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Alman parolası: ''Ya şeref, ya ölüm!,, 
londrada Almanyanın Büyük 

Fırsat Kaçırdıfı Söyleniqor 
t!,attada bir: 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

iki mesele: 
İtalyanın Doğu Afrikasında Habeşiı.• 

tan hudutlarını tecavüz ettiği günden 
~ri ortaya çıkan küçük Habeş mesele· 
li arkasında asıl halli müşkül olan bir 
Akdeniz; emniyeti meselesi vardır. Çün
kii İtalyanın tuttuğu sömürge siyasası 
.\Jrdenizde İngiliz ve İtalyan harp ge • 
lllilerini karşılaştırmıştır. Bir halde ki İ• 
talya bUtün Habeş topraklarını istila 
Cb:nit olsa, Habeş imparatoru Mussc!i . 
ninin önilnde boyun eğmiş bulunsa bilt> 1 

Yine bu Akdenizin emniyeti halle muh· 
taç bir mesele olarak ortada kalacaktır. 
lıave edelim ki Akdeniz emniyeti. yal
nız İngiltereyi alakalandıran mahdut 
bir mesele dahi değildir. Nitekim tn • 
&ilterenin teıebbüsil üzerine Balkan an
tantına girmiı olan Türkiye, Yunanis· 
tan, Yugoslavya ve Romanyanın, hatta 
Fransanın bu işte bir tek cephe almış 
o1?1aları da bu meselenin genişliğini 
göı~rir. Daha doğrusu Akdeniz eski 

Bir 

gaavtpın o~sında bütün Avrıırunn ,.. • 
denb:dfr~u: fttb ı elıy n bir bUyülr S"olJa: GörU.., -iJ• ,,.J....J.ı ~ 11.u il!'I 1 .,...ıCllİlll-.,..lliiıill!le·"""1ilı...a11-

. u u a Akdenfzin enmf • h ·ı ·· • d • · k"k d• A X..J Al yeti işi dog~rudan d ğ A arı a uzenn e vazıyetı tet ı e ı yor. fa5 • a: man top~nı ıon 
o ruya vrupanm 

tınniyeti meselesi olarak telakki edil - manevra larcla. (Y a..."Uı 10 ncu Sayılnda) 
lllek Uizım gelir. 

Şark Demirqolları 
Yaş meyva navlonunu indiriyor 

Yapılaca.:; 
kırk 

tenzilat 
arasında 

yüzde otuzla 
olacak 

Bulgaristan, Almanya, Yugos. 
lavya ve Çekoslovakyadan oldu
ğu gibi Türkiyeden de A vrupaya 
demiryoli!e yas meyva, fındık, tü. . . 
tün, yumurta ve diğer emteanın 

sevkini kolaylaştırm::k ve ucuza 
maletmek için navlonu düşürme!t 
kararlaştırılmı~tır. 

Şark Demiryolları BQ§ Mületti,i 
Bay Salahaddin 

Fakat bu mesele etrafında, son 
günlerde bazı şayialar çıkmış ve 
1stanbuldaki şark demiryolları ida 
resinin, diğer memleket demiryol· 
ları teşkilatının yaptığı tenzilatı 

kabul etmediği ve ancak yüzde 
beş gibi cüzi bir mikdara razı ol
duğu söylenmitti. Bunun neticesi 
olarak Türkiyeden kara yolile gi· 
decek mallara lazrmgelen kolay· 
lık temin edilemeksizin diğer 
memleketler arasında yüzde yet- •Öyliyebilirim ki, yapılacak tenzİ. 
mit kadar tenzilatla bir protokol /at yüzde beı değil yüzde otu% ile 
imza!andığı haber veriliyordu. kırk ara•ında kadardır. , 

Bu hadise hakkında dün Şark Şark Demiryolları firketinin 
Demiryollan baş müfettişi Bay Münihe gönderdiği bir memur, 
Sallhaddin ile görü§tük. Bize de- böyle bir kararla geri dönmüştür. 
diki: ~~..ıı.......==ŞtnJdi bir mesele kalıyor Mii· 

"Demiryolile Y"I meyva, lın. 
Jık, tütün, yumurta veıair emtea· 
yı •evketmek için navlonu Jü. 

İşte belli başlı Avrupa devletleri böy 
le bir Akdeniz meselesi etrafında top -
lanank onu halletmek için uğraşıp dur 
dukıan bir sırada bu defa Almanyanın 
(~C!\) teşebbüsü oldu. Almanya tara -
!rndan gayri askeri (Ren) bölgesinin 
~gaI.i Avrupayı yeni baştan karıştırdı. 

r·········································-·-------·-··-·····-···---·--· ·• 
. Tlrk • Sovyet 

' ıürmek üzere bir teıebbüıte bu . 
lunulduğu doğrudur. Fakat bu, 
§ayİ olduğu gibi henüz neticelen. 
mİf bir ıey değildir. Ancak fUnu 

meaıillerce alınmıı olan bu kara
nn şirketlerin merkezleri taralın· 
dan tcuvip edilmesi ... Bu iı te ta
mamlandıktan •onra rumi tarife
ler yapılacak ve bunun neticed 
olarak memleketimizden de YQf 

(Sonu Sa. 10 Sü. 4) 

~dıse daha başlangıcında iken Avru • 
l>a}'t 1914 dekinden daha tehlikeli bir 
\ta • 

ııyet karşısında bırakıyor: Çünkü 
~~en) e askerlerini koyan Almanya hü
Oıneti bu işe girişirken attığı adımı 

~:ri almıy~c~ğına dair yemin etmiştir. 
b· tcıebbusu (Lokarno) muahedesinin 

•
1r taraf kararı ile bozulması mahiye -

tınde .. F . goren ransa ıse Almanya ile ko-
l'luıulabilmek için her şeyden evvel 
<~en) e giren askerlerin geri alınma • 
~ltıt §art koımuş, ve bu şartında sonuna 
adar ısrar edeceğini ilan etmiştir. 

'-....._ ___ _ ASIM US 
(Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

Dostluk ve bitarafhk muahe
de erinin 10 sene uzatılması 

protokolü imzalanıyor 
Ankara, 13 (Telefonla) - Türkiye - Sovyet arasında aktedilmiı (foıt· 

luk ve bitaraflık muahedelerinin 7 teırinisani 945 tarihine kadar temdidi 
hakkındaki protokolu 16 martta Moskovada Türkiye elçisi Zekai Apaydın 
i!e Sovyctler Birliği Hariciye Komiseri tarafından imzalanacaktır, 

* • * 
Büyük komıwnuz Sovyetlerle aramızdaki bağlann ne kadar kuvvetli 

ve saraıhnnz olduğunu gösteren bu rnuahedelerin 10 ıene daha uzablmuı 
mes'ut bir hadise teıkil ediyor. Türk - Sovyet doıt)uğunun sulh da:Vuın
daki hizmetleri insanlrk tarihinin en parlak kıtnnlannr teıkil edecektir. 

~ ................................ ···················-·· ············-· ........................ - .. _·-·-···· J 

Dost ırandan haberler VEREM 
1 
• 

t., Şehinşah, Pehlevi Tahrar?da bir geçit resminde kızlarile beraber 

)-.'tı Şehınşahı Riza Pehlevmın do iumunun yıl dönümü münaaebetile 
~ın 10,30 da Iran konsoloshanesi nde bir kabul resmi yapılacaktır. 

•tlarrmız b · ı· ·· 1 · ·ı ·ı b · • 1 ~ ın u sevınç ı gun erı ve sı esı e ugün yedıncı sayıf amızı . 

Büyüklere 
geçmez mi? 

Evvelki gün Şehir 
meclisinde veremin 
büyüklere geejmedi -
ği. bu itibarla çocuk 
sanatoryomlanna da
ha ziyade ehemmi • 
v et verilmesi mev -
,..,. ıhahsedilmişti. Ve 
remin sirayeti etra -
fında aylık Larus lit• 
gatinin son sayısın -
da çıkan bentle, de

Dr. Sühey1 Onver ğerli doktorlarımız • 
dan Ahmet Süheyl Ünver•m dttşthtce • 
terini 8 fı:tci sayfamızda bulacaksmtt. 

• 1 d liiMhWWW hl•IMDIDWIUllflllllDUIWIDlllll1JlllUQmllrltlam._ 

Şiddetli muharebe yaklaşıyor! 
iki taraf da lıazırlıklarını bitirdiler, 

ita/yanlar ilerliyor 
Londra, 13 (A.A.) - Röyter: !tal -

yan uçak faaliyeti hariç olmak üzere, 
§İmal cephesinde zahiri bir sükunet hü
küm sürmekte ise de Aşanzi gölüne 
doğru bir İtalyan taarruzu için hazır -
tıklar yavaşlamıştır. 

İtalyan ön müfrezeleri şimdiye ka • 
dar hiç bir mukavemete maruz kalma
mı§ olmakla beraber, Negüsün kuman • 
dasındaki Habeş ordusunun da bir ta • 
raftan hazırlanmakta olduğu ve bir mu 

. . 
harebenin pek yakın bulunduğu maluma 
dur. 

RAS DESTA BiR TAYYARE 
DOŞORDO 

Adisababa, 13 (A.A.) - Havas mu· 
habirinin bildirdiğine göre Raa Desta 
Sidamo cephesinde bulunmaktadır. Y eıı 
ni bir tayyare topunu bizzat kullana • 
rak bir İtalyan tayyaresi dü§Urmüıtür. 

~ 

(Sonu: Sa. f Sü. 5) 

' KURUN bir "Açık Sütun,, açtı 
......................................... ._ ................. ·-·····················---···········--· 
B. Celil Nuri gazetele-

tenkit ediyor • 
rımızı 

• • 

Bay Celal Nuri arkaclaşım!Z bir seri makale yazmıştır. Dostumuzun 
hu yazıhrı g:ızetelerimiz, mecmualarımız, kitaplarımız hakkında şiddetli 

bir tenkit mahiyetindedir. Kısa görüşlü bir gazete bu türlü yazıları basmak
ta tereddüt edebilir. "Kendi sütunlarımda kendimi çeki§tireceğim,, diyebit:r 
F'akat "KURUN" kendi fikir ve kanaatlerine uygun olmıyan tarafları ol • 
makla ve Türk gazete ve mecmualarının bu neşriyat . karşısında müdafaa 
noktalarını pek iyi bilmekle beraber tecrübeli bir gazetecinin dikkate değer 
fikirlerini gösteren bu yazıları gazetenin, gene bu makalelerde pek beğeni

len, bir ''açık sütun,, kısmında neşredecektir. Çünkü bir gazete, gerçekten 
mern1ciu~i' efkanru gösterebilmek için bu ttlrltl yuıJara da atltımlannda yrr 
verebilmelidir. 

~~a ayırdık: Dost memleketteki yüksek inkilapları tebarüz ettiren fo. 
ht.flar ve haberleri bu sayıfamız da bulacakıınız. 

Bahsettiğimiz yazı serisinin birincisi dörUncü aayfamızdadır. 
• Yeni damga kanunu bu yıl ' ~ çmacakbr. ...._., ..... __ _.. .................. ______________________ ! 



t - KURU~ 14 MART 1938 

Bir Şayıa: . 
Balllaa Alltatl e Klçlll Alltat 

lrtop ,., .. , ... 
Londra konferansından Fransa ·memnun olarak ayrıldı 

Fransayı A manlarla harbe sokmakta kimin menfaati var? 
c:.iıewe, 11 {.lü..) -llMU•jaast 8UCON NI! QOROŞOLECEK? 1 gazetesinin Pvi1 ıaubabirf, Londrada 

bilditiy0r: l.ondra, 13 (A.A.) - Reuter bildi .. Avrupa ıulhun ko111)'8bllecek bir ça • 
B. TitiUelk ... u men ~e top-t "'"r· re bııluımıatJ temennilw ,öatenııckte-

lanan XQçtlk ~t. ve Balk~.:1_: Milletler Cemiytti konseyinin ya • cQr ......... , buılannnı Pariltelri 111 • 
taıitı ~Uıxıe1Sile~aJp ıgtjllaaw- J- rmJd. teplantlll l'l'lllllZ ve Belçika mil- tru.Jaınu llflDI dlldllı bir 'ilk P. 
,,.. .. .,.., .JJlı Jçt&m•m YJ.llOl)'aV)'a na- zmılillerinüı 1"Jerini aıılat.ıD•1m• in .. llllWe lfl- ederek -ıebUkoU bir tlya • 
-. INlotlc. 'ftlddf9 aııırı a..ı bilar edecektir. Batb mUnımiller de •"imi alanda tunlan ,.....ktadır: _ .... ~ , .•• s.... .. .. IÖ 1 '- • l b -'· da ,, .... _ ..__ __ 
·-~-.W... ••Pt a..a:; aoz y eaıes; ııter ene u-r din- _.,. -lllllNI ........... , berkit 
lllllal: tılllf .. ılllllr~ fctllıs•ı ~ide lenecektlr. - apl •emm11tt1 Ytrml7or ..... dott 
,. Jllt '* -.. _,. ••&ınrw, Konıey tekrar pazartesiye toplana • ~ mllm1111Utrl :rnwyı 
r • DDP •zttrılılfnlı W w ._ cak ve &ir raport6r ıeçUecektfr. Jlllt'l Wr malraYemete MYk isin tu.rln• 
lut IJl•llı ..., ""' ......... Bundan sonra IJonııty &ıümb41eld dea pa.I ,.,.,_1ar. Bunfamı hart • 
.. Fft .._ lklGflfı taraf ..... ttUJ1u JstltMm '9nundf. yine Loıulnda iGdaaa ır.dlrl pek yalaaclu taldp tdllmtJt 
ll•ın tin~....,.. .... eclilmf• edecektir. Bu içti!M, :f'1andia'iıı Pari .. ..., ....,,ettedir. Almlnya Ut Pruı-
Ur, , ıe gid,rek ka\,ine arkadaJlariyle gamı- • uumda p111C111 Wr ladllftala lttlfa. 

•al' ıADttllt fit BtllrM AataatJ, tilkten ıonra teP'ar Londra1a dSnUıUn- ~. d~ ...... dar YUdsr. Lozı. 
~ a dllll ........ llaldt, ..,. de olacaktır. --. 111111 YUl7ttln .... uık kaçı • 
•·t~rrta ............. tlrltl ..... FRANSANIN DOŞMANLARI "TEH- ......,.... .... oltmablllr. lnslJlı rt • 
.. tıfM .......... ll'IÜ. LIULI SiYASA" CODUYORLAR! 6tlllf,ftt ...S,.eln ln1dpfı IHrlne mD 

••ıfdn AJIM•• -.: 111r ..... •O.lr o1ablllne, çok iyi 
T , , art• • .... ,....... - . Amıterdam, 13 (A.A.) - Tetıırapb bir it ılrmUf olacaktır.,, 

Nlliı•trnllu .... blr.-Mmat ••*• ....... lr ... lıüll .. ... 
Uf, ya klmlleıı uydurma, ven biı' • 
~-

Herhalde Ja~ haberi olma-
dan TUrkfyenin bir taahhüde giri3ıııe
Blaln vaki olabllecelhıe aklı bqmc!a 
kinule ....... 
YUNANISTA.NIN OA llALVMATI 

'JOK , 
Atina, 13 (A.A.) - Atina ajaDlı 

bildiriyor: 

Cenevre Tarih 

Baya Afet 
konferan 

Cemiy tinde 
......... ,)j bir 
v rdi 

' ,.... •• 1Nıı11111ııııııı111111ıııııı1111ııııı .. ,, .................. 11111ııııı,11111ıııı111n.ıııııı11111 ... ııuıılllllllıı11U111 ... ..-- .... -n 

) ltalgan - Habeş harbi 
\ 
( Eritre cepbes1nde ltalyaalar, belki 
( "Nihai aafer,,1 getirecek 80D 

( muharebeye hazırlanıyorlar 
( ltalyaalann Tigre'de, aon kat'i mu• l söylene--. Fakat, HA.t...., 11-

(
- 1a...a. isla ..._....._.. ......... bia ldtilils tue .......... .-1 

... ?Jdliıls .. , •• ~ ........... l\lltd........ ' .... ...... 
f ye~~ v~ uzere Romaya P · le, iki ltalyan kolorcluaunu (1. n UI. 
1 ~ecoiı bile ~oyloıaen Maretal Bado_s· u.a kolordular) mailup eclebilıcels• 
: lio, Aamara dan Makalle cenubuncla, 1 · · d~-: mele L..L....- - L.n.1.....,. 

{ AqJb .. J11p nwıtakunada buıa.n- ennı ,.. .. n ~ mut•-
! ........ ....,.i .......... •hs.· BunQDla..._,......, .. ;•ılın 
İ ket etmi' ü' ltal nlan A • nun Ye Mabetlerin, aon pynt d : f r. ya n, transı .. 
1 .. 0 K L ı· · deki H-L- ı.... kuvvetlerını aarfetmelde oldukları da f "' onıın ,.ava llllJ -ı ~uv • 
\ Yetltrine, ,-.ı41ea •e prpıu 1aı • inkin •·-· ORTA ÇAC usuı, 
i tatmak auretile, taamaz edeeeklerini LERILE TEŞKiL VE tDARE O • 
- tal.mi• NeWllrlll. LUNAN MUHAREBE VAllTA • 

llaNt ....... torll•11, ton muha LARI MAHDUT HABEŞ ORDU 
Meri Maat idare .-..; ...,.n ol- SUNDAN, ŞiMDiYE KADAR E1' 
muıtur. DE EDiLEN Nf:TICELERDllf 

önUmihıdeki aon mulıa......,. kim t DAHA FAZLASINI BEKLEMEK 
kuanac:akbr? Şiıncliden kü'i Wr teY HAK.SIZJ.IK OLUR. 

Ren havzasında 
-- --·~---

LokarM ~ Loa ... lre • Franuya tumaz ~ .a • 
nuıur ........ Bu ko.lwwtaa ._. madıiuu Hit._ t.nia ebnalde .._ 
Milletlw Cemiretl Kw.,l .. l.P iWM1an bu Jaıalda taW1iıa A' ,. 
Ua ,.,. ........... torlnnr11Lıır. f1m - ca - .....- ncl•ı4ilmıif olla Wle,.. 
dire bar Parit n .._...s• ... n nn - kabul oı ....... 11 1 u•ı • 
............ ıllw ,...,.. " laıiltere. riz. Bu takdir4e, ....... h ' •' 
Alıaan hldlll.hal ...... etmeğe Ye her iki tarw ........... ~ 
mütamarJWM.r. Flliat, ,_baldı«>- n içinde sulhu tanlp "811• a .. 
laralc, a.a .......... Pna 90.000 ki- rayıp bulmw mÜllllkia tllınl ı•. 
tllls AllllM ... ._ ..... evvel Ren boyundMi allcwi tal'ılet W 
..................... lrtd11lar. dınlchktaa IODN LolrıPM mWlerl . 

........ .+*rbr ld, a. hav· Din, lıviçreoia bir ıalrir•ı, .,.-
aı ... "ıarrl .......,, h" t prtlanı ıöre INatka bir ......... 
tir, ft 1'u emftınkii ı.an. -.ı.t- Nkuun ........... ataJ'f r lz'en IÜ 

...... W ~ w....Sı•ı• - ıain oltaaüilir Şiphe._ •ltW. ili 
ı... Yün, ••t ~ wmal kola1 olrnı1acak " 111Daa bıtstlt• • 
...... kunetlerha ............... " ili· dealr bir neti~ el4e --.., ........ 
•-••n lula ...... A.._. ı... dar A ....... ,,,. ~- te+lilr li ....., 
ntl.;nin, ıeri .. 1 U_... ,.,., • y .. ıyacaklJr. 
deotkl.n anlapiı)r•• - · .._. ... B. o. 

'-"'9ıu11llllllll•lltllffttıuı1llltıflt11,,,......, ....... ll1t1jtflllll111jlllHlll11t111HllU!1111fl'''ll1111,.,ırı1111rıııfl'l"'''mll_41_111t 

unan•s anın an nar'CI 
H$ıt ht1lftt ft~ 1ldM.n Antantı 

mifm..W.WİD# .ij. 'l'jtüJosko'nwı ri -
yuetl ~ C..vnd&M ~ -
~ cW.r Ravu ajapJ tarafJDduı ıa· 
pdan netriyat milnuebetile sa.Wıiyet
tar mahatll, aşafıdalt:l malQmatı ver -
meııtedir~ 

C..ene, 13, (A.A.) -Aaado
la ajan1111111 h...S -ahlMriadenı 

rant 10D11Dda Bayan Afet çok -al· d 1 ? 
1cı1tandı. an aşması mı var 

"Yunant-tan'm 111UmM81H 9. Poll -
tla, bu j~ iltlılk .._iştir. Yalr 
mz, Balkan Antantı sabık reisi B. Ti
tillesko tarafından noktai nazar teati 
etmek üzere yaptlan bir davet neticesi 
olaralı. Yuııaıdttııl'aıı Killettler C4Mlal· 
yıiti namdllı4e claltnl murahhası B. RG. 
iletti, tesadüfen oraaa buluıımutt;ur. 
B. Roeetti, bava ııefriyatı bak~a 
lzabat Mt.ecUtt ftklt kencJjslne bunun 
PRtelerle B. Tit!Ueeko'ıwn uoktai 
nuarmı tebliğden iba.tet nlduğu ceva
bı vermiftir. Şurası muha1drlltır ki, 
hadi htlktmetfnclen talimatı olma -
cbqa Yunan mümeuilinin Balkan An 
~~ ..,._.. ııeenı-.. bir tebliğe 
letirak etmeal P1J1 kabildir. :Esasen 
mtllJ)emUe b1J yolda Jıiç bir talimat 
·~tir. 
JtONSIT TOPLANTlllNI BlTUU>l 

tıoa4sa. ıa (A.A,) - Lobnıo de• !P 

lftleri kollfırıuıtı businkU topluıQıu 
aaat 17 .15 te bitirmiftir. 

Toplantı hükmda ıu tebliğ veril • 
mittir: 

"fLı..... egehlliAin' ......,... 
•wletlerden Uçilnil teıatil ede JQisilk 
komltt. bGtila .. "YQintln t~ 
...... etmiftk. llUaaJıı...ı. ilerWik -
se daha • bir ııoktai nuar takanl -
l6ıOr..,.. bir ,..o aldılı lllClalluQI -

'etle ctJrlllmutttır. 
Komite yann tekrir saat 17 de top-

lanaca*." 
NEYE KARAR VERiLDi? 

Londra, 13 (A.A.) - BucOnkü top
Jantdarda herhancf blr mahiyette olur-
• olıun lıtç btr karar almamallllfbt. 

Ancak 15y1e anlaplıyOc' ki. Fransız • 
Jar •e BeJ~ibhlar Lobmoyu imza e • 
ten de.!etıertn ıte tekilde 6kma olaun, 
Jlarpçl lılç bir tedbir derplt etmedik • 
leri fabt hawm•ne mahiyette olmamak 
tftn lea!nda alınabilecek tedbirlerin 
tetldld 11nnr ıe1411f huauıuna temayOl 
~er. 

PRANSA MlMNUNf 
Lcıncln, ıs (A.A.) - Pransrz malla

,... IHldlWi barıma'".._...,. 
bUlf )lir IDCllUlualyet •kit~ . 

C&•vre Tanla ve Arkeoloji c.. 
miyeti balan ve amaaiyetle al&. 
kadarlar 12 mut ...... lçia o. 
mir.tin konf .. nı ..ıomna daYet 
eıılibnlt lnılunuyorlardL 

Reiı Bayan Afeti hararetle _ '-
tebrik ve ıerek kendisine gerek Hükumet bu hususu lılaksimostan sorae~ 

Ruzname fU idi: 
1 - Fretlric Sont'Dla Etieue 

Dumont'a yazdılı netredilmemlı 
mektuplar. (1819/ 29,), Robinet 
de cı.., tvafıncluı. 

2 - Tijrk Tarih Cemiyetinin 
19S5, de Alaca Höyükteki hafriya. 
tı hakkında koaferana ( projekai
onla') , Türk tarila cemiyeti aabat· 
kanı Ba1an Afet tarafındaa. 

3 - Muhtelif ı.ltliilerı 
8a içti•acla lauır IMdanchma. 

Salon Cenevrenin Onlyenlte, mat 
buat ye ilim mahfellenne ..-naup 
kadm erkek sUzlde phtiyetlerle 

Türle Tulla C-iretlae hu çok 
faydalı konf .. mtan dolayı ce • 
miyet namına letfkkürlerini ifade 
ettikten aonra Bayan Afetin Ce · 
nevre Tarih Cemiyetinin de lzuı 
bul.....,..daa clola11 onun IMı ak 
p.mki muvaffakiyetlnden bu ce . 
miyetin de btllauea iftihar duydu. 
tunu ilive etti. 

Samiler araemda &ulunan Ce· 
nene Oniyenitesi rektörü ve Jour 
nal de Ceneve bat muharriri ile 
diier zatlar Bayan Afeti tebrik et
tiler. Bu akpm Tü.rk Tarih Cemi. 
yeti Cennruin ilim llemincle Ba. 
JUi Afetin koaf..anu ile çok par-
lak bir amrnffalriyet kazanmıt • 
br. 

dolu idi. Londrara hareket eclecelc ------============-
ola11 Türk h•Jetİ muralalaulan •• ltalya ile Habeş 
~ -::: ; ~::;.:;·. K•tli lıentlilerine salh 
tüo Türk talebe ele nrdı. miizalcerelerine mi 

Cemiyet relli Bayan Afete lla geçtiler? 
vermezden evvel kendfılnl Sami- R.ma, 13, (A.A.) - iyi haber 
lere takdİlsı ile Tiirk Tarih c:.mi. alan mahfeller, wlh müzakerele
yetinin aek ... m ohlutuna töyle· rini11 açılmuı için ltalya ile Ha -
di ve Türk Tarih Cemiyetinin ken betittan aruında dolraclan dol· 
dilerine yudılr mektaptan iki ce· 1111• temaslar teesıU. ettllbae tla· 
mlyet araıında 111: el blrlill eıeri ir pbancı memleketı.de dolatan 
olnaak üsere Türk Tarih Cemiye- rlnyetleri teksib etmekte •• 1lu 
tinin yapmıı olduiu arkeolojik rinyetlerln, Finantei RickCln Ro 
arqtırmalar haldmıcla 1rir kODfe- ma 1e,ahatbıden galat oldaluna 
:rau ••rm•lnin Bayan Afetten ri- illve etmektedir. 
ca edllmlt oldulana dair olan fık. 13 UR DE LOND&UJA TOP. 
ralar okundu. LANACAIC 

Bayan Afet pJet nkarb ve Loncln, 13, (A.A.) - Reater 
fuih bir Frantıxa ile bnferanaı· a)alllmm llrendlline göre ltal • 
111 •ereli Ye projekaioalan balı et- yan hlldbnetbıin talebi Uzerine 
ti. 

Könferana derin •• dnamlı bir 
alika ile tli11leDlll. Pr0Jekai1oalar 
muftffaki1etle ı81terildi. Konf• 

13 ler komite1i ltalyan - Hahet 
azlaımau meaele1ini tetkik etmek 
Unre 3nllmüzdekl hafta Londra· 
da toplaMC"kbr. 

Yeni kabine bugün kuruluyor 
Atina. 13 (Kurun) - Day Maksi • ı 

moe'un hamiye •ekiliğl nmanmda Yu
naniıtaıun Balkan lıarici bir devletle 
bir antlatma yaptığına dair gazeteler • 
de bir .. yia dolapaktadır. HükQmet 
bunu reemen tekzip etmekle beraber i
zabıt almak i~in Bay Maksimos'u da • 
vet etmiıtir. Görüşme pazartesi günii 

Baş •c Dıt Bakan: Demi1eia, ts: V. 
gotetis, Harbiye: Metakaas, A4)1!/'P 
Dragamit, Bahriye: Amiral Paparil' ' 
pulos, Hava : General Zoiopulos, 1'rlt.' 
ye: Manzavinos, Ziraat : Benalda. "t
nakall t: Ekonomu, Sıhhiye: Kudı, .,. 
konoml: Dekuos, tçtlmal Yaıdmı: ~ 
tokas, KOlUtr : Pr. Maridakia •~ 

yapılacaktır. Kotlvas. 
YENi KABiNE NASIL TEŞEKKOL Kabine yarın yemin edecek •e sJıi' 

EDiYOR? eck hafta meclise çıkacaktır. 
Atina, 13 (Kurun) - Yeni kabine- - -=---------*'

fU şekilde teşekkül etmektedir: 

---~------~~...._------~ 

Celil Bayar 
Ankara da 
Ankara, 13 (Telefonla) - Jk. 

tiıat vekili Celil Bayar hugün An· 
karaya geldi. f ıtaıyonda hararet· 
le karfılanmıt; ondan IODI'& mali· 
ye vekili ile airiifmittir. 

[ !tnkara Haberleri ] 

7iirk • Yaıo•lao 1icareı 
onloımo-. uzatıldı 
Ankara, ıs, (Telefonla) -

YuıoelaTY• U. laliktmetimb ara· 
ıındaki lderlnt aalafm811 ltlr IW 

uzatllmatbr· Ba --.1s1 brar· 
nam• allbclarlanna ........... 
teblil edilecektir. 

Ankara Univer•iteai 
için bina 

Ankara, 13, (Kurun) - Profe
.ar Y anaen Ankra Oniveniteti hi· 
na itİerini konUfllUlk ilzere bqün 
...... plmİftir. 

Şiddetli muharebO 
yaklaşıyor 

(Oatıam 1 İllCİ ..,,...> 
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İ'aretler 1 
Demokrasi 

Oi;yorlar ki: 
''- Demokran ancak parla· Unkapanı köprüsü Dr. 

:erato faaliyeti ile tahakkuk eder. 

orl&mento fırkalara elayamr. Köprünün tamırine g;rmi 

Hamdi . Suadıj Geçit 
kaybettık Hkzirand_a_n_s_o-nra işaret 

yerleri 

Demokra•inin ancak ferdin bir . . 
~1rnet olduğu, ferdin aelôhiyetle- hın Lrra harcanacak 
~" cemiyeti tahelit ettiği yer- Belediye Unkapanı köprUsünU pek 
tr'de manası vardır. yakın bir zamanda tamire ba§lıyacak-

Cenazesi bugün büyük 
tö1enıe kaıd111/ac.ak 

Diyorlar ki: tır. 
" Bunun ıçin istenen tahsisatı Şehir 

r - Demokrasi burjuva liberal- meclisi bütçe encümeni bazı fasıllar • 

1~rinin cleeliği gibi mutlaka fertçi- daki tasarruflarla temin etmiştir. Un· 
I~ kaı-§ılığı ortaya çıkmı' bir ke. kapanı köprüsüne yirmi bin lira har- , . 
lrtte değilelir. canacaktır. Bu paranın on bin lirası 

D k ·ı l"b al. • l umumi tenvirat faslındaki tasarruf • ı. emo rasi ı e ı er ı.zmı, İ· 
ue,-r tan elde edilmiştir. 
f4ı '«hukuku birbirinelen ayırmak ======= 

ımdır. Demokrasi halkın Jıaki· PoUs hab•rleri· 
"'iyefi elemektir. "Demokratım, fa 

Tt.a, liberal cleğilim,, diyebilen in· 
fcb.tl c:u v arel ır. 
lon Jak Roso'nun f,ikirleri Mon
~ki;yo'nun liberal, endüiclüa • 
liaf tefekkür tarzına kar§ı "clemok 
;~m fakat liberal el eğilim,, diyen. 
'1in düıüncelerini aksettirir. 
ıl (Robe•piyer) h:çte liberal bir 
"nokrat eleği.leli. Nitekim, Jako· 

~rtler, Jironelenlerin karıısınelo 
İberal olmayan bir clemokrasinin 
~1'11uıili idiler. Kim onlara ele . 
~krat değildi diyebilir? 

~ Na.yanal aosyalizmclen bah•e· 
enler eliyorlar ki: 
''- Nasyonal sosyalizm bir ele· 

1>toltrtUiclir. Buna karrı bir ıey eli· 
l'erte cevap ıuclur: -- Fakat bu •İ•tem,, Fürer e· 
~"" dayanır. 
' Fürer, iıteeliğini yapar, vatan
~lcırın vazileıi ona itaattir. Bu. 

ita dernokrtUi elenemez. 

"'"vBuna nmyonal •o•yaliatin ce-
' g""""
" l - tE: ~ F ürer emreilly:or, ua-

1 ttrıclaşlar ona imanla itaat eder . 
tr. Fakat bu bir demokrasinin ku· 
~lmaaına mani cleğilclir. Çünkü: 
h Bizim clemokrcuçımız Fürerin 
cdk taralınclan doğrudan cloğru

)ı? •eçilmeri eıaaına dayanır. Bi
~ clemokraaimiz "parUimento • i'· demokrasi değil, "plebist,, e 
QYanan bir elemokranclir. 

f Stalin Sovyet Rusyacla yeni 
~'!kilatı e•anyeclen bahıeclerken 
'hr ki: 

" t -Eoet, •eçim mücaelelesi ha. 
b'?'etli olacak, bilhassa uluı için 
l 'rinci clereceele ehemmiyetli o-
Q11 • ,. el 

't l'ıyaıı meı eler etrafınela ce-
)Qra ecl kt" Y • • • • ~ •• ~~e ır. enı ·~rırn. ı~temı 
~ butün kurulları ıılerım elü • 
~ ltmeğe mecbur eelecek ve fena ,:'fan lıükiimet fubelerine karft 
t" lnn elinde bir kamçi vazileıini 

0 'ecekf" ır. 

~ 8ence bu yeni s!ıtem, elünyacla 
'Ptto vcut bütün .istemlerin en ele • 

kratı olacaktır. 

Kızınca ••. 
Metresını balta ile 

yaraladı 
Merhum Hamdi Suad 

Kadıköyünde Kurbağalıderede Hür Gülhane, Guraba ve tıp fakültesi es-
riyet sokağında oturan Lütfiye ile ki tcşrihi marazi profesörü Bay Ham-
dostu Mahmut kavga ctmi§lerdir. 
Mahmut fazla kızınca odun baltasını di Suat perşembe günü tedavide bulun· 

. duğu lleybeliada sanatoryomunda ve-
elıne geçirmiş, metresi Uttfiyenin ba-

fat etmiştir. Değerli doktorun vefatı 
şına vurarak yaralaınıgtır. 

Mahmut kaçarken yakalanmış, Lut- tıp !leminde büyük bir teessürle karşı· 
fiye hastahaneye kaldınlınıştır. lanmı§tır • 

B . V stat üniversite inkılabmda ya§tnın 
enzın şişesinden ilerlemesi dolayısile tekaüde sevkedil • 

Çl kan yangın mişti. üniversite kurulmadan önce üç 
Firuzağada hmirpalas apartımanı- yıl teşrihi marazi öğretmenliği yapmış, 

nın kapıcısı Mustafanın karısı MUzey. değerli talebeler yetiştirmiştir. Memle
yen çamaşırhanede yıkanırken ocağı ketimizde te§rihi maraziyi ilk okutan 
parlatmak üzere döktUğU benzin tu • hocalardandır. 
tuşmuştur. Bu sırada şigeyi elinde tu- Cenazesi bugUn Heybeliada sanator
tan dokuz yaşındaki Belma korku ile yomundan kaldınlarak tstanbula geti
§işeyi yere atmış, kırılan §i§edeki ben· rilecek, namasr Beyazıt camiinde kr • 
zinler de tutuşmuştur. bndıktan sonra cenaze Universite mey-

Çama§ırhanede bulunan Akıle is • danına getirilecektir. 
mindeki kadm ile Müzeyyen ve Belma Burada üstat için Univenıite talebesi 
nın parlıyan benzinlerden vUcutlarmın tarafından bir tören yapılacak, hayatı 
muhtelif yerleri yanmıştır. UçU de ve memleketimizde tıp hayatında yap • 
~Vl\c°;lıı lo..,catah•"'oc;n,. llRlrhnhım:ıhr tJfl hizmetlerden bahsedildikten SQnra 

Bir tramoag yoldan çıktı cenaze ~...,.. · ·u.r--... ·~· 
gatürülerek defnedilecektir. 

Dün öğleden sonra gene bir tram. TIP BAYRAMI YAPILMIYACAK 
vay yoldan çıkmışbr. Bugün yapılacak olan tıp bayramı üs-

Beşiktaş - Fatih hattında işliyen tadın ölümü dolayısile gelecek seneye 
51 numaralı birinci tramvay arabası 
n,,... t bırakılmı§tır. 
~iktaş stasyonunda manevra ya. M CENAZEDE SIHHAT BAK.ANI DA 
parken hattan çıkmış, on dakika son- BULUNACAK 
ra yola konmuştur. 

BiR TANE DAHA_ Dün akşam Hamdi Suadin ölümü dotayısile ya· 
da Sirkecide 55 numaralı Beşiktaş • pılacak cenaze· törenine iştirak etmek 
Fatih tramvayı Hamidiye caddesi ma- üzere Sıhhat işleri Bakam Bay Refik 
kasma geçmiş, fakat bu sırada makas Saydam bugün şehrimize gelecektir. 
kapanmış, arkasındaki vagon Sirkeci HUKUK ÇA Yl GERi KALDI 
hattına geçmiştir. On beş dakika ka- Hukuk mezunlannm vereceği çay 
dar uğrn.sıldıktan sonra yol düzeltil _ ziya!eti başka gilnc bırakılmıştır. 
miştir. Tıp Talebe Cemiyeti Genel Sekreter-

/LAÇ MI, ZEHiR Mil - Beyazıt· liğinden: 
ta Bakırcılarda oturan 24 yaşında Bay Hocamız, hocalarımızın hocası bil • 
Nuri isminde bir genç bir hastalığmm ylik üstat Hamdi Suat da dün hayata 
tedavisi jçjn Veznecilerdeki berber gözlerini yumdu .. Onun kaybından do
Şabandan 1Uıç almış, bir bardak içince ğan büyük matem karşısında hazırla • 
zehirlenmiştir. Nuri Cerra.hpaşa has • dığımız Tıp günü ve gecesinden tama
tahanesine kaldırılmıştır. Berber bak- men vazgeçilmiştir .. Hamdi Suada son 
kında kanuni takibata başlanmıştır. saygı borcunun ödenmesi için bugün 

BiR ÇATI ÇôKTV- Cibalide Un. saat 11 de Gülhane hastanesinden baş• 
~apan~ köprüsüne yakın bir yerde mil· hyacak cenaze törenine bütün gençliği 
lı emlak müdürltiğüno ait 12 metro ve biltün Tıbbiyelileri çağmyoruz. Bay
~ksekliğindeki binanın çatısı ansızın raınunız Hamdi Suadin ölümile bu yıl 
çokmUştür. Dört senedenbcri mctrük için bir matem günü olacaktır .• 
bir halde bulunan binanm i~inde ma- Bu büyük kayıptan dolayı memlel:et 
rangoz Ja:k:a ait bazı malzeme ile bir ve tıp topluluğu namına duyduğumuz 
n:otör teknesi bulunuyordu. lc;indE" acı derindir. Bu tesellisiz acıyı Hamdi 
kınıse olmadığından nUfussa ıayiat Suadin büyük varlığı önlinde eğilen 
olmamıştır. başımızla hafifletmeğe çalı§ırken aile -

1Je1 ıeri tesoit edıllyor 
Belediye, tramvay ve otomobil ka

zalarına mani olmak Jçin şehrin kala
balık olan yerlerindeki geçitlere i§a • 
retler koymıya karar vermiştir. 

Bu hususta seyrilsef er müdürlU • 
ği.incc hazırlanan rapor belediye fen 
heyetine verilmiştir. Harita üzerindP 
konan işaretler yerlerinde tetkik edil
mektedir. Hazirandan sonra bu işaret 
!erin konacağı muhtemel görülilyor. 

Yalnız renkli taş döşemek masraf· 
lı olduğundan geçit yerleri muhtelif 
renklerde boyanacaktır. 

ınşaat azalıyor 

Başlıca sebep kiraların 
düşmesidir 

Havalar düzeldiği için, kış münasc 
betile yarım kalan inşaat tekrar ha§· 
lamışt.ır. Yalnız bu sene yapı faaliyeti 
geçen senelere göre azalmaktadır. 

935 .senesinde lstanbulda 978 ev ve 
apartıman yapılmı§tır. 934 senesinde 
ise 1225, 933 senesinde 1179, 932 se · 
nesinde 14 73, 931 senesinde 1287 bina 
yapılmıştı. 

935 senesinde yapı f aaliyetinln azal 
ması, kiraların düşmesi, yeni binaların 
bilhassa apartımanlarm geçen sene . 
!erde olduğu gibi fazla kar getirmeme 
sidir. 

HUltUr r,ıeri 

Kıdem zammı 
almıyanlar 

ilk okul öğretmenlerinden bazdan 
kıdem zammı almaya hak kaT.andıklan 
laalde. bunlen <Lkl:m...için direk • 
törlüğe bir istida ile 9iktiyet etmi§lerdi. 

Bu dilekçeler tetkik edilmiş yirmi se
kiz öğretmene önümüzdeki sene kıdem 
zammı verilmesine karar verilmi§tir; 
liste hazırlanmaktadır. 

Orta tedrisat 
direktörünün sözfe,i 
Şehrimiz orta okul ihtiyacı etrafında 

incelemeler yapmak üzere gelen orta 
tedrisat direktörü bay Avni, Kabataş li
sesine de giclerek okulun talebe durumu 
nu incelemiştir. Alınan neticelere göre 
dün yazdığımız gibi baı:ı semtlerde çift 
tedrisat usulü kabul edilecektir. 

BİR YAVRONÜN BAŞINA GELEN iŞ 
Mahmutpa§ada sandıkçı İsmail ile 

karısı Hüsniye beş aylık çocuklan 
Yılmazı Karagilınrükte Derviş Ali 
mahallesinde oturan Ayşcye para mu· 
kabilinde slitannelik yapmak üzere bı 
rakmışlardır. Ayşe çocuğa bakrunıya· 

cağını anlayınca bu çocuğu İsmailiJı 
annesinin evine götürmüş, kapıdan bı· 
rakıp savuşmuştur. Yaşlı bir kadın 
olan lsmailin annesi de bu çocuğa ha · 
knmıyacağıru söylemiş, torununu po • 
lise ve.nniş, polis de socuğu Darillace 
zeye göndermiştir. 

İsmail ile karısı Hüsniye Çekmece· 
ye gittiklerinden çocuktan kcnclilerlııe 
teslim edilememiştir. 

~ Yine bu beyanattan anlaşılı • 
Ol" ki, Sovyet Rusya.Ja tek parti 
Ol ~na rağmen partiye dahil 
::J'Yan teıeküller intihap mü • 
~ eleaine iıtirak eelecekler ve 
li" 'levi demokrasi hareketi geniı-

RAKI iÇERKEN _ Galatada Ba· sine, bütUn memleket. bütün gençlik 

lıkpazarında HUseyinin meyhanesinde .v~e~tı~bb•iİııııye .. ıı.·u.;ğ•e •b~aş~saıı;:ğ;.lım.ğı•d!lai~le~riz;.;.. -· ÔN iKi DUDUSU 
rakı içen sandalcı Mehmctlc manav ti. "k. lal caddesinde sarkınbhk ·vapt1m 

l'ecektir. K d · k J o· Belediye taraf mdan Beyazıt kule . 
a rı avga etmi§lerdir. Araya müş • ıçın yakalanmıc:tır. 

t n d s b 'j sine tecrübe için bir düdük konmuş . 
~ 11- • er er en a ri de girmiş, üçü de bir- Fatihte Ahmedı'ue sokng-mdn otu-~ b' l · · J tu. Bu düdük iyi öttUğUnden daimi o-

.. vu yukarıelanben· sayclıgı .. mız ır erını yumrukla yaralamışlardrr. ran Kemal isminde bir ~ntman da g"'- l 
v SARHO~LU 11 .. - arnk kalmasına karar verilmiştir . 
.:___ ltenclüerine clemokr"'·ı· _.Jını ~ K y ZtlNDEN - Sey- ne sarhoş olmus. evinin camlarını krr- D"d .. k h gün t · · 
-qo - wı yar fıstıkçı Hüsnü sarhoş olmuş, ıs . mıştır. u u er am on ıkıde ötmek· 

~ ~? faaliyetler birbirlerine zıcl, --~=-=-=~-;-:;-:~------------------_:__:tc=di::.r:_. ----------
Ol ırbirlerini clemokraai düımanı Yazısız hii<ô.qe: 

lttGJUa ittiham ederler. 
~ '4caba, Londranın, Pariain 
q~i • , 
'i rtın Mo•kovanın clemokra•ile. 
~ ~rttına kadar iklimler gibi bir-

111lt/en uzak mı kalacaklar? 
~ lnıanlar bir ideale kaVUfQ· 
~ct'rtna bu kelimenin mana te . 
~rtr öirenmekle mi vakıt ge. 

ltrtlb? •.. 
Satiri Ertem 

Gezi;filer 1 
Neyzenle bir kaç 

dakika 
Dün, Neyzeni gördüm ve 1ıM4 

gönlümde, kulağımda bir .an'at. 
havaaının titreyifi yaııyor. Dara ~ 
cık bir terbetri dükkanında, iki. 
lal aTaaıncla vakıt ba!up iillecli. 
ÇaprQflk bir nağme değildi. Fakat 
dümdüz perdelerin birbirine bai· 
lanı§ında öyle büyülü bir kuvvet 
vardı ki, dinlerken clalıyorclam. 

t.f ani e•kielen "ıehli mümteni,, cliye 
anılan Juru, akıcı, IÜHiiz. eınln 
gibi bir teyeli. Ha, Jiyince qini ya. 
ratacağım sanır, fakat uğraffp vo
rulcluktan sonra nasıl açılmaz bir 
tunç kapı önünde ka1clığınızı an· 
larsrnız. Bu ela ifte onlardanclr. 1 

O, gözleri kapalı, dudakların • 
da bir vahiy titremesi ülliiyorlum 
sesler ruh oluyor, vücut olayar, 
kucaklayan kol, yüze çöl rüz.glir· 
larının ateıile çarpan nela ola-. 
yorelu. 

Elinelen neyi bırakınca: 
- Gezgin, eledi; bu y~ 

yanelırJı beni! 
Meğer çaldığı haoa, birinci Vi0 

yana ıavQfında sfori kaleler, mas· 
gallı kale clıvarlan önünde al ç• 
kenli Yeniçerilerin söyledikleri bir 
türkü imi§. Oçafın ünlü ~mriai 
''benli Nigm,, rnmq. SavO§ alay. 
lan araaında hem çalar, hem .;;~ 
lermif. 

Göziimün önüncl.e Macar ooa. 
lan canlandı. Türk ordusu bu ooa .. 
ya clönmÜf yalclızlı bir aktam ba. 
1irfu fltbi yiirüyor, uz.akta, leylcili 
.;,,rer. mor barut elamanlan mclın
clan ırivri çatılı kaleln gör;;nüyor .. 
Ju. Bu atrma polurıa ve altın 1ıı .. 
lıçlı ordu, za/erin kenaiıine vur • 
ıran olduğuna biliyor. Ôliimiin_ 
kanın, yangının yanınela sazı tür
küyü, çengiyi beı-aber götürm~· 
ne bQfka mana oerilemez.. 

Nenene buna söyledim, ya. 
ziime baktı, lralenderliğine pell. 
yarQfan bir ağı:: çarpıllft ile: 

- Ne zannettin di yal ... 
Decli ve sesi sırf ıöz. ve en son

ra ate, vapan bir kuclretle tekrtll' 
;ifle,U. Mı•ralm, perelelnden fİm. 
Ji yalnız bir ahenk Iİ•kiyen halin
de lıs'kırmıyor, clane Jane Jamltı 
clamla konufU)lor ve 1uçlnnyorJrı. 
Rir kam:~ parcannı bir k~tın H 
J,;r v:vn1,,n11P.li sırclıran a"tl1ft, 
bü~ikW;z;;,,tlen 1uı·'-er6İz. bnküfe. ' 
"""'""_..f,.J.( ,,~, ;;,ner;lfini e3.. 
riirrce, haber.iz cliyifimlen atan. 
elım. , 

O 1-;;v;;r.ım~;;nJen 1:abernz ti• 
~ildi. Büyüklüğünü venmift/. 

s. Orz"'" 

Mevsimin ilk 
seyyah vapuru 
limanımızda 
Mevsimin ilk İngiliz seyyah vapa. 

nı bu sabah limanımıza gelmi§ bulu. 
nacaktır. "Lititya,, isimli bu vapuı 
330 İngiliz seyyahı getirecek ve bu 
seyyahlar yerli acentelerden "Natıa,. 
acentesi delfıletile gezdirilecektir. 

Seyyahlar arasında çok mühim ~ 
gilizler vardır. Vikont Da.nedin, pro • 
f esör Dank an, Balfor ailesinden olda
ğu anlaşılan iki ki§i, meşhur gaz.ete• 
cilerden Deyli Herald muharriri H. V1 

Morton ve Niyuz Kronikl muharriri 
nıikasnk, Kardinal Rusvort bunlu' 
arasındadır. 

Vapur akşam üzeri dönecektir. 

Bn seyahati tertip eden "Hellenll 
Travellers,, adında bir teşldllttır. Tet
kilatm reisi bulunan S1r Henri ı... 
ve Ledi Lan da beraber geıecenır. 

Sfr Henrf Lan harbin sonundanbelt 
her yıl şehrimize iki bin kadar •naM 
getirmekteclir. -
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Basıa ba7atımız 
lze•lnde tenkitler 

Büyük Tavl Müsabakamız 
Mükô.f at 100 Liradır 

Gazetelerimizden, mecmualarımızdan, 
kitaplarımızdan memnun muyuz? 

Basınımız yetiştiğimiz devre, 
rejime Jayık mıdır? 

-1 
Jngiliz matbuatı İngiliz milletini ı 

memnun ediyor. HattiL lngiliz olmı
yan milletleri de tatmin ediyor ki her 
sene, her giin Jngili:ı. kitapları ve 
gazeteleri hududu a ıp öbür milletle
re de gönderiliyor, İngiltere nasıl 
Nel·castle 1·eya kardif kömürü, rlski, 
wakine, kumaş ihfilÇ ediyorsa, onlar 
gibi gacıete de ihraç ediyor. Daha 
küçük bir mikyasta Fransa da öylf'. 

Ya biz.? Eier burada çıkan gaıe 
teler ve kitaplarla kanaat etseydik 
gözümüz hiç açılmazdı. Bizde mün
teşir eserlerle doktor, avukat, siyasi, 
mühendis olma)·a ç~tiınız.... Yaya 
kalırsmıı1. 

Bizde ,ıı.an en büyük gazeteyi, 
l~ımdrada, Pari.ste çıkan en büyük 
~az~te ile tJeğil, 50, 60, 70 bin nUfu.cı
lu bir fnglliz ,·eya 1".ransız şehrinde 

çıkan bir gazete ile - fakat kemmiyet 
bakımından - 'htukaye.1;e ediniz: Ne 
tlceile yalnız sıkılır mız değil, lıatt:i 
1tevrastenik 1>i1e olursunuz 

Yazan: Celal Nuri 

-
cek olur~ak. gene aynı elim neticeye 
varırız. 

16 bu~uk milyon nüfus.... Azami 
100 bin okuyucu: Bu demektir ki, 
ancak 165 Tlirkte biri gazete okuyor. 

2000 nü~ha (basan değil) satan 
,.e okunan kitap nadirdir. 

Resmi, yarı resmi neşriyat vakıa 
çok basılıyor; lakin bunlar katalog 
hiikmUndedir: Onlar okunmaz, dağı
tılır. 

lmdi gazetelerlmi1... mecmualarr 
mız, kitaplarımız, yeti tiğimiz tlevre. 
tarihin kavu tuğumuz şu asrına, mem
leketimlzdekl dimhuriyet rejimine li\
yık mıdır? Cümhuriyet, istisnasız 

herke..~ln okuma.cıı, yazması, siyasete, 
amme i~lerine karışması. küçük, hil· 
yük mecllslere Uye seçme..CJi demektir. 
Genel seçim, ancak genel maarif ve 
genel okumnkln olur. Bunun başka 
çeşidi tacıavvur olunamaz. 

Pek yaklaıan mUıabakamızda 
önçc btanbuhın mıntaka tavla 
ıampiyonları ayrılacak, ıonra bu 
mıntaka ıampiyonları hep bir a· 
rada kartı karfıya geçerek büyük' 
bir salonda ıon tampiyonluk ma· 
çını yapacaklardır. 

Gazetemiz bu fampiyonlardan 
birinciden onuncuya kadar olan· 
lara para mükafatı dağıtacaktır. 

Mıntakalardaki müsabaka yer
leri müsabakaya gireceklerin a · 
detleri tamamile anlaşıldıktan 
sonra ilan edilecektir. 

Bütün mü&abakillar ikibet ve 
bir kim verdi? ile yapılacaktır. 

Müsabakada zar atmak vesai
re gibi tekiller geçenlerde Ünyon 
Frımıezde yapılan tavla müıaba
kasında kullanılan nizamname 
hükümlerine göre olacaktır. Bu 
nizamname teklini müsabakamız-

dan bir iki gi.in önce ayrıca ncş·ı 
redeceğiz. 

Dün de idarehanemize gelip 
tavla müsabakasına girmek ıçın 

adlarını yazdıran lstanbulun meş
hur tavla meraklılarından bir kıs· 
mı §anlardır: 

Fatih, Saraç Muhiddin mahal
lesinden Bay Mehmet, Takıimcle 
Yoğurthanedc Mehmetbey aparlı· 
manında Bay Zara, Edirnekapı -
dan Miihendis Bay Zeki. Taksim· 
ele Feridiyeden Bay Arşavis, Ka. 
ragümrükten perükar Bay Necmi, 
Fenerclen homisyoncu Bay Hamid 
Karagümrükten Bay Mustala, Ga 
lataıaraydan Bay Vehbi Ôlçer, 
Balattan Bay lzak, Pangalttclan 
Bay Mil roviç Gülbenek Zeyrek 

Çinili yoku§untlan Bay Muh 
Çayırlı, Vefada Ak lpa.§Q :sokai 
da Bay Rilat, KurtaluJta DtJf~ 
Muracl sokağında Bay Vaıil, ft 
pebaıı V enedik sokağınclan Bd! 
R. Eğe , Balattan T ambut~ 
cı ıokağından Bay Tana , fi 
tihte T er::i Cemil kallc~c Ba>' ff 
mail, Fatihten Bay HulUıi ... 

VAKiT: 
Elde mevcut kuponlu niishnlı' 

azalmaktadır, birkaç gün 50111' 

bunlar büsbütün azalncak ve f'ıt1 
ki de hiç. lmlmıyacnktır Onun iı:: 
müsabakaya girme - istiyenler b 
hafta ;çinde mutlakıı. VAK iT kd · 
tüphanesine mürRr"'at edip k··r"11 

ları alr.:ıalı ve is1m•-,.;ni l<aydettir 
melidir 

Gecen giin radyoda dinledim: Jn
gllterede her gün 45 kocaman cilt çı
kıyormu§- Bizde, ıesen yıl çıkan bil 
tün ınditep kitapları, şirket prosp<'k
tüslerl, idare meclisleri raporları. 
resmi neşriyat ,·e ufak tefek risale
ler de clahll olml\k üzere basılan e · 
aerlerin miktarı bini brk az geçiyor. 
Bir de bunlann "keyfiyet,, ,·e "nevi
)·et,, ini nazara alınız. lngilterede 
çıkan bir eser, ekseriya, uzun bir a
raştırmanın mah~uliidür. Ağır bir 
ciltdir. Belki yUz binlerce okuyucu 
ya hitap eder. Ya bizdekiler ... 

Pek ilerilere gitmiyorum: Ukin 
rejime layık bir ba~ınımız olsa hiç 
olmaz.1;a l>izim gazetelerimizin top 
yekQn baskısr bir milyon olmalı idi. 
Bir milyon, yani 16 buçuk Türkden 
yalnız biri gazete okuyor demek! Şu 
devre, u asra uygun kitaplarımız 

--~~~~~---~~~--------- --------~C"·- •.r....--., .. :_ --------

1 ARJAHTİ~ İLE TiCARi BıP. MUKAVflf 

Bizde kalem erbabı l>ir meslek teş

kil etmiyor. luharrirlikle zengin o 
lan defil, gc~inen yalnız hir kaç ga 
zctedc çalışan dahili muharrirler ve 
nytar1ardır. Yoksa, muharrirlik hiz
'de doktorluk gilıi, memurluk gibi, ö~
ı·etmcn11k gihi henüz bir me!-!lek ol 

mndr. 
~ .... Hep lngiltereden, Fransadan 

halı~ettil<. Daha al~ak günüllii olup 
matlmntımızı Yugo ]8\·. Yıınarı. 
Uomanya matbuatı ile mukayese ede-

ol saydı, hiç olmazsa romanl:lrımız 
25 bin, ciddf eserlerimiz 5 bin ~at
mah ldi. llnlhuki! 

Bu itibarla Awupada re Akdeni • 
zin miistcmleke olmıyan havıa!'lmda 
bizim basınımızdan acıklı~ı yok. Mı· 
~ırda ve ~uriyede mikdar bizden yük-

!=ck. Şu :rii~iirtlii~iimiizii inkar etrne 
meliyiz ki ... 

- Kabahat okuyucuda mı? 
- Yoksa yazanlarda mı? 
Matbuatla alakadar değiliz. Hal 

buki Yunnni~tanda halk gazett'krfo 
·on derece alakadardır. Bizde, bir ev 
için, gazete olsa da olur. olmasa da .. 
Halbuki Atinada, sigara tiryakisinin 
tütünsüz kaJma!'ı gibi, bir yunanlı 
gazetesini yarım ı:mat hulam:ı!'la ~inir
Jenir, kıyamet koparır. 

- Ya hizıle? Ha .... Gazete de 'ar 
ıııı:. Lelılehi, kalıak çekircle~i makule 
inden hir ~' ! 

Galata Ermeni kilisesi 
Patrikhaneden ayrıhyor mu? 
Çıkarılan bir tebliğde, kiliseyi ulare edenle1'in 

yalınız Patriği tanımak mecbur İlJelinde 
bulundukları bildiriliyor 

Galatadaki Ermeni kilisesinin 
Ermeni patrikhanesinden ayrıla
rak istiklaliyet ilan etmek istediği 
söylenmektedir. Haber aldığımı · 
za göre, bir müddettenberi bu ki
lisede bazı hadiseler cereyan etti
ğinden, cismani meclis, kilise İ~ · 
lerini idare edenlerle temaıta hu· 
lunarak ihtilaflan halle çalı,mış, 
fakat muvaffak olamamıştır. 

Diğer taraftan kiliıeyi idare e
denler patrikhaneyi ve cismani 
meclisi tanımadıklarım bildirdik· 
lerinden, patrikhane ruhani mec· 
lisi patrik Naroyanm riyasetinde 

toplanarak her feyden evvel nıhani 
mahiyeti haiz bulunan bu mesele. 
71 tetkik etmit ve bir tebliğ neş· 
retmiıtir. 

Bu teblijde ezcümle deniyor 
ki: 

"Rrihani mecli•, Galata kili•e· 

sincle cereyan eclen ve arzu edil
meyen hadiselere kar§ı §İmdiye 
kadar müıahit vaziyetinde kalmıı 
tı. Son zamanlarda bir şahsın Ga. 
lata kiliseıini ıahıi malı göıter · 
melde, ve bir (Türk gregori~n) 
kiliıeıi kurduğunu tahriren bil -
dirmekte olduğunu öğrendik. 

Ruhani meclis, müstakil bir 
kiliıe kurmak teşebbüslerini Er -
meni kilisesini ikiye ayırmağa 

matiil addederek bu hareketi tak
bih eder ... 

Ermeni kilisesi eıasen (Grego· 
riyen) tesmiye olunup lstanbul 
patrikinin ruhani reisliği altında 
bulunmaktadır. Ermeni kilise:ıinin 
bütün mensupları Hali:ı Türk va· 
tanclaıı olduğundan onların diğer 
kiliıeleri gibi Galata kiliseıi de 
Tilrk Ermenilerinin ibaclethane .

1 siclir. Binaenaleyh yalnız Galata 

BALIKESİRDE DE MERINÖS KOYUNU 
YETi TlRtu:m;ı 

Memleketimizde Merinos koyunla
rının teksir ve ıslahına evvelce kıırar -
la~an program dahilinde devam edil· 
mektedir. 

Bu koyunların Karacabey ve Bur • 
sadan sonra Bahkesirde de muntazam 
bir surette yct1§1irilcbileceği anlaşıl • 
mıştır. Almanyadan getirilen mütc -
hassıslar bu iı,e rağbet gösteren halka 
icap eden munmelcleri öğretmeğe ça
lışmaktadırlar. 

YENİ SÜVARi MÜBAŞiRLERi 
Adliye Bakanlığı 936 bütçesi çılim

caya kadar İstanbul icrasındaki me • 
mur boşluğunu doldurmak ve işleri 
sekteye uğratmamak için icra daire -
sine yeniden 15 süvari mübaşirliği 

tahsisah vermiştir. 

kiliıeıinin haliı Türk Ermenileri. 
ne ait bir ibadethane olarak göı
terilmeıi yerıiz bir iftira olduğun 
elan ruhani mecliı, bu iftirayı nef
retle reddeder.,, 

ON Al fi MART SEHlTLER\N\N 
ll'-TH\M:J.m 

Halkcviıulcıı: 

(16 Mart Şehitleri) ihtifali mUna
sebctile 16 Mart 1936 pazartesi günü 
saat (18) de Evimiz merkez salonun
da bir toplantı düzenlenmi§tir. Bu 
toplantıda üyelerimizden Yükesk Mu
allim mektebi müdürü Hamit tarafın
dan bir söylev verilecek ve bu saygı 
değer şehitlerin hatıraları tazelene · 
cektir. Bütün Ulkii arkadaşlarımızı bu 
toplantıya çağırırız. 

' TOPLAN fILAR 1 
GALATASARAY KONGRESi 

Galatasaray ıpor klübü genel sekre

terliğinden: 

1 mart 1936 tarihinde ekseriyet ol -
mamasmdan dolayı tehir edilen kongre
miz karar mucibi 14 mart 1936 cumar
tesi günU saat ( 1 S) de toplanacaktır. 

Nizamnamenin tadili mevzuubahsoldu • 
ğundan azanın behemahal isbatı vü · 
cut etmelerini dileriz. 

T ehliğ hundan sonra Galata ki- --

~=--=~ Artncncrıclii7 
Ankaraya hareket inden evvc?l 

jnntin konsolosu ile, Turkiyc - Ar , 
lin arasında yapılacak ticari bir 11 

!aşmanın esas noktalar nı konu l 
tisat Vekilimizin bu nukta•arı tc..
ettiğini haber aldık. Hukavclenin ı: , 
zakcrcsine yakında Ankarada b:ı 1 

nacak ve kısa bir z:ımanda aııJw. 
tamamlanarak tatbıkınc geçilcre1'tl' 
Bilindiği üzere Ar3aııtinden lı 
ithalatımız kösele imaline yarıynı.J il 
yük hayvan derilerile sanayi mud» t 
lerinden kebrokadır. Buna karşıl:~ flİ 
de kuru meyva, tuz, zeytin yağı j]t 

etmekteyiz. Diğer taraftan Bııe!\ 
Ayrcste de bir ticaret mümessilliği 
das edilecektir. 

TUTUNCULER BIRtlnt r 
Bir tUtüncüler birliğinin kuftlı~,. 

İıtılnbul Beltdıtı\:ıi 

sı için tstanbulda bir toplantı ~~l'~ 
cağını yazmıştık. Bu toplantı dilJ11&' 
caret odası başkanı Bay Mithat rı 1 
linin başkanlığında Türkofiste yn~ 
mıştır. Haber aldığımıza göre ya1c ,,çP 
Ankara da da yapılacak bir toP1 t • 

ile tütüncüler birliğinin kurulrutı51 ~ • 
sası görüı:ıülccek ve birlik kuruıııc9 Bugün saat :.' lisesinin patrik Naroyanın reisliği 

altında bulunduğunu ilan ederek 
kiliseyi idare edenlerin yalnız 
patriği tanımak mecburiyetinde 
bulunduklarını, aksi takdirde şah· 
san mesul tutulacaklarını bildir . 
mektedir. 

~ehirTiyatrosu 
14 de ~tır_·~~~~~~~--~ 

Çocuk Tiyatrosu ı d Gelenler, Gidenler 
/ 

Bu mesele hakkında cismani 
meclis azasından biri demiştir ki: 

- "Ruhani mecliıin tebliğin. 
elen de artlafılacağı veçhile kimıe
nin §ahsi mali olamıyacak olan 
Galata kiliseıinin baıma geçenler 
başkalarını tanımıyorlar. 

Bundan dolayı, Cumuriyet ka· 
nunları mucibince dini iılerin evi 
bulunan ruhani meclis, ikaz yol
lu ve yapılan tefebbüılerin hakiki 
mahiyetini meydana çıkaran bir 
tebliğ neıretmitlir.,, 

Aynı zatın söylediğine göre 
ciımani meclis te, ayrıca vaziyeti 
hüldimete bildirmiş, gayri kanunt 
bir vaziyet çıkmasının önüne ge l 
çilmesini rica etmiıtir. 

ııııııııı ıııııı 

111...111 

111111111 

Gülmiyen Çocuk _ ~ 

Yazan: M. Kemal ÇIN ELÇILIGI MtlSTEŞAll:ıcf 
Ak~am saat Türkiye ile Çin arasında yapılatl 111ı!f 

20 de ret muahedesi müzakcr~leri ba.l<l<rıl 
Büyi.ik Operet hükumetten talimat almak uzere 11 ~ 

kine giden Ankaradaki Çin c~yııl 
DELIDOLU müsteşarı Vang Pun Son ya 

Yazan: Ekrem Reşit besteliyen : memleketimize dönecektir. µos( 
Cemal Reşit YENi BUI.GAR BAŞKONSO Si 

Fransız tiqaf rosu 
llALK OPElrnTl 

Bugün matine 16 d 

Bu akşam saat 
20,30 da 

Zozo Dalmas 
ve Kofinyot;stc 

BAYADER 
Büyük operet 

Gişe gündiiz açıktır. Tel: 41819 
Fiııtlar: 35-50-60-75-100-125 

Loca: 400-300-5001 

Yeni Bulgar baş konsolosu BaY ·rr.'I 
vcnski'nin pazartesi gilnü ~eltf~lliıtf 
gelerek vazifesine başlıyacağ'l 
alınmıştır. ___/ 

UDl 
NEVRES 

Konseri 

Münir Nurettin 
Tanburi Refik 
Nuri Halil 
Bayan ır.Mte 

iştira kile ôe 
16 Mart Pazartesi saat 21 

ŞEHİR TlYATROStJNP~ 

hi 
ti, 

l' 



l ... __ Ya_b_a_n_c_ı_P ___ ~_S-_ta_·twi_I 
Köpeklerin J inanır mısınız? 
nümayişi! 

Köpeklerden u.lınan 
oerq i nasıl indi1 ilir? 

Geçenlerde Macaristanda Sgezed 
belccliyesinde sükunetle çalışan şefler 
\'e memurlar, birdenbire bir genç dak. 
lilonun imdat isteyen seslermi işitti. 
ler. Bu sei1ten sonrn koşanlar, ba15ku 
leslcr, köpek havlamaları aksetti. iki 
:VUz ka1ar köpek dairenin her taraf ırıa 
:Yayıldı. Hayvanlar ön!crinde ne bulur. 
larsa dUtilrUp kınyor, etrafa deh. 
~~t snçıyorlarch. 

Bir gün önce belediye köpı~k sa. 
hiplerindcn alın:ın \'crgiyi yükscıtnıiş 
li. Bütün köpek ~ahiplcri köpelderini 
l'anları:ı:ı nlnrak belediye dairc!ii önü 
!le gelmişler ve hayvanların ziııdrlcı i. 
tıi çıkarıp dairenin içine girmeye leş. 
\'ik etmişlerdir. İlk köpek nümayişinin 
tarihi böyle başlam1§t1r. Ertesi günü 
Vergi e~rvelki derecesine indirilmiş. bıı 
tehlikeli nümayişe nihayet verilmiş . 
tir. 

Bir çift çizmeye 
şimendifer imtiyazı! 

Habeşistanda C;butiden Adisaba. 
baya kadar uzanan bir demiryolu var. 
dır. Bu yol Fransızlar tnrafmdan ya. 
pılmış ve ıdaresi de onlara verilmiş . 
lir. Bu malum. Yalnız herkesçe ma. 
lıim olmayan bir şey vı:ır Bu hattın 

ilk yapıldığı zamanlarda Habeş im. 
paratoru Menelik Fransızlara bu mü. 
saadeyi nasıl vermişti. 

1 lig- \'e Şesnöf adında iki mühendis 
bunun i<:in Menclike müracaat etmiş. 
lcr kendisine hediye olarak bir telef on 
götürmli§lerdi. lmparator bunun ne 
iı:in kullnnılacağını ôğrenince gülerek 
dedi ki: 

~ s ı/'. ,-~· .. 
~en utlLlln. 
1 eiliş edecek bir 
şey yok! 

1 - KURUN 14 MART 1936 

Kırkından Sonra 
Azanı Teneşir Paklar 

(Atalar sôzll t 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
. ... . ·-·Hil······ı:·:...... ::::::::::::::::::::::::::::::: 71 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::§i::::!i 
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tasına gelerek dedi ki: 
- Şu kaçan adamı hemen ya· 

halayınız!. 
- Niçin, ne yaptı?. 
- Beni öpmek i6liyordu. 
,- Küçük Bayan, bunda telaf 

edecek birt•Y yok. O öpmediae bir 
baıhcuı öpebilir. işte yakışıklı bir 
genç ıeliyor. isterseniz onu yaka· 
!ayım! 

Şapka v.e Melek .. 
Katlan, kendisini ıeven, fakat 

her zaman istediğini almayan ko
casına çıkışıyordu: , 

- lıtediğim §apkayı almadık· 
tan ıonra nP diye bana "meleğim,, 
Jiyormn. Hif ıöyleme daha iyi. 

- insaf et karıcığım, biraz Jü. 
§Ün de öyle söyle. Hiç meleklerin 
şapka giydiğini görcliin mü? 

Gözleri kapanıp kapanıp 10 daki. f gelik, öbür yandaki Rum komşu · 
ka, bir çeyrek çiziyor, başını kal- lara kapağı atmış, akranı kızlarla 
dırıp önündeki şarap şişesini ağ- beraber, Aya Nikola yoluna doğ. 
zma yapıştırıyor, laklak içiyor içi- ru sürtıneğe çıkmıştı. 
yor, köşedeki koltukta olduğu İ· ÇORAP SÖKÜ~Ü 
çin pençerP.den başım uzatıp ta · Hacı Dana, eıtesi sabah yine 
\'US kuymklannı çıkarıyor, ardın- kimseye görünmeden, iskeleyi boy 
dan yine dalıyordu.. lanuş, ilk vapura atlamıştı. Başı. 

Boyuna: ( Angeru !.. Angeliki !. nı kaldıracak halde değildi. Bey • 
Vuslat, muhabbet!) diye sayıklı · ninin içi zonkluyordu, şakaklan • 
yordu. na çiviler girer gibi oluyordu. 

Kokonalar, odada ayaklannm Kö1>rüye gelinceye kadar başını 
ucuna basa basa clolaşıyorl:ır, Ha- kaldmnadr, k=o.!q; ~b: yatt!. 
cmm bir tarafa atılmış olan yele- Kfılemde iki çenesini biçak nç. 
ğindeki altın saatle kösteği elle- ınarlı. Soranlara kısa ke~qti: 
yip elleyip birbirlerine Rumca: _ Kerime vine esirfiraş. Jld 
(Fakfon değil, gümüş üstüne yal- gecedir iki kirı;iğiin kanışmadı, 
drz da degı-·1, asıl altın!) diye mı. b h b hl d 
rıldaıuyorlardı. Caketin iç ceple-

sa a ı sa a a ım. 

- Almanların /r büyük 

- Bir yerden bir yere haber ver. 
mek için bu karışık şeye ne lüzum 
var; benim adamlarım bir da~dan öte. 
ki dağa boru ile haber yeti§tirirler. 
Yapmak istediğiniz i:ıe gelince pek 
mühim bir şey değil. Benim tatarlarım 
karşısında sizin yol giden makineni:r: 
ancak bir koşu atı demektir. 

Mcncliğin razı olmıyncağım gören 

mühendisler blitün gece çalışıp, saba. 

ha kadar, bir çift çizme yapml§lar ve 
bunu imparatora takdim etmişlerdir. 

İmparator bu gilzle hediyeden çok 

memnun olmuş, bunun gibi çizmeler 

vermek şartile demiryolunun yapılma. 

sına müsaade edilmiştir. 

Düşündüm amma .. 
ihtiyar ve iyi kalpli bir kadın 

dinç ve ıakatlığı olmayan bir di
lenciye nasihat ediyordu: 

rindeki resmi evrakları çıkanp: 
(Bunlar .da galiba banka çeki!) 
diye birbirlerine soruşturuyorlar · 
dı. 

Düşünüp taşındılar. Bu bura· 
rada böyle sabahlıyacak mı? ... Ya 
biraz sonra ayılıp yine içki ister
se; ( Angeru ! Ankeliki !) derken 
daha cıvıyıp sarkıntılığı arttınrsa ; 
merali\ anlamayıp zorbalığa kal

Dönüşte doğru posta 10 vapu
nma bindi. (Yine bitişiğe bir zi
yarete gitsem mi?) diyor, (her 
gün, her akşam bu boyacı küpü • 
mü'?) derlerse diye kuruntu da e
diyordu. Yanıp tutuşuyor, ahlarla, 
oflarla inliyordtL Artık takati tü
kenmişti. Aklı fikri cananHe vus. 
latte. Zihninde mühendis Artinin 
kulağa küpe olacak sözleri: 

ı' 

•• 
' e 

hava • • 
gemıst 

Flandetı nasıl 

qemek yiyor? 
Geçen pazartesi günü Fransa bari. 

ciye vekaletinde büyük bir faaliyet 

- Oğlum, böyle el aleme avuç 
açmaktansa bir İ§ bulup çalt§san 
daha iyi değil mi? 

- Onu ben de dütiindüm, a· 
ma dilenmekten vakıt bulamıyo · 
rum ki ... 

intizam .• 

Yeni yapılan (Lz 129) Alman zcp. 
lini ilk defa olarak geçen hafta uçmug. 
~ur. Zeplin öğleden sonra, havalanmış, 
Uç saat kadar (onstans) gölU üzerin. 
de ve civannda havada dolaşmıştır .. 
:3onra akşama doğru yavaş yavaş yere 
1nnıf§t.ir. Herkes bu büyük hava ge. 
lllisinin ilk uçuşunu sabırsızlıkla bek. 

liyordu. Çtinkü şimdiye kadar bu ha. 
cimde lılç bir zeplin uçmamış olduğun 
dan herkes bunu merak ile seyredile. 
cek bir hadise diye telakki ediyordu. 
Bununla beraber ilk tecrUbo u~uşu o 

vardı. İngiltere, Belçika, İtalya mu . ten ıonra fikrini söyledi: 
rahhasları ile birçok mühim phsiyet. 

Dolıtor haıtayı muayene ettik-

{~.??.r bijl ük bir muvaffakiyet ile ya. 
•• _ , ~ı, ... ... ... .,,. .... -..-"'· w.l1\.:' U':.11ŞU. 

n:l nr\.ık ıa.u.n cörUlmeml§Ur. Bundan ı 
sonra daxetlilerin gezintisine mahsus 

1 

ler birbiri ardı sıra gelmi§lerdi. Hari. 
ciyc vekili Piyer Flandcn ö~le yeme . 
b nı pe \: çabu . on • 
Bu yemek bir Nndvlç He bir bardak 

maden suyundan ibaretti. munta.ıam 
0~nn u ~U§ yapılmıştır. Bu uçuş Alman.! 
~ :ı.nm cenup kısmında olmuşdur. Ye. 

Flanden iböyle şeylere alışkandır. ıçıyorum. 

lli zeplin inşaat bakımından Graf 
2~Plini geride bırakmıştır. Zeplinin 

hUtiin motörlcri harekete geçtiği hal • 
de en küçük gürültü ve sarsıntı hisso. 
lunrnamıştır. 

Avukatların bir!:oğu gibi işlerine ça . 

buk yetişebilmek için bir vakrtıu Kim edecek kendisi.· 
muhtasar yemek yemeyi adet edinmiş. , 
ti. Pazar ertesi günkü mühim toplan. Hergiin karısından tikayet e-

tıya tam vaktmda yetişmesi de bu den bir adama bir arkada,fı •oru. 
eski adetinin sayesinde olabilmiştir. yordu: ..___ __ .....___ 

Zeki oyanları 
Geçen hafta kendi kendinize zekanızı tecrübe edebilmeniz için bir 

hesap meselesi sormuıtuk: Ud kimse bir testideki sekiz kilo sütü yarıyarr· 
Yil taks!ın etmek istiyarlar. Ellerinde sekiz kiloluk ve süt dolu bir testiden 
batka iki testi daha var. Birisi üç kilo diğeri lıe§ kilo alıyor. Acaba sütü 
nasıl taksim cclcccklcr? 

Bu,ün cevabını veriyoruz: 
CEVAP: 

- İptida sekiz kilo sütten üç kiloluk testiye boşaltılır, -doldurulur. 
Sonra bu üç !dloluk süt beı kiloluk kap içerisine dökülür. !kinci bir de -
:a daha üç kiloluk kap süt doldurulur. Tekrar beş ld!oluk kap doluncaya 

kadar boşaltılır. Bu ameliyeden sonra üç ki!oluk kap içinde bir kilo süt 
artar, O vakit be! kiloluk dolmu~ testi sekiz kiloluk kap içeriaine boşaltılır. 
Ylöyltte bet kiloluk kap botaltılmış olur. üç kiloluk teatide kalan bir kilo • 
l~k silt bq kiloluk kap içerisine konur. Sonra bir kere daha üç kiloluk se· 
~ız k~ulr kaptan ıüt ile doldurulur ve be~ kiloluk testi içesirisine bopl -
tılırıca sekiz kiloluk kap ile beş kiloluk kap içerisine dörder kiloluk süt top
lanmış olur. 

Bir milyarder olmak isterdim! 
Bir çok adan!lar vardır ki içinden hasretle düşünür: .. Ah, ben bir milyarder 
?lsaydım !., der. Eter siz milyarder olsaydınız mes'ut olmak şöyle dursun, 
1htimal ki büyük bir ıztırap isinde kalacaktını;c Zira bu kadar büyük bir 
servetin idaresi bir kere başh ba~ına bir insan i~in kafi gailedir. Fakat bun
dan başka sadece bu paranın muhafazası bir meseledir. Far.ıedelim ki bir 
milyar altın liranız vardır ve bunu ıiıe teslim ettiler. Bunu ne yapacaksınız? 

Bir milyar altının ağırlığı (322,580) kilo eder. Hacmi de (16) ve dfüt
te Uç metre mikabı yertutar. Bu ağırlığı kaldırmak için size (6000) kuv -
\'ttll baınal lbrm olacaktır. Bunları demiryolu ile nakletmek için her biri 

( S) tonluk olmak üzere (63) vagondan mürekkep bir trene ihtiyaç hasıl olacak 
lır. 

Eğer bu bir milyar altın lira büyüklüğünde bir sikke §eklinde olursa 
bunları yanyana koymakla (1000) kilometreden fazla, yani aşağı yukarı 
Anadolunun bir ucundan öbür ucuna kadar mesafeyi tutacaktır. Eğer bu 
lltınıarı biribiri üstüne koyarak sütun halinde dizecek olursanız (33) kilo
metrelik 1* aütun basıl olacaktır. Nihayet eğer bu altını eriterek nısıf kut• 
t'U bir milimetrenin dörtte Oçü derecesinde kahn olan bir altın tel yapılacak J 
olurwa hu tel ne hattıüstüvada bOtUn arzın etrafını çember &ibi çevirmek 

\, tllürnkün olacaktır. 

- Canım, tanrrnın günü, ka. 
rım fU, karım bu diyip duruyor . 

aun. Madem ki, böyle İmİf, onun. 

la evlenmeye seni kim mecbur et
ti? 

- Kim edecek? Kendi:i, ken· 
di güzelliği/ 

- Bilir misiniz? -
Dünkü Sayrmııda aorduldarınu:ı. ve 

cevapları: 

1 - Telıraf ilk defa ne zaman kul. 
lanılmağa ba~landı? 

- 1782 de. 
2 - Nadir posta pul!an aşağı yu

karı kaç liraya kadar satılır? 
- 10000 liraya kadar. 
3 - .. Tecrübe derslerin pahalı ot. 

duğu bir mekteptir.,. sözünü kim 
söylemiıtir? 

- Franklin. 
4 - Rengi değişen gözleı neye 

alfimettir? 
- Büyük bir zehaya a!anwttir. 
5 - Norma Shearcr artist olma

dan ~vvel ne yapardı? 
- T erxililc ederdi. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - "Kravat" kelimesinin aslı ne 
dir ve kravat nasıl adet olmuıtur? 

2 - Bütün Asyada kaç kişi yapr? 
3 ''Gözünüzü kendinize karşı a

çın, başkasına karsı kapayın,. sözü
nü kim söylemi§tir.? 

4 - Almanların milli mar~ı ne za· 
man yapıldı? 

5 - Adolphe Menjou utist olma
dan evvel ne İf yapardı? 

(Cna.plan y:mn) 

kışırsa ..• 
lyisimi, bir an evvel evden at-

latmak ..• 
Angeliki az him oğlu himler • 

den mi?.. Hemen yolu bulmuştu. 
Obür baştaki odaya koştu. Güya 
sesler bitişik evden geliyormuş 
gibi, (aman, aman!. .. Baba, ha -
ba !.. Sancım tuttu!.. ölüyorum!.) 
diye bağırmağa başladı. 

Koca acıyı dürtüyor-
lardı: 

- Pasamo, bak sana tsoğriyor
lar. Galiba sizin hasta fona oldu l 
Hacı: (Angem!.. Ankeliki !) di
ye halU sayıklamada. Madam A. 
nastasya, kuvvetle sarsıyordu: 

- Pasa, pasa!.. senin evden 
sokakta tsikdiler; belkim simdi 
hurda gelezckler. Tsabuk orda git, 
bizim namus berbad yapma L 

Ankeliki karşı odadan: ( A
man!) ları, (baba!) lan, (ölüyo
ııını ! ) lan daha acı acı basıyor . 
du. Dana gözlerini araladı. Ne de 
nildiği bir türlü kulağına girmi . 
yordu: 

S · · · t A A - ~ a, şa şarap getırm ... , n· 
g·erum nerede? O onun bardağın
dan içeceğim. Onun bal gümeci 
ağzının değdı:iği nokt!ıdan !.. 

Amanları duydu: 
- Ge gene bizim ::;ıska kız mı 

feryad ediyor'?... 
Yerinden kalkmağa çalışıyor, 

doğrulamıyor, yıkılryordu. Kol -
tuklaıına girip kaldırdılar. Anke
liki de pür telaş odaya git'mişti: 

- Ah, ıeı meskote !.. Bu za -
valli: (baba baba, oluyonım ! ) 
diye haykiriyor, benim itsim ko . 
puyor. Kale durma, kos arda!.. 

Dana, yıkıla yıkıla evine yol . 
landı. Anahtarı yanma aldığım u
nutmuştu. Güm güm, kapıyı yıkı
yordu. 

En evvel Edanım duydu. Ya . 
tağından sıçrayıp ayak ucunda . 
yatan besleme Naziktere kuvvetli 
bir çimdik bastı: 

- Uyan kel kafir, populdağa 
kapıyı aç!.... Zilzurna olup a • 
nahtan düşürdü galiba. lşallah 
işallah hırsızların eline geçer de 
gelip hepimizi kıtır kıtır doğrar .. 
Jar; biz de bu ezeli i>nriirlükten 
kurtuluruz!... ı 

(Kadın kısmından ekmek ister 
gibi muhabbet istemeli!) 

Evine geldi. Komşu bahçede, 
çardağın altında aradığı yok. Bir 
sandaliye alıp helaya girdi; pen • 
cereden baktı. Cananı pençerede 
de yok. 

Azabından kahroluyordu. Dün 
akşam rakıyı şaraba karıştırdık • 
tan sonrasını, ne yaptığım) ne halt 
ettiğini bilmiyordu. Acaba bir 
potmu kırdı, uygunsuzca bir hare. 
kette mi bulundu da gücendiler, 
yüz çeYirdiler. 

Hava karardı. Aıtık evde dur
nıağa tahammül edemeyip Nazik· 
tere seslendi: 

- Bana yemek memek bölme
sinerJ, hastaynn ! 

Yalanı ekledi: 
- Eczahaneye kadar çrkaca

ğım; hintyağiylc antipirin alaca • 
ğım! 

Doğnı bakkala durdu. Bir şişe 
şarap, sardalye balığı, kaşar pey
niri, francala aldı. Bakkala parayı 
verirken mor sa1lnmh meyhane 
aklına geldi. 

Acaba orada gene yortu, mor
tu olmasın, Angeliki oraya gitme
sin! ... Bakkaldan aldıklarım geri 
bıraktı. Mor salkımlı meylrnnenin 
yolunu tuttu. Meyhaneye girdi. 
(Bana iki tek rakı!) dedi. 

tki teki yuYarladı. Angelikinin 
yan kapısının sokağına geldi. Ev
de hiç bir ışık göriinınüyor .. Bah
çe kapısının önünde öksürc!ıü. Gr • 
cığı tutmuş gibi yapıp üstüste, da
ha kun·ctle öksürdü. 

lçeı·ide kimsecikler arama .. Çar 
naçar evine döndü; kapıya yauaş
tr. l\apı arnhk; içeri kayıverdi. 

O gece, ild kirpiği kav1.ışmadı. 

Ertesi akşam da cananınm ta
rafı duvar. En~ahiler .memleketi, 
yahut Yemlihalar diyarı . 

Bakkaldan şarabı ald1. Odası· 
na kapanıp kapmm arkasına san
dalyeleri dayadı. Yat.su sularmffa, 
bitişik bahçeden (Mama!) diye 
bil1ür sesi duyunca fesi bastı ve 
evden dışarı kendini attı. 

Angeliki, ekşi suratla karşıla • 
mıştı. 

(ArkHı nr) 
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ilkbaharın uzun 

B 28362 K 28352 

bol}lu gösteren 

K 28336 

K 28358 • 

B 28366 

B. 28362 uzun boylu görünmek is
tiyenlere bu yelek bluz pek tavsiye e
dilir. Mat ipekten 90 santim genişli -
ğinde bir metro 80 santim kumaşa ih· 
tiyaç vardır. 

K. 28352 beyaz ve siyah ipekten 
yapılan bugün elbisesi de uzun boylu 
gösterir. 90 santim genişliğinde 3 met
ro 60 santim siyah ve 1 metro 85 san
tim beyaz kumaşa ihtiyaç vardır. 

K. 28336 kollar ve jabot dantel! 
her tt:DKtt: .t.l:U U ı:;o~ UuU&, tıV octUUm 

zarif yeni 

K 28450 K 28361 
genişliğinde 3 metro 55 santim kumaş 
liizımdır. 

B. 28366 pek zarif bir bluzdur. Dan 
tela ile yapılır ve her renk tavsiye edi
lir. 90 santim genişliğinde 2 metro 25 
santim dantelaya ihtiyaç vardır. 

K. 28358 gene uzun boylu gösteren 
şık bir kostüm. 90 santim genişliğinde 
4 metro 50 santim kumaşa ihtiyaç 
vardır. 

K. 28427 öğlenden. sonra giymek 
için kibar bir roba. 90 santim genişli
ğinde 3 metro 55 santim kumaş lazım
dır. 

K. 28450 bu roba için satin krep 
kumaşı tavsiye edilir. 90 santim ge
nişliğinde 4 metro 45 santim kumaş 
llzımdır. 

K. 28361 her renkte ipek roba. 90 
eantim genişUiinde 4 metro 10 san -

1.Jm ıpeırıazmıcıır. 

1 Faydalı 8ıl.[iler 

iyi tutkal 

• 

Ayni mikdarda un ve kola ile 
beraber kaynak su içinde karıştı· 
rıhrsa iyi tutkal elde edilir. 

Kağlt mukavemeti 
ıçın 

Kftğıtları ateşe karşı mukaviın 
yapmak için bunları evvela nişa • 
dır suyu içinde kaynamış bir mah 
10.le sokarak ku: utmalrdır. 

Oküz KulJıuğu 
Çorbası 

Garbın en meşhur çurbalann • 
dandır. Oki.iz kuyru6'1.ı parça par
ça kesilerek bir ba~ soğanla 2 - 3 
saat kaynatılmalrdll'. Bunu biraz 
koyu yapmak istiycn, öküz kuyru-

ğu kaynarlıktan sonra bir ka~ık in 
ce irmik unu ilave eder; biraz 
daha kaynatır. Bu çorba pek leziz 
olduğu gibi pek de mugaddidir. 

Kal}mak nası l yenir 
Kaymak sütçü dükkanlarında 

gördüğünüz şeklile mide için pek 
ağırdır. Kaymak toz şekerle ve 
biraz süt ç.alkanarak köpük haline 

getirilirse hem leziz, hem de haz
mi kolay olur. Bilhassa bu köpük· 
ıe pamıı p .,ı;,-ı ,., ... -·· ••• 

Avrupada ev kadınları 
··----------------------------~-~ Bir Avrupalı erkek, evleneceğ i 

bir kızda kaç şart arar? 1 

Kadınlara adabı maaşeret notları 

Her yerde olduğu gibi Garpte ı Almanyada erkek başına altı bu· 
de kızları olan ailelerin en büyük çuk kadın isabet etmektedir. Aşk 
dertleri şudur: Kızlarını iyi evlen- ve sevda neticesi birbirlerini aln
dirmek ! Buna mukabil kızların lar da son asırda iktisadi sebepler 
da evlenecek yaşa geldikleri za· ve maddi menfaatlerin galibiyet . 
man bir düşünceleri vardır: Na - leri noktai nazarından yüzdıe on 
sıl bir erkekle olursa olsun tanışa- bile yoktur. Bazı erkekler evlen • 
rak evlenmek. bir yuva kurmak mek istedikleri kızların bütün bu 
anne olmak. Bu mesele kız tarafı tercih noktalarından sonra müzi · 
için kolay değildir. Çünkü Garp· ğe de iışina olmalarını isterler. 
te bir erkek bir kızla cidden ev - Biz belki bir kadında bu kadar 
lerunek fikrinde ise evleneceği kı- bilgileri çok buluruz. Halbuki 
zm evvela: Garpli bir erekek evlendiği kadı-

1 - Nasıl bir ailedendir? nm eline malını, mülkünü, kazan· 
2 - Parası var mıdır? cmr, sıhhatini, istikbalini ve haya-
3 - Parası yoksa cihazı ve mo· tını teslim eder. O kadın :ımm 

1 - Çok lavanta, bilh3.$3. sert) 
kokulu lavantalar kullanmayınız. 

2 - İnsanların ne ahlak sahip
leri olduklarını giydikleri elbise -
ler söylemezler; onun için, 

3 - Az, fakat hakiki mücev • 
her takınız, kibar bir bayan sah
te taşlarla kat'iyyen kendisini süs
lemez ! 

4 - Her mevki ve her zaman 
için ayn ayrı elbiseler giyilir. Mev 
ki ve zamana uyar bir elbise giy .. 
meyen bir bayan kendisini gülünç 
bir hale sokmuş demektir. 

5 - Güzel bir bayan güzelliği
ni yüzünde taşır! 

6 - Giydiğin elbise ile nazarı 
dikkati celbetmek istersen, naza
rı dikkati cel betmiyecek sade bir 
elbise giy! 

mek en büyük kibarlıktır. l 
9 - Temiz kalp ve güler yüz, 

her elbiseye uyar! 
10 - Ayakta dururken hiç bir 

tarafa tutunmayımz l 
11 -Arkanızı bir kimseye çe

virerek oturmayınız! 
12 - Konuştuklarınıza çok 

yaklaşmayınız!. 
13 - Ellerinizle değil, ağzınız 

la konuşunuz? 
14 - Sofrada dirseklerinizi 

masaya dayamayınız. 
15 - Güler yüz daima en gü· 

zel pudra dır!. 
16 - İhtiyarlıktan korkan ~a· 

buk ihtiyarlar! 
17 - Söylediğiniz her söz, ru· 

hunuzu anlatır! 
18 - Yabancı dillerdıeki keli

meleri kullanmayınız, kullanırsa .. 
mz doğru söyleyiniz! 

19 - Yalnız sosyetelerde de • 
ğil, evinizde de güzel giyinmeğe 
ve konuşmağa gayret ediniz. 

20 - Misafirler için 15.zım o • 
lan herşeyi misafirleriniz gelmez.
den evvel hazrrlayımz !. ı 

Bayanlar! 
Bilir misiniz ? 

bilyeleri var mıdır yalnızca kansı değildir. O kadın 
4 - Yemek pişirmesini biliyor kocasrmn anası, kızı, kızkardeşi, 

7 - Giyinişinizde daima mo • ______ ._ __ _ 

dayı takip ediniz. !Yenı· Moda Mecmuaları mu? çocuklarının annesi, mürebbiyesi, 
5 - Temilikten anlıyor mu? aşçısı, hizmetçisi, terzigi iktisat -
6 - iktisatçı mı? cısı hasılı evinin hükümdarıchr. 
7 - Hafif meşrep mi? Evde o emreder, eYi, aileyi o ida-

Moda haricinde giyinirseniz 
kendinizi ya mondain gösteriniz 
yahut gülünç ! ' 

8 - Umumi malumatının de - re eder, ailenin sıhhat ve afiyetini 8 - Nazarı dikkati celbetme -

recesi? iktisadi ~·aşamasını o temin eder. -------------
9 - Becerikli olup olmadığı? Bütün hadisattn o mes'uldür. Er - Böylece bütün iyi tabiatleri haiz 
10 - Sıhhati yerinde mi? kekler y~lnız çalışmağa gideı:ı~r. · bir kız bir gün erkeğin hoşuna git. 
11 - Çocuk doğurabilecek Yemek, ıçmek, yatmak Ye gıyın miyecek bir harekette bulunursa 

mi? mek için de eve gelirler. Kazan - bütün bu faziletleri sabun köpü . 
12 - Tabiatçe neşeli mi, neşe- dıklarr paraları alır almaz santi - ğünde bir balon gibi kaybolur ve 

siz mi? mi santimine ~vlerine getirirler ve ayrılırlar. Hele yaşadıklarr şehir 
13 - Doğnıluktaki alakası? karılarına teslım edereler. Kadın- de ufak bir yer ise 0 zavallı artık 
14 - Sporla münasebeti? lar. evvela kirayı öderler ve koca· orada da bir eş bulamaz ve çok 
15 - Çocukları seviyor mu, lannm kenrlilerine vernikleri na - defalar başka bir şehire hicrete 

sevmiyor mu? Ve diğer meseleler ranm az hile olsa yarısrnı "ka:-a mecbur kalır ve burada da bir eş 
hakkındaki fikirleri tetkik edilir günler,, irin bir iktisat bankasına bulamayınca gazetelere ilan ve _ 
ve kat'i bir emniyet geldikten son· götürür le!·: kocal arma her min de rir; evlenme simsarlarına müra _ 
radır ki erkek o kızla ancak evle- tramvay ve cep parası verirler. caat eder. Fakat bir çokları da 
nebilir. Binaenaleyh bütün bu fa- Bunun için Garpteki erkekler bu suretle dolandıncı ellerine dü 
zaili hlmll olmak bir kız için alacakları kadınlarda yukarıda şerler ve ellerindekilerini avuçla. 
kolay değildir. Bundan başka Gar sayılan on beş noktadan fazla <ta nndakilerini kaybederler. 
bin bazı memleketlerinde mesela daha başka tercih nokta.lan arar.: (Devam edecek) 

' . 
GELDi! .. 

• Almanyadalıi Beyer müeHuesinin 

ilkbahara ve yaza aiti olan moda 
mecmuaları ve patronları her Ba· 
yani alakadar edecek güz.elliktedir. 

-

Salonumuzdan Geçerkeıı -
Bu mecmuaları görünüz çok beğe. 
neceksiniz ! Salon memuremiz size 

istediğiniz izahati verecektir. 

Saat - 1 - 6 ya kadar. 

Ankara caddesi - VAKiT kütüp-
hanesi. 

lstanbul. Telef. 24370 
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Ortada: Alahazreti hümayun (Ark ada görü'!en bi-Sonlclan: lran ordusunun Generalleri: 1 - Harbiye 
\leziri Seraıker Nahcivan, 2 - Muavin ve fabrika· 
lca, reiai Seraıker Cihanyani, 3 - E ıki Türkiye Ataıe· 

na huıuıi tribün.) --~--------------------~----------------~--~--~---------

:/~ me/daplacı 
militeri Sadık Kupal. Resimler imiz: ................................. -................ ;··· " 

Birinci aayıfamızda ve bu sayı- Çarşafları atma ınk ılabı 
lada gördüğünüz lotoğrallar doıt ? 
lranın en değerli gazetelerinden nasıl oldu 
(lttilaat) arkadaıımızın lot'oğral- • 

Dost lran gazetelerinden : ............................. -_ ... _____ ............. ·-················· ......................... . 
Şehinşahın Türkiyeyi 
ziya.retleri esnasında 

Necip Türk ulusun~n gösterdiği s·ami
ıniyeti lran ulusu asla unutmıyacaktır 

çııı tarafından çekilmiftir. Tahran, (Özel aytarımızdan) - t. 

[ K 1 S A H AB E RL ER ] 
/ran htt81lsi muhabirimiz yazıyor: 
• Hükumet bir kanunla döviz alım 

satımını kendi mürakabesi altına al -
mı~tır. Gazeteler layihanın esaslarını 
ve mecliste cereyan eden müzakerele· 
ri neşretmektedirler. 

• İran kadınları ~arşaf savaşında 
ön safta ilerlerken din adamları da 
bu inkılapta kendilerine düşen ödevi 
yapıyorlar. Yer yer kallavi sarıkları 
atarak, "bir şekil elbise,, siyah palto 
ve foter şapkadan ibaret olan kılığı 
kabul ediyorlar. 

• İran alfabesinin değişeceğine da
ir ortalıkta dönen kuvvetli rivayetler 
üzerine kendilerile temasa geldiğim 
salfıhiyetli mahfeller, böyle bir kara· 
rın asla mevcut olmadığını ve tekzip 
edebileceğimi söylediler. 

derleri "Hazreti Kemal Atatürk,, 
ün irıad ve yaratı§ı ile nail olcluk
ları muazzam terakki ve y#kıel · 
ntfffm!: <Si~ft' memnum/ur. 

Her zaman, her vesile ile de dost 
Melike Hz. (Şehin§ahın relikal arı) kızlarlle beraber geÇitten ıon- ve kardeı Türk ulusunun büyük • 

ta otomobile binerken (Göğıünde niıan olanı izcilerin fahri reiıi Va- lüğünü ve ilerlemesini diler.,, 
la Şehdoht Şanu Pahlavi.) Bu satırlardan sonra gazeteler-

( Hususi muhabirimizden) -1 rünen delili de Türk kardeşlerimi· de, lranın sosyal, ruhi ve fenni a. 
l'ahranm bütün gazeteleri istisna-! zin yükıelttikleri bu gibi duygu · }anlarda ilerlemesine dair çıkan 
•ız bir tekilde bugünkü bat yazı- lardır. yazıların da her iki ulus arasında
larını, lranın sosyal kalkınma sa- "Türk kardeşlerimiz, komşu, ki samimiyet bağlarını daha zi. 
"a,ına dair , Türk gazetelerinin dost, (hem ayin) ve kardeı bir yade kuvvetlendireceğini söyle
Yazdıkları ilgili yazılara kartılık milletin büyük önderlerinin idare- yen ltlaat.,bu takdir, alkıtlama ses
olarak hasrebnitlerdir: si altında günden güne terakki et- leri; adetleri, örfleri bize uyma-

Bunlardan bilhassa "ltlaat,, U- tiklerini, ülkelerini yeni baştan yan, bizimle hiçbir tarihi ilgisi ol
lus gazetesinde kadınların sosyal kurduklarını, görünce, elbette ki, mayan milletlerden gelseydi bizim 
e.landaki ilerlemelerine işaret e . ıevinçlerini açığa vurmaktan ge- için o kadar değeri olmazdı. Esa
den parçaları alarak "Türkiyenin ri durmayacaklar, hatta kendileri- sen böyle birşeyi beklemiyoruz.,, 
kardetçe duyguları başlığı altın- ni tutamıyacaklarclı. Diyerek kardet Türkiyeden co-
da,, ki makale ile itaretten sonra "lran ulusu da ayni hislerle fup gelen sevinç, beğenme sesleri-
!Öyle devam etmektedir: Türk ulusuna bağlıdır. Bilhaııa nin nekadar değeri olduğunu bü-

"Bu gibi duyguların ilacleıi büyük önderleri Alahazreti Hü- yük bir inanla tebarüz ettiriyor 
l'iihıek Türk milletinin bizim ha- mayunun Türkiyeyi ziyaretleri eı- ve bas yazısını şu suretle bitiriyor: 
~iki doıt ve kardeşimiz olduğuna nasında necip Türk ulusunun göı "Türk karde§lerimiz taralın
irıanımızı gitgide artırıyor, ve fU· terdiği ıamimiyet ve nezaketi; dan ibraz edilen bu gibi kardeşçe 
rtq da hemen ıöyliyelim ki: lran kendilerine haı bir sevgi saygı ve duygular bize Türk ve lran gibi 
Ve Türk uluılarının araıındaki karde!lik duygularile Şehinşahı- iki millet ve memleket araıındaki 
cloıtluk ôsar ve tezahüratı resmi- mızı nasıl iıtikbal ettiklerini. ko- eıaıen var olan clostluk ve kardq
)'et ve teırilatın hudutlarını çok- nukladıklarını lran ulusu aılti u- liğin daima devam etmeıini yiice 
tan aşıp geçmiştir, ve bütün aza- nutmayacak, unutamaz da... tanrıdan bir kP.re daha dilemek 
Pl'tetile reel ve öz ıadık manıuına 11/§te bu cihettendir ki, lran u- lırsatını vermi~ oldu.,, 
aılQfmııhr. Bunun en açık ve gö- lum da, Türk ulumnun büyük On- ı IBRAHIM HOYI 

fi._ 

• 

randa yeşirip fılizlenen ve nihayet dal 
budak salan çarşaf inkilabı o kadar ça. 
buk başladı ve yine öyle bir hızla sü. 
rüyor ki ... 

Çarşaf, bugün tarihin malıdır. İran 
ananesi artık onu da gayet manalı bir 
sükunetle "eski,, nin içine terketti. 
Memleket hiç şüphe yok ki, bunu, Ala. 
hazreti Hümayunun radikal çalışma. 

larına, ileriyi gören işaretlerine ve de. 
mirden iradesine borçludur. 

!randa şapka inkilabı kökü pek ça. 
buk kurutulan bir "meşhed,. 'lsyanı do. 
ğurdu. Devletin himayesine mazhcı 

olmuş. doğrudan doğruya yardımile 

parlamentosunda milletini temsil etmiş 
bir Ahund ilerleme ışığının karşısı_n. 

da, ''geri düşüncelerini ve emellerini 
gizliyememiş .. bir kısım cahil halkı pe. 
şinden sürüklemişti. Kuvvetli ve gözü 
açık hükumet, bu ilerleme ve lnkilap 
düşmanını avcnesile birlikte pek çabuk 
tenkil etti. Çarşaf inkilabı ise, bu gibi 
vak'alar doğurdu; yeni yaşayışa ve dil. 
şünüşe pek çabuk ayak uydurmasını 

bilen İran kadınlan büyük reislerinin 
verdifl itaret lle çarıaflarını atmakta 
bir an bile tereddüt etmediler. Bugün 
ana caddelerde artık dünün garip gi. 
yinişlerine rastlıyamıyacağınıza söz ve. 
rebilirim. Şimdiye kadar çarşaf içinde 
gizli kalan İran güzelliğini de bütün 
parlaklığı, estetigi ve cazibesile meyda. 
na çıkmış bulunuyor. 

Yeni inkilabın şerefine her akşam bir 
çok yerlerde danslı çaylar, davetler ter. 
tip olunmaya başladı. Her şehrin tanın. 
mış ileri gelen şahsiyetleri süvareler ve. 
riyor, büyük şölenler hazırlıyorlar. Bu 
yolda zabitlerin de büyük rolü var. Her 
yenilikte en ön sırada bulunan zabit. 
ler bu hamlede de ilk adımı attılar. Or. 
du Generallerinin verdiği şölenlerde, 

bayanları kız kardeşleri ve diğer bayan 
larla birlikte bulunarak Şehinşahı Peh. 
levinin bu yeni eserini can ve gönül. 
den alkışladılar. 

Sinemalar, arabalar artık çarşaflı ka. 
dınları kabul etmiyorlar. 

Kız Muallim mektebinin açılış şen. 
liği gününde büyük reisin emrilc, ebe 
okulu, orta ve yüksek mektep talebesi, 
davetliler çarşafsız olarak yeni kiyafet. 
lerile gelmişlerdi. Bu şenliğe, şimdiye 
kadar hiç bir yere çıkmayan Melike 
hazretlerile, kızlarının da gelecekleri 
okul çevresinde gayet açık bir heyecan 
yaratıyordu. Kabine erkanı da bayan. 
larile birlikte okulun geniş merasim sa. 
!onunda bulunuyorlardı. 

Şehinşahı Pehlevi, Melike hazretleri 

Melike laazretleri lnzlarile birlikte luısııft tribüne ~ı~aTlarlıen 

lran kadınının eıki kılığı 
ve kızlarile birlikte okulu açtıkları an 
!randa çarşaf inkilabı başlamıştı . Nite. 
kim bu münasebetle ve İran kadınının 
çarpf yüzünden çektiği::'fffira v ttllJ • .., 
.bcttiği haklara işaret eden, şu sözlerde 
bu fikrimizi kuvvetlendirir. 

"Bayanlann Öz vaziyetlerini öğren. 
miı ve kavramıı olmalanndan, ve ken. 
di haklannı iıtemek yolunda göıterdik. 
leri gayretlerden dolayı sonıuz derece 
de memnun ve neıeliyim. Şimdiye ka. 
dar lran kadını, içtimai Y&Jayııtan u. 
zak olduğundan öz kabiliyet, liyakat 
ve iıtidadını gösteremiyor, daha doğru 
bir tabirle, memlekete kartı olan vazi. 
felerini layıkile yapamıyordu. Lakin bu 
inkilapla, kadınlanmız analık gibi bir 
meziyetten baıka, diğer içtimai mez.i. 
yetim de elde etmiı bulunuyorlar ..•. 

Çarpf yüzünden kadınların hesapta 
yeri olmadığını Şehinphı Pehlevi şu 
şözlerile izah buyurdular: 

"Şimdiye kadar yapılan nüfuı sayı. 
mında kadınlara ehemmiyet verilmiye. 
rek sayılmıyor ve Adeta hanımlarımız 

lran nüfuıundan addolunmuyorlardı .. 
Alahazreti Hümayunu, kadının içti. 

mai yaşayışındaki rolünün büyüklüğü. 
ne derin bir bağ ile inanmaktadır. Ve 
bunu da aşağıki veciz sözleri apaçık 

gösteriyor.: 

''Bllyanlar bu günü, bu inkilap günü. 
nü büyük ve sayılı bir gün o!arak bi. 
liniz, ve elinize geç.en fırsatlardan iıti. 
fade ederek memleketin ilerlemeıi için 
çalııınız. Bu ülkenin terakkisi için, ka. 

( Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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Doktorlar arasında:· 

Hlhtu aı~un! Verenı hastalığı 111• 
yiilclere geçmez ml'I Panayir oyuncuları kumpanya

sının direktörü bir 'Sandı üzerin
de oturmuıtu. Derin bir iç çeke
rek göğsünü şiıirdi. Bu !kumpan
yanın mdlite.Iif TO Jer .alan lbir 06 

yuncusu aaha var: Rozita. IBü 
da direktörün kansı ! Ellerini kal
çalarına dayamış, kocasının ka.r,ı

smda duruyor. Mütereddit yeme. 
yus bir hal ile direktöre sordu: 

- Ehhh, söyle bakalım, şim
di ne yapacağız? 

- Her şeyaen önce yemek yi-

yeceğiz.. . 
- Demesi kolay; yiyecek bir 

şeyimiz var mı?. llkin onu sor .. 
Yemek dolabında bir ekmek kı
rıntısı bile yok. Bakkalların bize 
veresiye cverecekler1ni mi unryor
sun? Artistlerimize 'be§ ara ver
mediğimiz '.için ge'kilip git.tiler. 
Bütün bmpany,a senden ~e !ben
den ibaret Jka1üı. Repertuvarı

mızdaki :OJ.11Dlan ,.a.lmz ikimiz oy
niyamay.ız p ! 

- Ben • alenem bütün rolleri 
tek bafıni& p.,parmı. Fakat dedi
ğim &ibi, ıher te-7~ önce diıe 
dokunacak bir te7 Lülma'.lı. 

- 8q ;üstüne laa11m. ne emir 
buyruluyor'? iBallk mı, tavUk mu, 
hindi mi? 

-Tavuk istiyorum. Hem de 
en aliımdan. Soma sebze, son
ra peynir, .onra meyve, üstüne 
mükemmel bir p.rap~ 

Direktör bunu aöyliyerek aya
ğa. kalktı ve devam etti: 

- Bayan Rozita, ben hunları 
bulamam mı sanki? 

Elini alnına dayadı. Bir iki . 
da ıl<a CJ.üşündü, sonra kararını 

" 'i· \ ,., 
veraı: 

- Bayan sizi ziyafete davet 
ediyorum. Ne sanıyorsunuz? Aş
çı dükkanları köpekler için açıl

madı yal 
- Evet; çok doğru. Fakat cebi 

d~Hkler için de açılmadı. 
- Görürüz. Hele sen bir az 

tuvaletini yap, bir giyinelim de 
neler düşündüğiimü anlatırım. 

A§çı dükkanında hizmetçi ka
dın, bir tavuğun tüylerini yolar
ken söyleniyordu: 

- Kimse gelmiyecek sanıyor
duk. Usta ocak başında bekli
yor. Bu ne acele? Hala tavuğun 
içini açmadın mı, diye sorup du-

dın ve erkek herkesin, hepimizin can 
ve gönülden çalışmamızın laznn geldi. 
ğine İnanıyorum. Maarif, bilgi yolun. 
da iılemek en büyük emelimiz olmalı • 
dır. İçtimai hayata atılan siz hemıirc 

ve kmanm vatan ve millet yolunda ça. 
hpnalda vazifelendirilmiı o!duğunuzu 

biliniz. lr•nın saadeti sizinledir, gele. 
cek nesli terbiye edecek, yetiştirecek 

sizsiniz ve iyi, uygun ferdleri, meyda. 
na getirecek, memlekete armağan ede. 
cek olan hakiki öğretmenler sizlersiniz 
v sizler olacaksınız! .. , 

B.u söıder, tranın dünkü sultanlarile, 
bug.i.inkü franın "Pehlevi .. si arasında. 
ki büyük farkı da göstermiyor mu? 
Dünkiı Şahlar kadını !bir ı:evk, §ehvet 
vasıtuı olarak sayıyor, değerlendirl • 
yor ve ıarıtylarmda düıU,ıelerle, tUrlU 
tiirlü isimler altmdn . ka4ınlar besliyor, 
saklıyordu. 

Bugünkil modem franın kurtancısı 
gibi, kadını her alanda erkek yanında 
yürüyen, memleketin ilerlemesinde, 
yükselmesinde, maarif seviyesinin ırt. 
masınıfa ,nldliği pek çabuk belli olan 
bir unıur olarak telakki ~diyor. 

Çarpf inkJlabr, İran i'ln yepyeni bir 
mantatftedlr. Dinamik bir ya§ayııın 

modern hayata, sosyal hamlelere u. 
yuşun en c~nlı bir sembolüdür. 

* • 

- Fransu:cadan -

nıyor. Müştuiler de kalabalık ol
malı. Altı kişi iç.in yemek istiyor
lar. Bir de tutmuılar hususi oda
da yiyeceğiz diyorlar. 

Mahzenden tozlu tiıeleri ge-

tSTANBUL -18 Dans mwılkliıl 19 - ço 

cuk saat! hikjyeler (Mesut Cemil) 19,30 

Bah, Mozar ve Şubert'den küçUk parçalar 
(pllk) 20 muhtelit sololar (pllk) 20,SO atUd 

yo orkeatralaTL 21,SO son haberler. Saat 22 

den sonra Anadolu ajıuısmm gazetelere mah 

aus ha.vadi• ııervls1 \'erllecektlr. 

tirmekte olan ustanın oğlu cevap ,_ __ ...,. __________ -. 

verdi: B O R S A 
- Ne diye mırıldanıyorsun? 

Bunlar zengindirler. Böyle müf
teriler her zaman ele geçmez. Be
reket versin ki kasabaya girerken 
otomobilleri bozulmuş da buraya 
düşmüşler. 

Az evvel bir şoför gelmif, ka
sabanın dışarısında otomobilin 
bozulduğunu, tamir edilinceye 
kadar, yolcuların gelip yemek yi
yeceklerini ve bir az dinlenecek
lerini, hususi bir oda istedikleri
ni söylemişti. Bir az sonra yolcu

t3. 3 • 936 

Wuılarmda yıldız lşareW olanlar, ttze. 
rlode muamele görenlerdir. Rakamlar 
ımat U de kaparuı ııatıı tlyatlarıı ıır. 

PARALAR 
•Londra 621. - •Viyana ;!4,-

•Nevyork L2ö- •Madrld 17 -
*Parts L67.- * Berıtn tı2. ·-
•Klllno l5!'>, - •V&r1ova 24..-
ıt: BrUltsel 83,- •Budape§te 20. -

·•Atına 2!t. · - * BUlue~ ııı. -
•Cenevre bit>,- *Belgrad 62-
*Sotya 24.- • Yokoha.ma 84, -
• Amsterdaıxı 83,-· *Altın 1160 -
•PraR llö- *Bankııot 23:} -
•stokholm ll2-

lar birer birer gelip hususi odaya 11-.:......-.....;...-------------ı 
girmişlerdi. Bunlar altı kişi idi- Ç E K L E R 
ler. Biri her halde banker ola· •Londra 620·- *Viyana 42llöS 

• Nevyork 0.8001 • Madrld lı 82:13 
caktı. Ağır başlı, iyi giyinmiş bir *Parla 12 06 • Berlln Ul780 

adamdı. Arkasından karısı gel- * 1d114no lOOi!ô * Val'§-Ova 4.2107 * Brtıksel "7182 * Bude.pe~e 4:.l'>SSS 
di. Sonra bir bahriye zabiti, bir * AUna ss sııs * BUkre§ 108.711> 
az sonra golf pantalonlu bir spor- *Cenevre 2.4880 * Belgrad m> 0162 

cu hususi odaya girdi. Bunları iki • Sofya 64:,4236 * Yokobama 2.76ö7 
• Atnsterdam 1.1'i0l:> • Moskova 1087.71> 

kadın takip etti. • Prağ 19,217b c: Stokholm 912~7 
Bütün gelecek olanlar liunlar-

dı. Sonra şoförle bankerin oda 
hizmetçisi olan kadın gelerek us
tamn yanına gittiler. Tabakları, 
şiıeleri, bardakları, ekmeği, ye
mekleri hep bunlar götürüyordu. 
Yemek yendikten sonra ıarap 

ESHAM 
il B.uıkası 11 tı0 

ı Anadolu 22 61> 
Reji 2.121) 
Şfr. Hayrfy 10 00) 

Merkez Bank 68 rıo 
o. Slgorta .00 
Ponomontı 8,00 

Tramvay 
Çimento 
üııyon Del. 
Şark Del 
Balya 
Şark m. ecza 
Telefon 

U,00 
10.BO 
000 
000 
000 
000 
000 

içildi. Odadan ,en kahkahalar ıl!--lst-lk_r_a_z_la_r ___ ,T_a_h_v_l_ll_e_r_ 

işitiliyordu. 
Soförle oda hizmetçisi kadın 

da efendilerinin yanında yeyip iç
miılerdi. 

Yemekten önce olduğu gibi, 
yemekten sonra da §oförle kadın 
gidip geliyordu. Üçüncü defa 

• 1933 T.Bor. I 23.S2ô mlektrlk 00,00 
• • • ll 22.90 Tr"lmvay 81,70 

• " " .. m 22-w R!htım ı;ıv u oo 
lııt1k.DahllI 94 l)() ç /\ ıı.ı.U(llU l '3 70 
Ereeni tsUk. 06,00 *Anadolu n ıt.S.70 

1928 A 1000 Ana.dolu m 
• S. Erzurum 91:>. 

ı-----"'!"'91----------------.. 
giderlerken kapıaa bir jandarma _____ ımlllll! ___ mll!ll ___ -ıı 

h T 
• Cumartesi PAZAR 

göründü. Yollarım kesti, üviyet akvım [4 Mart 14 Mart 

vesikalarını görmek istedi. Şoför ==-ıs::ı:::a::ı;!l'====!I9 Zilhicc 20 Zilhicce 
dedi· ki: Gün dotufu 6 ı 4 6 11 

- Lütfen yukarıya çıkınız. Glbı batı§? 18,15 18,16 

Efendimiz oradadır. Hepimizin ~ =azıazı 1 ~·~~ 1~~ 
vesikalarımız onun yamndadır. tklndl namazı ıs,43 15,44 

- Pek güzel, baksana usta, Ak§&ID nam.azı tB,15 18.16 

yuk k d f d' • .. Yata namazı 19,44 l9,47 
arı çı a e en ıyı ·çagır, imsak ~.ss 4,3J 
Yukarıya aşçının hizmetçisi Yılm geçen gnnıerı 7 4 75 

gitti. Fakat derhal teli§la aşağıı:..Y.ıım_.k_aı_an_gQ.nl_ert~-s:ı2•g•ı _..__2_9~0--= 
jndi: 

- Kimseler yok. 
Diye bağırdı. Atçı 

sordu: 
hayretle lslanbol Belediyesi 

Memur lan Kooperatif 

. 
Şehir meclisinin evvelki günkü' rek Q§ılanır. ilk çocukluk devrel•· 

toplantısında B. Galip Bahtiyar ta· rinde çocukları bu mikrop hatta· 
rafından, Alman ve Amerikan landırır.Büyüdükleri zaman do,. 
doktorları tarafından ortaya a- ni bir mikropla temaıları luutalılıtl 
tıldığı kaydile bir iddia ileri sürül- husulüne mani olur. Gençlerde ,,. 
müştil. Verem büyüklere geçmez! büyüklerde ani baılayan ve müı· 

Bu mühim iddia dün bütün şe· min olarak seyreden verem ıJalı.'· 
birde akisler yapmıştır. aları bQ§lanğıcının çocuklukta ol· 

Dün biz de B. Galip Bahtiyarla mayıp büyüdükleri :amanJa ol 4 

görüştük. Kendisi bize bu mühiın ması kuvvetli bir ihtimaldir. 
mevzua temas eden aylık Larus Çocukluktan ıJerem mikrobu11a 
lôgahnın ikincikanun sayısını ver- alıımayan vücut büyüdüğü zamaff 

di. bu mikrop karııımda kalıraa neti· 
307 inci sayfasının üçüncü sü· ce vahim olur. 

tununda şu sözleri okuduk: Bundan anlcqılıyor ki, verent 
BÜYÜKLERE VEREM SARI her yaşta görülebilir bir hcutalılt· 

DEGILDIR tır. Verem dispanserlerine Je het 
Veremin sirayetine inanmayan yaıta hasta müracaat eder. Bula· 

doktorların başlıca hükümlerin · ra ayni ihtimamla bakmak lazınt· 
den biri de budur. dır. 

Bunlar tedavi ettikleri binlerce Avrupanın hiçbir yerinde bii • 
veremlilerde böyle bir hadise gör- yüklere mahauı verem dispanıef• 
memişlerclir. ferinin azaltıldığı ifitilmemİ§tİf• 

Bütün gün bcuillerle dolu olan Çocuk diaparuerlerinin yapacalı ~ 
tükrüklerle temaıta bulunan müte· ları İfler daha bQfkaJır. 
ha1S11 doktorlara hiçbir sirayet va. Büyüklere mahııu oerem J.il ' 
ki olmadığını aöyliiyorlar. Eğer panıerlerini azaltmak doğru Jı ' 
bazı doktorlarda verem görülüyor ğildir. Verem diıpan•erleri ~d • 
sa bu, onlann önceden hcuta ol· Jıkça ölüm o niıbette de aaJrnıf 
duklarını ve kendilerini teJavi i · olur. Bununla beraber bir tara/taff 
çin müıait §eraiti bulmak makıa· ela çocuk diıpanıerlerini ,oıolt' 
dile ıanatoryom Joktorluğunu ter· mak lena değildir.,, 
cih ettiklerini gösterir. 

Marten Kirınerin bir iıtatiıti
ğine göre hastahane ve ıanafor · 
yomdaki teclavi memurları, arasın 
daki veremlilerin yüzdeıi fudur: 

Umumi hcutahanelerde yüue 
1,36 • Vnioersite kiliniklerinJe 

. yüid~ 2,42, lususi sanatoryom · 
larda yüzde 1,89. 

Birçok veremlilerin ıenenin bir 
kı.smım geçirmek için gittikleri 
Saden köyünde bu hastalar mem· 
leket ahalisi tarafından tedavi e
dilir. Bu ahali'IJeremlilerin bırakıp 
gittikleri odalarda yaşarlar. ,Buna 
rağmen veremden gelen ölüm mik 
darı artmıyor. Eğer sirayet mu -
hakkak ise karı kocadan biri ve · 
remli olduğu takdirde ötekinin de 
hastalığa tutulması zaruridir. Hal
buki, Lümyer bu yolda bir siraye
te maniz olmamış olanların sayı
sız olduğunu söylüyor. Bilhaua 
bir büyük adam veremin sirayeti
ne karşı mukavemet göstermekte
dir. Eğer tesadüfen derisi altına 

KRÖS MOSABAKASI 
Atletizm Federasyonunda": 
Geri bırakıldığı gazetelerde ~ 

edilmiş olan Kron müsaba.kaları esle~~ 
si gibi yapılacağından önümUzde1' 
pazar günü Heybelide yapılacak ırrvf 
tnUMb31t!tmmı.~nneK ı~tcı1P 'tJIC"': 
yoğlu Halkevinde Bay Nailiye nı\it3' 
caat etmeleri lüzumu tebli~ olunur. 

BELEDİYE BllTÇESlNDf MÜNAKALRE· 
RE IMKlN YÔK· 

Belediye dün şubelere bir yatfld 
göndermiş, 935 mali senesi sonuıı0~ 
bir çok faaıllarda gayet az tasarfll 
temin edileceğini, bu cihetin göz öııtlfl· 
de bulundurularak yeniden miina.kate' 
ler istememesini bildirmiştir. Böyle bif' 
istek olsa bile kabul edilmiyecektlf· 
Bu sene yapılacak tehiri kabil işle~ill 
gelecek seneye bırakılması bildiritırı•f' 
tir. 

CEZALANDIRILAN, FIRJN 

- Kimse yok mu? Nereye git
tiler, nereden gittiler? Şirketinden; bir mikrop girecek olurıa mevzii 

Belediye şube 'müdürleri tırınlt11 
sıkı bir surette teftit etmektedirlet; 
Cağaloğlunda bir fırın bir ay e'l'le 
hamur ekmek çıkardığı için sekiz gU' 
müddetle kapatılmıştı. Ayni fırın fı~ 
ne çeşniden a~ğı ve hamur ekmel< '~
kardığmdan bu sefer on altı gün ı!ti1 

Jandarma gülerek cevap ver
di: 

- Merak etmeyiniz, ben tim
di hepsini bulurum. 

Sonra ıoföre bir yumruk vura
rak: 

- Haydi soyun bakayım! 
Dedi. Şoför soyQnuyordu. 

Üzerindeki elbisenin altında bir 
bahriye zabiti elbi.seıi göründü. O
nu da t;ıkarınca iyi giyinmit bir 
bay fıalini aldı. O zaman jandar
ma dedi ki: 

- Görilyorıunuz ya, bu adam 
üç kitidir. Oç kadın da bu ba
yandan batka bir feY değildir, 

Şirketimiz hi11edarları Umu . bir hastalık vücuda getirir, ve u
mi Heyeti 30 Mart 936 Tarihine mumi bir arızaya meydan vermez, 
tesadüf eden Salı günü saat on ye- . tedavi edilir. detle kapatılmıitır. ~ 

dide Türbede Kooperatif ıalonun Lümyerin iddiası ıudur: 
Dr. Hafız Cemal da toplanacağmdan ortakların iç- Verem Avrııpacla kamiller için 

timada bulunmalarını reca olunur. sari değilse de yeni doğanlara bu- Dahiliye Mütehaaıuı 

-Ruzname-

1 - ldare Meclisi ve Mürakip 
rapprlarile 935 senesi Bilanço ve 
Kar ve Zarar hesaplannın okun
m.a11, tetkik ve tastiki, 

2 - ldtue meclisi azalarile Mü
rakibin ibrasr, 

3 - idare mecliıi izalarile Mü. 
rakibin yeniden a(!Çilmesi. 

laşıcı bir hastalıktır. Bir de uzvi · Pazardan başka günlerde öğlıdeo 
yeti mikroplµ proteinlere alışma . sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar J~ 
mıı, uzviyeti bakir kalmıı kimse. tanbulda Divanyolunda (104) ııulD• pi 

lerde, verem mikropları muhitin- kralbı Jhusdusi Skalbinesindet hası ~:~!tt 
k k k l d 

·a u e er. ... a ı, cumar es 5u I 
de pe uza ta, ır ar a ya§ayan sabah .. 9 112 • 12 .. saatlerf haldld J# 

inıanlarda ıirgyet göriilebüir. Fa· auıiuq Ufilta'l{IilH ·nıımııqvm s.ts..ı•
kat bu halde mikrop on beı 11ün göre muamele olunur.Muayenelttıl:; 
zarfında ölüp gider.,, ev telefon: 22.'l98. Kışlık telefon~ 

Dr. Ahmet Süheyl 
ne diyor? 
Bu bahis etrafında ayni zaman-Banıt. relince, benim de kim oldu- ------..---.... - ... _ 

Doktor 

Hüseyin Usmaıı 
ğumu ıörecekıiniz. 

Jandarma, üzerindeki ünifor
mayı çıkarınca, atçı bu kıyafet 
"ltında oğlunu tanıdı. · ~ iza.~ 
hat ıverdi: 

- Bu adamların otomobilini 
görmek istedim. Hizmetçi kadın· 
larını takip ettim. Bunun cam· 
bazhaneye giderek kıyafet defİfo' 
tirdiğini görünce hileyi anladım. 

Ben de, karıılıkh bir oyun yapıp 
ikiıini de yakalamak için jand·ar
ma elbiı,ıi giydim. Fakat, merak 
etme baba, ben bu mükemmel ye
meği bunlara ödeteceğim. Bak 
naıd?. Mademki iki kiti altı kiti
li~ rol oynıyabiliyormuı, dükka
nımızın menfaatine bir oyun ve
rJrleT. Böylece hakkımızı almıı 
oluruz!. 

da doktorlarımızla da konuımaya Sabık Haseki haata-...i tWaili,. 
baıladık. Dr. Ahmet Süheyl ıun· mütebaHıll 1 , 
ları slöyedi: Llldi LGtüf apartnnanı N&t .f • . 

kadar telefon: 22459 
"- Y erem muayyen yaılara ~ 

mahıuı bir hatalık Jeiiltlir; her pımu:ıa:maımuw:.-:::::: . 
yafta !örülebil~r v~ ıelıline w~re 

1 
Dr. Mehmet AP 

•eyr~dn. Fennın lnze öfrettlfine • •• 1 
göre lrer inıan Jalra kü~ilA yıtlfla • . .~~.olıye . ~~tehaş~~91 • 
iken tabiatte mebzul olarak bulu- iih.opruhaşı ~ Rmınımu hu Tel· 

'k b ·ı d •r:::r.:::::::r.::;s::,.: .... n. nan verem mı ro ı e temaı e e -

c 

rl 
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DiL VAZILARI 
"Tur - ova Troie,, ve "Tur,,lu 

Has isimler 
Toğar - Tagar ı 

Eklenn rolünü tetkik ettiğimiz bu 
:ada (. + r) ekinin dağ kelimesın -

:Yaptığı büyük ve tarihi manayı 

~ edip geçmeyiz. Bu 5crcfli mana 
~ğ~ ve Tohar dediğimiz ulusun adı-

Parıldamaktadır. ''Tanm,, yayla -
~da ya§amış olan bu çok eski Türk 
~Usunun adı "Tağ + nr = Tağar, 
1 Ofar,. idi. Tevratın bütün Türk mil -
tine birden verdiği ad Tohnrdır. 

'I'oharlar yani Güne§ - Dil Teori -
~~ göre manalandırıhnca. "büyük -
"lfk, Yilksekliğin kendilerinde tecelli 
~e lekaniir ettiği,, insanlar bugünkü 
\>rupa alimlerince Hind • Cermen 
~etler familyasının ba.balarmdaa -

· Gerçek ola::ı da odur. Büyükleri. 
~Ce~ikleri, her· killtUrlU millet için 
~tr· ıftihar mayası olmağa fazlnsi~·l< 
htı 1 gelen bu Türk Tohal'lard:ın r.ıeş
ı....'t' Alman alimi "E. Hubcr,. şöylece 
"llll~"der : 
tıı "1skit1erin mernleketmde (1) yurd 
lrnuş olan Hin - Cermen urukları: 

~adın birinci asrı içinde (Vaha §C -

~leri devletinde} "Oshascnstadtsta -
\) nreich,, , tarım siteplerinde, yani 
~rnce tanınmış olan Asya - Avrupa 
'la Ya ticaret yolunun çıkış noktnsın
~ asırlarca, fcvkahidc enteresan bir 
~· ltUr yaratmış ve garp medeniyeti -
ın esası olan Babil - Fars - Grek 
~eniyeti üzerinde Şark Asya me -
'"'ll' ~ ıycUnin chemiyetli tesirini yap -
lh:~. olan bir millet yaşamı~ idi. Bu 
~et Hind - Cermenlerin Toharlar 
~i iskitlerin Şark komşusu olan 
k 1ann kökü ve aslı idi. "Bas. Traıı
~ ophter s. 192.,. Muhtelif lehçelerde 
• ı 0 

art kelimesinin mnnalan şunlar -111r: 

l - 'Tohar,. kelimesi batı Türk -
~ ai, ~a~ancı ve çağ-da = çuval, hey
D~ gıbı ıçine erzak doldurulur şcvdlr. 
'\ü.dlooff. m. s. 796. • 

•) 

- - Zahire ölçUsUdUr. 
3 - pı aptır. 

!leı 4 - Çağatay lehçesinde = mUca-
e, hı:ı.rp manasınadır. 

1 5 - Dağdagar = yukarıya doğru 
"'rl olan şeydir. Pckarski 662. 

1 !ı.ıkarı çıkmak manasına olan 
t.rı~an) bu kökten olmadır. TUrkçe-
1ıcleki 'Toyğar,, ku§U (yilksekte 

~a tanınmıştır) ile de bir yük -
lik anlamış oluruz (2). 

Yunanlıların Afrodit'ı yakın Asyanm 
lstaraesı (Güneş) hepsi bir kaynak -
tan gelir. "Marr mllntehabatı III. s. 
2-3. 

Tor -= Mabut. Zoltniski Cuva.ş lU
gati. s. 84. 

Tura = Mabut. Passoııın Çu\'aş lu
gati s. 173. 

Tor = Şimal kavimlermden yıldı
rım ilahıdır. Buna saksonlar tugar 
ı--:imali Almanlar Donar diyorlardı. 

Not: - Saksonlarm ''Tugar,, ve 
şimali Almanların (Donar) kelimesi 
ayni ırk çocuklarının ayni anlamda 
ve maksadda kunandrklarz ıki keli
me olduğu halde morfölojileı inde fark 
vardır. 

Bu fark birındeki (g) yerine öbü
rtinde (n) bulunmasıdır. 

Kelimelerdeki (g) ve (n) değişimi 
kendi Üzerlerine dikkatimizi çekecek 
kadar önemlidir. Biz burada genizden 
okunur bir (g) sezmekteyiz. Analiz -
!erine girişmeden evvel ayni kavınıler 
arasında ayni manada fakat üçüncü 
bir ortoğrafide bir kelime daha var -
dır ki n.naliz esnasında onu ihmal 
etmek do~ru olmaz bu kelime Uıfıı· -
dır: Cermenlerin (Thar) ı ve Hindin 
(indra) sı fırtına müvekkili idiler. 

Ln civilisation des Hittit et ·dcs 
milanicn contenau: s. 178 

Bu eski kelimelerin yanında bu • 
günkü Almancada bildirmek adı (Da
mar) dır. Her dört kelimenin de yıl -
dırım ve fırtına anlamına bakılınca 
yıldırım ve fırtınanın tabii merkezi 
olan dağ ile alakalarını ve bu üç keli
mede de tur ve dağ kelimelerinin ana 
kelime olduğunu kabul etmek zorun • 
dayız. Zaten analiz bu hakikati bize 
derhal açacak ve aydınlatacaktır. 

Her dört kelimenin etimolojik 
tahlilleri şunlardır: 

(1) (2) (3) (y) (5) 
Tugar = uğ + ut + uğ + ar 1 . 

Donar = uğ + ut + an + ar + . 
ug u o ag ar 

Doııner = oğ + od + oğ + en + er 
Birinci kelimeden başlıyarak mana 

verelim: 
1) + uğ = ana köktür. Güneşin 

vasıflarından ışık: scı;. yücelik ifade 
t'der. 

2) + ut = köktür. Bu vasıfların sa
hibidir. Burada afiks olarak ana (ğ) 
köke yapışmış ve anlamını üzerine al-

14MART1938 9-KUR~ 

C:açlanna platin rengini veren Cin Harlov, b~ta Mey Veıt gelmek Üzere, cinsi CC1%ibelerilc Je tamnmq 
güz.el birkaç yıldızdan biridir. Ba hafta 11/pek,, sinemasında "Sinc:apur posttur,, umile gösterilen 
Fransızca sözlü filmde Klark Geyb l, Vala& Biyri, Levis Ston, Obrey Smit, Dudley Digu, Rozalincl Ruı
sel ve daha btı§ka bazı artistlerle birlikte oynuyor. Bu film, daha çevrilirken bahsettiğimi: uÇin deniz.. 
leri,, /ilmidir. Korsanların hücum una uğrayan bir gemide geçen bir macera var ve bu macera mn bir 
kısmını, ihtiraslı bir a§k macerCZ$1 tetkil ediyor.Tay Garnet'in rejiıörlü ğünü yaptığı bu 2400 metrelik film
de, Cin HaTlovun tipik hususiyetini •eyretmek. Joyomsur. oluyor. Bunun haricinde kalan §eyler de, can· 
sıkmadan seyrediliyor. Umumiyetle film hakkında •Öylenecek •Öz, a1ağı yukarı orta bir san'at kıyme-

tine/ e olduğudur! 
tı :Sir eski ve kahraman Tiirk site • 
~lduğunu öğrendiğimiz Trova şeh -
tlıfı tı gtizel ve manalı anlamından al
~ tnız ilham ile eski ve yeni Türk 
"hı Unda ve tarihinde turlu kelimele-

mıştır. ._ ............... ._...,. __ ...,.. ____ ..... _.._ ...... ._ ........... ..---...... .-.-. ... ,...._. ............... __ .... ..,.._.-.. ...... -.--.... -

a.raştırmasma devam edelim: 
~n '1'u1·ku (3) Fırtına iliihı. fırtJna 
b l!kkildir. "Hititler und crmenier 
· Janse 153 n s. ,,. 
~'ine bu filime göre: "Kas,, yani 
~) larm dillerindeki "Turgu,. ke
~ i bu "turku,, ile ilgili ve hısım -
~ · Yine lbraniyc terak ile lbrahiın 
.::\>ac'm babasının adı olan en eski 
~ h,, adının ayni olması da kabil -
tııu' 'Çünkü gök tanrı (anu) ile de 
~at>ebeti olan bu kelime yakın As
~ milletten millete de\.Tcdilerek do
~ 1§ ve Şam şehrinin (Aydın gök) ve 
'~ l'rah hava} mabudu (Raman)ın (4) 
to) 1 bulunmuş olan turhu (troho tpo-
0 da insan ismi olarak kullanılı -
't'du. Ayni eser "Jansen s. 153,,. 

~1'~r Yüksek, ali ön, önde. sad:ı 
~ hs "Büyük Tilrk Lugati Uygur 

Cesi,,. 
l.t. 'lı1.r-kfüı Yığın ''Ruvü:< Tiirk 
'""talı Kazan lehçesi,, 
\. 'I'ür-kün = Baba ocağı · Büyük 

lt J .. f.ıgati Çağatay lehçesi ,.. 
~tür-~ = Bahadır, kavi, kuvvetli. 

in, zıkudret. "Kamus Tercümesi.,. 
2'ur :::: Ali, bftln, sadır, tavur. 

~il' 1'urım · Altay kozmogonisinde 
~~hraman ılfilı adıdır. Dünyayı 
~ kta olan "Andala - Muus,, adlı 
~I \'an öldürmüştür. "Verbiski Al -
~ar s. ıoı,,. 

~hı urun = Şarki Moğolistanda bir 
l'tı;: adıdn·. Uratlıa, tatna. ve tuba 
~. lerı bu nehir kıyılarında yaşar · 

~ ·~otanın. Şımali garbi Moğolis-
~ta.lakıan II. 23,,. '""nn = Altaylarda küçük bir 
,;ıt adıdır. (Aristov ZamPtki). 
1'ra>ı - Etrüsklerin ''Turan,, ı 

3) + uğ - ektir. Bu halin i~adc • 
sidir. 

Buraya kadar (uğ + ut + uğ) 
yani (tuğ) ışığın, yüksekliğin ve se
sin bir sahipte üadesi olur. 

Kelimelerin üçünde ilk Uç unsur 
bir olduğu halde donar kelimesinde 
bunun değişmiş oldu~nu ve (. + g) 
yerine (.+ n) geldiğini görürilz. 

RolU; manayı obje veya süjenin 
yakın muhitine ve bitişiğine getir -
mekten ibaret olan (.+ n) unsuru -
nun; yıldırım, fırtına ve dağ anlam
lan veren bu kelimede yeri olmamak 
veya bize gelen bugünkü şeklinde 
bir eksiklik olmak gerektir. Bu eksik
liği biz ayrı ayrı imli't1arla yazı1mış 
olan thor. ve donncr kelimelerinin 
analizinde görebiliyoruz. Ek!"ik olan 
unsur (.+ ğl dir. 

Not: - (. + n) unsuru kelime 
gövdesinde ek rolünü hakkiyle gör -
mediğimiz zaman o unsurun içinde 
bir (ğ) nin kaynanue olduğunu hatır
latınak hlzımdır ( 5). Binaenaleyh 
"Donar,. kelimesinin etimolojik ana • 
lızi hakikatte şöyle olmak gerektir: 
Donar - c;; T- od - ağ + on ..ı... ar. 

Şimdı artık kelimelerin tah1iline 
de\ am edebiliriz: 

Tuğ = ışığın, yüksekliğin ve sesin 
hır sahiple taayyiinü idi.. 

... ar =- anlamın siije veya obje 
tizerinde karar kıldığım gösterir ek -
tir. 

.:u halde tuğar; 1. ~ıı; yıiksekli
ğın ve sesin bir si.ije \'eya obje üze
rınde tekarrür ve taayyününUn ifa -
desi demek olur. Her dört kelimede 
hnl böyledir. Çünkü ''Donar,, kelime
sinde eksik olan (~} ile Donncr keli -
mesinde fazla olan (.+ ğ) ntn (.+ 
n) unsur lan ile kaynaşması etfmoJo -
ji irabıdır 

H. Reıit Tan.kut 
(1) Karadeniz kıyıları ve Ukrai • 

"Prima Oonna,, = lvlin l~yl 
lvlin Ley, sesinin güzelliği ile 

tanınmış bir İngiliz artistidir. Sah 
neden studyoya geçti, İngiltere -
den Amerikaya gitti, filmler çc -
virdi. Bu filmlerden bir tanesi, 
Istanbula da getirildi. Bu hafta 
"Saray" sinemasında göteriliyor: 
''P. D nına onna,,. 

Bu filme baştan ba.':a hakim G 

lan şey, 1 vlin Leyin gii.zel sesidir. 
Ses, bilhas.5a ıikkat ifade eden 
parçalarda hususiyetini belirtiyor. 
Kulağın en ziyade hassasiyet edin 
diği gayet ince nağmeli parçala: 
rı, temiz, püıiizsüz sesile, gayet 
seyyal olarak aksettiıınesini bilen 
lvlin Leyin konserini dinlemek, 
bir zevktir. "Prima Donna,, filmi 
için, hu noktadan iistün, demek( 
pek yeıindedir ! 

Gene sesinin güzelliğile tanın
mış olan Konşita Superviya da 
bu filmde şarkı söylüyor. Ancak 
son safhada... ve onun şarkıları, 
daha ziyad~ İspanyol havalaıı:dır. 
Şüphesiz önunki de !rl;zcl hir ses: 
yalnız, o bilhassa ateşli, ihtiraslı 

na. H. B. T. 
(2) Ankarada da tanınmı_, bir fa

milyanın adı Tayar oğullarıdır. 
(S) Tol.atın Taş o-ı•a..cıında bir çok 

arkaik ha.<r isimler araStnda 1> 'r de 
Türk~ 'köy adı varclır. 

( 4) Diyurlniicir c.-ıVUTm<ia y~yun 

Roma aşir~tinin adı ile Arapça Rah -
man adına dikkat. 

(5) (.+ n) ile kayııa§mı§ (ğ) 

§eklinde dü§iinebilrii-. 

lvlin Ley ı 
tempolarda muvaffak; öteki ise 
melftnkolik, sakin havalarda! 

Filmde taganni edilen opera 
parçaları ve sair parçalar, kafi 
derecededir. Bunların söylenilme
sine vesile veriş hususuna ,gelince, 
.... şimdi filmin ağırbastığı tarafın 
haricine geldik! 

Senaryo, bir Pıima Donnanm 
hayatını mev'Zu olarak ortaya ko· 
yuyor. İrlandalı kız, Paıise kaçı
yor, bir müddet sonra parlıyor. 

Seneler şöhretini arlırdrkça arlı -
rıyor. Fakat nihayet, ihtiyarlık 

baş gösterererk, artisti, sahne 
havatmdan cekilmesi i~in zorlu -
yor. O, se!=:i artık, pfüi1zlenmiş ol· 
masına rağmen, o zamana kadar 

ki başansmı zoraki olarak ileri 
götürmek istiyor. 1ş işten g~tiği
nı aklı kesince de, Yak -
tile kendisine giydirilmiş o • 
lan "Se::, kraliçeliği tacı,, 

nı nıahfazasmdan çıkarıyor, tac 
elinde düşüp... ölüyor mu, yoksa 
bir baygınlık mı geçiriyor? Bu 
cihet müphem kalıyor, .. be1li de
ğil; çünkü film orada bitiyor! 

Bu kadının hayatına iki CJfa 
-evgi karışıyor. tıkinde, ber:ıher 
tr1andadan Parise kaçtıkları piya
nist delikanlı ile, sonuncusunda 
bir Arşidükle sevişiyorlar. Ll.kin, 
her iki sevişmede de kadını evle. 
nişe ulaştınnadığı gibi, bazı sc • 
beplerle ayrılık araya giriyor. Aı·
t!st kadın, yalnız şöhrete ve ser
vete kavuşuyor. O kada.r ! 

İşte bu me\7:U, pek ustalıklı 
bir senaryo ile ortaya konulmuş 
bulunmuyor. Opera paı-ç:.alarmın 
ve diğer parçaların söylenilişine 
vesile verişler, ekseriyetle uy,g-un 
dlişüyorsa da, mevzuu yüıiiten 
safhalar, birbirine pek öyle man
bki olarak bağlanmamıştır! 

Temsilde lvlin Ley, asıl ~!' 
san'atkan olan bir rilm artisti için 
hemen hemen umulmaz derecede 
başarılı oynuyor. Bunu aslan ses 
san'atkarı olan bir çok film artis
tinin, bu ikinci cepheden ne ka -
oar attı kaldıklarım l!Ö" önünde 
tut.arak ileri sürüyoruz. Hele genç 

(LUt/et1 «JA,J/ayı ~i.ı~ 
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Dünya siyasasına toplu bir bakış 
Alnıaa parolası: HYa 

şeref, ya ilimi,, 
(Üst yam I incide) 

Fakat zahirde Alman - Fransız hu
dut emniyeti meselesi şek!inde görü -
len bu iş dahi haddizatinde çok geniş 
ve karışık bir Avrupa meselesidir. Çün• 
kil Almanyanın maksadı garp hudut -
larını tahkim ettikten sonra bu tarafta 
sadece tedafüi vaziyet almak ve Lehi& -
tan topraklarım köprü yaparak Sovyet 
Rusya üzerine yürümek oldugu umumi 
bir kanaat halindedir. Bundan dolayı 

(Ren) in işgali üzerine Sovyet Rusya
da görülen telaş ve heyecan Fransada· 
kinden daha az değildir. Bu itibarla 
(Ren) in işgali üzerine halledilmesi i -
cap eden mesele dahi bir Avrupa em -
niyeti meselesidir. 

Mademki ortada halle muhta~ olan 
meseleler esasında Avrupa meselesi çer 
çevesi içinde birleşmektedir. Makul o -
lan tarzı hareket bu meseleleri birleş • 
tirmek ve hep birden halletmektir. Dil

ha doğrusu bozulan Avrupa emniyeti 
ni yeni baştan kurmak i"in lazım olan 
tedbirleri almaktır. 

Franıanın durumu: 
(Ren) in işgali üzerine Fransanın al

dığı durum ilk zamanda tehlikesiz gibi 
görünüyordu. Çünkü :Fransa meseleyi 
Milletler Sosyetesine havale ediyordu. 
Milletler Sosyetesi neye karar verine 
Fransanın bu tarzda hareket edeceği 
düşünillUyordu. Halbuki sonradan ıe -
len malfımat Fransanın vaziyetiqdeki 
sükunetin tehlikesiz olmadığım göster • 
miştir. Zira bu dtfa Milletler Sosyetesi 
muahedclerin bir taraf karan ile bozu -
lamıyacağına dair olan prensibi yerine 
getiremezse, daha doğrusu Almanyanın 
(Ren) deki ifgal kuvvetleri geri çekti -
rilemerse Fransanın Milletler Sosyete
sinden çekileceği, Bclçikanın, Çekoılo • 
vakyanın, Romanyanın, Yugoslavyanın, 

hatta Sovyet Rusyanın da ayni ııuretle 
hareket edeceği eklinde haberler gel • 
miştir Bu tarzı hareket tabii sadece ba-

.. ·lt J.ii~ ipsi nümayi,Ş olmakla kalmıya
caktır. rransa ile siyaset birliği yapan 
devktl : rle Almanya arasında harbin 
lıaşlangı ı olacaktr. 

Zira Frnnsızlıır garp cephesinde em
niyet tertibatı alanık Sovyet Rusyaya 
hücum edecek olan Almilnyanın sonra
dan garba döneceğini, artık bu defa Av· 
rupada Alman istila kuvvetleri onune 
duracak hiç bir kuvvet kalmıyacağını 

düşünüycrlar. Yarın için muhakkak bir 
tehlike olacak Almanyaya karşı bugün 
bütün müttefikleri ile birlikte harp aç· 
mağı kendi menfaatleri bakımından IU· 

zumlu buluyorlar. 
Yine Fransanın bu durumu dahi gös

terir ki bugün halledilecek meııele ne 
bir Alman - Fransız, ne de bir !tal -

likten ihtiyarlığa geçen Prima 
Donna, bu ikinci hale intikali çok 
iyi canlandırıyor. Bu ikinci safha
daki makiyajı, o kadGr mükem -
mel ki! Bu makyajın miikemmel
liği, g(ıya yaşlanan Arşidükün a
deta iğreti görünen kusurlu maki
yajı ile bir mukayese yapılınca 
daha çok anlaşılır. !vlin Ley, \'Ü· 

cut ve yüz bakımından kendi ti • 
pinde olan Helen Beysin "Hata,, 
filmindeki kadar kusursuz bir 
makyajla, ayni zamanda hal Ye 
tavrı- itibarile de hemen hemen 
onun kadar san 'atkfırhkla yaşlan
masını bilmiştir. 

Film, reji itibarile oıtadır. Re
jisör, Viktur S:ıvildir. Filmde rol 
alan <liğsr aıtistleı· Fr~st Koıtner, 
Emlin Vilycms, Karl Ezmond ve 
Alis Delisiyu. Bunların rolleri, i · 
kinci ve üçüncü derecedir. 

"Priına Donna,, filminde, bir 
~rahk A vustur,·a iı.1 ,1ar~ıtoru f'mn . . 
sova Jozef de RÖ\·lc bir göı'Üniiyor. 
Karşılaştığımız tip, çehre, şimdi -
ye değin filmlere' c lmrŞılaştığımız 
Fransova Jozc.'f tjplerinin, impa · 
ratora en çok hll1ziycnidir. Bil -
has..~:ı. çehre! 

Filmooki konu~mnl<lr, Frarı<.:ız. 
tadır. Tag.anni edilen parçalar, 
muhtelif lisanlarda ... 

yan _ Habeş yeya İngiliz - İtalyanı 
meselesi değil, bütün Avrupanın emni· 
yeti meselesidir. Öyle görülüyor ki bu 
zarqreti li'ransa da hissetmİ§tir. Nite • 
kim baıı telgraflarda Habeşistanda tn
gilterenin siyasetini kayıtsız vıe §artsız 

tasvip ctmeııi şartile İngilterenin Al -
manyaya karşı kendisine yardım etme -
sini iııtediği bildirilmektedir. 

l ngilterısnin durumu: 
İngiltere (Lokarno) muahedesine 

kefil (garant) devlet olarak imza koy, 
muıtur. Fnınsaya Almanya tarafından 
gelecek bir taarruza yardım edecektir. 
Bpdan b;ı ka hava kuvvetlerinin mu • 
harebelerde pldığı ehemmiyet hasebile 
bu devlet hudutlarını Manş denizinde 
değil, (Ren) sahillerinı\e telakki etmek
tedir. Geçenlerde vilayetlere bir tamim 
gönderek İngiliz 1ç İ§leri Bakanı dahi 
(müstakbel harpte İngilterenin artık bir 
ada değil, Avrupa kıtasına bitişik bir 
kara) olduğunu bildirmiştir. Bu itibar -
la ingilterenin (Ren) işgaline karşı has 
sasiyet göstermemesi mümkün olamu• 

dı. 

Bir taraftan İngiliz Başbakanı Bal -
dvin, öbUr taraftan Dıı işleri bakanı E· 
den (Ren) hftdis~si iizerin, ~iddetli nu
tuklar fiÖylediler, Almanyanın (Lokaı~ 

no) yu kendi kar;ırı ile bozmasını çok 
ağır sözler ile takbih ettiler. Ancak bu 
sö,;ler bir noktilyı daha tebarüz ettirdi. 
Bu nokta Almanyaya karşı tngilterenin 
aldığı durum'un Fransanınki kadar a
ğır olmaması idi. Fransa "Alman as • 
kerleri Ren'den geri çekilmedikçe Al -
mapya ile konuıamam.,, dediği halde 
İngiltere ''Almanya ile konutmak için 
o kadar ağır bir §art koşmayalım. Za • 
rarı )'ok. Şimdilik Ren'deki Alman as -
kerleri yerinde kalsın. Elverir ki iJtik
bal için Almanyadan teminat alalım. O
nun için derhal konuımağa başlıya • 
hm,, diyordu. 

Parlste başlıyan (Lokarno konferan
sı) nın ilk flaftıası böyle ~eçti, Sonra
dan tngiltercrıin durumunda J:ıir değ'i -
şikli1' olur gibi oldu, Bu da İngiliz ve 
Fransız noktai nazarlarının birleştiril • 
mesi içindi ve öyle görülüyor ki Fran. 
sa ite !ngiltere (Ren) deki Alman ıs
kerlerinln tahliyesi bahsi üzerinde bir 
dereceye kadar anlaştı, Son haberlere 
&öre l\lmanyaya (Ren) deki askerleri
nin hepsinin geri cekilmesi değil, yal • 
nız bir kısmının geri cekilmesi teklif e
dilmiştir. Bundan maksat da Fransanm 
aöıünü hir olmaz&a kısmen yerine gc -
tirmektir. Esaı;en Almanya (Ren) i iş
gal ederken "Bu işgal hakiki işgal de• 
ğildir. Seınb'.'llik bir ijgaldir. Çiinkü 
gönderilen asker az mikdardadır.,, de -
mişti. Şu halde İngiltere ile Fıansa da
hi Almanyaya "biı:im de istediğimiz 
Ren'in tamamen tahliyesi değildir. Sa

dece bir ıembolik tahliyedir.,, diyorlar. 
Sözün kısası her iki tarafın haysiyet ve 
şerefini koruyacak surette müzakere a• 
çılması çaresini arıyorlar. 

Fakat Almanya bu kadar uvaal gö -
rünen teklifi de r~ddctmiştir. Acaba bu 
yüzden işler harbe mi gidecektir? Fran
sa tarafından (sembolik tahliye) for -
mülü kabul edilmiş olması şimdilik 
baro havasını hafifletmektedir. Bu va· 
ziy~t nihavct müzakereye başlamak için 
bir yol hııhınacığı Umidini kuvvetlen • 

dirmektedir. 
/tal yanın durumu: 

İtalya Milletler Konseyinin mütare
ke ile sulh müzakeresine başlamak tek
lifine cevap hazırlamakla meıgul bulu• 
nuyordu. Prcn!iip itibarile bu teklifi de 
kabul etmişti. Almanyanın (Ren) i ~ -
gal ettiği duyulunca İtalya hükfımeti 
bir müddet tereddUt hali geçirdi. 

Bu tereddüde bakınca Mussolini'nin 
(Ren) meselesinden iııtifarle ederk Ha -
lıeş i~inde fazla bir kazanç temini ça -
resini diişiindüğii anlaşılıyordu, Mese • 
lii Fransaya ve ingiltereye "bana Ha -
befistanda serlJcstçe hcırcket hakl~ınr 
veriniz. Be.n de (~en) İ§İnde şize yar • 
dım edeyim.,. demek istjyprdu. Fakat 
bu arada yeni bir rivayet işitildi. Bu ri
vayete g6re Fransa tngiltereye şöyle 
demişti: "Brn ifa beş me,elesinde fn • 
vllterenin bütün istediklerini vnparım. 
fn~iltere de bana Ren me.ı;elefiirıde is • 
te<liğfm gihi ynr<lım etsin. Alına, ·a ta, 
rafındıın yapılaı:ak taarruza karşı Fran· 
sayı kuvvetile korusun.,, 

En son haberler İtalyanın (Ren) me-

selesinde İngiltere gibi Fransaya mü - Uluslar Kurumunda Türkiyenin de bıı-
nheret kararı verdiği, Londrada ak - lı 

dolun~n (Lokarno) kon.ferasınm son lunacagv 1 hUSUSİ bir komite kurulacaıt 
celsesınde İtalyan dclegesı olan Gran -
di'nin Fransız tezini kabul eylediği bil• ~~----.....---··----- • 

diriliyor. Fakat öbür taraftan doğu Af- Lokarno dev/etlerinin A. on uşmaları bittı 
rikasında İtalyan kuvvetlerinin hare -
ketleri de devam edip gidiyor. 

Her halde İtalyanın bugünkü vazi • 
yeti o kadar açık değildir. Devletler ta• 
rafından Habeş meselesi hakkında ltal
yayf kar!}ı tatbik edilen siyasanın de -
:yamı halinde bu vaziyet değişebilir. 

Sovyet Rusyanın 
Durumu: 

Königsberg, 13 (A.ı\.) - Havas 
Ajaııeı bilcliriyor: 

Hava Bakanı B. Göring mühim bir 
seçim nutku verı:liği esnada ezcümle 
§U sözleri söylemiştir: 

''B. Bitler yeniden faal bir siyarcte 
başlamıştır. Çünkü, bu hakka rahip 
olduğunu, ve çünkü Alman müscllah 

(Ren) hAdisesl kar§ısında Sovyct kuv\'etlerinin Almanyanın heı· hangi 
Ruıyanın durumu tamamen açıktır. Bu bir istilaya kar~ı müdafaasını temim~ 
da Fransaya bütün kuvvetile yardım JCadir olduğunu bilmektedir. Eerliııe qoğ 
etmektir. Hakikat halde (Ren) in iş • ru bir "Teferrüç,, c ~ıkmak artık im
gali Fransız - Sovyet muahedesinin kansızdır. Şimdi, artılt: ne olursa olsun 
tasdiki yilzlinden &ıkmııtır. Sonra Hit- Almanya. haltlarını, bir tek \ ücut ha
lcr söylediği nutuklarda hep garp dev· linde birleşmiş olarak müdafaaya ha
letleri ile dostluktan ve sulhtan bahset- zırdır. Körü körüne bir itimr.d bcsliyeı· 
tiği halde Şark ve cenuptan hiç bahset- ruz. Atiye sükun ve metanetle bııkıyo· 
miyor. Bilhassa komünizme karşı çok ruz. Almanya screfle yaşamalı yahut 
tiddetli söıler söylüyor. Hemen hemen 6Cr\.:!fle ölmelidir,,, 
"dünyanın sulhunu ve rahatını bozan LOJ{AflNO J\:ONFERANSJ BlTil 
komünizmdir. Bütün devletlerle elbir- Londra, 1:: (A.J\...) - Havas ajan 
liği yaparak bu tehlikeyi l:ıertaraf ede • sının hususi muhabiri bildiriypr: 
lim.,, manası sıkacak sözler söylüyor. Lokarno koı1feransJ saat l.~ı.:-ın da 
A!manyanın ııon hareketleri her mem - bitmiştir. J{onfQraos müzakcr<:lcri ild 
leketten ziyade Sovyet Rusyayı kuıku• saat ı:ıüı·müşt41·. Bu müzakereler et · 
landırmı§tır, Bu itibarla Sovyet Rusya rafında en kal'i bir ketumiyet muhe.
bütUn varlığı ile (Ren) meşelesinde faza cqi)nıekt.cdir. 1}onfcrnnsa yalnız 
Fransa tarafında bulunmaktadır. tcap Fransız, İngiliz, Belçika ve İtalyan 
ederse harpte de Fransa ile birlik ola- delegasyonu ~cflcri iştirak etmiştir. 
caktır. Murahhaslar konferanstan sonr;ı mil· 

Kü,ük Antlqımanın 
Durumu: 

Çekoslovıtkya, Romanya, Yugoslav
yadan mUrekkcp olan Küçük Anttaıma 
grı.ıpunun dış siyasalarını müstakil bir 
devlet gibi birlikte idare ettikleri ve Or
ta Avrupa işlerinde Fransa tarafında 

bulundukları mallımdur. Onun için son 
hldiacde Küçük Antla ma derhal Fran• 
sız tezini tutmuştur. 

Belçikanın durumu: 
13elçika (Ren) meselesinde Fransa 

ile tamamen birliktir. Fransa f!rsıulusal 
müzakerelerde nasıl hareket ederse bu 
memleket de bir gölge gibi onu takip 
edecektir. Paris ve Londra müzakere -
teri bunu açıkça göstermiştir. Eaeşen 
Belçika (Ren) in işgali hadisesini Fran
sa kadar kendi aleyhinde telakki et .. 
mektedir. Onun için bir taraftan dip • 
lomatlar arasında siyasi mliıakereler o
lurken öbür taraftan Fransız ve Belçi· 
ka erkanı harbiyeleri biribirleri ile te
mas ederek askeri tedbirler almakta • 
dır. 

Balkan AntlO§maaının 
Durumu: 

Balkan antlaşması (Türkiye, Yuna -
nistan, Yugoslavya, Romanya) nın 

(Ren) meşclesi karıısında durumu na
ziktir. Şu itibarla ki bu ,rupun 
yarısı (Yugoslavya ve Romanya) doğ -
rudan doğruya Küçük Antlaşmanın i • 
çindedir. Bu devletler tabii olarak Kil-
çük Antlaşma siyasasını takip edecek -

zakerelerin neticesi hakkında söz söy
lemekten iıpitqa ctmi§lerdir. 

NELER GÖRÜŞÜLDÜ? 
Londrn, 13 (A.A.) - Bu sabahki 

Lokarno konferansında, Mmctıer ce -
miyeti konseyine yapıl:ıcak tavsiyelc· 
rin metnine miitcallik Yan Zeeland 
tarafından ileri sijriilcn telkinat etra
f mda görüşiildijğii kuvvctlç tahıniıı 
cdilmekledlr • 

HlTLERİN NUTKU ÜZERİNDE 

Londra, 13 (A.A.) - Lokarno dev
letleri murahhasları, bu sabah, bir 
komite içlimnında, miizalrnrelerine de
vam etmişlerdir. 

Bu hususta Prcss Association di · 
yor ki: 

Bu mUzakere esnasında Führeniı: 

Karlsruhe'de söylediği nutuk inceden 
inceye tetkik olunmu§tur. Ayni ım -
mnn<la, FUhrenin Londradnki Almnıı 
biiyiik elçisi vasıtasiyle göncfordiği tcb 
liğ de tetkik edilmiştir. 

Dış i!jleri Bnknnı B. F..den, bu sa
bah Lokamo devletleri He müzakere
den evvel, B. Baldvin'lc uzun bir mü
lakatta bulunmuştur. 

HUSUS! BlR KOMİTE KURUI .. ACAI\ 

Londr:ı, 1~~ ( A.A.) - l"ransız ma
hafilinde mevcut kanaate göre, Lolrnr
no nnlaşmalannı imza etmiş olnn dev
letlerin bu anlrumıanın bozulduğunu 
resmen tanımt{l oldukları şu eıınttc 

yapılacak karrıılıkh yardımın der~cc • 

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

tir. Şark 
Fakat Balkan antlaşmaaınrn (Türki- Demiryolları 

ye, Yunaniı;tan, Yugoslavya) cihetin • 
den bir de Akdeniz meııelesi vardır. Av
rupanın ortasına ait bir emniyet me -
selesini tetkik ederken bu devletler Ak
denizdeki hususi vaziyetlerini de unu • 
tamazlar. Eğer orta Avrupada müsta • 
cel bir emniyet ıncseleıinin halli JAzım 
geliyorsa Akdenizin emniyeti meselesi 
ondan daha aı: müstacel değildir. 

Hiç şüphesiz Akdeniıin emniyeti i -
~inde fngilter~ dahi Balkan antantı ka
dar alakadardır. Bu itibarla İngiltere ile 
Balkan ıtntantının (Ren) meselesinde 
dahi yanyana bulunacakları tahmin e

dilebilir. 

(Ren) 
Obür Devletler: 

meselesinde alakaİ:lar olan 

(Clst11am I ıncıdeJ 

meyva veaaire Jemiryolile Jahi 
kolaylıkla ihraç edilip hariçte u
cuza mal edilebilecektir. 

Son tenzilat kararı Münihte a
lınmııtıl'.. Bundan euvel Viyanacla 
toplamlmı1 ve uyuıulamamıştı. 
Münihteki toplantı geçen ayın on 
birine/en yirmi altısına kadar sür-
mü§tür.,, 

ÖğrendiKimize göre demiryolu 
nakliye ücretinden yüzde .kırk ka· 
dar indirilecek olursa, deniz yolu 
ücretine müsavi değilse de, ona 
yakın bir tenzilat yapılmış ola · 
caktır. Şimdiki halde demiryolu 
navlonları, deni:ıı:, yollarınmkin . 
den hemen hemen bir miıli fark

lıdır. 

sini '.ve §artlarını müzakere etmel< sı' 
btl' 

rası gclmi§ bulunmaktadır. Bu ma ı1I 

filde, Fraıµınmn ,Alman kıtalıır1r~ 
Renden çekilmesini isteme)tlc befSt 
gayri askeri bölgenin kaldırılması Jlİ~ 
scJesini müzakereden hiç bir ıtl111 

imtina etmemiş ve yalnız bu muza1'~ 
renin cnu i vaki karşısında yapıl~~:. 
m reddetmekte bulunduğı,ı bildır1 

rnektedir. Fran~a, gayri askeri b0!,~ 
yi hiç bir zaman daimi sµrctte O} J 
kalması lazım gelen bir bölge ol~~ 
telakki etmemektedir. }3u mahafıl 9 
bir gok devletlerin prensip mesel' 
hakkında cvvclemirde tatmin cdilıf~ 
olmadıkça, müzakerelere bş.şlnın~d 
olan Fransız haltı hareketinin §1~ 
den tnsvib ettikleri ''e aksi takd ol 
Küçük A \'nıpa dcvletJerinin kaile~ 
emniyete veyahut Milletler CPmiyetı . 
karnı hiç bir itimad mc.rs;ut olamı>"' 
c;ığmı sfiylcc}ik}cri bildirılmcl<tcdil"· , 

}.Iillctlcr acmiyeti istisnai pil" e ı1 
hemiyet iktisan edccei tir. Zira yıı.lll, 
J .. oknrnp rnµahpdrsinin ihlfıl cdiliP ~ 
dilmcdi'ii hıı,kJnnda karar verccclf ~ 
ğil • ki bıı hı.ıau~taki karar şimdide. 
mµhakkak göriilm ktcdir - 11sulc uY, 
gun göreceği tavsiyelerde de bıı1Ul111 

cal\tır. ıt' 
Simcfüien, meseleyi tC'tkik itıin hır 

13usi bir komite tc{;:kilind~n bab c~ 
yor ve bu husnata Danimarka, po ~p 
kiz, İspanya ve Türkiye ile bir Cell 1' 
Anrnrlknsı devletinin isimleri mu\" , 
kııtcn zikredilmektedir. Toplantı d~r 
resinin hir hnftn süre c~i tahmin ııO 
liyor. Komitenin tnvcri: · kri AlmOJl ::ı· 
kumetinc tebliğ edi!P ~ıit ir. t\lrrıatl» 

1111n tnı rro ~ • ı:J!t(t\ ""'re , 
• b 

luırnrı haldunda, kon~ı:ıy nsambleY1 sır 
karar vermek iiıcrc fcvkıılacle topl 
tıyn 11uğıracıaklır. 

ALMANYA BÜYÜI{ D1R lf'JRSA'f 
l\AÇinDI . 

Landı 'l, 13 (A.A.) - Röyter aj:tt1 

sı bildiriyor: fcl• 
Milletler cemiyeti l.onseyi nıahfJ11' 

lerinde, Alm:ınynnm M. Eden wr:ı. {ll'" 
dan yapılan mUsait urlaşma tekh 11• 
rini rcdrtctmcsi hayrc' le karı:ııtanfl1 • 
tır. Bu tekliflerin hiç bir prensip {c , 

<l:ı.kfırlığı prestij ,·eyn menfaat btı1'\, 
mmdan hiç bir zarar verecek nıaht)~~ 
tc bir f,!eylcr olmadığı söyleniyor· , . 
tekllflcrin sadece mii?.akcratı ıtol:ı) , 
l~f;tırmağn matuf sembolik bir h~, 
ket yapılmasını istemekte olup, ııtd ı1 
1~kerntla dn, Atman hukuku, önce 
tanınacaktı. l)ft' 

Bu mahfellfrin kanaatine g i'C 
Almanya. dünyanın müteb:ıkl ıcıstı1b!f 
uzlaşmak hususunnda harikulade 
fırsat kaı-ırmıştır. ıt 

ALMANYADA ~NDt~E BAŞJ_,l~;, 
lkrlin, 13 (A.,h.) - Hnvııs aJ 

muhabiri bildiriyor: . \'I!' 

Bazı mnlıfcllcr, Uç günden~crJ J>J• 
ziyetin a1dıw vahim :ıel\H üıorırı~ uııı 
manyada bir p'1rGa asnbiyet ~nıl< # 
sUrdüğiinü s~ ylemclstGdirler. BıJ!~rıitl 

iş nıahafili M. Hitlcr'in itilftf giriılı.gı!i • 
Almanyayı tehlikeli bir şekilde 1~c • 
rada götürmesinden cndişcicnrııch 
dirlcr. ~ 

~---------------~~----/ 

KURUNA 
s$ct" 

Uıuctcmlze gônderllen yazılar. g ~· 
ye rtnnek için ıııe, zarfının köşesin• 1 

~ete> l:cllıncıu yazıımnlrdır 

rııı' 
l(ar§ılık iBtıyen okurlar. meklUP111 

10 kuruşluk pul koymalıdırlar. 
ıctcll· 

~IL"ılmıyon yazıları gert göıı<1er'Jlle 1,ırı' 
IUyınelsl! yollanmış mektupl11rtD f19.ll 
konulan paraların kayboımasındaD· tô' 
olarak çıkan yazılardan dolayı. dlreff 

llJJ<. llatUne ıııoru sorgu aımaı. ( 

Giinü geçmif .ayılar 5 lrııfflffcl 
~ ııurıı# 

A<lre=!nt dcğlşUren aboneler 

öderler. 

memleketler yukarıda isimlerini say -
dıklarımız:dan ibaret değildir. Lehistan,! 
Avusturya gibi devletler do~rµdan 

do~ruya Almanya ile komşu olmak iti
barile, Macaristan, İspanya gibi dev ·ı 
Jetler de clolayısile Milletler Sosyete -
~inde l;ıirer vaziyet alacaklardır. Fakat 
Mi11etlrr Sosyetesinde hakiIJl olao rol 
dah:ı 7iyaçk yukarıda ı;iyasalarını tas· 
vir ettiğimiz clevleletre ait olac,akt1r, 

Piğer taraftan Şark Demiryol · 
lal'tnın Ana hat ve Banliy.o hattın-
d l '1 ınıırrf" 

Cl geçen YI yaptığı tenzt attan 0_,..CJemlı:dr. çıkon )'lUtılnrlll rtıfl 

ASIM US 
bilhaua Banliyo hattmdSt fazla is- L.;;;;;hı>iiiiriiiıh•:ı•ı'.,k_• _ıııııı...,.t iiiik•rn•d•''..,',.ı,;,.çliiııın•dl;;;;r._.....--
tifade ettiği anlaıılmııtır. 
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Y e11i E•eı ler 

''Onu bekJerken .. ,, 
f Dl kem izde r 
~=~~' 

Komünistler 

Hükumetin manevi 
şahsiyetini tahkirden 
nıahkemeye veı itiyorlar 

Edebiyat üstadı Halit Ziya Uşaklı • 
gil'in "Aıka dair., den sonra Türk harf
ltrile basılmıı ikinci eseridir. Yeni ve 
eıki hikayelerinden seçilmiş on yedisini 
ba§a gelen Hk hikayenin adını almış bu 
kitapta buluyoruz. Basan Hilmi kü . 
tüphanesidir. Esere, eski hikayelerder. 
de katılmış olmasını, soyumuzun daha İzmirde ağırceza mahkemesin-
ziyade eski harfleri öğrenmemiş olan de haklarında mahkumiyet kararı 
cençleri için büyük bir hizmet ::;ayaca - verildikten sonra bazı komünist
iız. üstadın hikaye tekniğindeki kuv· ler koridorda bir hadise çıkarmış· 
vctiiıe inanan eskilerin bu iç çekişini, lar, hükumetin manevi ~ahsiyeti
bu can atışını iyi duyabilmek, bunlar: ni tahkir edecek şekilde bağırıp 
tam metinlerilc olduğu .gibi tanımaya 
bağlıdır. çağırmıılardı. Bu suçlarından do· 

''Onu beklerken ...... bu hizmetten da- layı h:ıklarmda yapılmakta olan 
ha büyüğünü yapıyor: Hikayelerin es - tahkikat üçüncü müstantiklikçe 
kilerinde, yazdıkları zamanın zevkinden bitirilmi' ve esas mütalea alınmak 
ve ahıbnhğından kalmış arabi ve tari- üzere tahkikat evrakı müddeiu • ---------------
ai terkipleri başanbaşa kendi dilioizin mumiliğe verilmişti. Müddeiumu
tabii kaideleri eline veriyor. öyle ki. milik, tarafından, tahkikat netice
bunlarr bugün okuduğumuz zaman, bu• 
cünUn edebi zevkini yadırgatacak hiç sine göre hükumetin manevi ıah-
bir iı kalmadığmı görüyor, onları ha· siyetini tahkir ettikleri anlatılan 
yata bugün dofı:nuı. endamlarının bil· Hayri Tekin, Salahaddin, kundu

Almanya' da 
MÜHENDiS MEKTEPLERİ 

tün güzelliklerini şeklin bütün engel • racı İsmail, ÖmeT oğlu Yuıuf ve liili~ill~~~W·--~~~!111 
lcrinden "yırmıı bir halde buluyoruz. Mehmed Eminin, Türk ceza ka . M.aJrineıer ı dcTctr1k mühendis1ikleri;~ş-

Bakuuz, (Kara Halil). Halit Ziya • nununun 158 inci maddesi delile· ktme bilcilcri/otomobil ve tanarcdlik 
nın mcırutiyct ilanı üzerine yazdığı . . • . .. _ .... __ Pooınm .,., .... ----• 

parçalardan biridir, (bu Unvanı kahra - tıle 159 ve 312 ıncı maddelerıne --------------
mananesile yalnız biı:Jerin 1lrasında mU- göre karar verilerek ağırcezada mu ~---------------.. 

1 inhisarlarU.Müc,lürlüğünden 
Levazım ve Mübayaat Şubemiz in Kabata!daki yeni binasına ta

ıınmasiyle değişen telefon numar alarınm Kataioğda yazılı bulunma
masından dolayı arayan ve aranan larca müşkülata uğranıldığı görül
mektedir. Bundan sonra a9ağıda yazılı Tele fon numaralan nazan 
dikkate alınarak müracaat edilmeai ehemmiyet]e ilıin olunur. "1294,, 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürü, Alım Satım Komisyonu 
Reisi. 

49367 
44688 

Doğru Tele fon 
Santral 

Şube Müdür Muavini, Mübayaa şefleri, mes'ul muhasipler, Güm-
rük ve Ambar amirlikleri. 44688 Santral 

500 adet Kauçuklu şerit 30/3/ 936 Pazartesi 14 

48 ,, Mukavveı 21mpara taı•} 15 
120 60 lık zımpara taşı " " ,, 
250 ,, Ekselsiyor bıçağı l 16 
250 Skarta bıçağı r " " 

" 
idaremiz ihtiyacı için yukarıda cina ve mikdarı yazılı malzeme 

§artn&me ve nümuneleri mucibince pazarlıkla .satın alınacaktır. Ver
mek isteyenlerin hizalarında yazılı gün ve saatlerde % 7ı5 güvenme 
paralarile birlikte Kabata~ta Leva zmı ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonuna müracaatları. (1208) 

fstanbul 4 üncü icra memurluğundan~ 

Emniyet sandığına 
teareftir) diye başlardı. Kara Halil, ken. hakeme edilmeleri istenmiştir. ~ - -
di oğlu Halil Vedat .... ttstadın kendi Müstantiklikçe maznunlar hak • .1~venİfUf·Akcıdemİ 500 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilme-
hlemi bugün bu parçada bu cümleye kında hazırlanan talepname sure- Yfısmarosrsee sine karar verilen ve tamamına 1417 lira kıymet takdir edilen Üsküdar 
!U tabii şeklini veriyor: (Bu kahra • ti kendilerine tebliğ edilecek ve da Rum Mehmetpa9a mahallesinde Uncular sokağında eski 57 yeni 73. 
rnan ünvanile yalnız bizlerin . arasında kanuni müddet dolduktan sonra 75 numaralarla murakkam bahçesi olan iki kısımdan ibaret hanenia 
tanılır). (Donuk, esmer çehresınde par- istintak kararnamesi hazırlana tamamı açık arttırmaya vazedilmit tir. Arttırma pe,indir. Arttırmaya 
lak, kara parıltılarile iri gözlerinin öy • 
le vak.ar ve azameti vardır k.i) cümle • caktır. Tayyarecilik, makine, elektrik, i9tirak edecek müfterilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde 
sinin eski ıeklinde (parlak siyah p'şaa• v l ı.. • otomobil, mimarlık, in~at mü- pey akçesi -veya milli bir bankanın teminat mektubunu hi.mil olma-

n.onga ençeaı :r- M '-! • 'fa b l tile iri gözlerinin bir manayı vakar-il a- hendisleri. Kiremitçilik kıımı. tarı icap eder. üteraıum Tergı, tan zı t tenviriye ve vakıf orç arı ve 
zamtti) ibaresi bulunuyordu. (Teşrini- Konyada söz derleme faatiye· Alman hükumetince tasdik edil- 20 senelik vakıf icaresi ta-rizi borç iuya aittir. Arttmiıa şartnamesi 
evvet, Tarihi inikat. Cevelanı ahrarane, tinde, kırk bin küsur söz derleme mit ve kabul edilmiı mühendis 1. 4. 936 tarihine müsadif çarşamba günü Dairede mahalli mahsusuna 
Emale, Mütehayyir, Ehven) terkip ve fiti toplanmıı, bunların içerisin - mektebi. talik edilecektir. Birinci arttırması 27. 4. 936 tarihine müsadif pazar. 
kelimelerinin yerine yeni basışta (Bi • 
rincitt§rin, Toplantı, Hürriyet ccveli-

den otuz bin küsuru mükerrer gö- ._ ____________ _. lesi pnü dairemizde aaat 14 ten 16 yakadar icra edilecek, birinci 

nr, Çevirmek, Şaşırmıf. Kolay) şekilleri rülüp alıkonulmuı, on bini Türk • arttı.rmada bedel, kıymeti muham menenin ceı 75 ini, bulduiu takdir-
celaaiftir. dili tetkik cemiyetine gönderil - de üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki 

'Eıki şairlerin yazılarından bazılarını mitti. Konya bu suretle dil faali· 080İZY01 ta rl kalmak üzete arttırma on bet gün daha temdit edilerek 12. S. 936 tari-
buıün Okuma kitapları ıgibi yerlere al- yetinde ikinci gelmi9ti. bine müsadif salı aünü ıaat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak i. 

u "' 'Yi&Pllllil .. ' lkijtik bir=-"'=em~::.:~-=-'e~•"U~Zil.....ı· ,•---1 S ..L .E T M E S i tinci arttırma 'netic•inde en çok arthranın üstünde bırakılır. 200I 
tadniar; fakat cönül çok ister ki ya • A J • K 1 

len, tertip edilen bu hlgatlerin cente en: araköy - KöprübaJı numaralı cra ve iflia kanununun 126 mcı maddesine tedikan hakla-
~ya:ıt üstatlar bu taahihleri kendi elle · 
rile :ıapsınlar, Türk edebiyatı kütüp • "Konya Lehçesi,, adile neşri, 11- Tel. '42362• Sirkeci Mühürdar Zade rı tapu aicillaile sabit olmıyan İpotekli alacaklarla diğer alikadara-
hannindc yazılıtta eeçmiıe ,bkat te • baylık ve Halkevi Dil, edebiyat .. __ Han telefon: 22740 •••il nın ve irtifak h&kkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve mua-

air~ ıelcceğc dotru uzayacak .ıincirin tarih komitesince önemli görül • Trabzon Postaları rife dair olan iddialarını ilan tarihinden iti'baren 20 gün zarfında ev-
halkalannı eksik kalmaktan kurtarmı1 müttür. Bu işin batarılması için Pazar 12 de, Salı, rakı müabitelerile birlikte Dairem ize bilairmeleri lizımdır. Aksi tak-

olıuntar. çalr9ılmağa başlanmııtır. Pertembe 15 de dirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı§ bedelinin paylat-
(H. Nbım = Ahmet Reşit) ln (Ra- ------------- muından hariç kahrlar. Daha fazmaJUm&t almak istiyenlerin 934/ı 

ıin) tercümesi "'üphesiz Türk tercüme l"ml·r su-r'af 0osfa1arı 
:s Gayri menkul açık arttmna ilanı • r' 11 z,111 amnarah doı1ada meYCUt eY rak ve mahallen haciz ve takdiri kUtüphanntnln en değerli :varlıkların -

htanbul 3 üncü icra nMmudufun • Cumarteai 15 de L.-et raporunu t&riin anlayacakları ilin olunur. "1330,, dan biridir; bugiln bu şaheserler tercü- dan: aa7au -·-

ntesinde bulunan tek kuıur dilinin arada Merşin Postaları 
sarada 25 yıl önceye kaymasından iba • Tamamı (5000) beş bin lira kıymeti 
rettir. muhammeneli Kaclıköyündc Göztepe Sah, Perıembe 10 da Kalkarlar 

fulit Ziya, her zaman ~enç olan ru- mevkiinde Göztepe mahallesi ve Göz • Diğer Postalar 
hu ile, kendi neıli üzerindekı üstatlığı- tepe sokağında eski 11 numaralı taş O• 

1'\ı bugün bu yolda da göatermekle bir dalı ve kuyusu bulunan bir kısmı du -
kere daha üstat olarak anılmalıdır. varla muhat (24000) yirmi dört bin met 

Gaziantep 
Gaziantep Hnlkevi, bu adla güzel 

bir cilt çıkardı. Resimleri, istatistik
ltrile 367 büyük sayfada bütün vfül
Yetin geçmişini, bugününü toplannuş 
buluyoruz. İnkılap TürkiyeJSinde Ga· 
ı.lantebin ileri gidifini bu sayfalar 
u..rtnde kuru kelime olarak değil, 
ayak ...ıeri i§itllen saflar halinde 
görebilirsiniz. 

Halkevleri Türk kUltürünü yükselt
me ve derinleştirme için ~ılmış ça • 
lıtma yurtlarıdır. Evlerin her kültür 
bölUmUne göre ayrılmış kolları her • 
leyden önce yurtlarımız üzerinde ya
Pllması geç ve cl\sik kalmı~ araştır • 
ıııaıar için yer yer hizmete hazırlan · 
11lJ§ teşekküller demektir. Halkevle · 
linin kuruldukları yerlerin coğrafya -
sı, tarihi, halk bilgisi, bu evlerdeki 
ıençlerin u.ul altına alınmış yardım
lanndan düşünülemiyecek derecede 
blytlk faydalar elde eder. Böyle usul 
Ve iattmnı ile yUrüyen lhenkli mesai 
~ taraf bir çok heyetler çıkarıp 
~ktan bizi mUstağni kılmasa 
da. ~yle mUtehassıs heyetleri çalı§tı · 
t'llk:aya kadar, onlara da elveri§li m3.· 
lfunatm toplanmasını temin edebilir. 

Guiantep Halkevi bu ihtiyacı ya-
1:ıı.daıı duymuş, kendi başına da b:ı
~ pçmft olmıtla Halkevlerln
d._ ......._ canlılrfa filkranla efil· 
lrl!ye değer btr tsrnck Yermiş oldu. 

.Kitabın bütün kütüphanelerde yer 

re murabbaı arazi ilan tarihinden itiba • 
ren (30) otuz gün müddetle açık art • 
tırmaya konmuştur. Birinci açık art • 
tırma 15-4-936 tarihine tesadüf e • 
den çarşamba günü saat 14 ten 16 ara· 
sında dairece yapılacak ve kıymeti mu
hammencsinin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde ı 5 gün daha uzatıla • 
rak ikinci a~ık arttırmasının 30--4-
936 tarihine tesadüf eden perJeınbe ııU
nü ayni mahal ve aaatte yapdacakttr. 

Bartın 

lzmit 

- Cumartesj, 
Çartamba 18 de. 

- Pazar, Salı, Per
ıembe , Cuma 9 
30 da 

Mudanya - Pazar, Salı, Per
temhe, Cuma 9 da 

Bandırma - Pazartesi , Salı , 
Çartamba , Per· 
ıembe, Cumartesi, 
21 de. 

Karabi6tı - Salı, Cuma 19 da 
lmroz - Pazar, 15 de 
A)'l)alılı - Sah, Cuma 19 d 
TRABZON ve MERSiN poıta
larına kalkıt günleri yük alıJl
maz. "1336,, 

lateklilcrin kıymeti muhamaıenesinin 
yüzde yedi buçuk niabetinde pey akçesi 
veya milli banka mektubu ibraz etme • 
leri lazımdır. Hakları tapu aiciUerile ne 
bit olmıyan ile ipotekli alacaklılar ile di
ğer alakadarların ve irtifak hak sahip • 
!erinin bu haklarını ve huauıile fa~ vel••••••••••••••• 
masarife dair olan iddialarını ilin tari •ı--------------
hindcn itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemize bildir -
meleri lazımdır. Aksi takdirde baklan 
tapu siclllerile sabit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaımasından hariç kala -
caklan ve daha fazla malümat istiyen • 
lere bu işe ait 935/2721 numaralı dos
ya ile alaya ve tafıilit verileceği gibi 
müddeti kanuniyeıi zarfında daireye a
aılacak olan açık arttırma tartnamesini 
okuyabilecekleri ilan olunur. (V. No. 

14313) 

bulma liyakatinde oldupnu c&"erek 
eevinir ve önayak olup bunda emeli 
bu!unanlan 1rut1uyara.k, htı ~atışmanm 
umumilcşmcsini dileriz. 

ltlufassal notlu kanun 
medeni 

Herhangi bir h!i-iiıe acbcbiv:c kaııu . 
nu tetkik ve o hidiıeye müteferri ka • 
nun hükümlerini bulup çıkarmaktakı 

müşkilat mahlmdıır. Eserin sahibi, bu 
müşkilatr giderme!t için (Her maddenin 
altına: Kanunu Medeni, Bor5Jar, Tica
ret Kanunlannda .ııaka ve İrtıbatı o . 
lan) maddeleri hlilfıfalarile biriikte yaz
mış tetkiki son der~ce kolaylaıtırmış · 
tır. Hikimler, avukı:tlar, talebe, ve hu· 
kulda iftipJ eden ~I Yit andıJdanm deJ 
hal bulmakta cUçli!k çekmiye~.ckler~ir. 
~atı 200 1mru!J. Satış yeri İstanbul in . 
kıla;> Kitaphanesi. 

Ankara Jandarma genel komu· 
tanlığı satınalma komisyonundan: 

1 - Elde bulunan plan, umumi, huausi prtname ve mukavele pre. 
jelerinde yazılı vasıflar dairesinde jandarma Mektebi için 8758 lira 
keıif bedelli otuz iki çetit ve müat akil tabur için de 3481 lira ketif 
bedelli on çqit "Şartnamelerinde etraflıca yazılı yazıhane, kDltuk, 
maaa, kanape ve saire,, 

Mefrutat ayrı ayrı eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Mektep mefruptına ait kapalı zarf eksiltmesi 31/ 3, '936 salı 
günü saat onda, Müatakil tabur mef rutah aç.ık eksiltmesi ayni gün aaat 
onbeıte yapılacaktır. 

3 - Mektebe ait mefrutat şartname 43 tabura ait prtname 18 ku. 
ruf karııhfında komiayondan alına bilir. ilk teminat 656 lira 85 kurut 
ve 261 liradır. 

4 isteklilerin kanun ve ,artnam ede yazdı belgeler içinde buluna
cak teklif mektuplarını ve açık ek s:ltme içinde vesikatannı eksiltme 
vaktinden en az bir saat evvel kom isyana vermit olmalan. "534,. 

"1277 ,, 

Posta T. T. binalar ve Levazım 
müdürlüğünden: 

ldare ihtiyacı olan 100 ton 4 m / m kutrunda galvanizli demir tel 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 17 - 3 - 1938 
tarihinde ve saat on bette Ankarada Posta T. T. Umum Müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

100 ton telin muhammen değeri 13500 liradır. 
Talipler 1013 liradan ibaret teminatlarını idaremiz vezneaine 

teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka 
teminat mektuplarını ve şartname de yazılı belgelerle teklif mektup
larını 1htiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkür tarihe 
tesadüf eden ıalı rQnü saat 14 e kadar sözü ıeçen Komiayon Reia. 
lifine vereceklerdir. 

ŞannameleT Ankanda Levazım Müdürlüğü ile lstanbulda leva. 
zım ayniyat muavinliğinden paruız olarak verilecektir. ( 462) (1111) 
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'===§_=· Pek yakında Türk matbuatının şimdiye kadar görmediğ i b ir tarzda L az11 ı a • .r nış == __ :::=_===-~ 
_ bir gazete ile karşılaşacaktır 
- -
1 ' J I a ,, j 
1 -= 5 3 s 
\ · Herkesin gazetesi olacak, iş saatlerinin yorucu ağırhğlle bunalan kafaları di~lendirecektlr. g 
; Türk matbuatının şimdiye kadar görmediği bir şekilde diyoruz; çilnkü: \ 
\ 1 - Kıt'ası 37 X 55 dir; 1 
(
= 2 - Yansı yalnız resimdir ve bu resimlerin yekOnu nüshada vasati 17 bin santimetre % 

murabbaı tutmaktadır. ~ 
I 3 - 4 pütün sayfası baştan başa 4 renkli resimdir ~ 

· 4 - içinde iki büyük roman, röportajlar, seyyahat ve casusların kendi ağızlarından din· J 
leyece..,.iniz hatıraları. yalnız resimlerden ibaret macera ve heyecan sinema romanları, bil· ;;; 
hassa kadınları yakından alakadar eden bahisler, onlar için sayfalar; seçilm iş tarihi vak'a- J 
lar, en güzel hikayeler, okuduğunuz zaman hayret edeceğiniz ve yalnız okumanızla iktifa == 
etmeyerek başkalarınca da okutacağınız veya anl a tmakt:an kendinizi alamıyacağınız dü'!-: \ 
ya hAdiseıeri, haftanın en mühim vak•aıarı, müsabakalar. eğ,enceıer, h ~ft:anın tenkidi bu- aı 
ıunacağı gibi gene bir haftanın belli başlı yerli ve yabancı hadiselerin• vaz•h va güzel fO· i 
to~raflarla da tesbit etmiş olacaktır. 1 

m ir afta > 
j 

iili Türk matbuatının görmediği bir mecmua olabilmek için ayıardanberi hazırlanıyordu. Ni· ~ 
İ hayet bugün Türk matbua1:ında böyle bir mecmuanın çıkarılabilmesine iml<.an oldu3u .ı:1~· -s 
\ rülmüş ve neşredilmesinin çok yakın o lduğunu bildırmek fırsatına erilmişt: r. j 
1 . % 
r,;1 11ıııııı11M1 111Hlllltl1tttıtıH11t'*"lt:ııaı •rıs••'• •••ı••ıwmıııııımıı ıııırııııuııııııı ı ı ıı ırıııııtııııııııu"'ıııııııııııı1111u111ıııımııı 1111111~ıı ııı111 1ııııı11ııııı11111ıı111111 uMtlftMllllltıılifllllllltltlılıuııJlllll..._11ıııımıtttıı11ınfltllllllll1llıııııuııııttıınıııı1111ıııınııııtıınııııııınıııııııııııııııımmıııııııııtııımmıııııııııırmmııımıııınnııııııı 

'' 1 

Nafıa Bakanlığından: 
16 - 3 - 936 tarihinde pazartesi günü aaat 15 de Ankarada 

tlafia Bakanlığı Demiryollan inta at Dairesindeki eksiltme komisyo 
ııu odasında ve teahbüdünü ifa ede miyen müteahhit nam ve hesabına 
33491 lira muhammen bedeli 669 82 metre mikap balast açık eksilt
nıe usulile eksiltmeye konulmuıtur . Bu balastlar Aydın hattı üzerin
de Burhaniye istasyonu civarında 209 uncu kilometredeki F eslek de· 
ıresi yatağından temin olunacaktır. 

Mukavele projesi, eksiltme ıa rtnameAİ ve Nafia itleri Umumi 
ıartnamesi 84 kurut mukabilinde Bakanlık Demiryollar. inıaat dai
resinden verilmektedir. 

M"uvakkat teminatı 2511,83 lir adır. 
isteklilerin eksiltme f&rtnamesi nde yazılı vesikaları ve 2490 No. lu 

kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alarak o gün aynı saat
de mezkôr eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları lazımdrr. 

(467) (1109) 

Van gölü işletme idaresi 
direktörlğünden: 

1 - tdaremiz motörleri için 30 ton ince, 20 ton orta olmak 
üzere ceman 50 ton mikdarında mazot kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. 

2 - Bu baptaki tartname ve nümunesi Yanda Van gölü işletme 

idaresinde, lstanbuld~ Denizvolarr işletme Direktörlüğünde, ve diğer 

mahallerde bulunanlar şarbayhkla rdan ve yahud Merkezden talep 
edilebilir. 

3 - Tahminen bedeli 10 bin lira olan bu münakasanın ihale 
günü 19 - 3 - 936 tarihli perşembe günü saat 14 ded "r. 2490 
numaralı kanunda yazılı evsafı haiz istekliler muvakkat teminat
larile birlikte Yanda Van gölü it letme idaresindeki Komisyona mü-
racaatları. (1223) 
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