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Küçük antantAvusturyayano a verdi 
' 

(İkincide. Son haherlerimi1de) • 

13 ler ycirın toplanıyor Bir cinayet 
Uzunköprülü Hüseyin 

metresi Merzukayı 

.... 

ltalyanlarla Bay De Madariaga arasında ihtilaf çıktı 
pehlivan 
vurdu 

1 
Yumurta ltalganın Beşler 
ticaretimiz komitesi kararını 

ı 
705 numaralı tağıit kanunu muci• 
bince hükGmet yumurta ihracatı 
hakkında yeni bir niaamname yap-

llUftı. Son .ıamanlarda bu ni.ıamname -
hin ban hUkümlerinin değiıtirilmesine 
lüzum gfüillmüttilr. Muaddel ,ekil bu 
defa devlet ıGrasmdan çıkmtt ve bu • 
tün meriyet mev1dine girmiı bulunu -
)'or. 

Yeni nlnmnamenln hanrlandılı 
ctlnlerde yumurta ticareti ile mqgul o
lanlar guetelerle tiklyetlerde bulundu
lar ... Yeni usul memleketimi.ıin ihtiyaç
larına uygun değildir. Bu usul tatbik e
dı1ine bütün ticaretimi.ı büyi1k sarar 
ıarecektir.,, dediler. Bununla beraber 
altkah makamlar bu iddialan tetki't et. 
•it ve doğru bulunmadığı neticesine 
'tanlmıttır. Yumurta tüccarlannm bO -
tUn bu tiklyetleri iki nokta berinde 
\oı>lanıyor. 

rak aynca iki krınndır. 

Tamtaze yumurtalar hava botJufu bq 
lllilimetreye kadar olanlardır. Hava bot 
lufu bet milimetreden ıeki.ıe bdar o -
luru tazedir. İstanbul tilccarlarmm id. 
diaaı ıudur: "Tamtaze ve ta.ıe yumur -
talar için kabul edilmit olan hava boş
lufu azdır. Bunu daha geniı 81ç0de tut. 
!bak Umndn'. Bu derecede takyidat 
•~ak Danimarka gibi fasla ilerlemif, 
'taııtalan bol, aatıf pazarlarına yakın 
lllemteketlere tatbik olunabilir. &lbn
larda, meseli Bulgariatanda bu tekilde 
bir takayyüt aıulU yoktur ... 

Bizim tahkikatnma göre bu iddia 
d 'iru değildir. Son samanlarda J'Ulllu ı . 
ta ihracatına bUyük ehemmiyet vermiş o

'-'ıı Bulgaristan dahi yumurta için ha
•ı botluiunu a.zamt bq milimetre ta -
Jhı etmiftir. Unutulmamak icap eder 1d 
.ııcı memleketler çok taze yumurta ir. 
tiyorlar. Türkiyeye rakip olan memle
lretler ise abcılann isteklerine göre ta· 
ıe yumurta vennek için her çareye bat 
~yorlar. Böyle bir vaziyette yumur
~ ihracatnnın bap bot bırakmak el • 
bette yanhf bir hareket olur. 

ASIM US , 
(SonM: 8& 1 Si. 1) 

kabulü için 
ısrar olunacak 
Fakat zecri tedbirlerin 
ıatbikından vazgeçilecek 

Parla, 6 (A.A.) - Excelaior gaze
tesi, ahiren B. Suvich ile B. de Mada
rlaga araamda çıkan bir auitefehhUm 
dolaymlle 13 ler komitesi mUzakerele
rinbı çok hararetli olmuı muhtemel 
bulundufunu yazmaktadır. Bu gazete
nin yudıfma giSre, B. Suvlch, B. de 
Maaariaga'yı B. MUYOlinl ile görüş -
mek bere Romaya davet etmlt, fakat 
mumaileyh ba daveti recfdet:mlttir. 

ExeeJalor gueteet, Milletler cemi
yeti kltlpllil tarafmdan llfJll'edilen 
B. de Madariaga'nm raporunu. İtalyan 
matlnıtmda psdetU tenkitlere yol aç -
tıfmı Ulve etmektedir. 

(Sonu Sa. 1 Si. U 

Dördüncü müsaba
kamız bu gece 

Aksaragda 

Fatih milaabakumda mmtaka şampi
yonluğu k&tananlardan dördil 

(YMkardata ve ao'ldata: B. il. KfmMll 
B. Hafsa, B. BGUt, B. lamaU) 

(Yamı dlSrdUncllde) 

..........,. alvU a'!ıf poligonunıın Uirenle nnldığını ıtaımıf}tık. Yutan. t.......-· atıf ıalonunda ilk tttrüb< · i gar:ı:ı oe att•ğr nn lal'r ·r; 't11t llo
a-__--:- luıdele ı.tıbet ettlnn C. B. P. senel aekreteri B. Recep Peke'1 '* 
: ...... ....,.,,. lllrliflOJ'SUllU 

Macar Başvekili 
düello edecek 

Hadiseye bir niebusıın 
şiadetii münakaşası 

aebep oldıı 

tlJ: 
Geçen perıembe gUnll, Milll müda

faa komitesinin bir toplantuımda, bq
vekll .B. Gadlböf Ue çiftçi partll1 lide
ri Tibor F.ckkardt arumda tlddetli 
bir hadile cereyan etmlatlr. B. a&n • 
bat, B. Fdkardt'ı düelloya çaiırmıt
tır. ~ göre muhHimlar 
kılıçla döiUlflceklerdir. 

Resmi mahfeller bu meaele b•ktm
da Bilk6tu muhafua etmektedirler. 
Guetelerde bu hadbeletden balulet -
memek bere talimat almqlardır. 

Dışbkanımız 
Din Avrupadan eeldi, 

Ankarova fitti 

Dıtbalcanımız h•relc~tlntlen 
evvel ltalıan er~ıaını kabul 
etti konutm• bir •••t aUrdU 

Londra ve Paristeki toplantı ve gö
rilgmelere iltirak eden Dıe Bakanmnz 
Tevfik Rüştü Aru dün sabahki eks -

Kanlı hadise hır muhallebici dükanıntla 
oldu. Pelılivan da ağır yaralandı 

Dün saat 14,30 
ela Karaköyde ma
halleblcl Kadri us. 
tanın dükknında 
f ed bir cinayet 
ltlenmtıttr. 

Cinayeti l1JL 
yn taamml§ ala· 
tvkaer pelılfnn. 
lardan Uzunköp. 
riUU BtlMylndlr. 
OIOm halinde ya
ralanan iM ran.. 
devaca Mernb. 
dır.Diba hadı.e. 
de• •ara ıerek 
polla ..wma. 
ele, ıerebe yaralı 
kadını Ye pehliva
nı tanryanlann o. 
tvdaldan Yff· 
lerde tahkikat .n· 
pan bir muharrf. 
rimlz. ken~udne 

llJlenllealtrl ol-

tlyaıt: 

45 ya~nda n. 
lan Mtrzuka Bty
oğlunda Tokaalr. 
yan otelinin •"•
undaki Top ~ 
kenlt•r enir'"~""• 

Cinayetten sonra, alır yaralı olmaauıa rağmen lı1111tahaıw 
JMrtlivenlerini ıed11niı çıkan pehlivan Hüıe11in. 

presle §ehrimbe gelmietir. --------------.,...-----------

da~~=::::~~:~ 1918 den sonra edebi-
Emniyet direktörü Bay Salih Kıbç, 

:n~~ır:.ıw.epollatarafm- ljatımızda qeni ufuklar 
Dıı Bakanlığı hususi kalem müdü-

rtl Bay 'Reftlı: Amb", Partaıt. rahatm- Ba7 Sadri lnemba, edebiyat anke timize verdiği cevaplaun son kısmım 
lanchfmdan kenCtiainin yolculufa çık- burün T in~ sayıf amızda bulacaksınız • 
muı muvafık görillmemif ve bu yüz- --------------------------

den orada kalmifbr. A 1 d b. . h . ld. DıJ Bakanımız önce Perapalu ote- manya an ır tıcaret eyetı ge 1 
tine inerek dinlenmiş. Ve öğleyin Ka
dıköyüxıe geçip kızım ziyaret etmiftir. 

Öğleden aonra Perapalu otelinde 
kendisini ziyarete gelen İtalyan elçisi 
Bay Karlo Galli'yi kabul etmi~tlr. Dr .. 
Bakannnızla İtalyan elçlsl bir saa' 
kadar görüşmüşlerdir. 

Bay Tevfik Rüf'til Araa a!c .. ı.m' 
ekspresle Ankaraya gibntetir. Avru
pada yapblJ beynelmtlel temularm 
neticesini blldi~lr . 

Dış &kanımız toplanması yakm
lqan Balkan andlqmam komPyine 
riyaset etmek bere bu aym IODUD& 

dolru Belgradda bWUDaeütır. 
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Alman planına karşı Fransız planı 
Fransa mukabil sullı tekliflerini hazırladı, 

lngiltere her iki planı telife 
lngiltereye verecek 
çahşacak 

Lokarnocular Perşembe günü lop/anıyorlar 
Parm, t; (A.A.) - "Parla - Soir" ga-1 

zetesi, Franııanm mukabil teklifleri hak1 
1 

kında diyor ki: 
Bu teklifler ıunu ihtiva etmekte • 

dir: 
1 - Lokamo muahedesinin ihlalini 

muhik göstermek için Almanyanm ile -
ri sürdilğü hukuki delillerin cerhi, 

2 - Ren mmtakası nziyetinl tetlcilr 

DıJ Bak.anı Flandin arkadaJlannal 
evvela 31 mart tarihli Alman muhtıra -
ama Franaanm cevabmı ve sonra da 
ıulh için kurucu bir harekette bulunul
ması yolundaki planı okumuştur. Her 
ilci vesika da tasvip edOmiJtir. 

ALMAN VE FRANSIZ PLANLARI· 
NIN TELIFJNE ÇALIŞILACAK 

edip bu bapta bir karar vereceklere Londra, 6 (A.A.) - Cenevrede top-
mahsus muhtıra, lanacak olan Lokamo de.letleri kon -

3 - Kurucu bir IUlb pllru. Bu plln 
ıunlan terpif etmektedir: 

a) Sulhu herkes için müsavi haklar 
dairainde tqkilltlandmnak: 

b) JıliDetler Cemiyeti paktmm 1«5 na 
..tdemnln, daha eed '" daha mtıemr 
bir tekilde oymyabllme.t için tnsll n 
n bu huau8ta Killetler Cemlyeti em • 
rine be7neJmllel bir kın-ret nrilme9I, 

c) Gerek garbi AW11pada gerek pr
kt A~ S09yet Raya da dahil o:ı. 
mü bere teambe ufnyacak dnlet
Jere metebbiliyet .. a d"'ll1nde ,.ar
dun etmek. 
FRAKSIZ L\BINESININ DONICO 

TOPLA.NTISINDA 
Parla, & (AA) - Kabine 1'qtln 

mt 15 de Reiırdcumua cm ıljUıı!tl altm

fennıundan evvelki 111\bakerelet-, 1 J ~r 
komitesinin içtimaı milnaaebetile, pa • 
.nrte9l ve salı günleri Londrada yapı -
lacalrtu. 

Bay Corbin din akıam Londraya 
ndet etmit olup, aflebi ihtimal bu • 
cUn Bay Eden'l cörecektir. 

Pramrz pllnmm, Pariateld lncWz 
elçililfne mi, yoba Bay Corbin tara -
fmdm ~ dofruya Bay Eden'e 
mi ftrilecep Jıennz maıam defildir. 

Pabt, ba pllnm. Fran8S - fncı1h r~· 
rfltmeJerlnin bit menuunu tqkil ede -
celi mpheJr1raJrtır. 

Bay Corbin, ayni nmın4a, Pransrz 
h&emetlnin Alman sulh plim hakkın
daki .. bnnm da ln1ı edecektir. 

da topla"""! Ye aat 19,U e kadar _.

1 
tJlllltere, tı.er iki pllnı, Mmetter Ce-

sakerede baJnnmuttur. ltabine içtima - llıilJıed ~·- l~t!e tellf etmele 
mdlm eoma p tebliğ nqredtlmlttlrı .atar meal 8afec!ece1rtir. 

Hafta baıında yapılacak ,örüşme • 
ler esnasında, Habeşistan sulhu 13 lcr 
komiteıinin toplantı11 hakkındaki Fran
sız - İngiliz noktai nazarları da kar : 
ıriaştmlacaktır. 

FLANDJN LOKARNONUN TAMA
MEN T ATBJKtNt tSTIYECEK 

Paris, (A.A.) - İyi haber alan 
mahfellcr, Bay F1andin'in, gelecek Ct• 
nevre toplantısında, 19 mart tarihli Lo
kamo antlapnasında yazıh bütün bil • 
kümlerintamamen tatbikini Lokamo 
devletlerinden istiyecektir. 
LOKARNOCULAR PERŞEMBE GO-

NO TOPLANACAKLAR 
Paris, 6 (A.A.) - Belçixa ba§vekili 

Bay Yan Zeeland, O nisan sabahı Ce • 
nevrede ha.zır buluaabilecefini Lokar • 
no devletlerine haber vermiştir. Binaen
aleyh, Lokıarnoculanft o tarihte topla • 
mit tahmin edllmekte4ir. 
ERKANIHARBİYELER NE ZAMAN 

TOPLANACAK! 
Londra, 8 (A.A.) - Röyt.er ajanaı 

blldirlyor: 
Loadrada yapılacak erklnıharblye 
~ için heniz teılbit edilml§ 
bir tarih J*tw. Bu g&Bpıelerhı çar
aıunba glnll 1-tl•muı fDpheli görW -
melrte wı P..Ublyadan llOIDl'8.ya brra -
Jnbnuı mu1at.emel telf kkt edilmekte -
ctlr. 

Küçük antantAvusturyaya nota verdi 
Avaslurya ı.. protestoya kar,ı diyor ki: 

"Kararunw düşünerel< ver ·ıc, fazla münakaşa edemeyiz,, 

Yunanistanın Balkan harici bir 
devlete taahhüdü yok 

Liderler toplantısında buna karar verildi 

ANKARADAN 
Tekaüt kanununda 
yapılan değişiklik< 

Kamulat1ın dünkü toplanlısıntia kab:ıl edildi 

Ankara, 6 (Telefonla) - Baıiin{ 
Nuri Conkerin başkanlığında topla· 
nan Kamutay, tekaüt kar.unuda ya. 
pılacak delişikliklere dair .kanun la. 
yihasmın ikinci müzakeresini yapmış

tır. Uç maddesi münakaşası• kabul 
edilen kanunun dördüneti madde.cıi o. 
kunduktan sonra sh a!an Mu!ltafa 
Abdülhalik Reada (Çallkm): .. Mali. 
ye Vekilinden bir sual soracağım, de. 
mittir. 30 sene hizmet ettikten 801'. 

ra açıkta kalan bir memur tt!kaütlii. 
ğünü isterse buna ikramiye \'erilecek 
mi?.,, 

Maliye \'ekili buna cevap ve~rel( 
~yle demiştir: 

- İkramiye alacak mem•run va
zifesi başındab ulanması şarrttr. Ay. 
rıldıktan sonra ikramiye talebinde 
bulunursa bundan istifade edem~. 

.Abdülhalik Ren.da, bir takrirle 
noktai nazannı meclisin tasvibine arz 
etmif ve f1l izahatı vermiştir: 

"- 30 sene hizmet eden memur. 
almakta oldu~u maaştan dolayı mı 
ikramiye alıyor, yok..cın 30 senelik 
hizmetine mük;rat olarak mı?. Bir 
memurun 30 .sene hizmet etb"kten son
ra hastalanması ve bu yüz elen vazife· 
sine gidememesi bir kabahat midir?., 

Abdülhalik Rendanın bu s~ lerls 
ne karşı Maliye Vekili ~unları ... ö} le. 
miştir: 

"- Bu takrir kabul edilirst' Ma· 
liye Vekili sıfatile azami bir mil~on 
lira tahslo;;at latemek mecburiyettnde. 
yilh Çünkü bugün 30 M>ne hlımt't e. 
dip de ticaret yapan \eya iltretli n• .. 
muriyett~ bulunan bir çok kişi reJip 
benden ikramiye isti) ecektir. :IO ~e. 
ne hiunet edenlere tekaiit hakkı bahş 
edilmiştir. Kanunu vazeden hlımt>t
ten istifade için ikramiyeyi ko' muş
tur. Ha.-.ta olan bir memur aiçin te. 
kaütlük iskmiyor da ikramiyt> istf. 
yor?,. 

Yusuf Başkaya (Denizli) madde
am eaciimeae havalesini istemiş fa. 
kat Mükerrem Unsal (l~rta) buna 
lüzum görmediğini söy'tmiştir . 

Abdülhalik Renda bundan sonra: 
•- .Alallye Vekili arkadaşımrz bir 

milyon tah!iat lazımdır. dedi. Buna 
ittru ederim. Kanan bagiin çıkaTS& 
bugünden iitibaren meri olacaktır. B11 
suretle ikramiye istiyecekler ka(' kişi 
olabilir? Bu. asla bir milyonu bul
maz., 

Neticede takrir reye knnulank 
reddolunmu'- ve kanun tayihası ay' 
nen kabul edilmiştir. 

etmek • • 
ıçın Memurları ev sahibi 

"Kooperatif,, güzel bir nizamname ile çalışacak 

Ankara, 6 (TelefHla) - Ankara 
"güven payı kooperaüfi., nbt eaa af. 
zamname.si Vekiller Heyetince tasdik 
edtlmlşttr Bilhassa memurları ev 
sahibi etmek lbi bir maksatla teşek
kül eden kooperatif, yaptrracatı evle. 
rin bedellerini on yılda, ayhk taksit
lerle toplıyacaktır. Çıkarılacak t.e. 
şer liralık hlme se1tet1eri1tlft alan her 
kes kooperatife ortak olabilecektir. 

Ev ısmarlamak istfyen ortak. ida
re heyetinin tayia ve tesbit edeceği 
evlerden birini seçecek ve bu evin in. 

şa bedelini beher bin lirası için bit 
his.se senedi aldıktan maada yaptıra· 
eaiı eıria bedelinin yüzde yirml~inl 
,eşill olarak verecektir. iare heyt• 
ti iMi ttefi• te<lffyeıria yat'Wlll•ft lil!1I 
~ Alr ti • inde öd~nmd5c:s iccro 
taksitlere baflıya1N1erektir. 

Kooperatif, ortaklara mahsus ol" 
mak !zere, klüpler, çocuk bahçeleri. 
oyun yerleri yaptıracaktır. 

Kooperatif idare heyeti rei.cılfğln' 
Sftmerbank umum müdür muavini 
Nurl seçi1miştlr. 

ıa--. 6 (Karan) - Vlyanadaa ... 
c1irilcliii- c&-e, Dçfik Antant dfttet.. 
1eri ~ Awııatmya Dq İfleri Baka
m Bay WaJdenecc'e bir nota ftTerek, 
AY.wıtıuyamn mecbıut ukerlik bnu • 
nunu protesto etmiılerdir. Bu protesto
da A vusturyanrn St. Germain muahe • 
4eeini bmdup bildirilmektedir. 

Bay Waldenen kendiaine notayı bb-
4iren Xüçlik Antant dnoletleri elçileri. 
ne Ceft:P Yererek, bu mesele berinde 
münelr rP ch'mek iatanedifini, çiln -
kü A+swbnyanm buna karar ?erirken 
iyice dfıtila4tltlhıB 93ylemfttir. 

Atla, 6 <KURUN) - Bugln Bq
wıkll Bay Deımirci8'in ıoıeUıUii altmda 
yap1aD liderler t.oplantmnd& harici
ye nıım.reti mfldtlril Jı(&lyö KagoU. de 
buluıınılllbır. Liderler Ymmı;.tanm 

harid mlJU'tini IM!r cluıttm t.etldk 
etnıirler n :ic:ahdea kararlan a1D111-
laı)tır. 

: :=~ eylemeehlı ka- Mekteplerde çifte tedrisat usulü 
'lqalantıd•• m Bape1dI mat - • ~ '-

buat mttm_.n1er1nı kabul eae~ tcen- Fazla melttep aç1.~Qm1gan qerlerde lal bık olunaCDI" 

yumurta ticaretimiz 
(0.ıyam 1 incidej 

Belp-a\ta tq,lanvaJr olan Balkan 
kcımeJlnae Yunaııı.tan m~llcri 
bu braı1ar c1a1l'ellde hareket edecek
lentir. 

FiJhaldlre yumurta tüccar1anmmn Alman karvlar hakkmda remnt 

dilerine, karariann bütün liderlerin 
lttif akile a1,uıdJb ve Yuıwıiataıma ha
rici aiyaMti h&kkmda hic; btr Balkan 
devleti tarafından bükUnıete bir i8 -
t~ bulunuJmadığmı BÖylemi§tir. 

Toplantının ı.llOllunda Tilrkiye se
firi B. Ruşen Eşref B. Magolis'le gö
rüşmüş ve müzakereler hakkmda ken
disinden malQmat almıştır. Bay Ma
gol.la, mtlzakerelerde Türk - Yunan 

Ankara. e (Telefonla) - Maarif 
Vekaleti pfte tedrisat uull•tl• tat. 
bik edileceti yerleri teebite baila•ıt
tır Esas 1tfbarite bu usul aııcak '8· 
lehe izdihamı olna Ye bütçe dolaymile 
yeai mektep a.çıl....._ hakla hll1n. 
myan yer1erie tatbik edlleeek&tr. Bt. 
uenaleyla. ba 1181111a bitti• IHkte•
lere tqınll e4ileeetl yolanda 7apd . 

mış olan neşriyat doğru d~iildır. 
Çifte tedrisat mmlünün tathikfn• 

ururet Nunl elaca'k olall 111ekteplet 
m•lh•lerine, muyyen ~Bil aatıerf 
haricinde •erecekleri dersler için af" 
rıca •ıTet verilecektir. Muallimkrifl 
dem İaatleriade değişiklik yaptlat•" 
tı bamlerl de tekzip edihaektıedfr. 

icWialarmda baldı bir taraf da 'ftl'dır: tebliğ ~ 4a alman ha
Yumurtalu Anadoludald toplama yer- berlere göre llderier Yuna.ni•anm Bal 
lerindesı btanhqla ıeliııceye kadar bir kan ibarlcl bir deY1ete brp ldç 1111" 

daatluğuıiun da mevzuu bahaıolduğunu ----------------------------~ 
ve bu dostluğun Yunanistamn Balkan Onüçler yarın toolanıyor 
siyuetinde temel taşı sayıldığını söy
lemletfr. 

aman geçer bayatlar. Fabt ulmda taahhUtte bulunmadlfı ve Yunanlsta
doğru olan bu iddia Avrupa pandan- nın Balkan konseyinde, bu hususta 
na memle!cetimizden bayat mal gönde - B. Metaksas'm mecliste verdiği beya
r11mesini muhik glSstermez. Malın ta • ----------------------------
zeliğini muhafua etmek için tedbir a -
lınabilir. Bu da köylerde yumurtalarm Avam kama~asmdan bir ses: 
uzun zaman bekletilmiyerek çabuk top- 11 '-t l d •• l . " 
lanmas~, ~buk ıevkol~n~sı, .. çabuk .14 a ljanın u-cman ıaını 
amballJ edilme1i ile mumkundur. En y· :6 

=~:i:r!~ad~~:;:r::~·:::: kazanmakla kal' -'ık I 
lat yapmalarıdır. Tüccarlar aralarında U ~ • 1 I 
böyle bir kuvvetli teıkilit yapınca yu - Londra, 6 (KURUN) _ Ava.nı ka-
14artanıiı çabuk toplanması, taze tut - küçük paketler içinde bayat yumurta - mara.smda, dış siyasa hakkında çok 
mak için soğuk ha•a tertibatını havi de- lardan farklı bir aarete ıönderilmeaiıte mühim müzakereler olmUftl,ır. 
po ve nakliye vasrtalannm temini ka • kat'i bir zaruret vardır. Esasen timdi • ı Mıihafazaklr Churchill de hUkfı _ 
bil olabilir. ye kadar Yunaniatu ıibi piyualar her meti tenkit ederek demiştir ki: 

Bir de Jenl J'Üamntme mucibinee biri (1440) yumurtayı ibtiq eden bü • Bu işte müabet hiç birfey yapma-
yalms tamtaze u taze yumurtalar an - yük undddarda mal bbal etmektedir. dik. Ydnız İtalyanın diltmanlıfını ka
cak :ldlçült .andıklar içinde ihraç edile- Bütiin bu inhatten eonra bbUl et - zandık ve bu, ordumuzun. donanmamı 
ccld:ir; ikinci nni •e korıser...e yumar- mek Uvmdır ki ıhiiktmetçe alman ted- un ve hava kuvvetlerimizin murat
tam da yabm büyilk uochklar ile gör• :birler ~ analluul piyasa ihti • lannı arttırmak gibi bir netice doğa
dedlecektir. Bundan mabat tue yu - yaçlan ek önüne cetiriline tamamen racaktır. 
DlllltÜlr' • t.yat yumwularm daha yeriodeclir. Bir kaç yıl ev...eJ memleke • B. Eden, hUldlınetin ltalyan - Ha
- \Me w aıc-c1an anlaphnaam te- tia!me eenede bet, altı milyon tin ce- be§ ihtilA.fı hakkında Cenevredeki hat-
.. ctmı ''"· Çlaki1 buı kim- tiren JUllUll'ta ticareti bagtkı bir. bir tı hareketini mUdafaa ederek demiftir 
.-.. ı.,at yamarta1an tue b:ıçuk milyoo liraya kadar diifmUldlr. ki: 
1 • alye Awapaya gönder· Bu tfcareda hlt6n bUt6n müvolnmm- "Bii.y;ik Bıitaaya petrol cmbargo
W g9r41M1tln&ft tatnzate w • " yen14en et1ri derecalal lı 1 • .aına ıniLıtıAeret ""*f fakılt ,.,..,.. 
tue ,_.eaJm:a llfM untid• H isi- bqka çare yoktur. ASIM US h amllıar,. •-•dft ..,.,.Z 80ll 1Jfr 

(fJstya,., 1 MMe) f 
İtalyan gazete,eri, bu raporun, Ma· 

ftll&l BadogUo'nua harp metodlan ü
zerinde çok fazla ısrar ettiği halde Ha
bct meulimioden lifi derecede ısrar· 
la bahsetmediğini ve İtalya ile Habe§ 
1mparatoııı araaınd•ki Allı imklnları 

haJdmada hiç bir teY ~ 
ileri .armektedtrler. 
YARIN NELER GOR'OşOLIDCEK! 

Loedra, 8 (AA.~ - Çaıpmba gtı
ntı Oenevrede bqbyaıcak olan 13 ler 
komite.l göriipıelerini meVSU11 balı· 

seden Deyti T~ gueteai komite
nin ltaıyuı • Ha.bet lhtililmı IWlet
miye çabp.capıı ft bunun için de IU 
noktayi nazarı itibare aJacabnı JU 
maktadır. 

1 - Babet imparatoru., 'MIDJe1re. 
tinin bütla modern .... n.mta1anna 
sahip bir dL\pwH daha uzun müddet 
karşı gelemlyeoeğiııi tealim etmlftlr. 

2 - Milletler cemiyetinin· nW'uzlu 
azası oıan bu:ı ..,. devletler, ıtaı 

bani te§ebbüsüntle dalıt1 bulunulmo -
Stfl& terviç eylemiftir. 13 tJlr tomffe-" 

• '* fikre Sltiiak etmif " --'ki taraf bunu kabul etmi§tw 

yaya karşı zecri tedbirler tazyikıııl 
uza~ıya mütemayil görünmektedir • 
ler. Bu devletler bundan başka. ~ 
tedbirleri artıran, miltaarnza biç b 
maddi fayda vermiyccek bir sulhil ıc-: 
bul ettirmek cihetini de hiç bir şeıdl 
de kabul etmemektedirler. __ ._ 

Bu itibarla komite, VtlJetler tJ1P' 

,et1Din r.ecrt tedbirlerin tatbiki 11.dfll' 
wndaki ilk kararmdall ~ 
mecburiyetinde blacaktır. 

trALYA OZERlNDE TAZYllt 

YAPILACAK -
Londra, 8 (A.A.) - DaDy ~ 

n.p1ı gazete.mm atplomatllr JIUlllP_.d 
rl, 13 ler kcmıitemtn. ~ ~ 
yapacağı toplanbda ttaıyu~ 
eJ'l6lde Beller komitesi ;..
telıbit edilen umumi p E dplfri ..,, 
etmeld IÇln B. )l~Hni lalı.ete ....... 
Y8tU bir mannf tazyik kft8lll8 r
p.cağmı tahmin etmektedir. 

Guete eliyor ki: ~Hl" 
'"Belki h1Hr0met, ıtaı,uıın. Y-btt 

aa, AwnpacJald doetJamnn ..,Uk .. 
yardnmna mulltac; olacafı w ~ :-,,. 
turyaya yardnn etmeıdnl zararl ~ 
eak bir Alman mMahalem ~ 
kalacajı fikriDClea .... oı..,......--
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1 işaretler 1 
Geri geri giden 
yıllar 

- Seneler ileriye mi gidiyor, 
••riye mil. 

lalllsarlarda 
Doinuunu.uter~e~i%·~·yı!La~ın Çıkarılan memurların yerlerine alınacaklar kararlaştırıldı. 

Aunıpacla gen gen gıttıgını ıoy-

l.,,... bir lıalıikati olduğu gibi r ekaüt edilenlerin ikramiyeleri bu ay içinde verilecek 
ortaya koymaktır. 

1936 n.n malııadı, 1914 olmak
tır. Eğer 1914 e kavuıabilse ken
dini ideale ermiı ıanacak. 

1919; paha elbiıeli, gri eldi. 
"•nli, ukarpinleri tokalı kaplan 
Prolüli K.lemanıo'nan; büyük de· 
fQlm beyaz yatı ile gözlüklü bir 
melek gibi bir vahy'in helecanile 
~ırpcna çırpına cqan Vilıon'an; 

>eni bir intihap dekorunu Kayıe
r'in aılacafı dar ağacı ile ftiıle· 
ntek iıtiyen ak saçlı, güvercin 
6a,lı Loid Corc'un el birliği ile 
lllanlarını ,izdikleri bir dünya 
idi. 

Bir büyülı lıin'in, bir koca
illan ..JJerrınan, bir uıta Jema
•olıun imanlar için hazırlaclıklan 
&a tlilnya ıanılıyordu ki orta za
ftlamn ıatoları gibi imanlann bel 
lıentiJJerini eritecek, gene duvar
ı_. Nflam lralacaktır. 

Fakat 1919 dan ıonraki clün
Jranın Juoarlan lôstikleıti ve dün
h yıkılmadan uzanıp daralmıya 
ltawıa.1 .. 

• • • 
1919 Jünyayı iki cepheye a

Jllrnn,tı: Silahlı olanlar, ıilah
llzlcır. 

1936 tla, 1919 muahedelerinin 
Ltrer köıeıinclen yırtılmq olduğu
._ BÖrüyoru.%. Yırtılan muahede 
rttetinlmnin altından tank, tayya. 
19, top, mitralyöz ve milyonlar
.- liirwülü adamla; çıkıyor. 

" . :&I - ,.. .....,, n-he:.l-bıtn oltın6atı 

düinelerle ordular fırladı. Sen
lermen muahe:leainin altından 
~~ .üngüler, mitralyözler, ba
...., .. , tayyareler, tanklar kar 
flifuttla lıalmtt bir bahar tarlan 
libi yqererek bcq veriyor. 

Diinya nereye gidiyor?. Kua
Ctı cevabı: (1914) ele ••• 
la /~anlar bü.tün tarlala~a bom-
1_ elıip ltarp bıçmek emelıruledir
...,.. Aurupatlcı artık ..Uôhlann 
'-ıuu.clan gelen bir nizam doğa. 
""•belmyor. 

'&i,. 1114 e benzemek için 1936 
1. aJalet yılı olmıııtur: Silah 
,'fllniAaları isin ideal bir cıdalet 
ofrrurı. Bu adaleti dünyaya 
~ leaç milyaTa hediye et
.,.,erİllİ biliyor musunuz: 

7 am 5 milyar frank ... 

.....___ Sa,ri Ertem -_.,, . .._ ________ _ 
B. CEMAL HÜSNÜ 

~ elçiliğfmizden mifn. eden Bay 
~ m!sntt'nUn bugUn ve yarın §eh
~ gelmesi beklenmektedir. 

K 1 SA H AB E RL ER 

İnhisarlar idaresinde yeni kadro -ı 
lar için Ankaraya giden Umum müdür 
Bay Mitat bugün tehrimize dönmUş 
tür. 

DUn öğleden sonra umum mUdUrtıu 
b:ışkanlığı altında mUdUrler encüme
ni blr toplantı yaparak yeni kadro -
nun ne şekilde tatbik edileceğini gö
rilşmüş1erdir. 

Bundan başka tekat1tink1e çıkanla.n 
memurların yerine tayin edilecek kim
seler kararlaştınlmı~tır. 

Bunlardan bir kısmı, evvelce yapı· 
lan müsabaka imtihanını kazananlar 
ve diğerleri de eekiden suçtan gayri 
sebeplerle idareden açığa çıkanlan 
memurlardır. 

İdarede yapılacak yeni teşkillt do-

Ş. Meclisinde 
Usküdar 1 ıamvag 
Şirketi hakkında . 
bir teklif 

layısile merkezdeki ziraat fen şubesi 
de lağvedilmiştir. Buraya bağlı olan 
tütün ıslah enstitüleri de ziraat ~ube
aine devredilmiştir. 

TekaUt edilen memurlann ikrami
yelerinin de bu ay içinde tevzi edilme
si kat't surette kararlaştırılmıştır. 

SATIŞI ARTI'IRMAK YOLUNDA 
YENİ TEŞKİLAT 

inhisarlar idaresi inhisar maddeleri 
nin eab§IDI arttırmak için yeni bir teşki 
lat kurmağa başlamı§lardır. Bu teıkl
lita göre inhisarlar maddelrini ta§ıyan 
kamyonlar eehlrdeki bütün bayileri 
her gün dolap.rak eksikleri tamam -
lıyacaklardır. 

Bu suretle bayilerin sattıktan mal-

Kili ~DVISI 

lar kendi ayaklarına getirilmi§ ola -
caktır. 

Bunun neticesi olarak şu mahzur
lar giderilmektedir: Mesela, bir nevi 
malı bittiği halde yenisini almak için 
diğer mallarının bitmesini bekliyen 
bayi, ilk biten malını almakta gecik
tiğinden o maim satı§ı nisbeten dur -
maktaydı. Şimdi ba~ biten malı velev 
çok ae; miktarda satmakta. dahi o~ 
yenilemek için masraf edip depolara 
kadar gitmek zorunda kalmıyacaktır. 

Şimdiki halde yalnız Beyoğlu m.ın
takasında bir kamyonla işe bqlıyan 
yeni teşkilAt haziranın başında ge
nişletilecek İstanbul ve Üsküdar el • 
betlerine ayni kolaylık temin edilecek
tir . 

ilaç fiyatları 
Eczacıların verdikleri 
karar tatbik • 
edilemigecek mi? 

Alber Taragano 
hakkındaki karar! Şehir mecliıi dün aaat on dartte ni- Ecı:acılar kurumu Eminönü halkı • 

san devreıi toplantısına !>atladı. Celse L 1 vinde bir toplantı yaparak lllç fiyatla· 
Bay Tevfiğin batkanhğmda açıldık • Bu şe.,-er emgiz umumi nrun bütibı ecnneler tarafından aynen 

tan sonra yeni hazırlanan Oç 1enelUr heyetince bo~uidu / tatbik edilmesine ve her ilacın takdir 

yol programı okundu. Yeni programa Hayli müddet önce, Zincirlikuyu edilecek laymetin~en no~ v~ fazla 
göre İstanbul - Edime, Yqilköy fiti· civarında bir otomobil_ otobüs ka _ satılamamaaını -rar vermıfle&~ 
sak, Çubuklu - Papbahçe, tç Erenköy , ....... '" bır' k ı,;.; A-ıft-- tlaç fiyatlarının her tarafta aynen um 0&11&..-v• ço -.. Ya.LAUW&&oUI§, • • • I 
yoll:ırr ile inşaatı devam eden yollar Uç bir kaç kifl do ölmi1ftU. B f . kaza. tatbik edWp edilemiyecetf hakkında ilg 
sene içinde yapılacaktır. 936 ftlleeine u ecı 1l ban kiımeler diln kendlaile g6rilıen 

dan dolayı, huauat otomobillnl süren blr y·--·- !unlan -stylcmi•lerdir •. yol inıaatI için 526 bin lira konmuıtur. • ''-- ..... _.,,..,. f - .... ..._... .u :s 
~ .. --e-..O ile otobt18Un IO öril .,_ E==1-=nn -..ıı-..! L- L---

Diğer seneler için 350 ıer bin Ura Jro • 'U'-'·'-' t-.... __ b .. ~ ~ - ~ 
~ DJn .UH41l uJ agırceza h&kyeriıı• mph_:,. ld --··eli• ~ LL 1-

nacaktJr. Proğramm tetkiki nafta en • d d .. - •• _, .. 1 .. - s- ""- .._...._ ı -----.- __.. ._ 
e ...... "'!l~au yapılllllf, neticede ranlD". Bumm tatbik edilehilecefhğ de 

cümenine havale edildikten ıonra Us • Hakla lk1 l!lelle ha se mahkfun edil • 
küdar ve Kadıköy tramvay Jirlıceti bak- mit Alber T~an ~ on lira hiç zannetmiyonız. Çünkü eczane kira· 
lnnda rna~Ir tek i[i:Qk11aA11 Jkm., ~~ lan ~ tellll dei:Wc...__Bazı ~erde 
da şirketin kurulma tekli Ye geçiraiii tı A~.. ıl asıl ~Hakkı 

1 
(40), IMıSI nm'ferde~) ·.6aaa .,..._ 

· "h ı ı ı ld k unla · • .n:6~ ""'"""'• as suç unun ° · ı!..!- ı..: (90 100) lira k' ıstı a e er an atı ı tan ıonra ı r 11- duğu Albe T , . d uruo a-, - ıra veren ec. 
• d , r aragano nun ıse, sa e- zane --1.=-ıen vardır. 

tenıyor u: tehlik dan rici h kette ~ 
ce eye mey ve are Diier taraftan türlil doktorlar tara-

1 - Belediyenin ıirketten 280 bin ll- bulunduğu noktalarından bu yolda ka- fmdan yazdan reçeteı..deki eczalar da 
ralık hisse alması. rar verm.i§tL hep .,... mlrd.rda delildir. Bundan 

2 - Belediyece tekeffilt e411mlt olan Bu karar temyiz ed!lm1t temyiz bqka ,.m diilıılria açan her hanci INr 
malzeme ve krediden geri kalan meb • karan bozmuetu. Bozu§ta, k~şif ya • ecacı da mitleri tutrmlı makwdile Wr 
lağın taksit müddetlerinin uzatılması. Pf1 ehlivukuf raporunda iki suçlu da iller sennayesine ....-Jir. Buaaa gibi 
Bu teklif mühim olduğundan her en • ajnl derecede suç i3lemit gösterildik- hatb difw llir p batasiyetler ele var
cümenden seçilecek birer azadan mil - Jeri halde, başka bqka cezalar veril- dır ki bunlann karana bıthiki-e bnUa 
rekkep bir encümenin bu iti tetkik et· mit olmasına dokunuluyordu. vemayecefini tmhmin ediyoNs.,, 
mesine karar verildi. Celse tatil edildi. Karar temyizce bozulunca, ağırce. Diğer taraftan 111bbat itleri direkt8 • 
İkinci celıoe açıldı. Muhtelit encümene .zada yeniden eel8e açılım1t bu ceme - ril bay Ali Rrn da mubarririmlre ıun• 
Bay ~ip Bahtiyar, Bay iamail Şevket, de Alber Taragaııo'nun avukatı, mü - lan ılSylemi~r: 
Bay Muharrem Naili, Bay Hamdi Ra - ekldli hakkında oıı lira para ce7.UJ "--Eczacıların ilaç flyatlan iti etra· 
sim, bay Naci seçildiler. Bundan sonra ödemek karan verildiğini aöyliyerek, fmda sıhhat bakanbiı yalandan mıetrul 
933 senesi ka~'i hesap raporu okundu. bu tekildeki bir para cezuı kararmm olmaktaclır. Dmum anaıilc Sıhhat Ba -
Vali ve Belediye reisi namına muavin temyiz kabiliyeti olmadığını, dolayı ~ kanlıit tarafmdan halledildikten sonn 
Bay Nuri izahat verdi. Azatardan bazı - Bile btıkmUn kat'fieetlğinl ve bozmıya kat'i felclini almrt olacakbr. Bagün 1ııu 
lan kat'i hesapların geç getirildiğinden uyulamıyacağmı ortaya atmıştı. Bu- mesele etrafından hiç bir tt!Y söyliye • 
şikavet ettiler. Neticede rapor kabul e- na k~ı davacı avukattan, davanm ımem.,, 
dildi. Meclis perıembe ı:ünil toplana - açılı~ ve hakyerine veriliş geklinln göz YERLERiNi DECISTtREN DE-
caktzr. önünde tutulması gerek olduğunu, bu POLAR 

OSKÜDAR TRAMVAY 
ÜCRETLERi. 

Aldıftmız malQmata ıöre, Usküdar 
T~amvay şirketi nafia vekaletine müra
caat ederek bilet Ucretlerinin fulataı • 
tmlınasını iatiyeccktir. 

cihetten şoför Hakki ile otomobili kul- BilyUk caddeler üzerinde bulunan ba· 
lanan arasmda hlç bir fark bulunma- .zı ecza depolarınm ba1ka taraflara kal
dığını, ikisi aleyhinde de, ayni derece- dmlması hakkında Sıhhat bakanlığmm 

de auçlu kaydilc kanunt takibata giri- verdiği karar tatbik editmeğe baştan -
11ildiğini, dolayıslle karann temyiz ka- mıştır. Nakil işi için verilen mllddet ı S 
biliyeti bulunduğunu ileri sürmU§ler- nisana kadar uzat:Jlmıttır. 
dl. 

Hakyeri, eski karannda ısrar et- Milbaşirin duruşması 
ROMEN DEVLET KORAL mit, bWlun li1.Crine dava temyiz mild- Yeniköy sulh ha)(yeri mübaşiri Sala 

lllUcETt HAYRIYEDE - Dün ya- HEYETi deiumumi heyetine gitmişti. Bu sefer battln'in bir teblif iılnde sahte mua-
~ olan fevkalade toplantı mayı • bu karan umumi heyet, boZmuştur. melede bulunduğu kaydjle duruema 
"ıı d~rdilne brrakılmıttır. Avnıpaaa büyük bir tunıaya çık- Karann eoför Hakkı'ya ait k181lll· sma fstanbul af.ırceza hakyerinde dün 

4NNELER BJLGISt KURSU _ mış olan Büıcre. Koral heyetiııirı niea- :na dair henüz teroyizce verilmiş bir devam olunmuş, Mhit dinlenilmlatir. 
~ halkevi tarafından bir An- :nın yirmi beşinde İstanbuldan ,eçer- karar yoktur. Bu cihetten de bir ka- DtınlJJD&, ~!" lilıattin'in t?österdii!" 
~ Bilpei Kursu .açılmııtır. Kursun :kcn §chrimizde iki biiyjlk kooaer vere· rar verildikten sonra; dava.ya yeniden müdafaa şahitlerinin de dinlenUm~s; 
~ mütehassıs doktorlar tara . _ceklcri haber alınmıştır. bakılacaktır. kararile, baRka Mine brrrı.kılm1~1r . 

....._ hurrlanmı.;txr. ---;-:-~----.~-::h:-:1:-. A-:-------------------------.----.......,....,_..:_ __ 
~ ı azısız ı"u.qe ~ 

Açık fe ekkür 
~bamız mtıteltait binbaıtı Mehmet 
'1\ Ayltar'm cenazesinde bulunan 
~elerle kederimize ortak olmak 

bulunan zevata ayn ayrı tc· 
~bu yaralı gönlümüzle ka.diı 

dtğımrzdan muhterem (Kurun) 

"-ıtasııe ftlknınlanmızı ıı;unarız. ' 
~alan: Necmiye, Müııire, Vedia , 
~ aakı. A,bcır, damadı Ahmet t 

1 Gezi;!iJer İ 
Atış poligonları 

AnkaraJaki ati§ poligonunun 
""1ma töreni ve ilk atıcıların yiiz

de yüz vuruılannı gazeteler )'~· 
JJar. Aldanmıyoraam, bir ;a
manlar, böyle bir yer lstanbulda 
ela kurulma§, bir taneai ele iz.mir
de açılmlftı. Şimdi ne haldedir
ler, bilmem. Fakat bildiğim fU, 
ki atıı poligonları memlekette bir 
bo,luğu dolduracaktır. 

Türkün dilinde "at, avrat, si• 
lah,, bir adam için vaz geçilme• 
üç varlık olarak ııralanmııtır. Bir 
erkeğin ancak bu üç ayaklı kaide 
Ü•tüncle durabileceğine İnanılırd .. 

M üeleri 11uenler, ince bir lır 
lıç yüzü:. dar bir kargı demiri, 
parmak kalınlıfıncla bir yay Ü•
tüne dedelerimizin koyduğu lan(d 

giUellifini görürler. Türk yap.
her feyJe güelliiin bir yanı d• 
ıağlamlıktır. Akıncılan bir lırln 
na bulutu hızile ftnırdcın sınırt1 
u~aran atlar, ıehnameden, aW 
Çin maıallannclan bcqlıyaralı 6a
tün Jünyaya yayıldı. 

fiiphe yok, ki tarih bizi .U&1tlı 
bir millet olarak bulmuıtu. Onım 
ha yaprağım yeni bir olhn ,ali• 
Jonatmalc erginliği, bgluı tiirlii 
babtqanlat11tUd1. 

• 
Hele fU son günlerin acı ftncı-

)'lflan, gösteriyor, ki. kartuluıun 
kuvvetten bQfka yolu yok. Kuo
Vet i• silahın •erinden, kılıcın 
ağırlığından ba,luı bir ıey dejil. 

Eıkiden 11öğüı göfüae düfü. 
fen kahramanlanmı:z, tülefin ica
dına pcenmifler, "tülek iccul oldu 
merdlik bozuldu,. Jemiflerdi. 
Onlann torunlan Çanakkalecle, 
Kalkas JağlannJa, Sakaryacla 
.,.,.,,,, "iliiiital• 'ile kalıramanlrfrrt 

yükselebileceğinj. göıterdiler. 

Silahların geçirdiği cleiiımeı 
laVCl:fl dajdan, meydandan ıar· 
lara ve hatta çatılanmı%1n alh1111 
kadar getireli. Bupn artık a•lıer, 
baııbozuk diye halk araıında bir 
CIJ'U'ma yapdamaz. Şu halde hr 
pimizin yalnu ıil&h kullanmay, 
değil, ailôha hakim olmayı da 
öirenmemü bir hayat boreıı halt. 
ni almlf balrınayor. 

Ba yüzdendir, ki Bayan Naki· 
yenin ıilcihförlüie and i,i,iııi hif 
yadırgamadım. 

Baıka memleketlerde ba ifi 
lıliipler benimıernif tfr. Sü&h oe 
atıf .alonlan, duran, yürüyeff 
hedellerle halkın atıcılık deierlr 
rini arttınrlar. 

Bade bu türlü kuramla ~lı. 
Bari iter ıehirde ·bir lıaç poliwor1 
açılarak eklliklik ortadan kalJ .. ... 
nlıa. 

S. Gezgin 

Çıplaklar 

Roman 

Relilı Ahmet Sevengil 

Yakında 
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Suriye ihtilallerinin tafsilatı 
.... - ıisıuııt 

HEvveli. Sen var, 
şana geberteıımı,. 

Hallerinden kendile-an·l.aşılıyorduki 
kararlarından geri çevirecek 

hiç bir kuvvet yoktu! 

• • 
rını 

-2-
llk kısmı dü>ıkü sayımızda çıkmı.ş

tır: 

Bu suretle Fransamn Suriyede en 
modern silahlarla mücehhez olan or
dusu bütün bütün uğra.şmıya mecbur 
kalmıştı. Ancak iki küçük sokak zap-j 
tedebildi. Her iki ta.raf mütemadiyen 
yeni kuvvetler alıyordu. Fransız aske
ri ellerinde mükemmel silahlar olma
sına ve jandarmaların ellerinde de 
büyük sopalar bulunmasına rağmen 
yerli asilerin her taraftan yağdırdık -
lan taşlar nihayet kendilerine galebe
yi temin etti. (Vu) gazetesinin muha
biri olan Fransız muharriri {Marcel 
Homet) de bu sırada isyan hadisele
rini yakından takip etmek üzere so -
kaklarda dolaşıyordu. Az kaldı, kulağı 
Clibinden geçen bir kurşunun isabetile 
yere ölü olarak düşecekti. Jandarma
lardan biri arkasında asilerin müthi§ 
bir hançerile yere yuvarlandı. Diğer 
biri de boğazından çok agır surette 
yaralandı Diğer iki jandarma da ken
dilerine verilen emir hilafına olarak • 
rovelverlerindeki bütün kurşunları a-
siler üzerine boşaltmak suretile kendi 
hayatlarını kurtarabildiler. 

Çerkes afayı kumandanı Rollet bir 
§Uraya, bir buraya koşuyordu. En teh
likeli yerlerde dolaşıyordu. Bir aralık 
kendisinin yere düşmek üzere sallanır 
bir halde olduğu görüldü. Rengi ta -
"namile uçmuştu. Sonra fevkalade bir 
-ayretle tekrar yerinde doğruldu. 

-üı:Une biıaz renk geldi. Yeniden as-
"rlerine emir vermeğe başladı. Fa
::.t alelii.de zamanlarda gayet sA:kin 
lan bu adamın sesi bu de!a son dere
~e haşin bir hal almıştır. O vakit 
ı! :n5ıtdı ki Çerkes alayının kumanda-

u da ayağından ·yaralanmıştı. 

Akşam olunca Fransız askerleri 
tekrar mahallelerden çekildiler, hep-
91 de kendi karargflhlarına gittiler 
Kumandan (Kollct) de kendi kare.rga
hma döndü. Yarasından en küçük bir 
&ikay9t etmeksizin akşam yemeğini 
bir kaç dostu ile birlikte yedi. 

lkiııci kanunun (22) inci günü s~
at on birde Emeviye · camiinde büyük 
bir kalabalık vardı. Denilebilir ki bil
tlin Şam Arapları buraya toplanmış
tı. Bir gün evvel hadiseler arasında 
ölmüş olan iki asinin cenaze namazı 
kılmıyordu. 

Bu sırada Fransız kumandanı A -
raplarm Şamdaki Avrupa mahallesine 
fnerek oradakilere hücum edeceklerini 
haber almıştı. Büyük bir telaşla üç 
tabur gönderdi. Bunlar iki yüz yE:tmiş 
kadar vardı. Kumandan bu askere a
silerin yolunu kesmek emrini vermiş
tt Kumandan bizzat kendisi de oraya 
gitmi~ti. 

Kumandan adeti veçhile etraftan 
gelecek herhangi bir taarruzu asla he
saba katmıyarak Emeviye camiinin 
yakınma kadar gitti. Vaziyeti yakın-

- dan tetkik edecekti. Camiin büyük ka
pısı önüne vardığı zaman bu kapı a
çıldı. İçeriden ölüler çıkanldı. Arka
sından binlerce adam geliyordu. Bun
Jarm hepsi hayatlarını da feda. etmek 
azmile hareket ediyorlardı. Her ta -
rafta derin bir ıilikiit vardı. Araplar 
gayet vakur ve sakin bir tavırla yürü
yorlardı. Hallerinden anlaşılıyordu ki 
bunları kararlarından geri çevirecek 
hiç bir kuvvet yoktu. Pek az bir za. -
man sonra kat'i kanaatleri yolunda 
bir kaç yüz kişi daha ölüme gidiyor
lardı. Bütün bu adamlar arasında ku
mandan (Kotlet) nin başı da bulunu
yordu. Vaziyeti gördü. Fakat soğuk -
kanlılığını muhafaza etti. Kumandan 
(Kollet) tıpkı Şamda doğmuş olan 
yerli ahali gibi gayet temiz bir Arap
~a ne konuşabiliyordu. Onun için "1 
tarzda saze başladı: 

- Aziz dostlarım, gürilltü etm~yi
niz. Burada öWlerle beraber bulunu -
yorst.muz. Temiz ve dindaı· miisliiman-

Zar gibi hareket ediniz. Sükunetle me
zarlığa gidiniz.,, 

Bu sözler büyük halk kitlesi üze -
rinde bir tesir yapmıştı. Hepsi de ku· 
mandanın sözlerini dinliyorlardı. Fa -
kat ellerinde matrak bulunan bir kaç 
Arap genci kumandanın arkasında 

duruyorlardı. İçlerinden biri arkada -
§ına: 

- Iptida sen vur, şunu gebertelim!., 
dedi. Fakat bu sözelrin !arkında 

bil~ olmıyan Fransız zabiti nutkuna 
devam ediyordu. Bundan başka tek 
başına olan bir adam bu kadar kala
balık arasında ne yapabilirdi? 

Bu sırada hadise mahallinde olan 
ihtiyarlar vaziyeti görüyorlardı. Bun
lar şiddetle mütecavizlerin hareketle
rine mani olmağa çalışıyorlardı. Hat
ta içlerinden biri, yeşil sarıklı bir şeyh 
kumandanın yanına yaklaşmış, yüzü
nü büyük bi.ıı vakarla öptükten sonra: 
"- Kumandanım, bırak bizi geçe

lim; se» ·de ·bizimle beraber mezarlığa 

gel, ~e.nin için korkacak bir şey yok-
tur.,, · 

Dedi. 
O vakit kum.andan (Kollet) aske

rine Q.oğru döndü. Yavaş yavaş yak • 
laştr . .Büyük kalabalık hiç mmltı yap
maksızın hürmetle önünden çekiliyor 
ve kumandana yol veriyordu. Kuman
dan bir hareket yaptı. Askerleri açıl· 
dt. O vakit· kumandan Kotlet, Suriye
de Çerkez alaylarını yapan ve isyan 
edeeek şehirleri tenkile memur olan 
1925-1926 senesinde bir çok Suriye
liyi öldüren bu kumandan Çerkes sü
~arilerinin önlliiden asilerin başına 
geçti. Arap şeyhlerile kolkola müslil
inan mezarlığına gitti ve oradan gene 
bir kılına hata gelmeksizin döndü. 

. * • * 
Fransız gazetecişi (Marcel Homet) 

Şam isyanlarının tafsilatını anlatma
ğa devam ederek diyor ki: 

"- İşin en çetin tarafı atlatılmış
tı. Arap şyehlerinin itidalile Fransız 
kumandanının cesareti sayesinde mu
hakkak olan bir katliamın· önüne ge
çilmiş oldu. Fakat şimdi Suriye isyan
çılarmdan mürekkep olan büyük ka
labalık mezarlıktan dönmüyordu. Bu 
defa sabahki nümayişçilerin sükunu 
bir takım nutuklarla bozulabilirdi. 

Daha evvelden nümayişçilerin Av
rupa mah~Uesinden geçirilmemesi için 
icabeden emirler verilmişti. ÇünkU · 
kolayca tahmin edilebilir ki karışık • 
lık fırsatından istifade ederek A vru -
pablar mahallesini yağma etmek isti
yenler vardı. 

Derhal kum.andan bütün kuvvetle
rini bir araya topladı. Piyadeler, sil· 
val'iler, Çerkezler ve jandarmalar top· 
lu bir kuvvet halinde vaziyet aldı. ö
bür . taraftan köşe başlarına mitral -
yözlü otomobiller, toplu otomobiller, 
tanklar yerleştirdi. Ve en tehlikeli gö
rünen bir noktaya Çerkez süvarilerini 
koydu. Bunların ellerine uzun ve pa
rıl parıl parlıyan mizraklarmı verdi. 

Ben bu sırada (Derviş) sokağının 
başında bulunuyordum. Uzaktan nü -
mayişçilerin ilk kafilesi göründü. Yüz 
leri hiddetten, asabiyetten kararmış 
olan bir halk kalabalığı gittikçe kesa
fet peyda ediyor, jandarmaların teşkil 
ettikleri sıra üzerine tehlikeli bir su· 
rette tazyik etmeğe başhyordu. He -
men bir müsademe içtinabı kabil ol
mıyan bir felaket gibi görünüyordu 

Farnsız kumandam büyUk bir ce
saret gö8terdi. Hiç bir kimsenin ne 
yapacağını tahmin edemediği bir za
manda yerinden sıçradı, kalabalık a . 
rasma atladı, ilk gelen nümayişçi kafi 
lesine söz söyledi. Kumandanın tav
rında büyük bir sükunet vardı. O ka
dar büyük bir emniyetle söz söylüyor
du ki yürüyüş halinde olan hücumcu 
kalabalık birdenbire durdu. O vakit 
arzu ettiği neticeyi almaktan memnun 

SiNEMA· T 1 . 1 .., _ ........................... :···.:. . av a şa•pıyon aga 
i1U18f UllDIJOf ! Mıntaka miisabakalıirından dördüncü-

~ .-...._..-. _ ..... ____ 
35 Edebi Eserde Yertu- süne bu akşam Aks.arayda başlanıyor 

tan met1zu, Filmde.. 1 Bu akşam ta~ saat sekizde Aksa _, 

"İlahlar eğleniwor" isimli bir film, bu rayda Valde camii karşısrnd3ki Vardar 
hafta "Türk" sinemasında gösteriliyor. kıraathanesinde dördüncü müsabakamı
Eski Yunan esatiri devresine ait olan za başlanacaktır. 
bu mevzuda, o zamanın ve o yerin İ· 
lfilılan rol oynuyorlar. Edebiyat saha · 
sında muhtelif zamanlarda muhtelif e
dipler tarafından eleahnan ve işlenen 
bu eski mevzuun filmde yer tutuşu, yep 
yeni çeşnide bir film ortaya konulma • 
sını temine yaramıştır. 

D kkat 
Y edikule, Saınatya, Y en.]capı, Kum

kapı, Cerrahpaşa. Etyemez, Lan.ga, Şeh
remini, Topkapı, Halıcılar, Y enibahçe, 
Tavşan.taşı, Koska taraflarında bugün • 
lerde ayn bir müsabaka yapdamıyaca • 
ğından bu semtlerden istiyenler bu ak
fıtm Vardar kıraathanesindeki dördün
cü müsabakamıza girebilirler. Bu say • 
dığmıız semtlerden olup da müsabaka
nuza ginnek istiyenler varsa ve bunlar 
henüz kayıtlannı yaptırmamışlarsa bu • 
gün akşam saat yediye kadar idareha • 
nemizin yanındaki V AKIT kütüphan~. 
sine gelip mutlaka isimlerini müsabaka 
defterine kaydettinnelidirler. 

YARIN AKŞAM BEYOCLUNDA 

Beşinci müsabakamız da yarın ak -
şam Beyoğlunda ba§lıyacaktır. Galata -
sarayda, İngiliz sefaretinin karşısında -

Şimdiden şunu da söyliyelim ki ya • 
rm akşam Beyoğlunda yapılacak mü • 
sabakamızdan bir müddet sonra yine 
Beyoğlu cihetinde başka bir gazinoda 
ikinci bir mıntaka müsabakası daha ya• 
pılacaktır. 

Onun için yarın akşam herhangi bir 
sebeple Saray gazinosundaki müsaba • 
kaya gelemiyenler ellerindeki vesika .. 
larla öteki müsabakaya gireceklerdir. 

EYOPLULERE: 

Eyüpte mutlaka bir müsabaka yapı• 
lacaktxr. Yerini, gününü yakında bil ,. 
direceğiz. 

K.ADIN MUSABAK.ACILARA: 

Kadınlardan milsabakamıza girmek 
istiyenler !ğer dilerlerse doğ • 
rudan doğruya erkeklerle de karşda 4 

şabilirler. Yok, bunu istemezlerse o za• 
man hususi bir yerde sırf kadınlar ara• 
sında yapılacak kadın müsabakalarına 

girerler. Kadın tavlacılar da biran ön • 
ce gelip isimlerini yazdırmalrdırlar. Çüıı 
kü onların da ilk müsabaka günleri yak• 
!aşmıştır. 

Layemut ilablarla fani insanlar ara• 
sında geçen bu maceranın ilk edebi şek
linin kime ait olduğu bilinmiyor. On -ı 
dan sonra Plavtus, Perez de O liva, Ka. · 

moens, Dolce, Rotru, Moliyer, Dray • ı 
den, Falk ve Haynrih fon Klayst, ay. 
ni mevzuu ele alarak eserler vücude ge· / 
tirmişlerdir. Eski Yunan ve Roma dil· 
lerince, Kurunuvustada latince, bunlar
dan başka sekiz İspanyolca, yedi ita) • 
yanca, beş Fransızca, beş ingilizce, ye
di almanca olmak üzere, ayni mevzu • 
da otuz beş edebi eser yazılmıştır. Ta· 
bii yazılış noktasmdan arada farklar 
vardır ve bu eserlerin en ziyade değer• 
1i görülenleri de, yukarıda isimlerini 
saydığımız ediplerinkilerdir. 

ki Saray Gazinosunda başlıyacak olan -===--=========~===

Burada gösterilen film, Fransızca 

sözlüdür ve konuşmaların mühim bir 
kısmı manzumdur. Hanri Gara, Arman 
Bernar, Margörit Moreno, Jan Buvatel, 
Odet Florel, rol almışlardır. İlk ikisi, 
hem ilah, hem insan rolü yapıyorlar. 

Jüpiterle General Amfitriyon rollerini 
yapan Hanri Gara, - gerek malciyaj, 
gerek temsil itibarile - bilhassa mü • 
kem.meldir. 

bu müsabaka da çok kalabalık olacağa 

benziyor. Yarın akşam burada yapıla • 
cak olan beşinci müsabakamız için Be
yoğlu, Şişli, Maçka, Kurtuluş, Yenişe
hir, Kasımpaşa taraflarından isimlerini 
kaydettirmi§ olanlar yarın akşam saat 
sekiz buçukta mutlaka müsabaka ye -
rinde bulunmalıdırlar. Burada müsab<>· 
kaya girmek isteyip te henüz isimleri -
ni kaydettirmemiş olanlar da yarın ak -
şam saat yediye kadar idaremizin ya • 
mndaki V AKIT kütüphanesine gelip 
kaydolunmalıdırlar. 

Beyoğlu cihetinden olmayıp da İs • 
tanbulun başka semtlerinde oturdukları 
halde yarın akşam Saray gazinosunda 
yapılacak olan beşinci müsabakamıza 

girmek istiyenler varsa bunlar da el · 
!erindeki vesikalarla ayni müsabakaya 
girebilirl•r. 

Almanca sözlüsünde - yukardaki 
sıraya göre - Villi Friç, Pavl Kemp, 
Adele Zandrok, Kete Gold, Fita Benk• 
hof, oynamışlardı. Ayni mevzuun baş • 
ka başka artistlerle çevrilen iki filmin
den hangisinin daha üstün olduğunu 

kestirmek - filmlerden birini görme -
diğitnize göre - tabii mümkün de • 
ğilf 

Şimdi gösterilen filme gelince, bu o· ---------------· 
rijinal mevzu, hayli haşan ile canlan • mikleştirildiğine ve bir de insanların, 
dmlmıştır. Dekoratif kısım ve Rayn - tlahlarla karşılaştıklarını anlayınca, 
hold Şüntselin rejisözlüğü, iyidir. Frants deh§ete, heyecana kapılmayıp sakin du
Dölle de, müzik kompozisyonunu uy• ruşlanna dokunmak, yerindedir! 

' gun düşürmüştür. "Bayanlar,, adlı, emsaline çok rast -
Yalnız, bu trajik komedinin filmde ladığımız alelade bir filmden sonra bu 

bazı noktalarda lüzumundan fazla ko • orijinal filmi gösteren "Türk" sinema -
sında ayrıca bir "Ufa masalı" da bulu· 
nuyor. Eskiden gördüğümüz bir kaç 
filmden parçalar eklenerek yapılan ve 
Harald Pavlsenle Fridl Pisetta tarafla
nndan oynanan ''Prenses eğleniyor" is-

1 

mindeki bu minimini film için de, hoşa 
gitmiyecek şey, denilemez. Eğlendiri· 

cil 

bir vaziyetle kumandan askerlerinin 
yanma döndü. Dönerken yavaş yavaş 
arkasına hiç bakmaksızın, soğukkan
lılıkla geliyordu. 

Birdenbire yüzümüze kadar uzun 
yaygaralar yükseldi. Kumandan (Kol
let) gene döndü. Bu defa daha kesif 
bir kalabalık içerisine girdi. Onun ge
lişi nümayişçilerin hareketini kesti. 
Gayet tatlı bir dille söylediği sözler 
herkesi hayret içinde bıraktı. Önüm -
deki yolu büyük zorlukla yararak ba
na odğru biraz kinli bir bakışla bakan 
isyancılar yanından geçerek oraya 
vardığım zaman Araplar kendilerine 
mahsus fevkalade hassasiyetle kuman 
danın cesaretini takviye ederek ken
disini tutmuşlar, omuzları üstüne kal
dırmışlar, bağmyorlardı; 

- Bizim böylece bir fotoğraf~ızı 
çekiniz!,, 

Diyorlardı. Gene bağrışarak ku -
mandam omuzları üstünde askerleri
nin yanına kadar götürdüler. Oraya 
bıraktılar. Bundan sonra otuz bin ki
şiyi bulan büyük nümayişçi kalabalığı 
yavaş yavaş dağılmağa başladı. O gün 
bu suretle büyük bir tehlikenin önüne 
geçilmiş oldu. 

Ertesi günü herşey bitmiş sayılı -
yordu. Artık siyasi faaliyetler başlı -
yordu. Şam eşrafı müdafaa kuvvetle· 
rinin kumandanlık binasına gelerek 
büyük bir dirayetle memleketi muhak
kak bir felaketten kurtardığı için ken
disine teşekkür ediyorlardı. 

Fakat yalnız bir kaç yüz kişi ile 
bir takım gençler Emeviye camiinin 
içerisine girmişler, kapılarını kapa . 
mışlardı. Yandaki sokaklardan geçen 
askerler üzerine taş ve silah atıyor -
lardı. Bunları karşılamak için giden 
kuvvetlere karşı içerisi çivi ve barut 
ile doldf rulmuş konserve tenekeleri 
birer bomba gibi atıldı. 

(Arkası var) 

Kırmızı Çiçek! 
"Kırmızı çiçek" film~ Barones Orc • 

zinin bir romanından mevzu alınarak 

çevrilmiştir. Rejisör Harold Jang, oy -
myanlar Lesli Hovard, Merle Oberon, 
Nigel Brus, Raymund Massey. Prodük
tör, Aleksandr Korda. 

"Saray" sinemasında gösterilen bu 
filmin mevzuu, 1792 yılına, Fransız il-· 
tilali koptuğu, her giln bir çok kişinin 
başı giyotinle kesildiği zamana ait. İh· 
tilalin kanlı faciaları arasında, bir çok 
masumu giyotinden kurtaran ve İngil
tereye kaçıran "Londrah Şövalye Pem
pronel" in kahramanlık ve sevgi ma • 

cerası. 

Lesli Hovard, en büyük roldedir ve 
çok başarılıdır. Tabiat sahnelerindeki 
dekoratif bazı beceriksizliklerin f.':Öze 
batıcılığını bir tarafa bırakırsak. film 
idn oldukça iyi, demek mümkün. Der
litoplu, enteresan 1 

Gizli Yuva! 
"Gizli yuva". Robert Montgomeri ile 

Morevn O' Salivanın, Edvapd Arnold 
ve Elizabet Petersonla b;rlikte oyna -
d'klıın bir film. Rejisör, V. S. Van 

Davk. 
Sevgi ınacerasile karııpk o1mak föo:e

re, heyecan uyandmcı tempoda vürü • 
tiilme~ine uf.rasrlan Amerik-.nvari mev· 
T.r•n,.ki film. havli :ı.:a,rıftır. Bu vaziveti, 
''fnt"k'' sin,...,,;:ıı;ınd,. ''TT,...11tm;:ı berıi" İ!t

mindeki mü1<eııı"1el filmle bir a.-acfa <YÖS 

terildiği için, bilhassa göze batıyor! 

"llltllr ;,ıerl 

Fen Fakültesinde 

Bir katip ıki talebe
ye numara vermişi 

Duyduğumuza göre Universıtenlıı 

fen fakültesi katiplerinden birisi fakül· 
te imtihanı yapılırken imtihanda bulun• 
mıyan iki talebeye ait numaraları de • 
ğiştirmek suretile bu talebeleri imtihan 
vermiş ve kazanmış gibi göstermek is • 
temiştir. 

Hadiseyi haber alan Universite rek • 
törlüğü derhal tahkikata başlamış, ne -
ticede numarayı değiştiren katibe iştel'l 
el çektirmiştir. 1 u... ~v ;V' 

Numaralan defigtirilcn t.alebele ... d• 
üniversite inzibat meclisine verilmiştir. 

Talebelerin tekrar üniversiteye de • 
vam edip edemiyecekleri hakkında ya " 
kında profesörler kurulu ikinci bir toJ>4 
lantr yaparak karar verecektir. Talebe
ler §İmdi fakültedeki derslere alınma " 
maktadırlar_ 

Aç çocuklar için alınan 
yeni tedbırıer 

İlk okullarda okuyan fakir ve gıda " 
sız çocuklara şimdiye kadar Kızılay ku• 
rumu yardım ediyordu. Bu yardım ıeb• 
rimizin ilk okullarında okuyan gıdası• 
çocukların ancak yüzde yedisine yete • 
cek bir nisbette idi. Kültür direktörlüğU 
bu rakamı göz önünde tutarak gıdaad 
çocukların doyurulması için okullardı 
talebe velilerinden mürekkep blr bi • 
maye teşkilatı yapmağa karar verınil 
ve derhal tatbikine başlamıştır. 

Ders yılı başından itibaren kurula~ 
himaye teşekküllerinden on beş ikinc.I 
kanun ayına kadar (2253) çocuğun giifl 
lük yiyecekleri temin edilmiştir. 

Kızılay kurumu da bu yıl (1184) tr 
lebeyl doyurmaktadır. Bu suretle ki " 
nunusani ayında himaye teşekküllerinlrı 
ve Kızılayın yaptığı yardımla (3437) 
fakir çocuğa yiyecek temin edilmiştir· 

Diğer taraftan şubat ve mart ayla ' 
nnda yardım teşekküllerinin kurulma • 
sına devam edilmiştir. Ders yılı sonu • 
na kadar bu rakamın 8 bini bulacağı u~ 
mulmaktadır. 

lknılap dersi 
Dün Universite inkılap dersini pr<l" 

fesör Mahmut Esat Bozkurt vermiştir· 
YAZI KONFERANSLARI - tile "" 

kullarda gösterilecek yazx şekilleri et • 
rafında kültür direktörlüğü tarafınd3" 

• blS 
öğretmenlere bır kurs açılmış .,e .

1 
.. 

mevzu etrafında iki de konferans .,er~ .. 
.. teril"'" mişti. Konferans ve kursta gos • 

derslerin direktörlük tarafından brO _ 

şiir halinde bastmlarak bütün . öğ~e~e 
menlere dağttdmasına karar verılın•Ş 
hazırlıklara başlanmıştır. 

~~~~~~~~~~--~-
EKMEK NARKI 

Belediye nark komisyonu nün toP • 

lanmış. ekmek ve francala fiyatl.aJ1ıtl 
eskisi gibi bırakmı§tır ~ 
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Cinayet Mimar Sinan K k d s 

ihtifali progr;amı ~ ır ın an onra ) 

O Yr.dmrda: Cinayetin yapıldığı 
rtacla: Yaralı kadın haıtahanede. 

'leye götürülmek üzere. 

(Ust yanı 1 incide) J 
12 numaralr odada oturmaktadır. 

lliiseyin pehlivanla dört sene ev. 
'tel tanışmr..,!ardır. Merzuka, ekseri-
'Y > 

t et\e boşb gezen ve bir aralrk Bri.s-
h oJ otelinde çaJışmış olan pehlivana 
<tkınakta(Jrr. Pl'h livan. Merzuli:yy 

ltıetres tutmuş olmasrna rağmen eve 
niç bir şey getirmemekteir. 

Merzuka ile pehlivanın arası iki 
~ene evvel açılmış, sık sık kavga et. 
~e~e başlamışlardır. Kavganın se -
ehı, H ü~yin pehlivanın Merzuka -

dan para istemesi ve kadını herke~. 
ten krskanmasıdır. 

IIüseyin pehHvan, kadının kapı
dlln sokağa bir adım atmasma bi1e 
~a~i değildir. Merzuka ise dostunun 
er istediğini yerine getirmekte, ken. 

diaine gayet temiz bakmakta, yemeği. 
ll' 1 Vaktinde hazırJamaktadır. 

~· Bu işleri yaptıktan sonra da es. 
•den tanıdığı arkadaşlarına kadar 
tltınektedir. Evde oturmaktan canı 
'11tı1an kadın, dostunun miiteaddit 
~lt\bihlerine rağmen, kaçamak yapa. 
:t-aıt sokağa çıkmaktadır. 

Bir hafta evvel Merzuka, pehli. 
~nla kavga etmiş. dayak yemiştir. 
~vgadan sonra evden çıkıp giden 
~hlivan, bir kaç gaat sonra dönünce 
\ erzuka kapıyı açmamış, pehlivanın 
l!Jtdisine dayak attığını polise haber 

'ternıiştir. 
d Dört gün evvel peh1ivan, yanm. 
~ anahtar olduğu için kapıyı açıp 

~l"tniş, yukarı katta oturan Bayan 
ltıinenln odasma girmiş, Merzuka. 

)t aramışbr. Bu sırada Merzuka ka
~})enin a1tma saklandığı için pehli. 
~lln kadrnı görememiş, diğer odala-
aradıktan sonra çıkıp gitmiştir. 

~ Bir saat sonra tekrar eve gelen 
tl!hlivan, kendisine ait olan eşyaları 
~})~amış. bu arada kadının bazı öte 
Ilı tısini de alarak evden çıkmak iste. 
iştir. Merzuka o sırada dışandan 

telince pehlivan: 
~l . - Gel barı~hm Gene yemek 
~r. beraber oturalım . 

lı Demişse de kadın bu teklifi ka
ı 111 elnH!yince kızmıs, ileri ~eri laf. 
~~:ı- söyJemi~tir. Pehlivan Merzuka. 
~:tı hanşmadığını görünce bir d~ teh
~ t savurmuş, evden çıkıp gitmi!?tir. 
'ttt. ~ tehdit üzerin€· Merzuka cok kork. 
lt ~ş. sokak kr ""' mm kilirlini rfeiTi~
l :ı-lt\iştfr. K-endi.cıi de e!=;yalarmr toJl 
~atak arkadaşlarından Zekiyenfn e. 
1'~ taŞinmrş, bazı lüzumsuz eşya. 

.. 1 stanb~l Halkevleri adına Erninö- ~~ A a n Ten eş.. p a k <t:::lı r l~ 
nu. Halkevınden: . ~~z 1 r • ~ 

• A LAllU &özU ı 

ı - Yüce Türk Mimarı (Sinan) m y . S f M ht Al 
·htif ı· 9 · 936 be .. .. azan. erme u ar us 
ı a ı nısan perşem gunu ...:..:....-------~------==-------=--------------===.:: . ı:.--········ıP.·····-···· .. ······r.········ ... ·········· 9 5 ·········-······················ ····················-:a.= saat ( 16) da Süleyman iyede kabrinın ;:!=J55!i5H55iiiiSii5i:iiii!ii:i!i55!5!iiiiii5li5i5Si i5!!i!!Eiii!i!5i55iSi!ii5:i!iiiiii5S:5iiiii::::::::ın 
başında yapılacaktır. 

2 - ihtifal aşağıdaki sıra iledir: 
a) Hep biredn istiklal marşı söyle

necek 
b) Gilzel San'atlar Akademisi mi

nıarl şubesinden Orhan 
c) Yüksek Mühendis mektebinden 

Sadık Taşkömür. 

ç) Milli Türk talebe birliğinden A. 
Karahan 

d) Belediye tınar müdürü Ziya 
Birer söylev .söyliyeceklerdir. 
e) Yine hep bir ağızdan söylene -

cek istiklal marşı ile ihtifale son ve
rilecektir. 

3 - lhtifalden evvel saat (15) de 
civar lise ve orta okullarla, Güzel San
atlar Aka~emisi, Yüksek mühendis 
fen ve sanayi okullanndan gelecel 
talebeye ve diğer arzu edenlere mimar 
Abdullah Ziya ve Samih, Süleymani
ye camisinde, Yüce mimarın hayat ve 
eserleri hakkında izahat verecekler -
dir. 

4 - Kültür direktörlüğü o gün 
ilk okullarda talebeye (Mimar Sinan) 
ve eserleri hakkında malfunat verdire· 
cektir. 

5 - O gün yurtdaşlara parasız o
larak (Mimar Sinan) rozetlerei dağı
tılacaktır. 

6 - Ayni günün akşamı saat 
(21,15) de Müzeler miman Kemaı 

radyoda bir konferans verecektir. 

7 - thtifalde şarbaylık, İstanbul 
mahallebici dükkanı önünde. Halkevleri, Evkaf direktörlüğü, Güzel 
Altta: yaralı kadın ha.staha· San'atlar Akademisi, Yüksek mühen

dis mektebi, Milli Türk talebe, Mi -
marlar ve Mühendisler birlikleri birer 

larım da yirmi beş liraya satmıştır.. çelenk koyacaklardır. (Istiyen diğer 
Pehlivan aynı gUniin akşamına kurumlar da çelenk koyabilecekler • 

doğru eve gelmiş, cebindeki anahta- dir.) 
rı çıkarıp kilide sokunca açamamış, Bu büyük Türk mimarını anma ih-
f ena halde kızmıştır. Kapının yan tifaline bUtün yurtdaşlan çağırırız. 
tarafında saklanan Hüseyin pehlivan .. 

d ----- ......... ,. bir az sonra eve giren bir kadının ar_ 
kasmdan içeri dalmış, yukarı katlar. 
da Merzukayı aramıya başlamıştır. 

KARAKOLA iLTiCA 

Orta katta bulunan Merzuka ayak 
gürültüsünü ve pehlivanın sesini işi

tince çorapla evden dışarr fırhyarak 
karakola iltica etmiştir. Pehlivan 
Merzukayı bulamayınca ileri geri soy. 
lenmiş, evden çıkmıştır. 

Merzuka gece eve dönmemiş, bir 
arkadaşında kalmıştır. Kadmın geç 
vakit eve dönmüş bulunacağrnı tah -
min eden pehlivan kapıyı açtrramıya
cağmı anlayınca arka taraftaki bir 
apartıınanın kapısınr çalmış, ''bahçe. 
ye sigara tabakası diiştil, alacağım.,, 
demiş, apartımanm arka tarafında. 
ki duvardan aralığa athyarak camı 
kırmış, boş bir odaya girmiştir. 

Oda kapısı kilitli olduğundan peh
livan kapıyı da kırmış, evde oturan. 
lan uyandirarak aramadık oda bırak. 
mamıştır. Merzuka evde !l1madığrn
dan araması boşa çıkınış, dönüp ~it. 
miştir. 

Bu vakadan zabıta haberdar edil. 
miş, evde oturanlar sabaha karşı 
sorguya çekilmişlerdir. 

Ertesi giin pehlivan, yazdığ"ı hir 
mektubu bir cocuk vasıtasile eve gön
dermiştir. Bu mektupta pehlivan 
Merzuka.ya sevgisinden bahsetmekte, 
eskisi gibi beraber yaşamalarmr tek. 
lif etmekte ve teklifinin reddi ihtima. 
1i ~rnrş1sında tehditlerde bulunmakta
dır 

Mektup Merzukaya okununca 
icadının korkusu artmış, bütün eşva. 
lannı baska bir yere t.asımıştır. Ev. 
den çrkarken de Bayan Emineye: 

- Yarın sab3h bankaya gidip 8.'\t
tıi!rm e•wa naralartm yahracağJm 

Demiştir. Bundan sonraı:n he11üz 
tamamile avchnlanmamı~hr. 

RövlenflF'·i,,e g-öre. bnnkadan dön . 
melde ofan M"rzuka yolda llüsevin 
l')ehlivanla k 0 .,.•n1rtc;mca Mr otomo'H 
le bini'> k:ı~Y"' - '~ icı.te..,ic; fl\kat peh" 
van :vetic:i., """hından tutmuş: 

- G<.>l . c:~n~ cı.övlivereJclerim var 
c:. .... ,~., hir m~hallehiclt· oturalrm .. 
Dem,ştir. 

Gayet sakin bir surette siSylenen 

Mahallebici dükkanındaki gar. 
son1ar bundan sonrasını biliyorlar •. 
Söylediklerine göre, arkaSinda siyah 
bir manto olan Merzuka ile pehlivan 
saat bire doğru dükkana girmişler, 
arka tarafta bir köşeye oturarak ta. 
vuk söğüşü ısmarlamışlardır. ticisi 
de gayet sakin bir surette konuşmak
tadır. Dükkan evvela kalabalık iken 
sonradan tenhalaşmıştır. Pehlivanla 
Merzuka hala konuşmaktadırlar. Bir 
aralık pehlivan garsonu çağırmış, iki 
sutlaç t'3marlamış: 

- Borcum ne kadar? 
Diye sormuştur. 

Bu sırada Merzuka atılmış, para. 
yı vermek istemiştir. Pehlivan buna 
razı olmamış, doksan kuruşu kendisi 
vermiştir. 

SILA.B SESLERi 

Sütlaçlar henüz yenirken garson. 
lar üst üste silah sesleri işitmişler, 
arka. tarafa koşmuşlardır. Hüseyin 
pehlivan kadına beş el ateş ederek 
yere sermiştir. Pek heyecanh olan 
peb1ivan tabancasını cebine korken 
silah ateş alm1ş, çıkan kurşun gnt-
1ağına isabet etmiş, kendisi de yere 
yavarlanmıştir. 

Dükk!nda bulunan müşteriler ka. 
çışmış, silah sesine dükkanın önün
deki işaret memuru 2317 numarah B. 
Fehim, başındaki tasla yetişmiş, ya. 
rahları otomobillere koyarak hasta. 
haneye gön rlermiştir. 

Tabanca yerde bulunmuştur. 
Yarahlardan Moerzuka Sen Jori has. 
tahanesine, Hüseyin pehlivai't da 
Beyoğlu Zükur hastahanesine kaldı
rılmıştrr. 

Kadınrn yaraların dan ikisi yüzün. 
de. biri ense.c:ılnde, biri sol kolunda. 
drr. Merzukamn hayatı tehlekededir. 
Pehlivanın da yara"ı a~ırdır Mama
fih hastahaneye göfürüldilğü zaman 
sedveye yatmamıs. Yürüyerek ameli. 
yathaneye girmiştir. 

Tahkikata müdde•umumf muavin. 
)erinden Bay Feridun el koymuştur. 

Madam birden atılmaz mı: ' 
- Niçin bu megativ röpons ya

piyoğsun mösyö Hogozyan? .. Ben 
Prenkipc çok seviyoğwn, avek 
plezir geliyoğdum !.. 

Artin şaşaladı. Kompliman ol
sun diye maval okurken karı baş. 
larma ekşiyiverirse işleri var. 

Şöyle sola çarketti: 
-Tarafınızdan eksküz lejitimi 

ma römersiman beyan etmişim 
Şimcik, adaya gitmeğe kalkar · 
isen tükürdüğün kraşe?i avale et 
mek olur ki bu da cenabın gibi 
bir kadımın orgöyüne layık değil
dir ... Ne demiş bulundum, bilir · 
sin? Dedim ki: (Ekselansım, Ma. 

nolyandan gördüğü hon maniyerler 
ve Takukyanda müşahede ettiği 
animasyonlar ilem vivifiyedir. Bu 
defalık, madamımızı bu ikisi röp· 
rezante etsin; bu akşam bu ikisi 
ni villana götürelim ! ) ... 

Ebenin çehresi somurttu: 
- Primo, benim taraftan de. 

likat bir röpons veğmedin mösyö 
Hoğozyan.. Segondo, ne zaman 
jurne bitiyoğ ve akşam oliyoğ 
Froso, Takuk, kendüitlerine ben 
karışmiyoğ .. Prenkipoda giderler. 
gitmezler, bu kestiyon ben karış· 
maz .. Git, onlarla konuş!.. 

Artin, madamr razı ettikten 
sonra işi ilk önce Takuka açtı. O
na sözü geçerdi. O, böyle gezinti
lerin delisiydi. Froso'nun adaya 
gitmemek ihtimali vardı. Dana 
için (Bu ne maskara adam ! ) diye 
arkadıan dudak büküyor, yaka sil· 
kiyordu. Takuk, Froso'yu kandı -
rahilird.i. 

tcadiyeli, Artin'in teklifini du
yar duymaz, Manolya'ya balta ol
du: 

- Froso, bu gece kıyak zevk 
sürecekmişiz; sakallıya davetli 
imişiz. Tombalisarun Büyükada -
da. 30 odalı bir köşkü varmış . Ha
rem takrmmı Nişantaşmdaki ko
nağına aşırmış. Köşkte hizmetçi
leri, uşakları, aşçıları, arabacıla
rı, bahçrvanlar1 hep tamammış .. . 
Her gece kanları başına toplar. 
en daniska içki sofralarını kurdu· 
rurmuş. Bizlerden kemancı Tat -
yos'u, udcu Aı~ağ'ı. hanende As 
tikzade Bogos'u, sizlerden kemen
çeci Anastas\ lavtacı Lambo'yı1 

çıfrtlardan santurcu Memahim'i 
hanende Arslan'ı cemedenniş ... 
Ay maytabmda, beş altı arabayı 
ardarda katar, eşeğe binmek ar
zulu1arı da eşeklere oturtup etra· 
fa ahr, büyük turunu, küçük turu· 
nu edermiş ... Bu gece yaşşadık 
be Froso'cuğum !.. Çabuk giyin. 
kmıan; 10 vapuruna yetişecekmi-

. ' şız ... 
Froso, ilk önce yüz bm"Uşturdu: 
- Sus vre Takukaki, istemez 

zevzevlik; bırak saka... Sen de -
eril riin o ki soyliyordu bu sakalli 
Bitpazar kosti.im var. Bu herifte 
kese boş ; bir metelikte kursun a
tiyor ... 

lcadiyeli, cevabı yapıştırdı: 
- He, önceki fikrim öyleydi ; 

g-öbeklinin ilk gösterişi de o idi 
fakat lafrmr geri almrşrm. lşin ci
ğerini Horozyandan örgendim .. 
Sakallının kansı fazla kıskanc:mr~ 
padi~ahın başına oturmuş ola 
büyük paşalardan birinin kı7I 
ımış.. Kocagr onun yalımına gi· 

dermi:ş. Bugünkü gibi Beyoğlulu o
laca~ı demler en eski uruhalan 
nr giyip, (bahçemde bahçıvanlık 

edeceğim!) deerek duvardan at
lar, bu tarafa dayanır imiş. Bu • 
gün de o martavallardan birini 
atıp bunda gelmiş .. 

Nihayet, Manolya Froso da yu• 
muşamış, adaya gitmeğe razı ol
muş, çabucacık giyinip kuşanmış. 
tı. 

- Haftaya bile kalmayız, ya• 
rm öbürgün gene buradayız ı di
yerek Ebe madama veda ettiler; 
evden çıktılar. 

Dana, kokonalarla birlikte so. 
kağa çrkmağa alışık olmadığı için 
sıkılıyor, utanıyor, on onbeş arlım 
ileriden gidiyordu. Takuk'la Fro
so Artin'le beraber yürüyorlard:r. 
Tünel meydanına çıkınca Artin 
seslendi 

- Müdürüm, çalgı ve ahenlt 
isteordun. O halde bir nebze isto
per et ve beni diğne !. 

Dana, tesbihi elinde, bir kena
ra çekildi: 

- Mühendisim, etraf ve eknaf 
zihareket. Vaziyetimiz hayli acibe 
ce .. Teklifin nedir, çabuk söyle!.. 

Artin, Adada tedarik edilecel{ 
rum çalgılarından hoşlanamıyacak 
larmı, biraz beklerlerse arzuya mu 
vafrk ve alaturka icrayi ahenk 
edecek bir takım bulabileceğini 
söyledi. 

Hacı, gene: (İntikam, inti • 
kam!.. Şıllıktan muzahref Pden., 
müteaffineden intikam!..) diye 
söylenip dururken: 

- İşini çabuk bitirebilir misin?, 
10 vapuııına yetişebilir miyiz? 
diye sordu. 

tcadteyli, göğsündeki altın fi-
yangolu, bilya şeklindıeki sautine 
baktı: 

- 10 vapuruna bir buçuk saa
timiz var. Horoz ne duroorsun, 
tabanı kaldır, Çukur sokaktaki 
santurcu Karib'in evine koş. Şa • 
yet bir yere çıkmış ise çalgıcı kah· 
velerini dolaş, dasniği bul; takımı 
düzecek odur! ' 

Dana, fağf on saatine baktL 
Dokuza on var. Mühendise meci
diyeyi verdi : 

- Nurum, vaktimiz dar. Ara• 
baya bin, avdette de araba i.le 
köprüye in .. 10 vapuııınu kaçrrrr .. 
sak heyamol çekeriz! 

Asri maksadı, vapurda Anı!eli
ki'ye rastlamak. Çünkü 10 vapu
rile döneceği, onun kanaatince 
muhakkak. 

Hacı Dana, peşinde Manolva 
Froso ve tcadiyeli Takuk, büyük 
hareketten beri ayak atmad1ğı tü
nele bindi; Karaköye indiler: A'. 
dalar iskelesine geldiler. 1 O da: 
kalkacak olan 14 numaralı ''Ay• 
dm,, vapuru daha yerine bile ya
naşmamıştı. f 

Günlerden cuma olduğu ikin
di yaklaştığı, Kadıköy ve Adala• 
ra gidenler az bu1 mduğu için is
kele tenhaydı. lcadiyeli tuttur • 
muştu: • 

- Üç çeyrekten fazla vaktimiz 
var. Bu saatte kahvaltı etmek a• 
detimdir. Froso, şişmanlamamaK 
ve kartallanmamak için az yer, 
Q:'Ün arası mide doldurmaz; dol ... 
durma7~a da biraz da safra bas • 
tırmaz? .. Ona da pandispanya 
i1em, k~trk olarak yüz dirhem 
~am fıstıO.r alalım! 

One rlü~en Takuk, ayak satıcı• 
hrrm, salaşlan sır~ l amaı!a başla-
dı. (Arkaaı yann) 
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tnmor~n Köfteler 
Satışımız vereslyediı 

Dikkat: 
[.ı ~ Yazan: Sadri Ertem Babseiapı Şekerci Hacı Bekir llaqs _... Tlrk dbiM depomncla __.,t--' 

1STANBUL - 18: orktlltra eMrlerl pllk yerli ve ecnebi Jırumap buır ft wr ı... elbiseler, palto, pardallcr, ~ 

Daracık bir oda. Yerde yalınkat bir Ona bakamta ayn bir sevkd, ayn 
79: Haben.r. 19,16 MaııOD operaaı: tıçoneu elbiıelcri ucm fiyatla bGJurswıua. Teni s9tJer ıetmlfdı'. 

§tlte, fietOnd buml)uruıuk, altındaki bir lazcttf. Mehmet fkind dersten son
insanrn vücut hatlarını bile saklıyamı • ra bahçeye çriarken paketini de bera
yan pestil gibi yorgan .. Yorganla yaa - bor götilrüyor, ne oluc ne elmu kay • 
tık ara.undan yemeniyle sarılmış bir bolur diye canının yongaeuu yanmdan 
baş. kocaman bir zııhifenin ağzından' C• ayırmıyordu. Dardilncü dene daha çok 
zanan bir dil gibi dikleşti. Pencereler- vardı. Saatler ona yıllar gibi urun gö • 
den kurıunl 11Jak bir sabah içeri giri • rünüyordu. Tenha kö1elerde köftes!n-
yor. den çimdik çimdik minimini parçalar 

Bir ses odada dolaştı: koparıyor hop diye ağsına atıyor, çiğ • 
- Haydi, Mehmıet haydi halk, mek - nemete kıyamadaa uzun müddet yasla-

tebe geç kaldın t. rup yatan kültelere dalıp dalıp katdin-
Sedirde bir kımıldama oldu. Batta • den ıeçiyordu. 

niyenin delik bir parçasından iki mavi Üçüncü dersten çıkınca her&iio öğ
göz panldadı. Sonra panldamasile ka - leleri beraber oyun oynadıkları çocuk -
panması bir oldu. Sedirde kımıldanan lardan birkaçı: 
çocuk öbüryana döndn, bilzüldU. Bü - - Mehmet, diyorlardı. Çe!ft1enin ya
yiikatıııe saç manplın küllerini kanı • nmda 5yle ~el çamur var k1 ehh_ O· 
tua karııtıra aealendi: rada köfte yaparız, unutma har 

- Haydi kalk .. Yumurcaklık etme.. Mehmet mağ.rur cevap verdi: 
Çocuk bir oyana bir buyana döndü. - Buıün benim yemeiim ne .. Ye. 

Gözlerini 2çmaktan sanki korkuyordu. mekhancye &ideceiim.. 
Tatlı tatlr gerindi, kadın ıslarla bağır • • • • 
dı: Çocukların bu nıuhaveresi ıl%e tu • 

- Maıayı indirlriııı alimallab,, Btt ne haf gelir, fakat ben me anlatayrm. ts· 
t.mbelllk... . tanbl.ıl mektepJcrfnclt bir~ bia hdar 

Ma~a pkladı. Çôeuk Jıaafif tertip •i· ıocuk vardır. Bu ~klar atı.mert ye-
lar &ibi, bağırır gibi seslendi: mek yemezler. Hocalan bu ıocuklan, 

"dGrdUDcıtı pwde~r. 20,30 stlld10 orlı:eatruı 

21,30 80n haberler. Saat. 22 4-1. 80Dl'& Ana 

dolu ajmsmm apekler malLlua bavadia aer 

v1.li verllecekUr. 

BOKREŞ - ıs.o~ : Orke.stra. 13,40 Or 

Şubemiz Sirkeci tramvay durak 20 
numaradadır. Fırsattan ıstlfade ediniz. 

keatra. H,SO: Orkestra 18,15 plll.k. 20,115 ki 1 
llM muaıkfıı( 21.n aenronııt konser. caoıd 1 11tta11lttll Valutt9r Dlreld&i... HAnları _ 
mark, Vidor, Frank, Strau.aııı). 23,21: haftt 

musM. 1 A.laarayda Baba HMam .l:I al _.lyılJe.inde Cami ..Upr 
BUDAPEŞTE - 18,20 ptlk. 19,SO Vlyo da J - J _,... cami İÇ nele ilü oda. 

ıa1me1 - Piyano 29•3o: Piyano koneert. 
21

' 2 - Mahmatpqada Kalcdar ham ah katında 39 aayda oda. 
80: Radyo salon orkestraaı. 23,115: "'PUttal" 3 - TaJatebW. Rültempaf a mahallesinde Papu oila ...., 
operum.m OçGııdl perdeat. 

VA.RlfOV.A -18,11: Hafif mu.tiki. 18,5tS ğında 22 •)'Ilı -laza. 
KWae korow. 19.30: KuhtellL 21: "Vaia.leau 4 - Holıyar mahallesiılcle ya i Po.ta ... aıe karfıamda 5 - &2 ~ 
Faatoma,, adlı opera, U,~: PlAlL yrJı düJ&:kin. 

MOSKOVA D 19,115 Rwı mutlk1ııl. 29~ 5 - Bahçekapıda Darrn.di Vllkıf ...... zemin btaHta .... 
Mikrofon Uyatrow. 2ı,ı15 : &&der. 22: llub telefoa aantralı olan yer. 

teuı dllıa.;e n8frlyat, 8 - EJiipcle Camii Kebir ma uHeeiain Haffaflar eebimda 
Bli:RLtN - 20,11: Yeni musiki. 20,~: 

Aktüalite. 2ı.ıo: Şubel'Ua e1181'lerinden aollat sayılı ardiye iaiacleki ana. 
1MaMri. ıaa: HUerıer. 23,30 Kualklll pıyea. 7 - Şehremininde Hacı ETliya mahallamm MnlniMme ca.1-
2'-IO: Efleneell b&lk mualldll, cfeıiJule 2 •Jdl mabdclema bo.ta11 olap eiyeTJD tarla. 

vtTAN.A- 18,l6; Koro kouerl.. ıa: KuJa YabrMla yazılı malaaller rsr eenesi -JU nihayetine bdar kiraya 
Wlf 20: ~. 20: BUro.,. &tölyedıul re veıiı.- ibere mçılr uttınaaya ~. J.telrliler 14 llİlaa 931 
J<>rtaj. 21: Klbik opereUerden (Va.nda Acil 
aeı. Karl Zlf.IPr). 22,815: Hafta Mberlert. 23, ıalı ıiiılii IUt oa ltete bclar leta.ı.l Valuflar Ba.-iıliialiitla .. 
ıo: o.s ıww&ktwL 24.15 qı.ıce11 DtUIDd. ~karat kalemine ıelmeleri. ( 1731) 

- Yapma be haminne.. Kallraca • yemek yemulc.r. Hoc:a1aı bu çocutılan, 

ğız i1te .. Daha güneı bile doğmadı .. yemek yiyen arkadaflamu psrop te B O R S A Jstanbul MiUi Emlik Müdürlüğünden: 
Hem benim kamım aç, yataktan kalkar- lçlenmeainler diye mektep bahçelerinin 
um kamım daha çok acılar. bir k6ıeıine çekerler, orada envai dlr- 8 • 4 • 938 Yıllık -iM•••• 

Hanünnenin yüzündeki nemrut bat- lil oyunlar oynatn111'. llbalanDda Jddls ip.retli olanJ8.... kira hede& 
lar Bilin~ aeYimli bir ihtiyar gihelliği Atker1ilr Oyanlan, tlccadrlr oymtla • rtade muamele gönm.l~nllr. Rakamlar Lira 

k .. u ....... ., ..... ft191111ını •· 
dudaklarmııı enanndaa göı: uçlanna n, jimaud1ı o,.ualıln', müaarfıft .,_ • Yenifehir: MaJW1.ı Kaya IObiı 171 1&yıh n: 72 
kadar bütün yüzünü Mrdı. Kadın: lan milhendielik 07-.n ıM. P A R A L A R 36 

- Sen, dedi, hele kalk, töyle yO.d1. Çok defa,.~ fee"lrlan girip ye• •ı.wtra Galata: Y-ihps iekelM IObjı 1 ayıh araa: 
nil yıka bir kere. Ben sana ekmek la. mek yeyem.iyenler ~eameaillln diye, •1'w+Jort Küçitkpanr: DlluuecileT Mlratı 93 • 95 ıayılı dük ... : 38 
zar\&eağmı.. Nar gibi martıhnq ek • aç çocuklar bir orkeatn tqfdl ederler, • .._.. Day•taa: Büyük Yeni han birinci kat 32 sayılı dükkan 24 
ı:.ıek, altı kat kaymaklı elı:mek lıadayı • 8terter, prlalar .a,terter. Hattl '-zan == Tarlahap: Çubr IObğı 43 aydı nı 180 
hnduı daha tathcbt. bu açhlı IOttnde Ilı; ~1ı:far t.h~efe · Kurtuluı: Örtme sokak 9 sayılı ev: 48 

çoc.uk y&Unil yıkayıp mangalın ı... tinin bir klfAMle pl.,eder __,. e.terw 
ıma g~tifi saman, hammi.nnenin, ek. ter. Pallat ._ .... ..,..,_ Jd llÇ p. Yabnda yazılı mallar 7 - 4 - 936 ıalı günü saat 14 de hj7&" 

mek tenekesinin içinde Nuhunebiden ealdarın ea 9* ~ .,_, • farın.ela yazılı muhammen yıllık kira bedeleri üzerinden açık art-
kalma diyebile~ğiniz, elariek kabukla • •?9U piyd ~ ....u, .. JıNp 1" tırma ile ve kira bedelleri dört müsavi taksitte ödenmek şartil• .. ., ... 
rmı çıkl'flP ma,.nm Mftftde Jmattri111 •tudaa mart s6Jllmek, ne ....... ta-11--------------tlkiraya v•iiecektir. ı.teklilerin rede yedi buçuk pey akçelerini vak-
nı götdit tim yapmak, ne~ ne ele at. C il K L il il ti maa)Te8İndea en-el yatırarak iclarede mütqekkil 1abf komia o-

~;~ •J1.raftan vüzünU entadainia .... arah OJ'UllU OJılUUllrbr. •"-*9 •• ·~ &.*'17 nuna ca tlan. (F.) (1532) 
ğinc silerken ~bür taraftan çatır satır Hattı bPye ve top oyunlatr Mle ~o. ••ı,_11 O.,_ • .,..... OllOtt 
kabak kemiriyordu. euJdan 1'a nmmlda taımıyor. Hele • ._. ısa. • llllllııa U'llll 

- Haminne bee, dedi, eeh!.. Kuru Melımlt 1"ı .,.,._oya..,._ ~ •JıllllDo 1007Be •V&l'flJft Un6 
M.h.... Vlllm mitHelliJifinden: kıymeti muhammeacai. 

• BrQbll "'10ib • Bud&Mtıl "Mlll.I 
kumya gitmiyor .. Biraz- kapr peyni • bimi scvme.zdi. Hocalan da anine oe- •AllDa 8SmD •Bala'll 1atlBH 

Mahallesi So1ratı Numarası aennt 

rt o1sa f lana öiJenleri _....,.ter inpt etme- • 01B fN 1.... • llıılpejf 8' IOIO 
Hobyar Mimar Vedat 9 650 Muhıinotlu hanmm ht kı • 

tında bq oda ve bir meydan~ 
- Ayol, ben baknl mıyım, adam oı terini, piyeılN" t...n etmelerim, ı..ı.. ....,. "'814() •T• n lı.'74& 

kazan sonra kuru eb:ıek yemeıtı de. bek veyahut slçek rnmi yapmaJumı • • t t r 1.11 • 11 ı ıl •• M 9(M) 
Hobyar Türbe sokağı 9 600 Oıt katta dört oda. 

- Lokma &itmiyor be haminne boia- isterdi. Amma Mehmet ve ubdat'a - •.... WI» • .... .., » ıorıo 
zıındanl : , 41t!\ n terkot ~eımestnfrı yanmc!ald çamur• il S H .A M 

- Biraz au iç.. ~ tu yerde çamarta a,nemaya bay!lrrltt • it Bulree 10.SJ 1'ramft1 v,ltJ 

tıbu akar kiraya nrilecefjndcn talip olanlar kıymeti muhammenenln ytızde 
yedi buçuk pey akçelerile ı 7-4-936 ca rna gün il aaat ikide tst2nbul Evkaf mU ' 
dlriyetinde mütqelclcil komisyona müracaat eylemeleri. (V. No. 14972) 

- İçtim gene gftmlyOT.. eh. IChnl pmınrclaa fınn yapar kimi n, •DO • (.'ILABtıo ıo llJ 
Kadın dahiyane bir tedbir bulmut P kimi d8\lıb .. Her rt1ft n:ak 91e:ı1c ça- .., 1111 ODJ99 Dl&. O 00 

bi yetinden ımıım, ok gibi mutfat:a koı- ınurlan avuçlan içinde lrmra Jımra -. _...., ll flıll Dil. llOO 
tu. Mutiakfan ıttller abediyordıu k5fte taklitleri ya-•W'.. -.na llmll •• IW.7a UW 

. de r-- U. llptlı .W fark m. .... l,W - Salnn ekmeği yıyip bitireyim. • Bunlan a~a•.._- _,_ra .. _,_,!tJeri n- _..._ 
... WU& &•- U&A&l ur' Pomemontı tı,00 Tel-... J 00 

me, sana bak ne iCtireceğim .. ? katık... tUne yerlqtirirler, bir defter kapafitell---------------111 
Kadın, elinde ekmek brçafrnın sır- köf telerl yetpueliyerek sözde pftirir • latlkrazl• Tallwlller 

&na ıiltlilmilı, fmdıkt.aıı biru daha bO- ter. 
,.ek ~r parçasına benftl' bit "7 · Hoca btmlan bç defa b8yie lıuf9 o-
le içeri ghdi. • yunu oynarken g8rdtl: 

• - Hadi bakalım, ıunu kızam:q ek • - Haylular .. dedi. Siz 1dJfted ola • 
meğe aUr .• Birinci Amerikanla kavrul - eatc.nu. Ev yapınıs. Mimar olunu, 
mut k5ften!n yağı.. resme çalıpnız, biraz zevkiniz lnçelsiı\. 

• 1911 T.Bor. 1 26.86 .... Ulll \JU,W 
• • • • .a 2i,W Tr&IDT&J IJ1.'70 
• • • • m 111 ı1 RıbıllD ı' <r> 
ı.a.n.11111 91 tıO • AMdOl8 1 fi 1U 
.......... 11.00•A...solaD <1Si O 

1121 A .1ı1 1000 A.Dadoha W 60Ul 
• 8. Emırum ~. • M.Dm'DNIJ A 49 ll6 

Çocuk ettndekf ekmek parçaama Biraz ıüzellikten anlayın. ! .. __ , __ ._ _____ .... __ _,, 
köfte yağını sıvarken, kadın 9e91eniyor- 13u sözler çocuklara kar etmedi. Ho- rµlawf oldup için çamurdan ,apslmıı 
dU: ca ha.demelerle suyun baıınr tutturdu, &ibi brahru, acayip ıeyterdl lllDIDA-

Zahire •atııı 

&.taDbul &le.ret Ye sablre bonumda d 
maame.le rorea (kilo) maddek>rı 

Kf. P. Kf. P. 
Ne\f"l: ıı:n a.ı !!n çolr 

Buiday ()'1.UD'•plc) 8,10 

" (...-t) 6,10 6,17,& 

" 
(kızılca) 6,15 7.10 

Hqhaf ei,..L 14 
Yapak (Anaclol) 48 49 

" 
(~) 66 

Vıqak derilİ çifti 1400 
Tilki deriıi çifti 277 1800 
Porsuk cleıUi çifti 660 
Çakal --- çifti 180 
Tavf&ll deriai adedi 20,I 

- Ellerini yıka ... Çabuk der1e yetif, bu camur oyununa mani olamadı. ~o • Ne de olsa köfte idi ifte .• Hatti zencin 
bak sana iSlle yemeii için de köfte ko- cuklarm topraktan kMte yaprm ma • çocuklardan biri köftelerden birine ya
yuyorum... baretleri tunden güne arttı. O kadar rnn lop yumurta .erdi. Amma lıleh • 

tki köfteyi iki dilim ekmek arasına ki öflenleri onlal' çamurdan kafte yap. met buna yanapadı... ı:..-------------....; 
ı1kıınrdı. Ve bir gazete parçasına sar- tılar mı adeta açlrklannı unuturlardı. ikinci derste senıin, çocuğa köfteye 1------=-=-------
dı. Bazılarının çamurdan köftelere bakıp bütün blr JUDIUfta teklif etti. Mehmet lıtlara sanlı ekmek Ye köfteler bir bam-

Köftelerl g6rllııce çocuiun yUzü de- ağd:ınnın sulandr~mı bflirim. •erecekti, sıranın kapağını açtı.. iki 9> lede açıldı. Bqını sıradan •talı mdlrdi. 
ğişti. Köftelerden birinin acundan bir • • • culc araamda, köfte ile yumurta miba - JC<5ftelerine tatlı tatlı blktı, bir parça -
ipe ucu kadar kopardı. Mehmedin k<Sfteleri, 0 gilıl mektep- deleai baklanda müzakereler olurken cık ta acundan kopardı. Afzma attı. 

- Haminne be ı .. ne tali .. Her zaman te de hadise oldu .. Çocuklar taıeffn.te muallim itin farkına vardı .• Az daha Hoca Mehmedin bqrna dildldl. Gaz-
köEte yapsaııal. biribirlerinc haber veriyorlardı: Mehmet ceza alıyordu. Nihayet rene leri dönmüttü. Hiddetten mlithit de • 

_ Hay k<Sftehor hay.. Tadını aldın _ Mehmet köfte ıetirmif.. ~ köfteaine kıyamadı .• Onu zen"in çocu - mirci k8rtlfil gibi toluyordu. 
galllr.t. Uç aylıktan aldığını zaman it• _ Mehmet köfte getirmiş.. - .- funa vermedi. - Şimdi, dedi, daha t1mlı a3y10yor-
na köfte yaparım .. Ne yapayım talihine _Sahici mi.. Yalancıktan mı? • • • dum. Bu camurlarla oynamayın diye ... 
küs; baban •i olsaydı .• Uç ayda on Ji. - Sahici be .. Sahici. Göz6mle gar • Yemek paydosuna on da}dka falan Hoca, çamura benrlycn ılmıiyah bfr 
radan sana ne yapaymı a çocuk!.. düm. bir ıey kalrmttı. Mellınedin karnı zil toprak k8ftesinden farkı olmtyan ekmt-

Harninne manıalın içinde yanık k(). - İnanma çamurdandır. o öyle iyi çalıyordu. fi kaptt, Te her gGn topraktan k3fte 
mür bulmak hillyasile maıayı öteye b e· çamur köfte yapar ki.. Hoca, gene aynı eda ile: yaparak gftndilzlerl açhğını avutan çr. 
Tiye savururken, kapı çat etti .ı çıldı . Son Hiç kimse Mehmedin köfte getire - - Bahçede kimi çamurla oynıırken cuğun, bir gOn mektebe yemek getire • 
ra ayni ıes .. Kapandı. bileceğine inanmıyordu. Hali vakti ye- 18rUrsem cenlandıracağun. ceğinl aklma bile getirmedi. 

• "° • rinde olan1ar.n k8fte getirmeleri ga - Diye bir llftır tutturdu. Bir paket acık pencereden dışanya, 
Mehmet, bugün öğle teneffüsünde yet tabirdi. Pakat Mehmedfo k8fte· g r-. Mehmet ders zilinin çahnmasmı bek deı1i%C - mektep sahilde idi - fırladı 

artılı: yemekhaneye geçecek, 5ğle yeme• tirmesi !.. Xryamet al4meti !. tiye bilecek halde de~ildi. Damarlan çe- Ve ho: a hiddetli hiddetli sövledi: 
il yiyen çocuklarla beraber yemek yi- Mehmet, köfte getirdiğine inannuyan ldliyor, &Ö%leri karanyor, kulaklannda - Artık dershanede de mi çamurdan 
Jeeektl. O- 1J1e reliyordu ki, onun arbdatlannr, birer birer clertbaneye dıtardan gelen ıeıler kayboluyor, ho • köfte vapacaksrn be çocuk? 
t8!telerlnln 1ezzetint dUnyamn biç bir götürüyor .. Sıranın kapağını &Ç!}'Oi' ve canın aeai bir sinek vu:ıltıaı halini ah - Mt"hmet o Ş?Ün öğ1evhı terkoı e" -
ahçm tılmtn edemudi. Sonra k<Sfteler köft,..leri P'Öaterlyordu. yordu. meainin aemtine uframaıiT. Salıllde do-
M de ~ Jlpdmııtı. Vakıa k8lteler pyet u yalda tn - Elini kendili delil mideıi uzattı. Ki.· la cö.derle encini cöıledL 

Takvim 
SALI Ç.....-bl 

7 Nisan 8 Ni•ll 
1 Slıluharem l61ıı1uJı.,...0 

QQa dot1lllJ 5 :·n :ı; 88 
GUD ballfl 18.39 18.~9 
Sabah namazı 526 ~ Sl6 
ôg!e ~azı 12 17 12 17 
tkbHI ıtamuı 15,45 15.~~ 
Alqımn aa.zı 18,.1!8 18 q 
Yat.il namazı 20 ll 20 fj 
1ma&lı ~.5J 35~ 

Tdm geçen gOnlen 9! 98 
Tdm kala g1lnJer1 !68 !61 

Bu akşam saıf. 
20 de 

TOSUH 

Türkçeye çevU--. 
S. Jlora1 

Fransız tigatro•a 
HALK OPBRBTI 

Bu akp.m saat 
20,45 de 

FLORYA 
Z~o Dalmas türkç 

olarak rolde 
Yuan: Nezihe Mu 
bittin. M iizik: Sezai 
ve Seyfettin Asaf. 

Gi§e gündüz açıktır. Tel: 

KONSERVATUVAll 
8 inci Konıer 
öMER REFiK 

AUSEZtN 
8 Nisan 1936 Çarpmba uat 21 ., ' 

SARAY S!NEMASIJfJl 



7 - KURUN 7 NiSAN um -
Sadri Ertem'in fikirleri: 2 · Poll• haberleri~ 

Parasız 
Doktor! 

Almanyadan -+azws;s~ .... '-'.... ~-..-., ~ .. ,_,_~ ~ --

Ayağı kesildi : 
i"918 den sonra edebiqa- Ali oğlu Ekrem isminde bir işçi 1 

dün öğleden sonra Sirkeci garında 15 

1 Bir 

1 

ticaret lıeyeti 
geldi 

tımızda qeni ufuklar 
"Ferdiyetin kalesine çekilen ve 
halktan ayrı yaşıyan bir san'atı 

anlamıyorum!,, 

ton nğırlığmdnki bir vagonun altında 
çalışırken vagon birdenbire çekilmiş. 
işçinin ayağı topuğundan kesilmiştir 
Ektem hastahaneye kaldırılmıştır. 

. 

Ka1Jın biraderinin 1 

burnunu kesen kadın I 
Tahtakalede Deveoğlu yokuşunda 

oturan Fatsalı Asime isminde bir ka
dm kendisine tecavüz ettiğini söyle
difi kayinbiraderi Abbas'm ekmek 
bıçafile burnunu kesmiştir. Abbas te- ' 
d&vi altına alınmıştır. ı 

KURUN okuyucularına yeni bir 
hizmette bulunuyor: Parasız mua · 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Us-

,. 

i küdar taraflarında haftada birer gün 
KURUN okuyucularmı parasız mu • 
ayene etmeye hazırdırlar. Bundan is
tifade etmek için sadece KURUi\; 
okuyucusu olmak ve neırettiği -
miz kuponlan kesip biriktirmek 
kilidir. Yedi kupon bir defa muaye . ! 
ne için yetecektir. 

Almanya ile aramızda mevcut otan 
ticaret anlaşmasının müddeti bittiğin· 
den bu anla§mayı yenilemek ilzere 
müzakerelerde bulunmak için Almazı
yadan bir ticaret heyeti gelmiştır. 

Alman Finans Bakanlığı müsteşan 
Bay Vilher'in başkanlığında olan bu 
heyet, Finans ve Ekonomi Bak111hğı 
müşavir ve müdürlerinden ve Rayiş 
banktan olmak üzere beş kişiden mü
rekkeptir. Sabi Ertemin edebiyat anketimi

ıe verdiği cen.bın ilk kısmını dünkü 
laYJDua koymuştuk; bu cevabın 
fkınd kıounı da bugün koyuyoruz. 
tfuhantr, nallerlmize Ankaradan 
~P sfinderdlfl cevaplarda 1918 den 
lollra Türk edebiyatına açılan yeni 
lfuklardan ba,bsederken Türkiyede 
'-odern sanayi ve köy mevzuları et. 
?atında vücuda getirilmekte olan e
debiyattan bahsdtikten sonra şu su
l'ttle devam ediyor: 

- Tarkiyede şehirlerin hayatında 
lıfr kaJ1UlfJD& nrdır. Bunlann ha. 
hbnı apart:ımanla küçük, müte\·azi 
etlerin mlcadelesi, küçük dükkanın 
H1iik fabrika önünde can çekişmesi 
teklinde ifade edebiliriz. Betonla 
lttrpiçln kavca ettiği ve bu kavganın 
lliklerı kadar işlediği bir zamanda 
°hlnıun edebiyatta akis bırakmamış 
Ohaı.ası mUmkUn değilidr. Nitekim bu 
1-ntm akisleri, bugünkü neslin en 
01run eser kadrosu içindedir. 

Kay ve sanayi hayatından bahse
den edebiyatta mtisbet görüş hakim 
S.. de 1918 den sonraki mistik edebi
ht da bunun nümunesidir. 

lhltt aparttman hayatında erime. 
le bqlamuı, fabrikanın ynnında tez. 
tllun kayboluşu, küçük ferdiyetin 
Yerın.ı nlzaınrn, otoritenin kaplayışr. 
lcollektivttenin taz:>ikinf arttmşı bir 
"tli ean adnntısı, betbinlik, derbe
d~lik, nizam düşmanhğJ, mfüıbet 
dıı~lllleeye aykın tefekkür tarzınm 
dohlas•na sebep oluyor. 

l>aul Valery'nin "Lere do mond 
finı Commence., detfffi ~• Georges 
Ouhamel'in "Scene de la vie future,,
Unde şikiyet ettiği bir mahşer için
deyiz. 

D&nya mikyasında ıztırabın bizde 
de akisleri wrdtr. Netip Fazıl'da 
toDla§an mistik şiir bunun on yıldır 
ietellisini veren bir kudrettir. 

Şehirdeki hercil mercin türlil tür. 
it nıümessilleri vardır. Bunları ay_ 
1't anı tetkik eden bir soı:ıyolog, dev
lbaıtz için en orijinal etüdlerden biri. 
111 1'11pwnş olacaktır. 

Şehı-ln orta halli iManlannı bh
Jn eden bu edebiyat cereyanında Pe. 
hıarnm "Dokuzuncu hariciye kogu. 
9',, nda ruhu tahlil edilen insamn 
"11.arblye - Fatih,, de nıhundaki sos
hı herril merç gösterilmiştir. Da. 
.. evvelki devirler bu cins tahlillere 
tb-ıaemt~tir. 

Bugün ümitliler, ümitsizler, teselli 
... lanlar, lakaydler, hafızayı inkar 
'«enler nrdır. 

Der şeyi suurun çemberinden sıy. 
l'tlarak enko:ıslyanda arıyan şiir ce
te1a1q da 1918 den sonra bizde, Er. 
tt111ıent Behzat,. Hayri Muhittin gibi 
'-Uınessiller bulmuştur. 

Rllslzme dönmek istiyen, ve klasik 
~her içinde dün •a ıztırabım doyan 
"e teklltendiren şiir örnekleri de bu
tGıatn Terimidir. 

Alamet Muhip, Cahit Sıtkı "Hul
hh Alemler,, tasavvurunda ne kadar 
'-11vaffaktrrlar n ne kadar kalitl'li. 
dftler. •AJJo allo,. adında bir şiir 
~br fteFeden Mümtaz Zeki ,.e Mus
ltta Niyazi egzotizmi Halit Fahrinin 
lftıuı, Çin anlatışrndan daha kuvvet
li duymuşlardır. Fark. bir sedef 
•dasında Hindistan cevizi ı?Ölgc~inde 
lalırltrb tüylerini açan medar kuşları 
ile kömUrcü den•Jcri arasındaki fark. 
ttı-. 
Şmet Hlfzi, Fazıl Hiisnü. tlha. 

-.. Bekir. Ertu~n 1 Şevket, lsmet 
lftsnu. Feridun Fazıl Hayrettin 
İrlırm, yep yeni görü~lerJe ı?ele11 
~brt Esad. Ahmet Hamcli ı::iirde 
~I '8Umdan önceki ı?ökd' a
~11 Mmlt Kudsi hur,-iiniin kn·mct. 
~d• birer parça diye ~östcriJelıi. ... 

' - 'ftrldyede Halkevleri etrafın-

da biriken bir hayat vardır. 136 Hal. 
kevi Türkiyede kültttr üzerinde çalış. 
maktadır. Bunun da edebiyatta akis
leri olacaktı. Bu akisler fimdillk 
sanati gayeye feda etmif gibi sözü. 
küyor. Bu Topluluktan ı;;enf bir es.. 
tetiğin dolması ~ok· mümkündür. 

OSKUDARD YANGIN - Diln 
MUAYENE YERLERi 

İltanbal için muayene yeri Kurun : 1 

idarehanesidir.Okuyuculanmız, Anka 

Alman heyeti reisi, henüz müza
kereler başlamadan bir şey söyliycmi
yeceğini ve İstanbula gelmekten. bU
tün arkadaşlarile birlikte pek mütc -
hassis olduğunu anlatmıştır. • 

Behçet Kemal, Münir Müeyyet, 
Kamıran Kadri ve bir çok yeni pirler 
bir neli milli romantizm ve destan 

Uıkildarda Pazarbaşı mahallesinde Mir 
oğlu sokağında Yorginin 53 numaralı 
evinde baca tutuımuş, söndilrülmüş -

tür. 1 
HAVAYA SiLAH - Beşiktaşta o

turan balıkçı Ali evvelki gece evine 1 
dönerken havaya iki el silah atını§. • 
kendiaini tutan bekçiye kafa vurarak l 
c;eneılinden yaralamıştır. 1 

ra caddesinde Kurun idarehanesi ya 
nında "V AKIT" kütüphanesine mü. 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini eösterdilderi takdirde ken
dilerine bir veaika verile~k ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi cilnleri öğ
leden sonra saat 14 den yirmiye ka
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi . 
!erini muayene ettirebileceklerdir. 

Heyet dün akşam An!mraya gitmiş 
tir. Ankarada on beş gün kadar knfa
caklarmı ummaktadırlar. 

edebiyatı aramaktadırlar. 

5 - Bugünkü hayatın da kendisi
ne göre bir mizahr vardır. Bu miza. 
hı hececiler şairken Refik Halit ya_ 
pardı. BugUn onan yerine hecenin--------------
en kuvvetli iki unsaru Yusuf Ziya ile bonlann sayılı elemanJandır. ~ 

Orhan Seyfi geçmiştir .. Fecriati pir- 10 - Bugln de ayakta duran ilim 1 

Jiği ile işe başlıyan lbrahim Alaettin adamı Köprillü ile Ali Canibi istisna 
de büyün talan ile mizah edebiyatın. edenek eski denin edebiyatı bir ilim 
da tutundu. gibi tetkik eden insanlan pek yavan ' 

Yusuf Ziya ile Orhan Seyfi hece şeylerdi. Nitekim adlannı bile Jıa_ 
ideolo,iisinin dar çerçevesi ~inde kal. tırbyamıyoruz. 1 
salardı, yani Halid Fahrinin dediği Halbuki bug1ln bir Nahit Sırn, bir .ı 
tahakkuk etseydi çok kötti bir ~ey o- Aglh Sırrı, bir Sadettin Nüzhet, bir • 
turdu. Eski g6nler i~iD rtl•l olan Ali Nihat, bir Mustafa Nihat, bir 
şeyleri mektep gayreti ile yeniden Haan Ali, bir Sabri Esat, bir Mf'S- 1 

hecelemekte nırar, kadirlerhtl dtişü. ut Kemalettin olgun· hiiviyetlerle or.

1

1 
rürdü. $iir janrlannı dellştiraeler. tadadırJar. 
di, bir meslek değittirmlf olmanın itti. Ben bu denin bll~O!lano ı;c;yle 
hamı albnda kahrlarclı. En zeki, en yapryonllD. Hececiler böyle bir Jle_ 
güzel yolu tuttular. sap Çlbramazlar. 

1918 den sonraki hayatın l~nde _ Ne yapmak fstlyOl'IRlllnT. 
hiç de itibarsn olınıyan birer kıymet - Nemf istiyorum, halkın rulnma 
oldular. 1918 den 1918 e kadar şi. Rode'Jıfn tunç1an, Ffdyam mtr- 1 

ire mal olanlar, 1918 dea ~onra ~ merleri sibi kttllanmakl Halktan al. 1 
bir boşluğu doldurdular. Şımdl ru- dığımı gene halka nrınek... j 
z~l nesre mal oldular. F di t• k 1 • kil 

er ye ın a esıne çe en ve 
ualid Fahri.Ye a~lince~llQ .h•ca. ~.._. •rıf! ,...ph. Mr -nah lrnta.: 

cilerden bahs etmesıne dogrusa pek mıyoruın 
aklım ermedi. Çünkü kendisinin asıl 
şöhTetiniy apan eserleri aruzla yazıl
mış parçalardır. Bir zamanlar ~
tan haıniyetile .h'ce yazdı. Fakat bU
yü!c harp mütarekesinde heceye yap. 
trğı hüeumlar, hgünkü miidafaasnt
dan çok daha kuvvetli idi. 

Faruk Nafiz de Yusuf Ziya ile 
Orhan Seyfi gibi y'ni hayata yeni 
c::artlarla intibak etti. "Caaavar,, 
"ilan duvarları,, 191~ den · sonraki 
ideolojinin ifadeleridir. Bunun i~in 
şarkın sultanlarındaki Faruk Nafiz 
ile Canavarı ya1.an Faruk Nafiz ay_ 
nı safta değildir. . 

Nasıl ki Nur haba'yı yaDJI Ya. 
kup Kadri ile Yaban'ı yazan Yakup 
Kadri aynı ideolojinin adamı değil -
dir. 

6 - Ilngiin 8af şiir ve nesir de 
örnekleri az olmakla beraber, gtinden 
gfine şekillenmektedir. Nazım Hik
mette, Erciiment Beıtzatta. Nedp 
Fazılda. Muhipde, C.ahit Sıtkıda 
izlerini gördüğümüz bu şiirlerin ya. 
nında Kenan Rulusinin nesrini unut. 
mak hata olur. 

7 - Bugün, 1918 d'n önteki ideo
lojinin hatırlaıaadıti bir janr •ardır: 
Tarihi roman. Nizamettfn Nazifin 
"Kara Davud,. u, Va.Jinın "Baltacı 
ile Katerin., hikayesi, ve 1\1. Turhan 
bu iannn başl:ınblcrm ifade etmekte
dirler. 

•Avam 1'ev3mdrr" kültürünün 
gübreliğinde yetişen çeyrek mUne-v · 1 
ftl'ler fçin bir mazi yndigftn o1ara~ 
halk hiçtir. ı 

Ben halkın allahlığına, yani o. 
rljinalitenfn halkta bulunduğuna ka. 
nilm. Bu hükmü verirken sanab, fi- · 
kirleri telkin için vasıta addettiğimi 
sanmaınalrchr. Anlathğnn nokta1aT 
suatrn büRyesl hakkmdadtr. ÇUnkff 
banll göre !lftnatm dünya mikyasmda 
kf seyri, deTfrlerln hakikat telakki. 
si 6nündl' yürümüştür. Sanat ta ili· 
giinilndaberi proble•lerle baş haşa 
yürtlmffştilr. Bu problemler ~öyle 

bir sıra takip etmiştir: Madde prob
lemleri (sanat, ilim maddene meş. 
gol oluncrya kadar onu kendi h11du. 
do itinde besledi), sonra hayat prob. 
lemini ele aldı. Hayatın biyolojik 
telakkisi ilme mal olduktan ~onra 
psikolojik problemlere el uzattı Psi. 
koloji bir taraftan ilim haline giri -
yor, ilim haline girdikçe sanat en. 
konsfyanı deşmeğe çalışıyor, Ve 
son problem olarak sosyal mesele. \'t' 

kollektif ~aur ve kollektif hadise sa. 
nat mevzu11 halindedir. 

Bizim için madde, hayat, psı1rn 

loji problemleri müshet ilmin labora. 
tuvan olan bugünkü Avrupacla mev. 
cuddur. Onu rönesan.c;tan gelen kay
naklarile almak zarureti vardrr. B1• 
görtlı kuvvetile sosyal problemleri 
miz sanatın diline verilf'bilir. Artıl; 

bir ihtilali, bir sosval hadiseyi, bi•· 
hadise kahramanı bir sa liıs verinf' 
koymıva ntani olacak hic bir ~ey yok. 
tur. Bence tabiat, mürerret psikn· 
loii mevzuları rok iqlenmi~tir. Bizim 
icin tekrar onlara dönmek. motör 
mC\•cut iken ~·eniı1en motör k:tdın~ 
ralıtmaktrr. Halbuki sosyal sah~ 

1 
tamamen bostur. • 

- ~evdik1eriııiz? 

1 

OSKODARDA 

Uskildar için muayene yerimiz Us
küdarda Ahmedfyede eczane yanın -
daki 20 numaralı evdir. Usküdarlı 
okuyuculamnIZ da cumartesi günle 
d öğleden ıonra 14 ten yirmiye ka -
dar yedi kuponla birlikte bu adrese 
giderlerse KURUN doktorunu ken • 
dilerini muayeneye amade bulacak. 
lardır. 

RADYOLOJtK VE OPERA TIK 
MlJA YENELER 

Doktorlamnu: tarafından muay
yen gilDIUde yapıJmı muayenelerde 
bazı radyolojik " opcratilr mua. 
yenelere ihtiyaç buıl olduiu ıörül
mÜ! ve bu &ibl bastalardaıı 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Xadrk6yünde Moda caddesmdc 
Röntkcn a~ lt&atlcaa mL, 

~'~auıar ;Bay K'lmllln maayenehe- -

• Denizyolları 
iŞ LETMESI 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaş 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

Han telefon: 227 40 •••E 
ld.:ıremiz kömür nakliyatm 

da kullanılmak üaere, pazarhll 
suretile yetmiı beşer tonluk 4 
adet yeni mavuna yaptırılacak
tır. Taliplerin şartnameyi gör. 

mek :çin, 10 - 4 - 936 tari· 
hine kadar her gün l:.evazım 
Şefliğine müracaatlan. (1705) 

Yalnız bu h~ftaya mahsuı 
olmak üzere bugünkü Menin 
yolu postuı yapılmıyacaktrr. 

(1814) 

ZAYİ - 1332 ıeneainde İstanbul 
kız sanayi mektebi dördüncü arnrfm -
dan aldığım tasdiknameyi kaybettim, 

alacağım. Eskisinin hükmi! 
-~-~-40 Leman J.dil 

ZAY1 - 123 No. lu müstahdem kar
nemi ı:ayi ettim. Yenisini alaca~mdan 
eskisinin hükmU yoktur. 

nesine mUracaat edeceklere azami 1• 

tenzilSt ve teshillt gösterilmesi 1 
kararl8§tmlml§tır: ancak bunun. i. 
çin &ıce fdarebanemiıre yedi kupon 1 

getirmek ve saflık ıe"isimizdcn tl 
bu müesseselere hitaben bir tezkere --------------
almak llmndrr. 

Sultanahmet ticaret mektebi Peyk • 
hane aobk No. 59 Nuri Ablpa. 

Doktorlanm11: iatiyenlerin tan.f -
yon una da bakacaktan gibi Belso • '' 
ğuklufundan, kulak hastalıklarından 
§İkayetleri olanlann da temin edi • 

~ len miltehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen gfinlerde parasız 
muayeneleri de kararlaştmlmıştrr. 

KUPONLAR 

Kuponlann ne§ri devam edecek • 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı• 

rasrna riayet etmeye ı:aruret yoktur. 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 

kazanmış demektir. 

AÇIK TEŞEKKUR 

''KURUN" doktonına müptela ol
duğum ve senelerce muztarip oldu -
ğum hastalığımı gösterdi. ''KURUN'' 
doktoru beni parasız muayene, teda
vi etti ve ilacını da parası~ verdi. 
Şimdi tamamile iyileıtim. Ağnlanm. 

kalmadı, qtaalmn da mükemmel ye• 
rindedir. 

"V AKIT" evi "KURUN saflık'' 
servisine okuyucularına yaptığı bu 
büyük insani iyilikten dolayı alenen 
teşekkür etmeği bir vazife görüyo -
rum. 

Ortaköyde Mandıra sokllğmda 18 
mütekait gümriik memurlanndan 

ö. LUTFI 
lstanbul: 6 Nisan 1936 

. ....................... ·--···-.. ·····-----·· : 1 
Parasız ı 

: Muaqene kupo,,a ! 

latanbul asliye üçüncü hukuk malı • 
kemesinden: 

Beıiktaıta Valdc çeşmesinde Acnt1 
sokak 10 No. da oturan Fevziyenin ke>o 
cası Mahmut aleyhine açtığı bo§anma 

dana anuhali müddaaleyb Mahmu -
dun yazılı adreste bulunamadığından 

dolayı (Tan) gazetesinin +-3 963 t-. 
rihli nüshasile ve bir ay müddetle ilin 
edilmiş olduğu halde mumaileyh Mah • 
mut mahkemeye müracaatla dava arzu
halini tebellüğ ve müddeti kanuniyeti 

zarfında cevap vermemiş ve işbu bir ay 
müddet de geçmiş olduğundan davacı • 
nrn müracaatla 5-5-936 saat (14) 
tahkikat günü olarak tayin olunmuıtur, 
Adı ieçen Mahmut mezkur günde mab· 
kemeye gelmez veya bir vekili kanuni 
göndermezse hakkında gıyap karan it• 
tihaz olunacağı tebliğ makamına kaim 
olmak Uzere ilin olunur. (V. N. 14954) 

lstanbul asliye altıncı hukuk mahke. 
meainden: 

Hayrünnüsa tarafından Etyemezde 
Samatya sahili sokağında 63 sayılı ev • 
de iken ikametgahı meçhul bulunan ko-

cası Yakup aleyhine açılan boşanma da· 
vası sonunda: Boşanmalarına bir se • 
ne milddetle milddeaaleyhin başkasile 

evlenmemesine ve çocukların analan 
nezdinde bırakılmalarına nafakalan için 
takdir olunan on iki liradan on lirasına 
babalarının iştirakine ve bu paranın 18 

8 - Bt•glln rilşeym halinde bir 
tenkit ''ardır. Bu tenkit dalla önce
den ba~lasaydı şüphesiz k? 1918 den 
sonrakiler de böyle cılız kalmazdı.. 
Iln~iiniin tenkit kadrosunda Nurul
lah Ataç\ Kerim Sadiyi s.'lyabiliriz. 
Du tenkit hahc;inde bana cok şey ı:ıöy. 

tiYecekler btılunabntr. Bl7.Z3t hen 
kendim tenkitlerden şikAl'et ettim. 
FaJcıtt var nlnnr oldufu kttdar ~ter. 
me"e mechnrum. RetenmeıW~fmiz mii· 
nelddtleri famamen obielc:tff bir ""· 
ldl-'e ft>f!dk eit<>rse'k evvellrHprdPn f"nk 
ı.;;H:;rfü nlf'n1tl1tnnt ltf'"8f ederiz 

- Ra sualin rcvnhmr hi07"1l'n ıi 
Bu kupondan yedisini birik· ,: yade olrnvncularır.ıı07 Y~rehilir Oku. 

! ı -9- 934 tarihinden itibaren müddca • 

leyhdcn alınarak davacıya verilmesine 
temyizi kabil olmak üzere 9-10-935 
tarihinde karar verilmiş ve mezkfır ka· 
rar sureti de mahkeme divanhanesine 

.talik kılınmış olduğundan i15.n t arihi • 
nin fcrdasından itibaren on beı gün i • 
çinde temyizi dava edilmediği surette 
müteakip lcanuni muamelenin yapıla -
cağı tebliğ yerinde olmak üzere ilin o
lunur. (V. No. 14gs1) • 

9 - Bllftl'iinün 191R den sonraki a. 
kic;lerini ya~atan lıir ianrnr ,la fı:ıa

r<'t eclcvim: Gazetede edebi fıkracı. 
lık ! Falih Rıfkı, Yusuf Ziya. Rik. 
met Feridun, Vlll Nnrettln Artam 

YllCTl olarak şunu sÖ) liyeyim: Ilütiir tiren okuyucumuz KURUN dok! 
i toruna kendini parasız muaye -1 yazıc•lnr! • , 
: ne ettirebilir. = (Sadri Ertemin en heiiendirii '1i : : ................................................... kn11elerindcn birisini bugün lrikdyc ._ ____________ _.. .... _ .... 

satunlarımızda okuyacaksınız.) ~ l 



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 6 aylık 32815 110 

?de~Jzde 750 420 
Yabancı yerlere 1350 725 400 ı~ 

Posta birliğine 1 
1~0 950 500 IRO 

girmiyen yerlere\ 

Tilrkiyenln her p . .,~te merl{ezinde KURUN '& abone yazılır. 

YAZI VE YôNETIM YERi: 

lstanbul, Ankara Caddesi, l V AKI'l yurdu) 

Telefon j!dare: 24370 
7Yaz1 işleri: 21413 

Telgrat adresi: KURUS Ista.nbul 

• Posta kutusu No. 46 
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Açık eksiltme ilanı 

Ha va Yolları Devlet 
işletme idaresiıiden: 

Sivil Tayyare Meydanı yapılın ak üzere satın alınan Ankaradaki 
eaki koşu yerinde toprak teıviyeaiyapılacaktır. 

Şartlar ıunlardır: 

1 - Yapılacak hafriyatın bedeli 9500 lira olacaktır. 

2 - Bir metre mikabı toprağın hafriJe otuz metreye kadar nakli 

iç.in 36 kuruş, altmış metreye kadar nakli için 42, yüz metreye 54, 
yüz elli metreye 58, iki yüz met reye 60, iki yüz elli metreye 62, 
üç yüz metreye nakli için de 64 kunıt bedel tahmin edilmi§tir. 

3 ....... Hafriyat miktarı ile nakil mesafesi vasıtalarını bulmak üze
re sahanın yarımıtar metrelik irtifa farklarını gösteren tesviye mün
hanili bir planın alınmaıı ve bu pli.na iıtinaden hafr ve nakil he
saplarının yapılarak idareye taıdi k ettirilmesi müteahhide aittir. 

• .. , r 

4 - Arazi müsait olduğundan sertlik zammı verilmiyecektir. 
Ancak sert olduğuna idarece kanaat getirilen kıaımlarm bafrinde mü-
teahhit muhtardır. y 

5 - Bilfiil toprak teaviye1ine ihale tarihinden azami bµ. ay için

de başlanmış ve tesviye ihaleden üç ay, sonra bitmit olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 niı an 936 cuina günü aaaf 14,30 da 

Nafia Vekaleti Münakalat Reis muavinliği ,odasında yapdaeaktır 
7 - Bu huıusta daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin Hava Yol

lan Müdürlüğüne, işi deruhte etmek iatiyenlerin de yukarıda yazılı 
gün ve saatte ehliyetnameleri ve 712,5 liralık' teminat mektupları 

ve diğer muktazi evrakile birlikte müracaat et;meleri. (694) (1672) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehauuı 

Paı.ardan başka giinlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa • 
rah hususi kabinesinde hastalarım 
kabul eder. Salı, cumartesi günlerJ 
sabah "9 1/2 • 12" saatleri ha.kiki fı. 

karaya mahsustur. Berkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telefon : 2.2.'198. Kışlık telefon :21044 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün g\in arasız açıktır 

lstanbul Milli Em ak Müdürlüğünden: 

Cins ve mevkii • 
Muhammed 
kıymeti j 

Lira ) 

•
1 -ı,.----------------"!"""-~--!"'----------------------.1- Beyazitte Camcı ali mahallesinjn Beyazit meydanı cad-

Jstan bul Belediyesi ilanları - desinde eski 158, 160 yeni 33 No. 1ı kargir dükkanın 
....... __________ ..., _ _.. __ ~------------Se-n•eiıılli•k•m...-u•h•am-m_e_n __ m_u_v_a_kk_a&t- dörtte bir payı. 375 

Hoca pa§ada tramvay caddesinde 11 No. lu dükkan. 
Beyazit Vezneciler tramvay caddesinde 9/ 84 No. lu dükkan. 

,, Koska Cumhuriyet caddesinde 104/ 106 No. ,, 
,, ,, ,, " 112 ,, ,, 

Kapalı ça.rııda Sandal bedesteni kömürlük kapısı yanı. 
Gedikpaıa Tiyatro caddesinde 10/ 24 No. 3 odalı ev. 
Sultanahmette Kaba sakal mahalesinde 120 M. ana. 
Eminönü Şeyh Mehmet Geylini mah. Arpacılar so. 39/ 41 ve 1 /3 
No. ahşap dükkan. 
Eminönü Şeyh Mehmet Geylint mah. Arpacılar so. 49 No . . dükkan. 

,, ,, ,. ,, ,, Bahkpazan ,, 96/ 142 ,, 
,, ,, ,, ,, ,, Retadiye ,, 17 No. diikkin 

Yavaşça Şebin Fincancılar yokuıu so. 41 No. kargir dükkan. 
Mercan Yavaşça Şahin Uzun çarfI so. 259/ 168 No. ,, 

,, ,, ,, ,, ,, 1 / 208 ,, ,, 
,, " 

,, 
" " 

,, 
,, ,, ,, ,, 

" " 
" " " " 

,, 21210 
,, 3/ 212 
,, 4/ 214 
" 5/ 216 
,, 6 1218 

,, iki katlı dükkan 
,, ,, ,, 

,, 
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,, 
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,, 
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,, 
,, 
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' ' 7 / 222 
,, 
" 
" 

8 /224 
1651238 
242 

,, ,, 

" 
,, 

,, ,, ., ,, 
,, 

" " 
,, 

No. ,, 
" 

,, 
Süleymaniyede Dökmeciler sokağında 1 No. üstünde b!r odalı ,, 
Beyazit Koska mahallesinde Cumhuriyet caddesinde 18 20 numara· 
h iki kat 3 odalı ev ve dükkan. 

kirası teminatı Şehremininde eski Cafer ağa yeni Deniz abdal mahalle-
204 L, 13 50 sinin eski: Yeni çeıme, yeni Hacamatçı sokağında iki 

1 9 O katta üç odadan ibaret ve iki tarafından tahminen 140 20 ,, 
120 9 O metre murabbaı bahçesi bulunan ah,ap evin tamamı. 250 ,, 
120 ,, 9 O Eski Çarşıyıkebir, yeni Beyazit mahallesinin Yorgancılar 
30 ,, 2 25 sokağında üstünde odası bulunan 74 No. lı kargir. dük-

120 ,, 9 o kanın beşte üç payı. 300 
30 ,, 2 25 Mahmutpaşada Çuhacı hanının üst katında 20 No. lı ha-

1200 ,, 
660 ,, 
252 ,, 
240 ,, 

48 ,, 
72 ,, 
72 ,, 
72 " 
72 ,, 
72 ,, . 
72 ,, 

72 " 
72 ,, 
72 ,, 
84 ,, 
66 ,, 
54 

120 ,, 

90 o 
49 o 
18 90 
18 o 
3 60 
5 40 
5 40 
5 40 
5 40 
5 40 
5 40 
5 40 
5 40 
5 40 
6 30 
4 95 

4 5 

9 o 

rap oda mahallinin tamamı. 100 
Boğaziçinde Anadoluhisarında Göksu mahallesinin is-
kele caddesinde üç katta dört oda bir tavan arası ve iki 
helası bahçesinde ayrıca ahşap bir mutbah ve kömürlü-
ğü ve içinde Elmalı suyu ile elektrik tesisatı bulunan es- • 
ki 7 yeni 4 N o. h alişap evin tama mı. 600 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlak paraları peşin ve nakit 
veya yüzde beş faizli hazine tahvili verilmek şartile hizalarındaki 
bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır istek" 
lilerin ve şera.itini anlamak istiyen lerin 22 - 4 - 936 çarşamba gd" 
nü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatları. 

(M.) (1816) 

Ankara Jandarma genel komu
tanlığı satınalma komisyonundan: 

Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatları yazılı olan malJar 937 veya 
938 - 939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnameleri levazım müdürlüğitn ~e ~örülür. Arttırmaya girmek istiyenler hizalarında göster:ıen 

muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 8 nisan 936 çarşamda günü aaat 15 de daimi en-

1 - Bir tanesine yüz on bet kuru § değer biçilen iki binden üç bitti 
kadar bel kayışı 8 - 4 - 936 ça rşa·mba günü saat 15 de açık e"" 
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Komisyondan parasız verilir. Bel kayııının il1' 
teminatı 258 lira 75 kuruıtur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyen lerin teminatlannı eksiltme saati# 
cümende bulunmalıdır. (B.) (1533) den evvel Komisyona vermiı ohııal!1rı, (638t ,(1540.l 


