarındaki fundalıklar evvelki 
tarak hektar başına berel<etli yıllarda, gün tutuımuf, ı 20 metre murabbaı ka
bin, bin bet yUz, kıt yıllarda 6?0 kilo C)ıt dar bir yer yandıktan ıonra söndürül • 
larak hesap edilmektedir. , müttür. Yangın, atılan bir sigaradan 

l'ürki:v_hc\c on eıı.elilç fıp~k ıekoltc- çıkmııtır. 
si 1925 yılından başlıyarak 47.709, 22 KAVGA_ Çengelköyünde Çapraz -
bin 695, 53.491, 21.549, 6.253, 47.726, 1ı çütliği araıiıinde müsaadesiz koyun 
24.000, 48. 720, 45.360, 34.000, 67.600 otla an Babahattin ile İsmail arasında 
tondur kavga çıkmıı, Sabahattin iamaili çakı 

Cihan f mdık istihaatindeki nisbetler 
ile yarai.amııtır. 

932 ve 33 e ait istatistiklere g8re §U • URKEN ATLAR_ Sürücil Alict• 

dur: tinin kullandığı arabanın beygirleri Fa-
Ttirkiye yüzde 47,3, İspanya yllzde tihten geçerken ürkmüş, alabildiğine 

Şehrimizde bulunan İngiliz sinema- 25• İtalya yilzde 20•8• Rusya yüzde S,S. koşmaya başlamışlardır. Araba karşı -
edan dün akıamki konvansiyonel trc - Başka memleketler yüzde l0,4 tür. dan gelen 410 numaralı tramvayla çar• 
nile Yunaniıtana gitmitlerdir. AFYON NAKLIYA TINDA TEN • pışınca beygirler yaralanmıı, tramva -

Memleketimizde batlayıp Yunanis • ZlLAT - Devlet demiryolları, Afyon yın camlan kırılmııtır. 
tanda nihayet bulmak üzere çevirmek nakliye ücretlerinde 1-4-936 tarihin • BADEM YACI - Taksimde Hacı 
istedikleri seyahat filmi hakkında tet - den itibaren yilzde 65 nisbetinde bir Ahmet mahallesinde oturan 65 ya1ında 
kiklerine şimdi de Yunanistanda devam tenzilat yapmıttır. Eski tarife ton ve ki- Hasan Nurettin hastahğmın geçmesi i
edeceklcrdir. lometrc başına 15 kuruş idi. Şimdi 5,25 çin Badem yağı içmi§, zehirlenmiş, Cer 

Tetkiklerini bitirdikten ve filme a - kuruştur. :rahpaıa hastanesine kaldırılmıştır. th • 

hnacak mahalleri tesbit ettikten sonra t•••••••••lli'•··~ tiyann badem yağını fazla içtiği anla -
resmi makamlar nezdinde teıebbüsler • ~ __ ~ şılmııtır. 
de bulunacaklardır. ======== 

Getirmeleri muhtemel olan sinema 
makinecileri ve figüran nev'inden adam· 
lar için otellerde odaların kaça mal o
lacağını şimdiden görU~miltlerdir. Çıplaklar 

T AKSI SAATLERiNiN 
MUAYENESi UZUN 

MU SÜRÜYOR? 
Bazı §Oförler taksi saatlerinin mua • 

yenesinin üç, dört gün sürdüğünü ve bu 
yüzden günlerce itlerinden olduklannı 

kemiği, adam kafa taıı ..• 

Hani eski tarihlerde iftiralar, 
yalanlarla ku1atılmıf büyük Fatih· 
ler vardır. Zaferlerini çekemiyen 
yabancı kan ve dinden gelme ta
rihçiler, onları kıp kızıl birer cer 
navar görünüıile ortaya atarlar. 

Savaş alanında dü~en kahra
manlann kafalarını keıtirerek kır 
leler yaptırdıklarını, kafa tcula
rında arap içtiklerini ıöylerler. 
Avrupa müzelerinde bu yalanlar 
dan ilham almıı ıanatkarların 
tabloları da varmıJ. 

lıte bu kiliıede siyah kefenle
re bürünmüf iıkeletlerin nöbetçi· 
lik ettiği kala tasları, kol bacak 
kemikleri, kaburga kaleslerile 
ııvanmı§ gibitlir. En lenasr, kü-

fÜk kemik parçalarından duvar 
ıüıleri de yapılmış. Kayalar üs
tüne kireçleımiı, çürümeğe yüz 
tutmuş insan parçalarından çiçek
ler, kabartmalar iılenmif. 

"Vu,, nün dediğine bakılırsa, 
burası hala "Bavyera,, lrların 
"Karnak,, ı ıayılıyor.. ôlme-

Jen önce kemiklerini, kafa taw
larını buraya vakfeden su katıl .. 
mamış katolikler çıkıyormuı. 

Kimyada, müsbet bilgilerde 
bir icadı, bir buluıa yükseltmede 
o kadar ileri giden Almanyamn 
bu iç yarcuına nmıl dayandığı, 
anla1ılır ıey değil! •• 

Ben, gördüm, okudum. ve 
parmağım ağzımda kaldı. Yokıa 

madde ile ruh gerçekten biribi
rinden büsbütün ayrı feyler mi?.., 

S. Gf!zaln 

Evvelce de yazdığımız gibi, timdiki 
halde yalnız seyahat filmi mahiyetinde 
olacak bu filmden ıonra, İngiliz sine • 
macrları memleketimizde bir de "mcv -
.rulu aşk filmi., çevirmek taaavvurunda

Roman söyliyerek tikAyette bulunmuşlardır. - - ------------

dırlar. 

KEPEKLi BiBERLER 

iatanbulda satılan kırmızı biberlerin 

1 
içine yüzde doksan niıbctinde boyalı 
kepek karııtınldığı tesbit edilmiş, bun- ı 
lan satanların cezalandırılmaları bildi -.j 
rilmişti. Bir çok dükkanlardan nümu • 
neler alınmış, kanşık oldukları anlaşıl -

Relik Ahmet Sevengü 

• 
Yakında 

mıştır. Bu gibi biberler toplandml - "mmmı11•BZ!IBBml•••"1 

Belediye bu ~ikayet etrafında seyrüse -
fer baımemurluğundan izahat istemiş -
tir. 

SULAR IDARESINJN 
HESAPLARI 

Düşünceler 
··························--et. 
U uslar arası 
ıstalistikler 
Hükumet dairelerinden birinin 

bastırdığı bir dergiyi karııtırıycr 

ruz. Gözümüze ili§en bir istatis. 
tik •ayılası: Seylan'dan Avuıtur-

kir ve ıanat hayatımız için bir - - -----------------------------------..,.-- --- ----
merhale olacahtır. tazısiz hıkaqe~ 

mış, sahipleri cezalandırılmıştır. 

Belediye sular idaresinin 935 sene • 
sinde muhtelif yerlerden 38383 lira ala
cağına mukabil 135549 lira borcu var
dır. Kanunun yanlış tefsiri yüzünden is• 
tihlak resmi olarak maliyeye ı 0413 lira 
vcrilmiıtir. Bu para geri alınacaktır. ya'ya kadar irili ufaklı 28 devle

tin idaresinderı haber veriyor Me-

Sa~ri Ertem 

Spor kongresi 

T. t. C. t. htanbul bölreai baş.kan -
lığından: 

13/4/1936 da Ankarada toplanacak 
olan genel kongrenin saat 17.30 yerine 
ıabahleyin ıaat 11 de yapılacağı bölge· 
ıniH bağlı biltün birleıik klüpleıe ö •

1 nemle bildirilir. 

, ıela: 100 bin nüfusta fu haıtalığa 
fU kadar tutulan var, anlıyoruz. . 

Arada olmıyan yalnız Türki
yedir. ve bu her bahiste bö)·ledir. 

Türkiyeyi Avrupalı bir devlet 
olarak, bu iatatiıtiklerde her ma
naşile ıayılır, karıılcqtırılır gör
mek biz.im yapacağımı:: bir iştir. 

lstati8tik gen.el direktörlüf!ünü 
bu yolda da önde görmek İ•teriz. 



'!!!!!!!!!!!!!! 4-KURUN S NiSAN 1936 

Ankaradan Afqon ve lsoartaga: 7 
._,..., ,,_,, - ,_, ~ ~ ,._,_~-~ ~ -

ISPAR1ADA 
Keçiborludan soıu a but tcpeh:ı in 

eteklerini takip ediyor. !Burdur) gö· 
lünün garp nihayetinden bıı az uzak
ta ve tepelerin eteğinde (Baladizı is· 
tasyonu. Köy istasyonun solunda u· 
fak bir tepe üzerinde kerpiçten evler 
ile yapılmıştır. Şose istasyonun solun-ı 
dan geçiyor. (Antalya - Burdur) hat
tı buradan giriyor. tBaldiz) dan son
ra tepeler arasındaki dfüı:lükten gidi
yoruz. Sağ ve solumu? " t lar. Akdağ 
solumuzda yaklaşıyor. Dağlar hep 
çıplaktır. Solda dağ eteğinde ağaclıkh 
ve tek minareli bir köy. Ova geni~Ji
yor. Akdağ solumuzda ve geçiyoruz 
Solda hep yüksek dağlar. Sağda hep 
hafif yükseklikte tepeler. Taşlı, çıp · 
lak bir tepenin önünde (Bozanönü) is
tasyonu. Solda tarlalar v~r. Solda ge
ne beyaz başlı Akdağ. (Egirdir) hattı 
buradan ayrılıp gidiyor. Biz sağa dö
nüyoruz. Solumuzda büyük karlı bir 
dağ tepesini gösteriyor. <Isparta) ko
lu buradan ayrılıyor. Solda tek mina
reli kerpiç bınalı bir köy. Karşımızda 
b1r karlı dağ daha. Sağımızdaki dağ
ların eteklerini takip ediyor, tepeler 
arasından gidiyoruz. Dağlardan kur
tulunca yüksek bir dağın eteğinde 
.(Isparta) görünüyor. 

Tren lspartaya geldiği vakit saat 
tiördü geçmişti. Burada hakikaten gö
ıillmeğe değer bir manzara ile k9.I'Şı -
lqtık. BUtün lspartanm çoluk çocu
ğu, genci ihtiyarı, şehirli ve köylü o 
gün istasyonda hazırlanan Tören mev
kii etrafına toplanmıştL Bu manzara
yı görmek insana Anadolu halkının 
yeni demiryollannı görerek nasıl can 
d&n bir heyecanla sevindiğini göster
meğe kati geliyor. 

• Yalnız lspartada, yahut Afyonda 
değil, halkın ruhundan kopan bu coş
kun sevinç trenin her geçtiği küçük 
istasyonlarda da göze çarptı. Tren da
ha sabah erken, güneş doğarken geç
tiği yerlerde bile Tören heyeti davul 
ve zurna sesleri, el şakırtıları ile kar
şılandı. bk defa ~ trell geç· 
tiğini gören köylüler daha evvelden 
hazırladıkları kurbanlık koyunlarını 
kesiyorlar, bu suretle sevinçlerine din
darane bir şükran duygusu katzyor -
lardı. 

Cumuriyet idaresinin demiryolu 
siyasetinde en küçük bir vazifesi ol
mıyan herhangi bir Türkün bu manza
ra karşısında düşünmemesi ve halkın 
ruhundan kopan bu sevince iştirak et
memesi mümkün değildi. 

Tabiidir ki böyle bir manzara kar· 
lllD'da lamet tnönU'nUn bahtiyarlıfı
na artık bir hudut tasavvur edilemez. 
Omm için ılmendlf er siyasetinin mem 
lebtçe ve mllletce takdir edildiğini 
fili tezahüratla gördükçe sayın Bat
büan.m neş'esi de artıyordu. Elde 
mevcut olan hat projelerinin ikmalin
den eonra şimendüer şebekesini ikmal 
etmek için daha neler yapmak lAzmı 
pleceğinl düşünüyordu. Bu arada bü
ıtık anahatJan birbirine bağlıyacak 
olan tubelerl, meseli Afyon-Antalya 
Wtnnn tnpsından sonra (Egir) ile 
(Kan.ınan) arasmı ayn bir kolla bağ
luıak muvafık nlacağmı söylüyor -
4'a. Gene Başbakanm neş'eai yolda 
sfttilrc;e arttığt içindir ki Afyondan 
llqka CKarakuyu) da ve sonra (Ispar
ta) da açılma töreni esnumda aö2 
.ıtytooı 

lapartada aöyleöiii IÖZlerlni Şl' 
bınetlt ifaıif>IPrle bitirdi: 

- Burada gördUğUmUz eseT yeni 
Tartiyenfn manzarumdan İaparta o
ftmna verilmlt bir örnektir. Kemle-

F'azla olarak \'İl'danlara ze\·k ,.e -
ren bir şey daha var: O da bu eserle
rin kıymetini artık en derin tabakala
rına kadar memleketin anlamış olma
sı, anlamıq olduğunu en görmez göz. 
lere bile göstermesidir. 

Yolda gelirken lsparta saylavı Ke
mal Una! lspart.ah ihtiyar bir kadının 
sözlerini nakletti. Bu kadın şöyle de
mis: 

- lsmet İnönü lspartaya birinci 
gelişile bu ikinci gelişi arasında bir 
kükürt fabrikası, bir gülyağ fabrika
sı gördilk. Şimdi de şimendiferin gel
diğini görüyoruz. Acaba üçüncü defa 
gelişinde neler göreceğiz? .. Yalnız bu 
sözler Ispartalıların sevinçlerini ifade 
ic;in kafidir, sanırım. 

Tören esnasında Isparta ilk mek • 
tep baş öğretmeni olan (Bekir) ismin
de bir genç de söz söyledi. Bu gencin 
söylediği sözler lspartalılann yeni hat 
karşısında hissettikleri heyecanı pek 
güzel canlandırdı. Isparta o gün ve o 
gece bütün ınanasile milli bir bayram 
yaptı. lspartanın büyük meydanları 
ve geniş caddeleri halk kalabalığı ile 
dolup taştı. Gece şenlikleri yapıldı, 

fişenkler atıldı. Akşam belediyenin 
verdiği şölenden sonra Halkevinde bir 
caz heyeti dans havaları çaldı. Milli 
oyunlardan zeybek, Sepetçi oğlu oyun
lan oynandı. Yedi, sekiz yqmda bir 
kızın oynadığı Kazaska. ile lspartalı 
bir gencin (İnönü) ne hitaben okudu
ğu manzume görenler ve dinliyenler 
üzerinde takdirler uyandırdı. 

Tören ve şölen arasında alçşam ol
muş, geceden hayli zaman geçmişti, 

Şehri görmeğe vakit bulamadım. Hal· 
buki trenimiz gece yanımıdan sonra 
saat ikide geri dönecektl Onun için 
bir aralık bir araba buldum. Araba 
içinde şehrin karanlık yerlerini de 
şöylece dolaştım. Arabacı benim ya
bancı ziyaretçilerden olduğumu ani~ 
ymca Isparta hakkında malQmat ver
meğe başladı: 

- Bütün bu gördüğünüz yeni bi • 
nalar hep son on aene içinde yapıl -
mıştır. lsp:ırta her yıl biraz daha iJı> 
riliyor. Kimbilir, şimdi ıimendifer gel 
dikten sonra ne kadar güzelleşecektir. 
Fakat lspartanın asri gilRlliği bundan 
bir ay sonra başlıyor. Şimendüer şim
di değil, bir ay sonra açılmalı idi, siz 
bir ay sonra buraya gelmeli idiniz de 
o vakit görmeli idiniz. 

- Bir &J. sonra lapartada ne var., 
- Kiraz bayramı vardJr. t.pata-

nm kirazı dtlııyamn bir yerinde yok • 
tur. lılaym OD bet dedi mi kira bura
da tabi.la dlfeı'. lılayıa IOaunda da 
kirU bayramı bqlar. Oçer ıUn ara
lıkla Uç gtbı bayram yaplhr. BaJralll 
günlerinde eebirde klmae tamı... Ço
luk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar 
bütün aileler geceden yemeklerini ha
zırlarlar. Sabahleyin arabalarla yarım 
saat meeafedeld ldrazlıklara giderler. 
BUtUn gün orada hava ahrlar, efle • 
nirler. İ8partanm kiraz bayramı meo
hurdur. Geçen yıl bmlrden kiraz bay· 
rami için buraya bel yOz kiti geldi. 
Bundan sogra fimendifer var. Her 
yerden kolayca gelinebilir. ı.rt&nm 
kiru bayrammı herkes bir kere gör
melidir.,, 

lsparta gUl ve bWbül tehridir. Hiç 
şüphe yok ki •imendlfer geldikten llOD 

ra lapartablann hiaettlkleri aevin~ 
güle ve btllbll1e de geçecektir. Bun • 
dan sonra fapartanm gillleri daha 
renkli, daha kokulu, bülbiilleri dahft 
şakrak olacaktır. 

btlmlal llyık oldufu derecede bayın- ------------
dırlıfa mazhar kılabilmek için ~ntı • 

ASIM US 

F7an•ız tigatro•u 
HALK OPEKETI 

BugUn matine 16 da 
Akşam 20.45 de 

ll.___s _P _o _R_llı 
Fenerbahçe 

Ankara Gücünü 
3 - 7 yendi 

iki maç yapmak üzere şehrimize 
gelen Fenerbahçe takımı, bugün bi
rinci müsabakasını Ankara günü ta. 
kımile yaptı. Havanın çok güzel ol. 
ması ve müsabakanın ehemmiyeti sa
hada büyük bir kalabalık to~lamaış. 
tı. Orta tribünde Müdafaai Milliye 
Bakanı Kazına Özalp, Tüze Bakanı 
gükrü Saracoğlu, Gümrükler Baka. 
~ı Ali Rana Tarhan, Ordu müfetti
şi Or General Fahrettin Altay, Sov. 
yet Büyük elçisi Karahan ve diğer 
hir çok yüksek zevat yer almışl~rdı. 

Saat 15,45 de Fenerbahçe takımı 
.1ahaya çıktı. iki mühim oyuncu ta. 
kımda yoktu. Bunlardan Şaban as
ker olduğu için gelmemiş ve sol açık 
Fikret akşam hareket edeceğini bil. 
dirdiği halde yola çıkmamıştı. Bu se. 
heple takım forvet hattında sağdan 
sola doğru Niyazi, Naci, Ali Rıza, 
Alaettin ve Namık şeklinde bir tebed
dül yapmıştı. ikinci devrede ise ay. 
ru hat Niyazi, Namık, Ali Rıza, Na. 
cl ve Nevzat şekline girmişti. 

Oyun Ankaragüciinün seri bir a
kını ile başladı. Fakat Fenerliler a. 
r881 çok geçmeden, nlsbl bir hakimi
yet tesisinde gecikmediler. l!~ 15-: 
20 dakika Fenerin oldukça guzel hır 
kombine oyunu ile geçti ve bu müd
det bir karıaşalıktan istifade eden 
Nadnin attıtı bir gol ile neticelendi. 
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1 · !!algan - Habeş harbı İ 

J Habe,!er, Aşyangi muharebesinden sonra dahi ) t Desiye yolunu kapayabil~cek bir halde imişler! ) 
% = 
~ Amhara mıntakasından l}apılan ltalqan çevirme ) 
;=_-=_: hareketi müspet neticele vermektedirr J 

31 mart günü, Aıyangi gölü ıima- zamanda müabet neticeler vermiftir. j 
~ linde Habe}lerin taarruzile vukua ge- filhakika, dört piyade taburu (111. ! 
g len ve aabahtan aktama kadar süren üncü Benglieri alayı ve bir fqist ta- j 
~ meydan muharebesi, ecnebi gazete • buru) motörlü bir topçu taburu, ~ 
g muhbirlerinin bildirdiklerine göre, zırhlı otomobilli bir süvari bölüğün- J 
~ Habeıistanda ıimcliye kadar muha • den ve 500 kamyondan mürekkep ! 
f rebelerin en büyüiü, en tiddetliai seyyar bir kol Setit üzerinde Om. } 
~ İmİf. 20.000 kiıilik muntazam Habet ger'den hareketle Amhara'nm mer • ~ 
~ ordusu, imparatorun nezaret ve ku • kezi Gondar'ı hiç bir mukavemete uğ İ 
~ mandasında, 1. ve 111. üncü İtalyan ramalcs1Z1n iıgal etmiıtir. § 
~ kolordulanna taarruz ebnİf. Bu bü • Deberek'den ilerliyen diğer bir f. ) 
~ yük Habet taarruzunun, neticesiz talyan kolu da (üçüncü yerli Eritr~ ~ 
~ kaldıiını kabul etmek Jazrmclır. Mu- iivası) ayni zamanda Gondar'a var · 2 
~ harebenin neticesini, evvela büyük ı. mıı. Bu çevirme neticesinde, Habe~ \ 
~ talyan zaferi teldincle gösteren resmi aol cenahı tamamen bozulmuıtur. Bu = 
~ ltalyan tebliği bile, bugün, Aıyangi hareket, bizce, aıyangi muharebesin· \ 
~ gölü timalinde, Mekan ve Saifsi (bu elen daha mühim tesirler yapmağa 1 
§ mevkiler Aıyangi gölü ilP. Amba A· müstait bir manevradır. Bu hareket, \ 
~ laci arasındadır.) arasında ltalyan harpte sadece kuvvetli çevirme ha · 1 
i topçu ve tayyarelerinin kesif faliye- reektlerinin kat'i bir netice verebile- \ 
~ tinden bahsetmektedir. Bu da göate- ceği merkezinc!eki esaslı muharebe l 
~ riyor ki Aıyanai muharebesinden kaidesini bir daha isbat etmektedir. \ 
~ sonra dahi, Habeıler Desye yolunu ltalyanlar. !!imdiye kadar yalnız l8l"J' J 
~ henüz ltalyanlara kartı kapayabile • ve yolsuz Tign hevalisine saplanır ,-
~ cek bir haldedirler. kalacaklannıt, ilk aylardan itibaren 
~ Fakat, evvelce de söylediğimiz gi- ayni zamanda Amhıtra mıntabaın • -, 
~ bi, ltalyanlann Tabza ile Sudan hu dan çevirmeğe te,ebbü, etselerdi bel -
§ dudu arasmdan, Habe, sol yanını ve ki H11':.eı harbi ıimdiye kadar bitmit \ 
~ gerilerini çevinnek maksadile, yap • olurdu. ) 
~ tıklan büyük kuptmıa hareketi az B. O. 
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Buna AnkaragücU iki dakika son. Merhum 

ra mukabele ettiği için 1 - 1 müsa. öğre!men Bay Cevdet 
bir toplantı yapıldı Ti nzlyete giren oyun Fenerin pek içi n d Ü n 

hafif bir falldyeti altında devre 80· 

nuna kadar devam etti. 
ikinci devre başladıktan nn heş 

dakika sonra hakimiyet birden An. 
karagüçliilere geçti. Sağdan ,.~ sol. 
dan muntazam ve süratli paslarla 
flerliyen Ankaragilçlüler Fent'r kn le. 

~ 

al ....... daimi bir telilike )ln\ind~ ..ıııııııı,....,!!I 
dolqıyodarclı. Fenu defrwı \\lll 4l 
bugün çok iyi olmaması kt>nr' i't'rine 
daimi bir muvaffakfyet ümidi 
mekte idi. Bunun için Sl'mihin !?Ü. 

zel yardımlan ile beslenen A!lkara 
foneti, adeta siUk bir hal aJmış o. 
lan Fener takımı karşısında gÖ7e ba. 
tar derecede açık bir tefevvilk gö..-ıter. 
dl. Fakat gol çıkaramadı 

Bu tazyikten k~ndini kurtaran 
Fenerbahçe sol taraftan iki akın yap. 
tr. Ve banlann birisinde yirmi beş 
yardadan ştddetU bir tut ile topa ka. 
leye hanle eden 801 haf Cndet, 1. 
ntlndekl b8ttln oyuncalan aşırarak 
Fenerbahçenfn ikinci ıoltlnti kaydet
•lt oldu. 

Bu sayıya rafftıen Anbralılar 8. 
mltablenmedller, hdcamlan ve d
zel paslan daha epey mtlddet de'fUl 
etti. Fakat oalar milaantı temine 
çabprken, Fener takımı bu sefer de 
safdaa yaptıfı bir akm esnasında Ali 
Rızanın ayajlyla tl~ncti bir rol daha 
yapnerdl 

Bu sayı, Ankara takımı Bzeriade 
· 11)'11fturucu bir tesir yapmış gibi for. 
vedin hilcamlannı yava, yavaş kea • 
tL Takım bir u mlddet daha mtln. 
ferit hflcumlar yaptı ise de bunlann 
hiç birinde gol çıkarmak, yenmek Te. 
ya 1ıı, ohnum milaafth temin etmek 
asml clrllmflyordu. Ma~ da bu ae
tlce ile, ytnl 3 _ ı Fenerahçenln p. 
Hblyetlle bitti. 

Tlrldye blrlndsl Fenerbah~eafn 
bagiln rlsterdltl oyunu tenkit etme . 
mele kabil detlldlr. Bunda kendi ta
knnına fena bl oyun oynamış olan 
99) a!* ,..rttln bulunmamuı da 
mUNıSlr oha.aş IH de. takım heyeti 
umumlyeat itibarile yorpn ve takat
ıı1fz bir manzara ı&itermiştir. 

Ankara rüctine relinte; temiz o. 

Merhum ölretmen M. Cevdetfn 
hatırasını anmak üzere dün ifled"n 
sonra latanbul kız lisesi konferans 
salonunda öğretmenler birlitl tara. 
tından bir tören yapılmıttır. Törene 

saat on dörtte bqlanllllf, evveli kül
tür yar direktörü B. Nurullah top. 

tlfallade bulunamıyan 1Anpldalr. 
Erzincan ve diier vlli.yetlerdeld &a
lebeleri tarafından ıelen telsraflal 
okunarak törene son verilmlftir 

Tirenin sonunda. aynlan bir .... 
yet Cevdetln maanna slderek Wr çe. 
lenk koymuılardır. 

laDtıyı açarak M. Cevdet hakkında -------------

• aiylemek latiyenleria aıra ile ı Gelenler, Qldenlw 1 
isbalerbd, toplaatıyı idare edecek _ -
olan M. Cevdetia arkaclap Bay Ke. 8. LA y • TING • VA. Y - Bir k-e 
male bilclirmelerlni rica etmittlr. ı\lndür ıehrimbde buulnan Burma ıl-

llk lllzl. ba törende hazır balan. rut milıtepn B. Lay • Tinı •Vay .. 
mak lzere Edlmeden relen Doktor kanıı diln akpm Ankarayı cfımitlet • 
Bay Feridun Nafia alarak Cevdetin dir. Oradan Bıldat, Baara, Bomba1• 
hayatında vücuda getirdiği kıymetli Delhi ve Burma'ya pdeceklerdlr. 

eserleria•ea ı.metmıftir. Bu arada -------------
Ahilik hakkında ricada getirdiii e. 

serinin Avrupa lllmlert tarafından 
takdirle kaqılandıtını &iyleıpiştlr. 

Ofretmen Ubeyt. M. Cevdete alt 
ı.zr hatıralar, öğretnien Feridun da 
M. Cevdettn vazife hiMine kal'fl giie. 
terdfğl btlytik allkaya dair ı.11 ri-

ROMEN MEBUSLAR 

Elli Romanya meb'uaunun lntlmUI' 
deki cuma 1Unil ıe1erc1ı: Perapala o • 
telinde bet ciln blacaldan haber aJdl" 
mııtır. 

YENi EKMEK NARKI 
rüşlerl anlatmıştır. Belediye nark komisyonu yarın toP • 

Bay Feridundan sonra vlllyet lanaca1ı:, on bet plük yeni ekmek J. 
mektupçusu Bay Osman söz alarak kını teıbit edecektir. 
M. Cevdet için yazılacak olan kita. -------------

lllbe çıkacak her zorluğu yeneceğiz. 
Benim tspartaya gelişim bu defa ikin
cidir Bıa defa bu güzel şehri birinci 
pllştmden daha canlı buldum. Bun • 
dan sonraki gelişlerimde daha aevtnç
ff b ılar11.~rm11 kuwetli itimadım var .... 

Jamet lnönü'nü böyle kendi eserle
ri yanında, muvaffak olan ve herşeye 
nfmen muvaffak olacağı şüphesiz 
laulunan Cumurlyet Balk partisi pren
llplerinln canlı delillerinden mllrekkep 

FLORYA 

Senenin aon büyuk 
opereti Zozo Dalm..a 
türkçe olarak rolde 

1 yunana, rtlzel paslarını -takdir ne 
kayde&Nek kap eder. içlerinde ble
d. af bek. antrbaf en munffak 
ola alandır. 

bın mUnderkatı hakkında izahat ver. 
mi .. tir. Ba kitap, Cevdetln ~ocuk

laiu. okul hayatı. memleket için . 
de ve memleht dışındaki hayatı, ha. 
tıraları, inld1:\p mtlzesindelri eserll" 
ri, konfer,1 ... slan, makaleleri ve o. 
nu sevenlerin vamlan olmak llzerP 

§ll'OH• ~ neş'e ve şetaret sa
'9" ytlzll ile söz söylediğini görmek 
tuana • dlria bir vicdan sevki veri· 
;rar. 

Müzik: Seaai Ye Seyfedd... ·-- . Ya· 
zan: Nezihe Muhiddin. 
Gişe gündüz açıktır. Tel · 1181~ 

Fiatlar: 35-50 60-75-100-125 
Loca: 40o-aG0-500. 

ŞEHiR llECUSINDE 

şehit mediwi yann uat ort dörtte 
toplanarak sular idaresinin bir senelik 
Ç~ .hpoiımU Ye 931 tenesl bt1 
heap raporunu mUzakere edecektir. 

• ayıfadan ibaret elamk. ıs nlMn.

1 
da bacnlmak Uzere matbaaya v.riJe. 
ce,ktir. 

"Bay bımıandan aonıa, Cevcle& iJl. 
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Kırkından Sonra 
R h 'k ( i\zanı renc=şir Pak.ar ) 
B:f!ı~ ::ıüoü ~~•"s"'.~ ( Yazan: Sermet Muhtar Aıu;ALUU - · ~ 

Annesi kızını göstererek 
arıyorsanız 

bağırdı: 

işte! 

vapmav. kalasına koymuftu. Ko- ··--·-··.·.·.-•• ı:-1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 9 .... ····--···-·································:s::::ı " "· ---=··-= .................................. -........ ~ e::.aae:::::::::::mu::::::::::::m::=:: yün papazı ile konuıtu. Fikrini ___ .. _ ... _ •• _ •• _-_ •• _ •• _ •• _ ... _ .. _-_ .. _ •• _ •• _ .. _ ••• _ .. _•·-··---··------------------

Katili anlattı ve bu ruhani zati müfteri- l 
leri araaında görmekle iltihar du

ispanyada 
Öldüren 

beş kişiyi zehirleyip 
bir kadın gakal.andı 

yacağını .öyledi. 
Papaz buna tqelrkür etmekle be
raber, balığı doğrudan doğruya 

ıehirden aldığını söyledi. Köylü 
dükkanı açtı. Fakat kiliseye gitispanyanın Le

ticia: eyaletinde beş 
kişiyi zehirleyip re_ 

ti iztiraplar içinde 
Öldüren bir kadın 
Yakalanmıştır. 

Yakanın kahra
"'anı olan katil Do
lores Kastello adın_ 
dadıl 1934 de kay_ 
llanası Mari Ka.__ 

teuo bJr gece saba_ 

mekten de vaz geçti. 
Bir gün papaz kendisini gör:'' 

ve f ika yet etti: 
- Allah ziyade etsin. lıiniz 

yolunda, ama ibadetinizde de lıu
mr etmemlisiniz. Galiba faz.la it 
sizi baıtan çıkardı. 

- Hayır, ne münaaebet!. Ben 
daima dini vazilemi yapıyorum. 

Bir radyo edindim. Papazın vci
zini doğrudan doğruya ıehirden 

alıyorum. 

ha kadar müthiş 
'aıtcrlarla kıvrana
tl.k ölmüş, getiri-

~~ doktor. verilen Dekter olacak 
~hatı dinledikten 
9oııra gastro ente. Katil kadın X işaretli olanıdır. El yazuına dikkat etmiyen of-
tft'ten öldüğünü kayd ile cenazenin rek kızını gösterip şu sözleri söyle. lunu azarlıyordu: 
Cetnı :mUsa.adesini vermiştir. miştir: - Yavrum, yazılann hiç O· 

1935 martında Doloresin kocası _ Katili anyorsQnız fşteI. Bu lmnmuyor. Bir a.z çalıtmalı, laz-
btr ıece aynı araz ile yatağa düşmüş, faciaları yapan kızım olacak cana- la dikkat etmelisin. 
1
llcat b:tirabı bir iki gün sürerek Öl- vardır. Hatta yakalanacağımız sıra- - Neye yarar, baba! Ben bü
"ltttır. D~ktor bu defa da aynı tarda benim de üzerime atılarak boğ. yüdüğüm zaman doktor olacak 
~'ıisi koymuş, 'cenaze gömülmüş- mağa çalışmıştır!. d ğil • • ? 
~ r. Gene o yılın nlqanında daha üç Kadının boğazı muayene edilince e mıyım • 
1-il, Doloresin kaynı, eltisi ve bun- sıkmadan hasıl olmuş izler görülmüş.. Connct ve doktor 
4' tın ~cuğu gene aynı ıztıraplar için- tür. Yalnız anlaşılmiyan bir şey kal-

Ölınttşlerdir. Dolıtorun biri öldü. /,..aniye. 
Do d k mıştır: Do1ores bir deli midir? Yok-

d ktor bu defa şüphe e ere sa kocasının ailesinden kalacak olan te yaphfı pelı 'olı hizmetlerine 
ı..... "'•e lznf vermemekle beraber za- .. L~ı t ol -L •• L -~· • • ... ._ 11 üç dört bin franklık bir mirasa mı mrıRıua mlll« ıuere Remı..anı 
il 11 da haberdar etmiştir. k şüp. t • ti 1 cennete gönderdiler. Büvi•Jc me-
1~1er Dolores ile annesi üzerinde top- tamah e mış r · • ,_ 
~11111, bunlar tevkif olunarak tah- lldncl bir mesele daha var: Is- lelılerden biri kapıyı ~tı: 
"'aqta başlanmıştır. panya kanunlarında kadınlann lda - - Vay, azü doktor, •İz mi.i-
11 '1ıa ilk sorguda, Doloresln an. mına dair bir madde yoktur. lspan. ni.z? Y aphfımz büyük hizmetler 
'f eti ~nla yerinden kalkmış, ~- ya jüri heyeti bu canavarın bayatını 0 lıaJar ~lı iri cennete girmeyi 
il Mı. &laM·· b .. 11t,_ .. ..._......_,_._ı.. . ..... .-.ll!lllE ~~·rc1:...,~ ..... ,...1Hıltkettlnis. Y Glnr.z rizi büyiilt 

bUnyadaki tayyare cemiyetleri
nin en büyüğü 

llapıJan alamıyacağım. Lütfen 
bir az daha tıfaiıdaki kapıya gİ· 
diniz.. Ora.. müteahhitlerimiu 
mala.ustur. 

Itır Fransız mecmuwnndan: 

Gecenlerde Rusyanın en muhte
~ . . tayyaresi olan "M.aksim Gorki., 
~lftı. Ruslar şimdi bu kazada 
~ '-n olanlann adedi kadar hava 
~ lert yapıyorlar. Her birine ölen-

ti1t isiınlerini vereceklerdir. 

ha Sovyet Rusyada havacılık umumi 
)' t ipttJl haline gelmiştir. Bu "Sov_ 
~t havacılık cemiyeti,, nin bir eseri. 

~t. Bu cemiyet ilkin memleketi ha
.__ kiınyevl hücumundan korumak 
~ "-aclile kurulmuş, zamanla bu. 

'-itila halini almış ve d.~n.:~~aki 
1-~re cemiyetlerinin en buyu~u ol
~~tur. Cemiyetin amele, mu.qtah
~· memur gibi bütün halk taba. 
~tnldan on iki milyon azası var -

dır. Ocret sahipleri aldıklan para
nın yüzde onunu cemiyete veriyorlar. 

Cemiyet bütün memlekette "hava 
klüpleri., açmıştır. Bu klüpler biltttn 
halka gaz maskesi, kalabalık yer. 
leri tahliye taMİnleri yaptırıyor Sığı_ 
naklar vücuda getiriyor. Yeni pilot
lar hazırlıyor, tayyare gösterişleri, 
hücumları, hatta stratosfer'e çıkmak 
tecrübeleri yaptırıyor. Yeni makine. 
ler, paraşütler icad edenlere yardım 
ediyor. 

Hiç bir memlekette tayyarecilik 
bu kadar büyük bir kült halini almış 
değildir. Bugün her Ru.q bir tayya
reci olmak ve memleketin hava mü
dafaasına iştirak etmek arzu.qunu 
be.qliyor. HükQmet de bu harekete 
büyük yardımlarda buluntiyor. 

Ayna •• Ayna .• 
Her zaman tık giyinen bir ba

)'Cln çok hada idi. Neretle i-e ö
lecekti. Bütün ailesi etralına top. 
lanmqtı. Annni ağlıyordu: 

- Vah kazım vah~ bir söz 
söyle bari! 

Haata cevap vermedi. Çocuk
ları ellerine sarılarak bağırddar: 

- Anne, anne ••• 
Gene ae. yoktu. Akraba..n

dan biri yanındakine decli ki: 
- Zavallı ne kadar defiıti •. 

Adeta çirkinlqti. 
Hcuta gözlerini a~arah bir az 

dofnıldu. Y avQfça lınldadı: 
- Bana ayna verir misiniz? 

Adisababa bombardıman edildi 
Yeni Eseı /er 

( U ıt yanı 1 incide) f 
ta.~diaababa, 4: (A.A.) - Bu sabah. 
~babanın üzerinde birdenbire beş 
la .. :" ltaıyan uçağı görünmüştür. Bun
~ iki tanesi ha va meydanını bom 
~ etmişlerdir. Meydan alev -

lçtnded· ır. 

~~baba, 4: (A.A.) - Röyter · 
~ltaıyan uçağının, Adisababa hava 
~danını bombardıman edıp, bir de 
fılb~ uçağını tahrip eyledikleri teyit 
~aktadrr. Bu uçaklar, hava mey
i... "".lldan hiç bir mukabele görmemiş
~ır. 

~ ltôrter muhabirinin bulunduğu si
' düşman uçakları görünür görün
~~atız dolusu küfür eden küçük ço-

la dolmuştur. 
~:\ltalli telsiz istasyonu tahripten 
~ kalmıştır. 
~~ille nazaraıı düşman uçakla-

"'""l'e .. m...,..,tşıerdir. 

~baba, 4 (A.A.) - Röyterin 
~dtftne göre, İtalyan uçakları 
~ua uçak meydanını mitralyöz 

ateşne tutmuşlardır. Başka bir uçak 
Harrar üzerinde uçmuştur. 

Adisababa, 4 (A.A.) Bu sabah er
kend6Ul Diredaoua üzerinde uçan İtal
yan uçakları Cicigayı bombardıman 
etmişlerdir. 

1TALYANLAR CENUBA DOORU 
İERLİYOR 

Roma, 4 (A.A.) - Mareşal Badog
lio'dan gelen bir telgrafa göre, birin
ci kolordu ilk hatta Alfina ve Sabau

YENi ADAM - 118 inci sayısı çık
tı. içindekiler: ~mail Hakkı, Yeni ah -
lak, kısa tetkikler, izzettin Şadan, 
Freud'dan tercüme. Cami, Siyasa acu
nu. Dr. Fuat Sabit, tvan Pavlof Prof. 
Vilhclm Stekel, kıskançlık. t. Fortikof, 
yıldızlar arasında uçuşlar, Avni Moğol 
Tomas Mann. M. Adalan İnsan madde 
değildir. Kültür haberleri, Anatole 
France, Şeytanın sözleri. 

da fırkaları olduğu halde cenuba doğ- --------------
ru yürüyüşüne tekrar başlamış ve düş TAKSi SAATLERi BOZUK .. 
manla temasa gelmiştir. Öğleden son-

Taksi otomobillerini sıkı bir muaye
ra Şesadezbanın cenubundaki bütün 

neden geçiren ölçüler batmüfettitliği 150 
düşman mevzileri işgal edilmiş bulu-

otoınobilin taksi saatlerinden muhtelif 
nuyordu. Düşman ricat etmekte ve 

kusurlar ve arızalar görerek seferlerini 
tayyar~ler tarafından bomba ve mit-

tatil etmi~tir. Otomobil sahipleri vazi • ralyöz ateşine tutulmaktadır. 
Habeşlerin zayiatı ağırdır ve bin yeti belediyeye §ikayet etmişlerse de 

ıerce aüfek. yirmi otuz mitralyöz \'C şikayetleri nazarı dikkate alrnmamıttır. 
sekiz top bırakmışlardır. 

İtalyanlann zayiatı ise ölü ve ynrrı 
h krrk kadardır. 

Asmara, 4 ( A.A.) - Birinci kolor
du ile Eritreli kıtaat Koram'ın hemen 

yakınma Ap.ngi gölünün §arkına gel
mişlerdir. neri yüriiyüş topra~m c:ok 
arızalı olmasına rağmen &ilraUe te -
rakki etmektedir. 

l Ebe Madamın evinde. 

Abdesthaneye karşı olan oda 
kapısının kilidi döndü. Iç göm . 
lekli bir yosma göründü. (Kale ne 
oluyor?. Dünya yıkılıyor?) diye 
sorarken öğürtüleri basan ağız, 
sayhayi kopardı: 

-Allaaahuekber! .. Uulan sen 
sin ha! 

Angeliki Dana'yı görür gör .. 
mez kurşunla vurulmuşa dönmüş, 
çıktığı odaya kendini güç atıp 
baygın halde minderin üstüne se
rilmişti. 

dada, cılız, üflesen yıkılacak, 
bilmem hangi kalemde 300 kuruş 
maaşlı bir kalem efendisi vardı. 
Uç ayda bir, her aylık çıkışında 
bu eve düşerdi. O zavallının da 
ödü Jlatlam_.!Ş, yannndakinin be -
IAIISI mı geldi diye korktisundan 
karyolanın altına saklanmşrtı. 

tşi örtbas eden gene Artin ol
du. Ebe madama ve üşüşen~re ba· 
ğırdı 

- Silans!.. Sükftt !.. Telaş ve 
paniği icabettirir bir şey yok efen
dim, hiç bir şey yok... Arpa suyu
nun içinden bir sinek çıktı ise ek· 
selansmıın gönlü bulandı. Prover
bi unutmayın: Sinek küçüktür 
amma mide bulandtnr ... 

Merdivenin üst başındakilere 
ve karşıki aralık kapıya doğru da 
el çırpıyordu: 

- Kümes, kümes, kümes!. 
Yerli yerine, köylü köyüne !.. Or -
tada vukuat mulruat. evenöman 
mevenöman, falan fıstık yok. Ka
rakolluk, rnutasamflık bir vak'a 
patlak vermemiştir. Mesele, bir 
bardak suda fırtınadır. Bira ka 
dehi dahilinde zuhur etmiş bir ka
ra sinekten mütevellit bir safra 
kabartısıdır ... Beyler, mösyöler 
ahbarlar!.. Damlar, kokonolar 
dudular !.. tanenizi ihlal etmeyin 
keyfinizi bozmayın!.. 

- Fasika, facire, mekkare!.. 
Evkaf N eareti celil esi Cihat mü· 
rlürü Esseyid Hacı Dana'ya lolo
ln ha!.. Senin alacağın olsun kah. 
be! .. 

ı • e dersiniz, o anda değişi ver
mez mi? Sanki o Dana gitmiş, ye. 
r:ne çapkın en çekirdekten ye -

tic::mi~, en kan kırmızı, en sicilli~i 
h'r Dana gelmi.:::. 

Fesi yıkmış, bıyığını iki par -
mağmın aracıma almş, neş'esinden 

kabına sığ'amrvordu. Bir delikan 
h çevikliğile, hatta ornnzunun bi· 
rini kaldırarak, omuz<laş fiyaka
sile salona ~ri.iriidü. Davudi sesi 
ortahıYr inletti: 

- 1\IanoJ mudur, Manolya mı 
dır nerede o Züleyha?.. Medarı 

şevkim, grdayi ruhum neredesin. 
gel bw·aya bakayım ! 

Manolyayı yakalayınca yanma 
oturttu. Kolunu boynuna dolaYIP, 
başmr göğsüne çekti: 

- Gel anam, o güzel başmm 
yastığı burası; sineme yaslan .. 
Karşı odadaki mülevves fremaye 
senin ayağının trrnağı olamaz. Q. 
nu senin tırnağına teşbih etmek 
bile o makhur, menfur, mendebur 
rezile ye iltifattır. Deniye, Ebe ma.
damamn, madamanın, madama • 
nın muavinesi kadının, uşak heri
fin ayağının tırnağı olabilir. 

Manolya ile tcadiyeli merakta 
idiler. Hacı'nın ağzına giriyorlaı
dı: 

- Yoksam senin dOst AııgeU. 
ki? 

- Sevgilin, kılefteci Koço'nun 
Anegliki'sidir? 

Dana, Manolya'yı kucakladı: 
- Sevgilim, maşukam, Leylam 

işte burada, yanımda. AngeJiki'
nin de, krhfçmın da anasını eşek 
kovalasın! 

Bu işe en çok sevinmiş olan 
mühendisti. O da bangntıdaydı: 

- Ha şöyle!.. Nihayet sözüme 
geldin; süprüntülükten vazgeç • 
tin, adamcıl oldun müdürüm !.. 

Kapı dışında, gene saplr gözlü. 
ğü gözlerinde, şaşkın şaşkın bakan 
Ebe madama da diyordu ki: 

- Maşer patron, ekselan~nn .. 
la layetegayyer desiziyonumuzu 
vermişiz. Direktörüm Manolyam, 
ben naçiz de Takukyam angaje 
etmişiz .. Premenadı kes, landonu
mu çek!.. 

Dana, tutturmuş da tutturmuş. 
tu: 

- O Deniyenin, rezilenin, men 
deburenin kapandığı odanın üs • 
tündıe oda var mı? .. Mutlaka ora• 
ya çrkacağım, Çırağan sarayının 

taht salonunu gösterseniz iste .. 
mem. Mahalli mezkfır meş_gul ise 
şaıtili başka bir yere kavança et
sinler!.. 

Kolunu koltuğuna kıstmp Ma• 
nolya'yı sofaya çıkartmış, abdest. 
hanenin karşrgındaki kapının ö -
nüne çekmişti. Maksadı içerirlek! 
Angeliki'ye duyurmaktı. Dudak • 
lanm şapırdatıyoı, vüksek sesle 
söylenin duruyordu: 

- tlik misin. hal mısın, kay • 
mak mısın be Allahm kulu! Ku ... 
sursuz güzel, bimisil dilber işte 
senin gibi olur. De:r.ıin kademha• 
neden çıkarken bir çirkap ile kar. 
~rJa~hm: az kalsın gene gasyan 
edecektim. 
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Son Randevu 
Bayan Solniyer yan uyur, yan u • 

yanık bir halde yatıyordu. ilkbaharın 

ılık ziyaları pencerenin camından sil -

zülerek bir ince tül gibi yüzünü ört -
müştü. Bu tülü yırtmamak için gözka• 

paklannı açmaktan çekiniyordıı. İlkba
har ne güzel, ne tatlı bir mevsimdir. in
sanın hayatı üzerine mazinin yığdığı 

keder bile bu ilahi mevsimin görülme • 
yen yumuşak elile tatlılaşır ....• 

Nihayet gözlerini açtn. Yatağından 
indi. Kahvaltı çabuk geçti. Hatta aa -

balı bile çabuk geçti. Artık tuvalet yap
manın sırasıydı. Bayan Solniyer şık, 

göz kamaştırıcı, genç yürekleri sarhO§ 
edici bir tuvaletle güzellmmeliydi. Ta• 
bii güzellenecek. Kendisi için değilse de 
Jak Moren için güzel olması lazımdı. 

Ah o sevgili Jak Moren 1 Bayan Sol
niyer onu düşünürken yanakları üze -
rinde pembe bir gölge titriyor. Koca kış 

içinde Ticdanile çekişti durdu. Bilin • 
miyen ve işitilmiyen bir acı ona diyor
du kt: 

"Gel vaz geç, bu genç seni bedbaht 

eder. Senden on Yat küçük, otuz üç ya· 
tmda! Dul kaldığm gündenberi eline 

geçmif olan büyÜk serveti ince zekan 
ile azaltacak yerde, çoğaltırmım yolu -

nu buldun. Bu servetin olmasa idi o • 
genç seninle evlenmek arzusunu göt -

- F'ransızcadan ..:.. 

devuları vardı. Amma bunun daha iyi• 
si, pastacıda buluşmaktan ise evine git
mek, ona gilzel bir sürpriz yapmaktır. 
Zaten Jak öğleden sonra evinde bulu • 
nur, bir tarafa çıkmaz. Baya~ Solniyer 
bunu yaparsa Jak çok sevinecekti. 

Sevgilisinin oturduğu apartımanm 

önilne gledi. Asansör olmadığı için be • 
§İnci kata kadar ayakla çıkacaktı. Jakm 

dairesi önünde dinlenmek mecburiye -
tinde kaldı. Kalbi çarpıyordu. Vakıa 

doktor tansiyonunun arttığını söylemiş 
ti amma, bu çarpıntı her halde ondan 

değil, sevgilisini pek yakında düşün -
mesinden olacaktı. İ§te orada, §U kapı• 

nın arkasında §imdi kendisini kucaklı -

yacak olan Jakcağızı vardı. Sesini bile 
i!itiyordu. Kulağına ilkin bir kadın se
si geldi: 

- Demek ki evleniyorsun? Yazık, "ıev 
gili Jalam, böyle ne kadar mes'ut id&t 

O sarııın, o cana yakın Jakın bülbül 
gibi cıvıldadığı ititildi: 

- "Evlemnenin buna bir tesiri yok 
ki •.• 

Bayan Solniyer bir kenara çekildi. 
Duvara yapışını§ gibi idi. Kapı açıldı. 

Jak genç. bir kadınla birlikte çıktı. Onu 

görmiyerek önilnden geçti. Diyordu ki: 
- "Güzelim, seni Jroıeye kadar götü

receğim. Ondan tonra hiç i4temediğim 

M. Nurettin Artam söylüyor: 

ISTANBUL -12,30 muhtclU plA"""' ve say ğı es er ı eri! 
-~-· u C;uNt<ut2]~· :: _·· ·. A·,o··_·_v_-._···a ·· 
. ~~OC~A~İ ~ ' • • . ,· ·. 

'. . ' •. ·~ . . ' .. 
• •'I' ' ... # ,'.'" ., _,•o "' 

he.Ik musikisi. 18 operet parçaları (plll.lt). 19 • 

ha.berler, 19,lCS muhtelif p!Aklar. 20 konferans ş • ) • k ı k d .., • ı d • k • ı 
ziraat bakanlığı namma (Pendik bakteriyo aır } mes e egı ır } mensup arı 
loji enstitüsü ıeflertnden Ekrem Vardar ta • k •• d k f rafından (Davar ve Merinos koyunları hak otuzu geçınce te au e sev olunsunlar• 
kında). 20,80 stüdyo orkestraları. 21 Em.lnö 

nU halkevl gösterlt kolu, Son haberler. Sa 

at 22 den sonra Anadolu ajansmm gazetele 

re mah.lua havadis &t"rviBl verUecetk1r. 

BO'KREŞ - 12,•15 orkeııtra 18: Rumt'n 

halk musl.klBi 19 kon!erans. 19,20 radyo sa 

lon orkeatraırı. 20,15 kon!. 19,20 radyo salon 

orkestrası 20,115 konserin devamı 21: Tiyat 

ro 22 koro konııerl. 23, konser. 

BUDAPEŞTE - 17,415 Avusturya - M.a 

car futbol maçını Vlyanadan nakil 18,45 ko 

ro 20: R. salon orke.ııtrası 21,20 mUaa.ınere. 

22,10 Liııt'ln eserlerinden konser. 23 haber 

ter. 23,20 lngene musikisi. 

VARŞOVA - 20,15 dinl muslkl. 21. So 

liııt konseri. 22 oen negriyat 23 a.skerl kon 

ser. 28,45 pl!k. • MOSKOV A - 18,30 kcro tarafından ve 

aolo ıarkılar. 19,30 radyo festivali. 22 muh 

telif dillerle ne,rlyat. 

BERLİN - Piyano, keman trlyosu (Hay 

dm, Boıısi) 20,40 spor 21, akşam muatltis!. 

opera ve opereUerden). 23 haberler, 23,30 

boka reportajı. 24 Gece muslklsl. 1: dans. 

VİYANA - 18,20 Avuaturya Macaristan 

futbol maçmı ne.kil (Budapeşteden). 19,10 

radyo popurt.st. 20,115 piyano ıarkı 22: skeç 

"Saat kaçı vuruyor" 23,20 nakil 24: plAk. 

(Jozef Şmid). 24,30 orkestra. 

iğreti smokinle baloya gıdenler gibi •• 
Şair ve muharrir M. Nurett•n 

Artam (Toplu iğne) sorgularımı
za, AnkcıraJan, fU cevcıpları gön
derdi: 

-" Hececiler dediğiniz kimler? Yu
nus Emre, Karacaoğlan grupu mu? O 
vezinle bir kaç şarkı yazmıı olan ıair 
Nedim mi, 1neihur mersiye sahibi Akif 
Pa§a mı? Mehmet Emin mi, Ziya Gök· 
alp ve Selanikte başhyan dit hareketine 
katxşanlar mı? Rıza Tevfik mi? Yoksa 
Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, Faruk Na • 
fiz ve Halit Fahri mi? Bu son 
grup, kendilerinden sonra şairler gelip 
de yazı yazsın diye bekleyecek kadar 
yaşlanmış değillerdir. 

Kendilerinden sonra gelen nesil, ger
çekten eser vermemişse, bunun bir say
gı eseri olması ihtimali yok mudur? Da
ha ağabeylerimizin yazma, eser verme 
çağı geçmedi; hele onlar şaheserlerini 
versinler, ondan sonra biz yazarız, di
ye. 

günlüklerden mi? Bu isnadı en başd 
Yusuf Ziya kabul etmez. O halde düıl' 
kil edebiyatı bulabilmek için "Fecri ad" 
de bile duramayız; "Edebiyatı cedi' 
de" ye kadar gitmemiz lazim gelir. 

"Edebiyatı cedide", bir frenk dostutl' 
dan iğreti aldığı smokinle Unyon Fraft' 
sez'de baloya giden Osmanlı genciıı' 
benzerdi. Bugünkü edebiyat, garplı, 'fC 
inkılapçı Türkün öz edebiyatı oı.ına• 
lbım gelir." 

K.tMLERl BECENIYORı 

"Diinkülerden Abdülhak HAıniôİ
Halit Ziyayı, Hüseyin Rahmiyi ıeve 
rim. Yeniler içinde Falih Rıfkırun net ' 
rini, Re,at Nurinin hikayesini, Nasıı" 
Hikmetin nazmını beğeniyorum.,, 

SAN'AT HAYATINDA NE YAP
MAK iSTiYOR 

terir mi idi? Aklım bqma al. Kendine 
kıyım! Yaz geç fU evlenme itinden. O· 
nu güzel buluyorsun, d<ığnl. Fakat dü-

halde ıu pis randevuya gitmeye mecbu· 
nırn.'' ,,,. ______________ ..,. 

Onlar merdivenlerden indiler. Ba - B O R S A 

Gençler, daha erken davranıp, biz -
den önceki hececilerin ele alınır, yüzü -
ne bakılır eserleri yok, demişlerdi. He· 
cecilerde anlattığımız gibi, bizden son
ra edebi nesil gelmedi, diyorlarsa bu -
nu bir yankı'ya benzetebiliriz. Her iki· 
sine de inansak, bedbin olmamız lbım 
gelmez. Şairlik futbolculuk, atletlik gibi 
bir meslek değildir ki mensupları otu -
zu geçer geçmez tekaUde sevkolunsun
lar. Daha onlar da yazar, bunlar da. 

''Benim edebiyatla olan ilgim el 4' 
leme benzemiyor. Bir çay meraklısı, ıce# 
di çayını nasıl demlerse ben de öyle ıı•' 
zım yazdım; benim nesir yazmam, arı' 
cak bir kaç dakikamı oyalamak içiııdlr 

Bununla beraber, yapmak istediği~ 
i~ler de yok değildi. Mesela cihan baf' 
binin son yılında cepheye gitmiş bil 
genç sıfatile yaşadığım hayat içindtO 
şiirler ve romanlar çıkarmağa o zarnaıı' 
danberi niyetliyim. Bu maksatla ''Gaı1 
cephesinde bir şey yok,, romanının d•' 

tün ki zehirli çiçekler de ·V31"dır. Mut • 
lak evlenmek iıtiyoraan seni çıldırasıya 
seven ellilik Gaıton Döpui nene yet • 

me2:. Onun çok naımıılu bir adam o) • 
duğunu, sana kartı büyük bir tefkat 
göstereceğini biliyorsun. Elini uzat." 

yan Solniyer de ağır adımlarla iniyor, 4 . 4 • 936 

gönlünden uzaklaıan ilkbaharın yok • ••----------------
sulluğu ile UşUdUğUnü hissediyordu. Blzalarmda ~ıtdız ttaretll olanlar, ftuı 

rtnde muamele görenlerdir. RakamJar 
Şimdi ne yacaktt. Jakla mUcadeleye gi- aaat U de kapanıı uba ıtyaUn.nııır. 

Uzun bir kış .evet işte böyle dü~ün
dü. Fakat şimdi, soğuk, karlı günler ma 

ziye karışmıştır. İlkbaharın ılık havası 
ona başka şeyler diyor: 

rişmek delilik olurdu. Kin, intikam ne

ye yarar? iyisi unutmaya çalıtmak, ız
tıraba tahammül etınektf. 

Artık gece olmuıtu. Bayan Solniyer 
yarı masasının öniine geçti. Bir klğıt 
aldı. tJzerine §U sözleri yazdı: 

~ay Gaston DöpUI,, sonra apğıda
ki sözleri sıraladı: 

''Elki ve kıymetli doıtum, yann si· 
zi ıalqaın yemeğine bekliyol'Um. Beni u· 

PARALAR 
• Loodra BU.- •Viyana 
•Nevyork l25- • Madrtd 
•Parll t67.- • Berttn 
• lılllAno LM.- •V&r1ova 
•BrUkleJ 88.- • Buı18peot• 

* Attna 24 ·- •Bükrq 

•Cenevre sırı.- •BeI,,.ad 
• Bof7a 2';- •Yokohama 

• Am8terdanı 86.-· •Altın 

*Pr9.I il&- •Banknot 
• Btokholm Sil-

ıU.-

17 -
82.-
u.-
28. -
ıs.-
68-
8' -

978 -
286 -

ÇARPIŞMALARIN SEBEPLERi 

Bizim edebiyatımızda ıınıf ve grup 
kurmak iatiyenler, ekseriya, kendilerin
den ayrı duranlarla kavga ederek ite 
giri§irler. 

, 

"Bırak canml fU ııoğu!t mantığı 1 Fi
kir mi, muhakeme mi? Hepsini feytlan 

alsın. Sana aık lazon. Bu maıbkômJıann 
bir tek bakimi, bir tek aultaıu v<ırdır: 

Aşk! nutmadığmm sanıyorum. Çok ızbrabnn ıı----------------11 
var. S~inle konupn:ak, müteselli olmak Ç E K L E R 

Namık Kemal İrfan Pa,ayt, Ziya Pa
şayı bu sebeple hırpalamağa lüzum gör 
müştU. Ustat Ekrem ile muallim Naci • 
nin çarpışması bu yüzdendir. Sonra 
Hüseyin Cahidin "kavgalar" ı yine o 
arzu ile yapılmıştı. Hececiler dediğiniz 
grup, eğer anladığım şairlerimizse, on
lar, sınıflaşmak için ne "Edebiyatı ce
dide,, cilerle, ne ''Fecri ati" cilerle, ne 
de "Naifiler" le çarpışmağa lüzum görw 
mem.işlerdi. Şimdi kendilerinden sonra
kilerle çatışmaları, böyle bir lüzumu e
peyce geç olarak, hatırlamalarından ile
ri gelmiş olabilir. Fakat "Yedi meş'ale" 
nin kurulmasına çalışanlar, onlara ede
biyatımız namına istikbal vaadedenlcr 
kendileri değil miydi? 

ha adı duyulmadan başladığım "M• 
dalya" romanından ancak üç defter yP 
dım, masamın gözünde durup duruyof' 
Ayni kaynaktan mevzu alarak yazdığ~ 
"Ne!'limin siiri" ve "Mehmedi unutıııf 
ym,, manzu"'meleri - adını bilmem dil~ 
dunuz mu - Eş dost zorile bastırdı,_. 
ğım ''Varım Yoğum" kltabıuaa..,Y~ J 

mı~tır. "Şehitler lfonuşuyor" adlı ~ 
başka manzumeyi de bir iki yıl örıc' 
''Varlık" dergisinde bastılar. f 

iskoçyanın en büyük 'dri Rob: J"*ın sarı'ın çehresini gömriiyor mu
sun? Senden on yaı küçükmıüı. Daha 
iyi ya! Genç olmak için, gençlikle ku • 
caklatmak lazımdır.,, 

istiyorum. Beni mahnım etmeyiniz. Bil 
hassa ıunu da tavsiye ederim: Mart ak
şmnlan ıoğuk olduğu için pardesünü-

Artık kararını verdi. Jakı görmeye 
gidecekti. Hazırlandı. Bir pastacıda ran 

zü unubıaymız. Yann akpm nmhak • 
kak beldiyonnn.,, 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şf mdlye kadar binlerce kişiyi zengin etti 
6. cı keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye 200. 000 Liradır 
Bazı kimseler tarafından piyango bilet numaralarını havi cet· 

vell~r tertip edilerek ihtiva ettiği bütü- numaralarda iştiraki tazam· 

mun etmek üzere satıı yapıldığı ve at · '<!arlara bilet verilmeyip 

yalnız bu cetvelJer verildiği işitilmektedı .. 

Bu suretle yapılan ıatıılarda DirektörlüğunJ&.İZÜn ali.katı olma· 

dığını sayın halkımıza bildiririz. 

Jstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Cins ve mevkii 

Senelik 

kirası 

Lira 

Kartalda çlmento fabrikasından Madalya bur

nuna kadar uzıyan saha içinde ka radan elli met-

re açıktan olmak tartile denizden kum çıkar· 
mak hakkı: 109,5 

Tophanede Çavut başı mahallesin in Necati bey 
caddesinde Sanayi mektebi altınd 391 No. lu 

dükkan: 36 

Yıldızda Dikili taıta Ertugrul kışlası arkasında 

ceman 1716 metre murabbamda iki parça tarla: 6 

Müddeti 
• 

3 yıl 

2 

3 ,, 
Yukarıda cins ve mevkii göıterilen yerler h!zalarındaki bedel ve 

müddetler üzerinden açık arttırma uıulile ayrı ayrı kiraya verilecek

tir. isteklilerin ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin 20 - 4 - 936 pa

zarteai iÜJıÜ ıa~t on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatları. 
(M.) (1786> 

• Lon<!ra 62UC> *Viyana f.2317 
•Nevyork 0.7938 * .Madrtd C>~12 
•Parla 12.00 *Beri.in 197HS 
•MJIAno 10.0260 • V&r1ova •. 217() 
•BrUUe.I U936 * Budapeşt. H>200 

* Atln.a 88 7876 *BUkrq l0823« 
•Cenevre 248M *Belgrad ~9040 

•Sotya M.OHO * Yokohama U4~ 

• Amaterdam 1.17 • M:oakova U90SO 
•PraR 19,192C> • Stokholm a lOôO 

ESHAM 
lf Ba.nka.m 1080 l'ramva1 \t,00 

•Anadolu ~l'ıO Qlınento 1000 
Reji :.u~ Unyon DeL U,00 
Ştr. Hayrly 1~ CX1l Şark Del. }00 

Merkez Bank R l2ô Balya ') (j) 
U. Sigorta w Şark ttı.. ecza )(}() 

Ponomonb :;OO Telefon ıoo 

l•tlkrazlar Tahviller 
* 1988 T .Bor. J ~8 27b l!llektrlk .()00 

• • .. .. n ~ı.w l'ramva.Y tll.70 

• .. .. m ~.o ttıhtım 140ö 
Catık.Oahll1 94 tı(I Anadolu 1 ı2 l:IB 
Ergeni tst.lk .ıBOO Anadolu n l23b 

1928 A M uım Anadolu m wu~ 

S.Enurum \il> * Mhm .. ı-sıı A 49(lfı 

Takvl·m PAZAR Paz1'rteıi 
5 Nisan 6 Nisan 

======113 Muho.rem I 4Muharem 

Gün doğ\lfu 5 37 !' 36 
atın ba~ı 1$,39 18,39 
Sabah namaz> 526 52ö 
ôğle ruunazı 12 ( 7 J2 17 
lkindl namazı I ;),45 15,55 
A.kfllm oam~ !8,:J8 18 .. ~q 
Yatsı nam8%1 20 I l 2012 

• lmaak ,i.S i 3,52 
Yılın geçen günlen 95 9ö 
i'ıJm kalan günleri 2(() 2t>9 

Fatih icra memurluğundan: 
Adet Cinsi 

--

Nazım Hikmet. Necip Fazıl. Behçet 
Kemal, Yaşar Nabi, sana'tı anlayışl:m 

biribirine ister uzak, ister yakın olsun, 
kalite ve kantite bakımından onlarc'lım 
çok mu az eser verdiler? Daha yeni iiı;

tatlara gelince. neden filizleri "yaprak 
değil". neden kr:ıncalan ''bunhrclan d(• 
met yaprlama7!., niye çiğnemeli?,. 

DONKO VE BUGONKO EDEBIY AT 

''Dünkü edebiyat, bugünkü edel1i -
yat ... Bunun ikisini adam~krllı biribi -
rinden ayırt etmeniz lazım ki muka • 
yese yapabilelim. Mesela Yusuf Ziya 
dünkil ediplerden de, Ahmet Muhip bu-

Burns'u beğenirim. Bu adam, bUt~ 
muvaffakiyetini tskoçya halk şarkıl' : 
rıru, halk manilerini toplayarak onlar 
dan devşirdiği malzeme ile yazdığı rrıJ~ 
zumelere bor~ludur. Ben de bizim ~ 

~ 

nileri severim, onların içinde Karab8~ 
Keklilk, Katırtırnağı gibi dağ çiçekle 
ni andıran teklifsiz güzellikler var&ıf• 

•ôt 
Bunları ele alıp onarmak ve yenı 1 
maniler yazmak isterdim. Be' on tali~ 
yazdım. Bunlardan hatırımda kataıılll 
yine "Varım Yoğum" a koymuşurrıd11f, 

Yazıcılı~ımız, "san'at" ~a.~nd~.1'·:~ 
ısaydı, belkı bu yolda yliruyebı:eC / 
bir hedefe be~ on adım daha yakla~•, 
bilecektik. Vazıcılığımız. "zanaat" .bl, 
!ine geldiği icin istediğimizi yanarrı~, 
dtk. Biltün bu ta~avvurlar, yalnıı. 111 

T.in dördüncü sualinize cevap verıtıe'f' 
yaradr.,, 

EN BECENOt(;l ESERi 
~ 

Kuzguna ~evimli görlilen ·ııvrıl5~ 
nevi'nden ı:d? ''Neslimin şiiri" ad1 rıı3 

h ·tta"r zumcmi, "Oh, Poyraz" başlıklı 1 if 
mi, ''Tesbihim koptu" dive h3şltya" b 

mensurcmi, 

' 1 1 ' 

''1\•~ 
eh. söyle bövle, sl"ver' 

M. Nurettin ARTAt.1 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhaınrııeıı 

bedeli Cins ve mevkii 

Boğaziçnde Y eniköyde Molla Çelebi mahallesinin Köy haşı 

caddesinde zemin katında iki oda bir sofa bir mutbah, bi

rinci ve ikinci katlarda. üçer oda birer sofayı müştemil de

niz kenarında eski 149 yeni 173 No. lı sahilhanenin ta-
mnmı: 

Lir' 

2 Duru beygir arka ayakkrrn • 
da sekir alameti var. Bir deyinden do • Üsküdarda lcadiyede eski Çamlıca yeni Tiyatro sokağında 
layı mahcuz ve paraya çevrilmesine \ca- üç katta altı odaşı mutbck • ve ıai r müştemilatı ve arka. 

r~r veri~en yukarıda yazılı iki duru bey- smda küçük bahçesi bulunan eski 6 mükerrer yeni 21 No. 
gır Fatıh Atpazarında 8-4-36 tarihi- lı harap evin tamam,: S2~ 
ne tesadüf eden çar~amba günü saat 11 . • • • ~· 
de açık arttırma ile satılarağmdan ta- . Yukarıda cına ve mevk1 ler1 ya zıh evler hızalarınd~ki bedeller 1 
tiplerin yevmi me::kurda h:mr buluna• zerı~~e~ .~~ık arttrT~a .uıulile ayrı ayrı satılacaktır. isteklilerin f t 
cak memura mUraccatları ilAn olunur. şer~ıt~m ogrenm~~ utıyenler 16 - 4 - 936 perfembe günü •'') 

<V. No. 14917) lon ıkı buçukta yuzde 7,5 pey akçelerile müracaatları. (R.) (1110 
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Tavla müsabakamız 
girmek istiyenler Müsabakalara 

derhal müracaat etmelidirler 

Salı akşamı Aksarayda 
Açtığımız büyük tavla müsabaka

amm latanbulda gördüğü rağbet Um.i
din fevkine çıkmıştır. .MUsabakamıza 
girmek için her gün yeniden bir çok 
kimseler gelip kaydolunmaktadırlar. 
Şimdiye kadar İstanbul cihetinde üç 
btıyük müsabaka yapılmış ve Edirne
bpı, Fatih, Veznecilerdeki mmtaka 
p.mplyonları aynlmıştır. 

DIJRDtlNCtJ MtlSABAKAMIZ: 
AK.SARAYDA! 

.MUaabakaya girmek için geilp ye-
niden kaydolıınanlara: 1 

Befiktaıta ŞeMt AHm cgaddeain
de Hü.!eyitı, Beyoğlu Saray gminoaun-

1 
dan Baki, Hcilü, Meserret ktraathane
sinden Fahri AZpar, Raaim KaYMk. 
Burıalt Şakir, Ahmet Dad, Htıaeyin 
Şe'Müvar, Ali Kadri, Cevat Nak(Jf, 
Fenerden Abdt.ı§, Byfıpten Cemil 00.1-
tekin, Şehre1tı'n'nden Ô.9m(lft Bijğqt, 
Samatyada" Hampar, BulttlflllAmetten' 
Bakip Şanaıı. 

Dördtlnctl mll.sabakamız önUmllz -
deki 11&1ı gtınü akpnn A&t sekizde Bir okuyucumuza cvap 
Akaarayda Valde camii karşısındaki Kadıköytınde Söftıtlll çefmede otu-
Vudar kıraathanesinde yapılacaktır. ran Bay Yusuf Uçak'dan tavla mllsa
Buradak:i mllsabakamıza girmek isti- bakamız etrafında bir mektup aldık. 
yen Aksaray civarındaki bUttın tavla Bu mektupta Bay Yusuf diyor ki : 1 
meraklıları da bu iki gUn içinde ida- "Tavla dama gibı gak heaapıt ve 
re~izln yanındaki V AKIT kütüp- ince bir oyundur. 8~t1 tertip etttği
hanealne gelip f simlerini kaydettir - nia tekildeki mGaabakada hangi tarafa 
lllelidlrler. Önceden isimlerini kaydet- fazla zar geUrae o taraf kaaanıyor. Bu 

1 
tlnniyenler mUsabakalara giremezler. §ekild8 hakiki UBta belli oıma.ı. 

BE!JINOI MtlSABAKAMIZ: Tavla miiBabakast naaıZ olur. On1' 
Be'YOGLUNDA! yazıyorum: 1 

Almaraydan aonra beşinci mtisaba
bmu aym sekizinci Ç81'§amba gUnU 
alqaım saat sekiz buçukta Beyoğlun
da lngiliz sefareti k&r11Smdaki Saray 
IUinoeunda başlıyacaktır. Beyoğlu, 
Şi§ll, Galata, Kasıınpaşa, Yenişehir, 
Rurtuıuş taraflarındaki tavla merak
blarmdan olup da Saray gazinosunda
ki beeinci mmtaka müsabakamıza gir
bıek lırtiyenler dahi çarşamba günü 
aktamma kadar idaremize gelip ka
Jıtlarmı yaptırmalıdırlar. 

ALTINCI MtlBABAKAMIZ 
IJBHZADEDE! 

.'1tmcı müsabakamız Beyoğlundan 

'°2ıra. bqlıyacak ve bu müsabaka aym 
Ott ikinci pazar gUnü gündüz, öğleden 

, ~Um mt b'iide &ıt'--ı1ı•ı.-da 
Ferah tiyatrosunun karşısındaki Halk 
kıraathanesinde başlıyacaktrr. 

llBSERRET KIRAATHANESiNDEKi 
MOSABAKA 

Ankara yokuşundaki Meserret kı· 
l'&atbanesinde yapılacak olan müsa -
ba.kanm gUn ve saatini bu hafta so
nunda bildireceğiz. Şimdiden yalnız 

IUnu söyliyellm ki müsabakalara gece 
aelemiyenler için bir kolaylık olmak 
'17.ere .Meserret kıraathanesindeki mü
labakamızda gece değil, gUndUz ola
caktır. 

VIY ANA KIRAATHANESiNDE 

Sirkecideki Viyana kıraathanesinde 
Yapılacak büyük müsabakanın da he
llüz gUnU kararlaştınlmamıştır. Tav
lacılarile meşhur olan bu kıraathane· 
de yapılacak olan müsabakaya girmek 
laityenlerin hakiki miktarları henüz 
&nlqılamamıştır. Onun için buradaki 
lntlsabakamn gün ve saatini de müsa
bakacılarm miktan tamamile anla
tıldıktan sonra ilan edilecektir. 

tJSKtlDAR, KADIKôY MtlSABA -
KALARI 

Tavla hakemlerimiz, bugünlerde Us 
ktidar ve Kadıköy ile Beşiktaşta ya
tıılacak mUsabakalann yerlerini tes
bitıe meşguldürler. Bu yerler tama -
ınııe tesbit edildikten sonra oralarda
ki müsabaka gUn ve saatlerini de ge
lecek hafta biJdireceğiz. 

'lrA.RA.GtlMRtlKTEKI MVSABAKA 

KaragUmri.ikteki müsabaka yapı -
lrp yapılmıyacağını sonranlara: 

Bu, ancak yann belli olacaktır. Ka
ragümrüktcki büyük, yeni k1raatha
tıede müsabakaya girmek i<ıfiyenlerin 
GdecU yarın bize bildirilecek ı·e bun
ların kayıtlan yaptınlacoktır. J7 arın 
kay1t mıuımeleai oltır biterse oranın 
da gününU gene gelecek haf ta içinde 
1/azamğız. 

RESiMLERiNiZi GôNDERINIZ 

Mıntaka pmpiyonlanna: 

Siyah 1"' bey'" aynltr. Oyuncular 
kar§ılıklt oturMrlar. Ortaya her iki 
oyuncuya iki touıa "6rilir. lık zar atı
ltr ve oyun baflar. 

Birinci :ar aeyek. Siyah oymyacak 
Birinci tavlada seyek oyur. Kar§Wln· 
daki beyaz oyuncu la ayn' aeyeki i
kinci tavlada <Ybnar. Şu l&alde her iki 1 
oyuncu ayn, ayn tcııılada aeyek oyna-
m~ olurlar. 1 

ikinci zar atüır. 86fbef geldi. Be
yaz oyuncu ilk tavlada §ef'befi oynar. 

Siyah birinci oyuncu '""*" tavlada 
§efbef oynar. Bu yokla oyııtt deoom 
eder. Hangi oyuncu iki tavlada" birin
de evveZd oyunv ka.ıantrıa o galiptir 

Bu oyunda usta oyuncu §aşırtma
lar yaparak, kaaten yanlıf oynıyara7: 
kar~ılia#itai yew.,.. 

HAKEMiMiZiN CEVABI 

Okuyucumuzun mektubunu tavl2 
mUsabakamızm hakemi Bay Muhfü: 
Çayırlı'ya okuduk. Bize §U cevabı ver
di: 

~'Mektubu gönderenin eski dostkı 
nmdan Bay YtUtU/ o'lduğunu tahmin 
ediyorum. Yapılan mil8obaka %arsız 
tavla olmayıp herkeain bildii' 1"' ne
ticede zann ve §ansın hôkim olduğı• 

kW}ad oyunudur. Acemi bir oyuncu -
nun wta oyuncuyu yenmek ihtimal · 
nadiren vakidir. Fakat gelen zarın ico 
bettirdiği oyunu bilenler her zaman 
galip çıkarlar. Acemilerin galebu · 
kendi derecelerine göre yü~e b~ 
yüzde aekizdir. KD.şat oyununda bir 
çok cihetler tJGrdır. Bwusile zar at 
lindeki çefit'ler muhteliftir. Bizim m1l 
mak muelesi ve zarlann tarzı ima 
sabakadaki bu gibi 11.ilelers meyda.r." 
v~memek için zan, dizilen tavlalar 
kat'iyyen görmiyen ve kime ne zarcı 
lüzum olduğıınu bı1miyen bir çocuğ 
attırmaktayız. Batt4 bu çocuk zarı 

fincanla atmaktadır. Atılan ayni za 
n 10-15 çift O'!flt'UyoT ~ bu zarlarla 
bozan 3iya1ı., ba.mJJ beyazlar galip ge
liyor. Çünkü beyalara düae denUdiğ 
zaman kimi.ti iki kapt alıyor, kimia: 
iki yolu karşıdan mars olmamak içir. 
sigorta ederek diğer ikilile dört cihar 
aya!iınt alıyor. Btra aiyalı.lara gelincr 
meaeld ottlara da dljrlcOuJr ge'Urae oy 
nanacak kulpu.Zar tabüıtüe deği§iyor. 
işte tıeticeds bozan 3iyah.1M, bazatı 
beyazUır galip geliyor.,, 

Arntltlutlultla ltal9a ara 
sındaki muahedeler 
Roma, 14 (A.A.) - Giornale d'lta. 

lia'ya göre, ~rnantluk ile Y.&Pılan 
son muahedeler 12 anlaşmayı ihtiva 
etmektedir ki banlarm hepsi ekono -
mlk, mali ve ticaridir. Bu anlaş.. 
malar parlamentoya aevkedilmiştir. 

1 

Parasız 
Doktor! 

rler giin neşrettiği
miz kuponları 

toplayınız 
KURUN okuyuculanna yeni biı. 

hizmette bulunuyor: Paraaız mua • 
yene .. 

KURUN hekimleri latanbul ve U .. 
kildar taraflarmda haftada birer ıün 
KURUN okuyuculanru paraaıa mu • 
ayene etmeye hazırdırlar. Bundan ia. 
tifade etmek için sadece KURUN 
okuyucuıu olmak ve neırettiii · 
mil kuponlan kesip biriktirmek 
kafidir. Yedi kupon bir defa muayc · 
ne için yetecektir. Kuponlanmrzı he
men kesip biriktirini%. 

MUAYENE YERLERi VE GUN. 
LERI 

İstanbul için ınuayene yeri KU • 
RUN idarehanesidir. İatanbul tara · 
fında oturan okuyucularımız, Anka
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· 
nmda "'VAKIT" kOtüphanesine mil· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini g<Sstcrclikleri takdirde kene 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri 81· ' 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka· 
dar kütüphanenin üstünde KURUN, 
idarehanesinde doktorumuza kend:/ 
terini muayene ettirebileceklerdir. 1 

USKODARDA 
Usküdar için muayene yerimi% u~ 

küdarda Ahmediyede eczane yanın • 
daki 20 numaralı evdir. Usküd.tılı 
okuyuculanınız da cumartesi gunle 
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka • 
dar yedi kuponla birlikte bu adreH 
giderlerse KURUN doktorunu ken • 
dilerini muayeneye amade bulacak
lardır. 

Dün cumartesi oldufu için Uslrif. 
darda ilk muayene batlamıttır. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 

Dotlôrfamms - tarifiiiaüi mmy· 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
but radyolojik ve operatik mua. 
yenelere ihtiyaç baaıl olduğu görül
düğünden bu ihtiyaçların da temi. 
ni için doktorumuz bazı meslektat· 
larile görütmllttllr. Ve neticede bas. 
talardan Şitlideld Şifa Yurduna ve 
ya Kadık8yUnde Moda caddesinde 
R<Sntken apartımanında RSntken mu. 
tehauısı Bay Kamilin muayeneba· 
neıine mllracaat edeceklere azami 
tenzilit ve teshilit ıöıterilmesi 

kararlaıtınlmıgtır: ancak bunun. i. 
çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu müesseselere hitaben bir tezkere 
:ılmak lhımdrr. 

Doktorlanmu iatiyenJerin tansi • 
yonuna da bakacakları gibi Belao · 
ğukluğundan, kulak haatalıklanndan 
ıikiyetleri olanların da temin edi • 
ten mütehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen gUnterde parasız 

muayeneleri de kararlaıtrnlmııtır. 

KUPONLAR 
Kuponların neıri devam edecek · 

tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

rasma riayet etmeye zaruret yoktur 
Tarih sırası ne olursa olsun yedi ku
pon ı<Ssteren her okuyucu bir kere 
muayene edilmek hakkını kazanmış 
demektir. Bu itibarla kupon biriktir· 
meıniı olan okuyuculanmıs istedik 
leri ıilnden itibaren kupon biriktire
bilirler. 

Beyoflu ve Kadıköy okuyucuları
ınu için temin etmek Uzere bulundu 
tumuz muayene yerlerini, muayene 
gUnlerile beraber yakında ilin ede · 
ceğiz. 

1 .. --ı 

1 
Parasız = 

1 /l,fuaqene kuponu 1 
1 Bu kupondan yedisini birik-il 
f tiren okuyucumuz KURUN dok 
1 toruna kendini parasız muaye -
; ne ettirebilir. l 
.................................................. 

Şimdiye kadar Uç mıtttakadan şam
Plyon çıkanlar hemen neşredilmek ü
lıere biae birer resimlerini gönderme
lldırıer. 

BunJarda Arnavutlufan btittln sa. 
halarda ltalyan yardımı ile m1ahı 
derpiş olunmaktadır. Arnavutluk 
ltalyaya Berat'ta ilçUncii b1r petrol 
imtiyazı vumektedlr; ,,._ ___ .._ .... _ ... ____ .._. 
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HAUPTMAN 
•• uç kere sıçradı 

can verdi! 
ve 

"Tanrıya imanla, kinden azade ve 
mes'ut olarak ölüyorum,, 

Trenton, 4 (A.A.) - Hauptman,I 
Grenvfç saatiJe 1,47 de 55 şahit önün
de elektrikle idam edilmiştir. 

Hücresini terketmezden evvel o. 
turmuş 121 inci sureyi okuyordu. 

Gayet sakin olarak ayağa kalktı j 
ve ölüm odasına dofru yürüdü. Ben. 
zl uçmuş ve aptalJaşmıştı. Kendisi
ne iki muhafızla iki papaz refakat e. 
diyordu. Son dakikada bir itirafta 
bulunma~n için tazyik edlllnce şunları 
söyledi: 

.. _ Eğer bu dakfkaya kadar söy. 
lediklerimden fazla bir şey söyler
sem, doğru söylemiş olmıyacağım .,, 

Saat 1,41 de ölüm odasına girdi. 
Kendisini sOratle elektrikli koltuğa 
bağladılar ve cereyan verdiler. Mah. 
kOm, birer dakika fasıla lle Uç d~f a 
sıçradı ve sonra hareketsiz ka1dı .. 
Ballarını çizip otopsi odasına kal. 
dırddar. 

Büyük bir ka1abalık hapishane i
l_ nünde toplanmış, sinema projektör. 

lerlnfn duvarlar üzerindeki akislerini 
seyredfyorda. Anna Raaptman ko. 
casmm idamı haberini bizzat vali 
Rofmandan iğrendi. Bir müdet hi~ 
Ş»r şey söyllyemedl. Sonra asabi bir 
b~hrana kapddı: "AlJahmı, ne yap-
trmz?,, DedL 

Bir papaz kendisini teselli ve tes. 
kin etti. Bir az sonra oğlu ile bir. 
ilkte Nev yorka hareket etti. 

MUddeiumumt Vilentz ile vali 
Hofmanın ikametgahlan polisin mu
hafazası altında bulunmaktadır. Mü. 
dafaa avukatı Llod Fisher, gazete. 
ellere şunlan söylemiştir: 

7 ev/ ik Rüıtü Ar as 
geliyor 

.._ Bu vaka Nev Jersey tarihinin 
en büyük faciasıdır. Zaman bile ha 
müthiş facianın hatırasını silemiye
cektir.,, 

Trenton, 4 (A.A.) - Hauptmanrn 
son sözü şunlar olmuştur: 

"-Tanrıya imanla, ve gönlüm fe. 
saddan ve kinden azade olarak, mes. 
ut ölüyorum. Beni anlamamış olan 
bu dünyada ömrüm tamam olmuştur. 
Masum olarak ölmekteyim. Şayed 

benim ölümüm, ancak hadisattan 
mülhem ve yahut ki dolayı.siJe istih
raç edilen deli11er üzerine hükmola. 
nan idam cezasının kaldırılmasına 

vesile olursa, boşuna ölmemiş ola-
cağım.,, 

•• /1/-

Hauptmana karşı - g6ya kurtul. 
masrna çahşmak maksadile - Ame
rikanın gösterdiği hareket. in.sanlık 

duygularına uymryan bir i ~kence tat. 
bikinden başka bir şey değildi. Ni -
hayet idam edilen suçlu 193' yılı ey. 
tülünün yirmi birind~ te,·kif edilmiş, 
1935 şubatının on dördünde idama 
mahk6m olmuştur. 1936 ilk klnu -
nunun on aıtrsında bu ceza bir ay 
tehir edilmiştir. Şubatın on beşinde 
ikinci bir tehir. Martın otuz birinde 
yirmi saatlik, sonra krrk sekiz saat. 
lik birer tehir daha. Böylece ilk gil
nünden idam güniine kadar Haupt. 
man dör.t yüz on iki gün ölümü bek. 
!emiştir. 

Ölüm cezasına çarptırılacağı ön
ceden söylenmiş iken bu kadar uzat. 
mak, suçluyu her gün öldürmek de
mektir ki bunun hiç bir adalette. bit 
bir insanlık vicdanında yeri yoktur. 

ltalyada tayyarecilik 
mecburi oıugor 

Belgrat, 4 (A.A.) - Türkiye dış ba- · 26 Mart tarihli ltalyan gazetele. 
kanı Tevfik Rüştü Aras bu sabah Pa - ri ltalya hava işleri müsteşan Gene
risten Belgrada gelmi§ ve istasyonda ral Vallenin parlamentoda söyleditf 
Baıbakan muavini Martinatz, dış ba • şayanı dikkat bir nutku neşretmekte. 
kanlık erkanr, Türkiye elçisi ve Balkan dirler. 
Antantı devletlerinin mliemessilleri ta - Bu nutukta deniyor ki: 
rafından karıılanmıştır. "Hava silihlannın deniz Te kara 

Bay Aras aaat ı ı de başbakan ve dış sillhlarından daha mtiftlsir oldaia 
bakanı Stoyadinoviç'i siyaret ederek anla§Ilmııtır. 
yanın saat kadar g<Srüımüı. saat ı 1.30 Bugün sevinçle ve gururlanarak 
da naip prens Paul tarafından kabul o- söyliyebilirim ki, Akdenizdeki hua. 

lunmuı ve saat 13 de de Stoyadino • 
viç'in öğle ziyafetinde hazır bulunmuş · 
tur. Aras, yemekten sonra Ba§bakan 
ile tekrar görütmüttUr. 

Bu akpm Tllrkiye elçiliğinde veri -
lecek ziyafete iştirak edecektir. 

Almanya halaAvustur1Ja
da k i Nazilerle alakadar 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas muhabi
rinin haber aldığına göre Dahiliye na
zın B. Frank, Çekoslovakyalı ihtllA.1-
cı Yung ile Krebe'in Alman saylav 
naımetleri listesine konulduklarından 
dolayı Çekoslovak hükumeti tarafın
dan yapılan protestoya cevap verme
miştir. Yung ile Krebe'in halihazırda 
ltayhistagda iza bulundukları ma -
lılmdur. Hitler taraftarlarından A vus
turyalı Frauenf eld, Regni ve Prokoş 

da Alman Rayhiştağma lza olmuşlar
dır. Bu da gösterir ki, resmi mahafil, 
Avusturya meselesi hakkında herhan
gi bir mütalea beyanından çekindik
leri halde Almanya, Avusturyadaki 
Nazi propagandasiyle hala alakadar
dır. 

Silivri kazası nüfus memurluğu: 

iLAN 

Silivrinin Selim paıa köyünde otu -
ran Mahmut oğlu Arslanın adr nüfus 
kütüğüne İslam olarak yazılmı§ ise de 
bu kere Silivri mahkemesinin 21-1-
936 günleni'cç ve 37 sayılı ilamile Ars -
lan olarak düzeltileceğinden keyfiyet 
ilin olunur. (V. No. 14912) 

si coğrafya vaziyetinden dolayı Akde
nlzin hiç bir mıntakası İtalyan teh. 
dldinden kurtulamaz. 

Geçen sene ltalyanın giriştiği 
haya seferberliği neticesinde Jtalya. 
da yeniden 18 orta ve 7 yüksek tay
yare mektebi açılmıştır. Ve yakında 
İtalyan tayyareciliği bir mecburi hiz. 
met haline konacaktır. 

Mart ayı sonunda da bütün Jta1. 
yan bombardıman tayyareleri yenile
necektir. Ve Romadan bir buçuk ton 
bomba yliküyle kalkan tayyarelerimiz 
Akdenizin her tarafına gidip gelebi. 
lecek kabiliyete çıkncaklardır.,. 

Flibe Pflnayırı için 
tenzilat 

Sofyn, 4 (A.A.) - Dördüncü Filibe 
Nümunc panayırı münasebetiyle ecne 
bi ziyaretçiler 13 nisandan 26 nisana 
kadar, Çek, Polonya, Yugoslavya, 
Türkiye ve saire demiryollan üzerin
de mahsus bir tenzilattan istifade e
debilecekleri gibi kendilerine Bulgar 
demiryolları üzerinde de yüzde 70 ten
zilat yapılacaktır. Bu vesile ile ecnebi 
ziyaretçiler bütün Bulgaristanda 20 
gUn mUddetlc bu tenzilat ile seyahat 
edebileceklerdir. 

Elli mahbus affedildi 
Karlsruhe, 4 (A.A.) - Partinin 

son seçimlerinde kazandığı ezici mu
zafferiyet dolayısile nasyonal sosya. 
list makamları. 1\ils au Bade top. 
lanma kampında bulunan em mah
pusu affetmişlerdir. 



. ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 6 aylık 3236 110 

?ıılemleketfmfzde 750 420 
Yabancı yerlere 1350 725 400 150 
Posta birliğine l 

lılO 950 500 180 gf rmlyen yerlere\ 

TUrkJyenln her posta merkezinde KURl1N"a abone yazılır. 

YAZI VE YÖNETiM YERi: 

tatanbul, Ankara Caddesi, ( \ 'AKJ1 yurdu) 

Telefon jtdare: 
lYazı i§lerl: 

Telgraf adresi: KURUS 

Poata kutuau ;No. 46 

24370 
21413 

Istanbul 
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Ademı iktidar 
Bel gevşekliğine 
En ~esirli bir iiaç SERVOIN d.ir. 
ihtiyarlara gençlik, yorgunlar& 
dinçlik verir. Taıraya 175 kurup 
gönderilir. 
Sirkeci Merkez Ec«.nnesi Ali Rıza 

• -··n······ ........ , ............ ı•ııııa••ını-, .... ············- ............. .. 
n Dr. Mehmet Ali .. 
if B evlllJe mütehassısı J 
;i KönriJlıa.;ı t<; mıniinü nan l'el: 2191!\ 

------------------------------------------------------------•::::::=:::=ı::::::xuıııııı:ıııuma=:= 

Musahib Zade Celaı'in halk piyesleri serisi 

Beşinci piyes .de çıkh : 
1 01AGAZİ 

:x 

Is tan bul Efendisi 
Komedi: S perde, 1 tablo 

Şimdiye kadar çıkanlar: 

Bir kavuk devrildi 
Aynaroz Kadısı 

c;UZEL ~s 1ALAR l'Af'AB°llıR~İ'N Z 
VERESİYE SATIŞ Atlı Asas 

Balabanağa 
101 İstiklal caddegi. tzahat verilir 

___ , 
Ankara Jandarma genel komu

satınalma komisyonundan; 
Hepsi 18 piyes tutan l>u serinin tal>ına devam edilmektedir. Her piyesin fiatı 50 kuruıtur. 

Kanaat Kitap evi 

/ __ ıs_t_a_n_b_u __ ı_B_e_ıe_d_i_y_e_•i_l_lin_l_a_n _ _.I 
1500 metre Patiska bir metresinin muhammen bedeli 55 kurut 
500 ,, Kefenlik ,, ., ,, ,, 32 ,, 
750 ,, Şilte yüzü Jr ,, ,, ,, 80 ,, 
250 ,, Dimi ,, 

" 
,, ,, 90 ,, 

500 ,, Atçı bezi " " 
,, ,, 30 

" 
Haseki hastahanesi ıçın lazım olan ve yukarıda cinsi ve miktarı 

pzılı bulunan bet türlü bez açık eksiltmeye konulmuıtur. Nümune 

ve prtnameleri levazım müdürlüiünde görülür. Eksiltmeye ıirmek 
htiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesi· 

ka ve 150 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubil~ beraber 

8 niaan 936 pazartesi günÜ ıaat 1 S de daimi encümende bulunmalı-
~ır. (B.) (1492) 

Değeri 

Lira. K. 

182 63 

35 24 

• 

latanbul V•kıflar Dlrektörlllll lllnl•rt 

Pey akçesi 
Lira K. 

13 70 Y enikapı Eski Kitip Kasım,' yeni Yalı ma
hallesinde eıki Alboyacılar yeni 
Mahramaç sokağında (2) No. lu 
mevcut tapu ve kadaıtro plinı 

mucibince 256 metre arsanın 24 
de 14 payı. 5657 

2 64 T ahtakale : Hoca Hamza mahallesinde Şeyh 
Davut hanı ve yeni Şekerci soka

GUztepede kiralık 
K6şk 

12 dönüm bahçe duvarla muhat fev
kalade çamlan her nevi meyva ağaçla• 
rı bağ ve çiçek bahçesi olan tam kon -
forlu bir köık kiralıktır. Fazla tafsilat 
için Çüte Havuzlar civarı Tepegöz so-
kak No. 11. Telf: 52. 126 ve yahut 
2. 1614 No. da. 

tan lığı 
Eldeki örnek ve vasıflarına uygun 2450 portatif çadır 11 - 4 

- 936 cumartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesile satın ali" 

nacaktır. 
Bir tanesine 616 kurut değer biçilen çadır şartnamesi parası• 

Komisyondan alınabilir. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1131 lira 90 kuruş ilk temİn3tlart 

ve ıartnamede yazılı diğer belgeler içinde bulundurulacak teklif 
zarflarını en ge~ eksiltme vaklind en bir saat evvel Komisyona ver 
mit olmaları. (1593) 

Cap!oğlunda Dit tabibi Bay Muı. ---------------------------,.,__. 
tafa Mebmete telefon edilmesi. 

Sultanabmet üçüncü IQJh hukuk 
mahkemesinden: 

Davacı Kaneti Biraderler tarafından 
latanbulda Yağ iskelesinde 5 numara 
dükkanda mukim Artin Torosyan aley-
hine açılan alacak cfavasının icrasına 
dair muti arzuhal üzerine müddeialey • -
hin semti meçhule gitmiş olduğuna teb
ligatı yapılamadığı müba§ir tarafından 
verilen meşrubattan anlaşılmı§ ve ta • 
lep veçhile ilanen tebliğatı icrasına ka
rar verilmiı olduğundan mahkemenin 
mulak bulunduğu 4-5-36 pazarte -
si günü saat onda bizzat mahkemeye 
gelmediği veyahut bir vekil gönderme
diği takdirde gıyaben mahkemeye de • 
vam olunacağın tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. ( V. No. ı 4946) 

Uşak Belediyesinden: 
1 - Keıif bedeli 8251 lira 81 kurut otan Uşakta yaptırılacı) 

on binden fazla n~fuslu şeh;rlere mahsus ve yapı nizömnamesııı• 
uygun fenni bir mezbaha kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıt.ıf'• 

2 - Bu işe ait ıartname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni !artname, 
F - Keşif cetveli. 
3 - lstiyenler bu şartname ve evrakları bedelsi~ olarak u,.t 

Belediyesinden alabilirler 
4 - Eksiltme 11 - 4 - 936 tarihinde cumarle!İ günü •-' 

14 de Uıak Belediyesi Encümen Dairesinde yapılacaktır 
S - isteklilerin bıı t-ksiltmeye · iştirak edebilmeleri için 618 liı:' 

89 kuru§ muvakkat teminatla bu gibi işleri yaptıklarını göıtrri' 
tasdikli fenni ehliyetnamelerioi teklif mektuplarile birlikt~ v~~ 
cektir. 

ğında 6 sayılı kirgir dükkanın -----------'----
Sultanahmet üçüncü Sulh hukuk nmh 

kemeıinden: 

6 - Bu eksiltmeve i~tirak ed ecekler'n 2000 liralık yapı yaptılr 
larına dair bir vesika ile bir fen memuru göstermel,.ri mecburidir 

(1695) 

110 12 8 25 Sirkeci 

1080 de 13 payı. 2767 

Hocapaşa mahalles~nde Orhaniye 
sokağında 35 No. lu dükkanın 

46080 de 3520 payı. 5845 

Yukarıda yazılı paylı maliara verilen bed.I haddi layık görülme· 
diğinden arttırması 10 - 4 - 936 cuma günü saat on beşte yapr 
lacaktır. isteklilerin mahlulat kalemine gelmeleri. ( t 793) 

Uşak Be~ediyesinden: 
F enr.i Jartnr.mesi dairemizde mevcut ıon sistem ve yedek akıamı 

her zaman garanti edilebilen iki tonluk bir anzoz satın alına

caktır. 

lıtekl; )erin l 1 - ~ - 936 
Belediyesine bildirmeleri. 

Lar ihine kadar ıon teklifierini 
(1696) 

Kaneti Biraderler tarafından Çarşıyı 
Kebirde Fesçilerde 91 numaralı elbise• Akay direk tör lüğünd~n: 
ci dükkanında mukim Hrant Ayvazyan Yalova kaplıcalarmdaki Setbaşı lokantası, Tuhafiye dukkıtı". 
aleyhine açılan alacak davasına dair Üç kardeşler gazinosu ile plaj mahalli bir mevsim için ve köylü b' 
muti arzuhal üzerine. H~ant Ayvazya - mamı bir sene müddetle ayrı ayrı şartnamelerle ve açık arttırıd' 
nın semti meçhule gıtmış olduğu mü - l'l k' ·1 k · usu ' e ıraya verı ece tır . 
basir tarafından veriltn meşruhatından S tb ı k ·ı T h f d''kkA 'h l · 6 · 936 ,.. 
anİasılmasına binaen talep v('chile ila • e aşı a ·antası e u a :ye u anının ı a esı nısan 11 

zartesi, Plaj ve Köylü hamamının 7 nisan 936 sal. günleri saat 
nen tebliğat icrasına ve tayin I•" 
olunan 4 Mayıs 936 pazartes= •a t onda da Galatad;, ldare Merkezi binasında Şefler Encümeninde yaP1

1 
f 

mahkemeye gelmediği ve ,, • ıt vekil caklır. İsteklilerin kira müddeti 1çin verecekleri fıatın yüzde,,,:.,, 
gönderilmediği takdirde ~ıwı',erı mah- nisbetinde muvakkat pey akceleri le yazılı vakitte encümene g~I i-' 
kemt dcvarn olacağı ttbliğ m2kamına leri Ye şarl.,..,i'lmeleri görmek l5lİyenlerin her gün levazım tefhi 
kalnı "''ınak Uzcre itan olunur. (V. No müraclU\t!:'\rt. (1659) 
14~45) ~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~---~ 

Sahıbi: ASlM Ua - Vakıt Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Sev_.'"' 


