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473 

Almanya Muvafakat 

Milletler cemiyeti kon•eyinin geçen geceki toplantuında: Reis mevkiinde Bay Bruce, •ağında Bay 
Flandin ve Grandi; •olunda da Bay Avenol, Eden ve Litvinol bulunmaktadır. 

Almanya reddederse ... 
ltalqa Lokarnogu müdafaa edecek! 

Yeni bir teklife göre: 
&enı aantm::ar.ka, ısvaç ve Norveç işgal~~ e 

Ren hadisesinin halli için Lond • ı 

seyı perşembe gunu, Alınan murahha· 

21 
MART 

193& 

16 
SAYIFA 

100 Para 

Ediyor mu? 
(İkincide. Son baberlerimizdP)' 

Gençlerle başbaşa 
.................................. --······---························· 

Hececiler 
Sözünün ne olduğu 
anlatılsın bir l<:ere ... 

Şair Nazım Hikmet'in görüşleri, 
beğendikleri ve en sevdiği şiiri 

Bt11ın genel direktörlüğünün 
çıkardığı Fransızca antolojiden 
sonra alevlenen münakQfalar ara
sında bilhcusa bir noktayı ehem
miyetli gördük: T eenü• etmiı 
ıöhretleı- ve bu mada 1914-1918 
harbi .aralarında ve onu takip e
den yıllarda yetifmif ve hece vez.· 
ninin yerlqmnine hizmet etmif o
lanlar, kendılerinclen sonra yeni 
bir nesil yetifmecliğini iddia elti· 
ıer. · · 

Memlelletimizcle edebiyat, u
mumi lamp yıllarından •onra tlur· 
maı mudur? Bugün yazı yazan 
oe toptan inkar ecf!len gençlik . a
raınJa nerleri mecmuaları, ga-

Şair Nazım Hikmet 

gençlerle göriiferek keneli 
haklarındaki iddialara v• 
umumiyetle edebiyat meıelelerine 

y ag-aşlık rad~ toplanan ~~~uer cemiyeti kon· Balkanlar arası 
Bütün dünyanın bir gözü ve bir ku • 81 Bay yon Ribbentr?p'un nutkundan Y apz/acak kongr.eleT (Sonu: Sa. 1! Sil. 1) 

la~ sonra bır karar vermış bulunuyordu. 

zeteleri dolduran, hatta kitaplan 
lıütiiph.wln• •raltıntın imsalaT 
vardır. Bunlar tek bir yolda ve 
sol halinde cleğildirler, Jağı. 
nık ve ayn çalıtmaktadırlar. 

İnanqları ne olarM olmn bu 

tgı Londrada Milletler Cemiyeti ve --------------------------.:.--
.. <>karno devletleri müzakerelerinde ise Bu karar, Almanyanm Ve~les ve Bay Hasan Sakanın mu- T . .. , .. . . . . 
<>hür gözü ve kulağı da Romada ve A- Lokarno muahedelerini bozduguna da- h • " • •• J d•kf • ardıyo DUO JkJDCJ beyannamesi 
d' ir Belçika ve Fransız takririni kabul arrırımıze soy e 1 erı 
h11ababadadır. Doğu Afrikasındaki harp ____ ..... _ .......... - ........ - .... -·--·-.. ·--- - ...... 

le areketleri hangi safhadadır? Londra • edi~~:Y Fransanm Alman askerle- Sak~::::izeAs:e~';1~e ~:;u:= ''P laA t d b • d 
lı onuşmalan sulh ile mi bitecek, yoksa rinin Renden çekilmesini istiyen tale- işlerile meşgul olduktan sonra dün ak- ar men o a 1 r a a m 
arp ile mi neticelenecek? Öyle de ol -la b" .. . . . bini reddetmiştir. Şimdi Almanyanın şamki ekspresle Ankaraya dönmüş -

1 • oyle de olsa dunyamn gıdışı nere· son karara. vereceği cevap beklenmek- tür. b t d "" • ld • ' 
~c v~racak? Her memleket bu aualle - tedir. Sonu.: Sa. 1! Sii. !) (Sonu: Sa.1! Sü. ~) as a ser es egı ır, 
c bır cevap arıyor ve her memleket ,, 

~::~:~:=~;;E::~d~:·:~~~~c=:~ Çetin çarpışmalar oluyor "Daim_a veh~r yerde şüphe .• Mebu~luğun . 
lialbuki insanlann mukadderatı u - bır adam hakkında uuandırdıgı 

terine tesir eden amil yalnız siyasa ha- b • • l k •h • d • 
... lllt değildir. Bilhassa bu mevsimlerde 1 ayyareler bom ardımanda berdevam ıtımatsız l nl ayetSlZ lT,, 
ltını üzerinde iklim şartlarını tanzim 

tden asıl hava vaziyeti insanların hayat ltaluan 
~~ refahı için en esaslı bir ka'ynak olan :J hükumeti askeri vaziyeti 

izah ediyor . :~raat ve istihsale~ milli ekonomiye te • 
.. 
1
t eder. Havanın kurak veyahut ya -

l~a§tı gitmesi bu itibarla ehemmiyet a· 
ır. 

d :au sene ktş hafif gecti. Havalar çok 
cfa açık gitti. Bununla beraber yağ -

tltıır da eksik olmadı. Daha ktş mevsi· 
~i .nihayet bulmadan ağaçlar çiçeklendi 
d'ltınter filizlendi. Bu hal bir aralık en-
ışcıert bne mudp oldu. Filhakika kın , .. 
'hen bir soğuk dalgası ile siddetli bir 

A~IM US 

(Sonu Sa. 2 Sü. 1) 

Tavla 
~üsabakamz 
Ônümüzdet<i Pazartesi 

akşamı başlıyor 

('l'afrildt 1~ üncii sayıfamızda) 

Londra, 20 (A.A.) - Habeş mena· 
biinden gelen haberlere göre, Asbaagi 
göltl ile Ambaalaci arasında çok çetin 
çarpışmalar vukubulmaktadır. Ayni 
haberler, imparatorun kumandaısı al· 

~ - ~ . -
~·ııaaKı Jmvvetıcrtn nıç oımazsa mu -
vakkaten, İtalyan ilerleyişine mani ol
duğunu ihsas etmektedir. 

.(Sonu Sa. 2 Sil. 3): 1 

~--------.. ·-··-----·---.. ·-·---============---·-·· !'!"··-·· .. ·--·---·-----·····-------- --····-- . . . -·~ 

ıı [ Bugün 16 Sayıfa .f ......... li 
1 
1 Yoldan mısralar 

Değerli 'air Behçet Kemal Çağlar Londra'dan gelmiştir. Ankara'ya git
mektedir. Kendisinin en yeni şiirini bu gün "Güzel San'atlar" sahifemizde 

okuyacaksınız. 

Tiyatromuza dair 
San'atkir Şadi "Muhsinle Behzat da sık sık rol almalı!" diyor. 

(10 uncu sayfamızda) 

Parasız doktor! 

. . . . . 

1 
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lakat ediyor ma1 
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?ltalqan .. Habeş h.arbı 
----

Aımarı.yaı..u, anşızın gayri aıkeri f de, Takaza ırmağına yanaşan kolor · ı 

.~en havzasını işgali yüzunden çık.an duların ileri müfrezeleri, Semien ha· 
buhran, bütün dünyanın dikkatini valisine tınnanmakta ve buradaki Ha 

j garbe, Londraya çekti. Bu mesele, be' kuvvetlerini ketif ve teıltite ui · 

v etleri Almanyaya, bu suale cevap 
muvakkat sureti halli bildiriyorlar 

LOkarno d 
almak için 

~ daha en aşağı bir, bir buçuk ay Av - raşmaktadır. Bu arada, genİf Teın · 
i rupayı iıgaJ edecek en mühim siyasi bien ve Şire mıntakalarırun perake,. 
~ meıelcı olmakta devam edecektir. de Habeı kuvvetlerinden temizlenme 

::ı: 

~ Cemiyeti Akvamın Ren mesele.ile si de ltalyanlan oldukça uirathmtW 
~ daha doğrusu Avrupanın emniyeti tır. 

Flan ·n: " er·n tekliflerine layık 
~ davasile uğraşması, İtalyan - Habeş Bu hazırlık devresinde, en büyük 
~ ihtilafının nihayet bulması için yap faaliyet hissesi hava k1Jvvetlerine dii· 
~ tığı ıulh teklifinin az zamanda müı • ~ijyor. ltalyan tayyareleri, yeni ıaf· 
~ bet bir neticeye varmaıına mani ol • hıtda Habet mulcavemetinin merkcııİ 
~ maktadır. ltalya, bu ıul·etle zaman aayrlan Atyangi mıntak11111nd11 ıör · 
~ kazanmakta ve •imal cephesinde A· dükleri or~1111"iı1'1:ıın hnl"!"n11lftm3ktA • 
~ laıi, l'ernbien ve Şire muvaff akiyet- dır. Bu arrada, H11be,ler iki ta)')"9re-

olduğu ehemmiyet verilecektir,, diyor 
,, 

Londra, 20 {A. A.) - Lokarno 1 
devletlerinin muhtırası, Belçika, 
Fransa., lngiltere ve İtalya mümeı;. 
sili erinin F ra~1sız ve Belçika na
mına millttler cemiyeti konse:i· 
ne verilen ve Ahnany•nın Vena. 
illes muahedesinin 43 üncü mad
desini ihlal ettiğinin tesbit edildi
ğine dair olan karar sureti proje 

sinden malumat aldıkları beyan 
edilmektedir. 

Bu hükumetler, Alman hüku
metini, yedinci faıd mucibince 
görüımelerin nihayetine kadar 
muteber kalacak olan muvakkat 
sureti hal hakkında mutabık oldu· 
ğunu bildirmeye davet etmiye ka· 
rar vermişlerdir. 

1 - Ren bölgesine harp· mal
zemesi gönderilmesi derhal dur
durulacaktır. Hücum ve himaye 
kıtaatı teıekkülJeri Ren bölgesin. 
de artt'ırdmıyacaktır. 

R~n bölgesinde tahkimat it· 
leri Yeya zemin hazırlanması ya
saktır. Tayyare meydanları inta 
cdilemiyecek ve mevcut olanlar 
ia genişletilmiyecektir. Fransız 

\'e Belçika hüklımetleri hudut gar-

ağaşlık 
(Vstyanı 1 incide) 

fırtına, kar ve don vakitsiz açan çiçek
leri döktü, tomurcukları yaktı. Bunun
la beraber ekinler kurtuldu. Havalar i· 
yi gittiği için çiftçiler bol bol tarlaları -
m ekebilmişti. Çiftçiler "eğer ilkbahar -
da havalar iyi giderse bol bol mahsul a
lacağrz. Ağaçlarda meyva olmasa bile 
hiç olmazsa ekin bolluğu göreceğiz . ., de· 
mişti. 

Artık şimdi bahar mevsimine giri • 
yoruz. Bugünlerde Ankrada hemen her 
gün fasılasız yağmur yağıyor. Bu yağ
murlar bütün Orta Anado1uda devam 
ediyor. 

Memleketin sahil kısımlan da az çok 
fark ile böyledir. Anadolunun doğu böl
gelerinde karlar henilz kalkmamıştır. 

Erzuruıbda bugün altmı~, Karsta yet -
rni~ santim kar vardır. Bunlar eriyerek 
yavaş yavaş toprak tabakalarmm içeri
sine nüfuz edecektir. Demek istiyoruz 
ki baharın girdiği şu günlerde havalar 
ziraat vaziyetinin ihtiyacmdan daha 
fazla Jlağaşlı gitmektedir. Fakat bun:ı 
karşı güneşin h:ırareti eksiktir. Eğer bu 
hal daha bir kag hafta böyle devam e • 
derse ekinler vaktinde k~fi derecede gü
ne§ten hararet alamıyacağı için kuvve• 
tini boya verecektir. Daha başak te -
şekkül etmeden ekinlerin sapları lüzu -
mundan fazla yükselecektir. Bunun ne
ticesi ise sapların çok gürbü~ olması • 
na karşı başakların tamtersi cılız ve za
yıf taneli kalmasıdır. 

işte bugünkü hava vaziyetine göre 
memleketimizde ziraat hayatı böyle bir 
manzara göstermektedir. Bu suretle ba~
ka senelerde sık sık görülen kuraklığa 
karsı bu sene havaların yağaşlı gitmesi 
çift~iler için endişelere sebep olmalaa • 

dır. 

Yalnız derhal şunu da ilave edelim 
ki bundan sonra havaların yağaşlr git
mesi bir tehlike değildir, Bu olsa olsa 
beklenen bolluktan mahrum kalmak de
mek olacaktır. Çünkü havaların yağaşlr 
gitmesinden dolavı başakların tesekkti -
tünde görülecek cı1ızlığın zararları ekim 

fazlaslle brıılanabilcccktir. 

ASIM US 

nizonlarını t<ıkviye etmemeyi ve 
hududa sü 1 kuvvetler gönderme

bölgeye beynelmilel bir kıt'a gön
derilmesi teklifini izah etmiş ve 
demi~tir ki: 

~ lerinden sonra i.a·al tahaaının ıenit den ibuel h-.va kuvvetlerini de kay· 
~ lf'tilmeai için bu fır.attan iıtifade et· bettiler. 
~ mektedir. Cenup cephesinde de, ııla bir hı· 
:: 

meyi taahhüt ederler. ::: Harp ııahaıından, bugünlerde ya • VI\ f1talivf!tİ göre c;arprnftktadır. 
} pılmakta olan harekat hakkında pek ltalyan'Rnn, yeni bir hamle için Bundan başka dört Lokarno 

devleti: 
TLANDIN HITLER TEKLiFLE· 

RlNDEN BAHSEDİYOR 
Paris, 20 (Kumn) - Bay Flan 

din mecliste bulunduğu beyanat
ta şöyle deıniştit: 

~-- az haber alınmaktadır. Bununla be· hl\'7ırland klan muhııkkaktJT. 
raber, harekatın dum1u, olduğu far· Habeılere gelince, ıulh müzake · 

1 - Loka.rnoyu teminatları al
tına almış olan devletler ordula
rına mensup ınüfrezetleri de ihti
va eden bir beynelmilel kıta ih. 
dasma ait tedbirler - bu kıta İş· 
tirak eden devletler arasında an
laşma suretiyle, Almanya, Belçi
ka ve Fransa - Almanya hudu
dunda ve bu hududun yirmi kilo
metre kadar doğusundan geçen 

§,,,----~ zolunmamalıdır. relerine ba,l1tnar.11jı ımılarda 'hir ht· 
Mart ayı içinde, İtalyan kuvvet • hil~I manza .. 1t11 RÖıtemıemeie ve ,,..11 

leri vaaati olarak 30, 40 kilometre j. tRkatlannr ıarfederek lt"lvftn iıtil~ 

"B. Hitler miisbet bir kıymet 
arzeder görüneh tekliflerde bu -
lunınu~tıır. Fransamn bunları bal
taladığı söylenmemelidir. Buna 
binaen, söylediğim tedbirler tat
bik edildikten sonra başlayabile
cek müzakereler için bir program 
hazırlanınm;ma iştirakte mahzur 
görmedim. Bu müzakerelerin, Ren 
bölgesi için yeni bir statü ile batı 
devletleri arasında karşılıklı yar -
drm hakkında sarih ve tef erıüatr 
lı mukavelelere müntehi olması 
ve bu mukavelelerin tatbikatının 
teknik anlaşmalarla temin edil -
mesi iktiza eder. Bu müzakereler
de, Bay Hitler'in tekliflerine la -
yık olduğu ehemmiyet verilecek -
tir.,, 

lerlemi,lerdir. Hiç yol olmadıiı ve iıtikemet1e1·i ü-.:e,;ndr tonlu kuvv~t 
'i aruinin ıon derecede ıarphğı ıöz ö- \er vücuıJe ırofirmf!i!e ui'ra,ıvorl,.r 

ff nünde tutulur11• harekatın bu ağ'ır in. tt,.lyan ileri h•re~e•h•in arn bir 111 

i kişafı etbabı kolayca anlatılır. Bu rette iııkiıa•fı. Hı~lerin İııİ"'• .... f.ı 
f müddet içinde, 1ağ cenah ve merkez· yaram"khth... 8. O 
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hat üzerinde duracaktır. -
2 - Bu husustaki taahhütlerin 

tatbikine nezarete memur beyne!. 
milel bir komisyon tesisine ait 
tedbirleri ittihaz etmeyi taahhüt 
ederler. 

Muhtıranın yedinci fıkı-asiyle 
7 mart tarihli Alman notasındaki 
tekliflere işaret edilerek. dört dev. 
Jetin Alman hükumetine aşağıdaki 
esaslar dahilinde müzakerelere 
iştirak etmesini teklif etmeleri ka 
rarlaşırılmışır: 

1 - 7 mart tarih i Alman tek· 
liflerinden bazılarmm tetkiki. 

2 - Ren bölgesi statüsünün ta
dili. 

3 - Bütün Lokarno devletleri
nin iştirak edebileceği karşılıklı 

yardım paktları tesis - bu akt 
rın amacı bu devl~tler emniyet 

lerinin takviyesidir -
Dört devlet alakadar devletle

ri: 
1 - Bilhassa milletler cemive· 

ti paktının 16 ıncı maddesinin tat
biki şartlarını formüle etmek su· 

ANLAŞMAYI I>ELÇll\:A UA 

TASDİK EITt 
Brük.sel, 20 (A.A.) - Hüku -

met Londı·ada Fransa, İngiltere, 
İtalya ve Belçika arasmda hasıl o
lan anlaşmayı tasvip etmiştir. 
TEKLiFLER P AZARTESIYE 

Londra, 20 (A.A.) - Konsey 
bugün öğleden sonra Alman he -
yeti murahha&asmm da iştirak et
tiği bir gizli celsed~ pazartesi gü
nü saat 16 da Lokarno devletleri -
nin teklifleri. hakkında müzakere
ye başlamaya karar vermjştir. 

retiyle bilamel müessir bir esas ---------------

üzerine kollektif emniyet sistemi· Çetin çarpışmalar 
nin kurulması için bir anlaşmayı. } 

2 - Silahların fili bir surette 0 UY Or 
tahdidi için bir anlaşmayı. (Vstyam ı i11cide) 

3 - Ekonomik münasebetleri 
Habeş mahfelinde söylendiğine gö-

genişletmek ve uluslar arasında re, Ogaden cephesinde yapılacağı ha -
tecimi telcrar tesis etmek için bir ber verilen İtalyan taarruzu, henüz ha-
anlaşmayı. zırlık devresinde bulunmaktadır. 

4 - 7 mart tarihli Alman muh. Röyter ajansının A«isababa muha-
tırasındaki teklifleri ve Avustur- biri, çektiği bir telgrafta, Ambaalaci 

cenubunda çetin ve kanlı çarpışmalar 

Günün Si.11asası 
····-······ .. ··---•11••··················-····· 

Buhran savuşturuldu 
Almanyanın berueti veqa mahkumıyt:ti ancak 
Adalet divanının hükmünden sonra an aşılabuır 

Almanya ile Franaa ve Belçika a-ı 
rasında Ren mıntakasının . işga~i I 
yüzünden doğan buhran, ııddetı
ni kaybetmi§ ve miizahere ile hal-

Dün toplanan milletler cemi
yeti konıreyi Almanyanın muahe
deleri ihlal ettiğine karar verdiği 
halde Fransa önceden ileri sürdü
ğü zecri tedbirler tatbiki üz.erinde 
ısrar etmedi. 

Sebebi milletler cemiyeti hu· 
kukçularının buna imkan görme 
meleridir. Hukukçuların anlatışı · 
na göre milletler cemiyeti konseyi 
ancak cemiyet istatüsi.inün I 6 m· 
cı maddesi mucibince zecri ted
birlerin tatbikini istiyebilir. Bu 
maddeye göre de zecri tedbirleri 
ancak bir "harp hareketi,, tatbib 
eder. Lokarno paktı gayri askeri 
mıntakanın i~galini bir tecavüz 
sayarsa da milletler cemiyeti mi· 

8a,'lının ahkamı ancak milletler ce
miyeti azast ü-z:erinde nafizdir ve 
milletler cemiyeti haricindeki 
devletler üzerinde hükümsüzdür. 

Fransa, lngiltere, ltalya ve Be 
çika devlet!eri, Almanyanın L 
karnoyu ihlal etmesi dola1•ısh1l 
ona karşı zecri tedbirler l:ar 
tut<ıre&CrlU-.l ..... ..il· r-,,.-~ L;,a. •-·"""tt 
lerin teınrı de son o er ece mahtt1' 

olurdu. 

Bu ıuretle zecri tedbirlerin t~ 
biki meselesi ortac!an kalh~' 
meseleyi daha ameli ve daha "'" 
lı tarzda halletmek yolu tutulff1 

ve Fransa - Ruaya paktının L 
karnoya uJıgun olup olmaJığt "" 
tasının anlaşılma~' için Lahll 
adalet divanına miiracaat edilrrı. 
si, diğer taraf tan Amerikanın ' 
tirakiyle de beynelmilel bir 1:0 

feransın akdi kararla~tırılmırtıf• 

Bir milletin muahedeleri j,~( 
• ~' d • I • 'l tf m"y•tirtl ettıgıne aır ~m e .er c~ • ı "' .~ı 

karar vermesı, o m11let rçın f"., 
bir harehe.t değildir. Fakat ~., 

L l ~ıl yet - F ranıız pa~tmın < • 

adalet divanında tetkiki netİc'5' 
de verilecek hii!ıüm bu karcrrr 

1 

dil edel;ifir. Bu it;b~rla Alrn~"" 
nın mal1kiimiyeti ile beraeti a 
cak ado.1Pt divanının hülrmiittdı 
sonra a11! aşılaco '·tır. 

ö. R. DOCRl 'L ya ve Çekoslovakja hakkındaki vuku bulduğunu haber vermektedir. 

tehliflmi ~t~kclm~ üurebir Buh~~Ad~~a~dada~~d~~----------------------------
konferans halinde toplanmaya mektedk. 

Bu itibarla milletler cemiyeti 
konseyinin Almanya hakkında 
zecri tedbirler kararlaştırması 

mevzuu bahsolamazdt. Olsa olsa 

matuf olan karar suıetini millet TAYYARELER FAALİYETTE Anti - Venizelistlert Edirneyi 
ler cemiyeti konseyinde müdafaa Mogadiççio, 20 (A.A.) - Stefani ____ _ 

su bastı 

edeceklerdir. ajansı bildiriyor: 'Vabineqi düşürmek 
Birut kuyuları civarında Habeş nak .l\. ı 

Yukarıdaki teklifler konseye lı'ye kollarına dig~ er tayyareler taarruz · f · J 
_]~ ıs ıgor ar biluirilecektir. Almanya, bu tek. etmişler ve düşmanı büyük zayiata. uğ-

lifler hakkında mülah~zatta bulu: ratarak rica.ta mecbur etmişlerdir. Atina, 20 (KURUN) - Pazar
nabilir. Diğer bir filotilla Decata kıyılarına tesi günü hükumet meC'.liste prog-

El Fud ve Dukum'u işgal eden Habeıı ramını okuyacaktır. Anti . Veni-
EDEN B1EY ANA TINI VERDi mu"frczelerı'nin mitralyöz ateşine tut -

zelistler hükumeti di.işürmek ve 
Londra, 20 ( A.A.) - Bay E - muş Ye dağıtmıştır. bir temerküz kabinesi kurmak is-

den, AYaın kamarasında dış siya- lTALYAN HUKüMETl ASKERlNL~ 
INI \ 'ER!YOR tiyorlar. Buna Venizelistler mu-::ıa hakkındaki beyanatmda ezelim HESAB 

Roma, 20 (A.A.) - Sü Baknnlığı haliftir. 
le demiştir ki: müsteııarı General Baistrocci süel du- ---------------

"HUkCunetlerin hedefleri bey ~ rum hakkında B. Mııssolini de hazır rine derhal yenileri konulmuştur. Şim
nelmilel hukuka itimadın iadesi ve olduğu halde, mecliste şu izahatı ver - diki süel teşkilatın hakim fikri şu su
\ Yrupa istikrarının tekrar kurtul- miştir: retle hülasa edilebilir: Gafil avlamak 
masr için teı;.ebbfü;lere imkan ve- Afrika savaşı idn 21 fırka seferber ve gafil avlanmamak, dü~manın mak 

dı·ıw.·şti Bır' 1• 0 ç bı'n zabı"t v ... küçük sadmı evvelden ög-renmck ve darbele .. ren bir durum ihdasıdır." e ..,. .... ı · t\-. ~ 
zabit Doğu Afrikasında hizmet gör • rinin önüne geçmek. Zafer. ancak mu-

Bay Eden bundan <·onra Lahey mekte idi Afrikaya kıtaat nakli yüzün vaffakiyetler beşeri im 1tiinların son 
mahkemesine mürac~at teklifi ile den ana vatan ordusu zayıflamamaış- hududuna kadar istismaı edildiği tak 
hududun doğusunda muayyen bir tır. Zira, gönderilen sUel teşkilatın ye- dirdc nihaidir.,, 

Fegezan durmııŞ 
bulunuyor . 

li'l 
Balkanlar ve Edirne ha'V• . 

de son hafta içerisinde yajar. t~ 
la yağmurlardan dolayı nelı ır 

· ·ı · arın'" taşmış ve Edırne ı e crv f\~ 
mahalleri su baamııtır. Sulıt.r 1.1 
. b d s·· ~"tl"k denilen rıç oyun a ogu u . _ 1' 

Yük ormanı aşarak Edırne ..... 
• b' )<J5W' 

raağaç yolunun mühun 1r J{ r•• 
nı da basmış, bu yüzden 

3 
t.• 

. ··11·~· 
ğaçla Edirne arasındakı ırıu fut 

lat durmuıtur. Sabaha kar•' ~· 
cada suyun yüksekliği 4,39, r 

kt n ıo" 
riçte 4.35 metreye çtktı . a 

durmu§tur. 
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iıaretler 1 
cip Fadılın ağacı 

lloltalartlanberi Necip Faıl 
~ alaı yetiftirmelı Uti;yen 
~ 6al.ssuantlır. ..::..fit toprakta ba tolnnmın yer 

, yqermai, lilizlenmai, 
~.yapraklanma• dile lıo
-:_ 6ir iftir. Sitepte ağaç alın teri, 
.._ ue tlUılıatin rahmeti ile lıölıü
'.111ata, ulata milimetre milimet
'f Jo, ,.,... 
a.!,,,ecip ,anlerdenbm matbaada 
ı_.-!" lıaalan araınJa, kôğd 
L!"'an içinde, 1Gf1)'0r. Mürekep 
~ tenJlüs ediyor. Gözleri 
~erin tenaziirünü, puntolann 
....,onisinl lrurmalıla me:ıgııl, •· 
~.ı.,. mısra Jüur, lıaliye per
-.., wibi titizlikle bağlıyor. 

Köyler, nahiyeler 1 inhisarlarda f Beledive suçları 

Baf lanıı 1c.aruriarı 
aört :senede ve1 iıecek 
Köy ve nahiyelerin biribirlerine bai

lanmalan baklcında dahiliye vekaletın
den belediyeye mühim bir tamım &el• 

Henüz işten 
çıkarı~acak 
oJanlar yok 

mi§tir. Pek mühim olan bu tamımde inhisarlar idaresinde aon gilnlerde 
deniyor ki: yapılan umumi toplantılar, inhıaarlar 

uvm.--~'- mmwai mec1ialsiniD her ~~ idarni yeni kadrosunu teabit için ol • 
seneki toplanblanada muuak surette mak1a beraber, 60 yatını doldurmUf o
bir tlıkım köJ' ft)'a nalai1eleria baj:ı • lanlann iıten çıkarılacağına dair çıkan 
._._. ____ .1-X.:.&!..!L---: ·-·--· bir _ ..... 
~ -.• ~ .,uauu ~ havadis inhisar idaresi salahiyetli ma-
kararlar ittiluı:z olunarak ..arilete SÖD- hafilince teyit edilmemektedir. 
clerilmekte ~· vüiletçe cİe bu itler IÇİD Kendilerile görüttüğUmüz sallhiyet
wnııl"ıi mec1ia Ye idare heyetlerince..,. ll zatların bize temin ettiğine göre, kad 
doluna mucip Hhep:..m. dayuilarak ro her zamanki tekilde tesbit edilmek
idari cüzülsia t.lhbldan mütmwdi • tedir. Yeni bir tetkilat da yapılmadılı 
-"' .1.a.:.&:-!•--1-o.-..I!... Mülki takıime • 

Zabıta memurıarı evlere 
nasıl girebiti1? 

Meskenlere zabıta memurlarmm ek
meleri umumi mevzuatla tayin edil -
mit olmaamı ratrnen belediye bu hu • 
sus baklanda Dahiliye Vekiletinden bir 
istekte bulunmuıtu. Dahiliye Vekileti 
buna cevap vermft, umum! mevzuata 
UAveten bir kayıt konmasının muvafık 

ıarUimedilini bildirmittir. Vekilet bu 
bildiriiinde demektedir ki: 

.,_ BelediJ'• aaçlermdan dola~za • 
bıta memarlanmn mesken'ere girebil -
mel.-i için ceae mahkemeleri uautü b-

1 
nunaman anma heldandeld 97 nci 
.-desine söre hlkim~• kanw almmalı, 
Ye 1Ma kanaaan hiildiml.-i cleiıwinde ~ N.:ip F adın kentli.İn· 

~ ı-saJır. TelıniJı ifl-'elri 
e, lilıirlertlelıi insicamile. 

.. - -. .. ~- için, vaziyette bir değiıiklik olacafı 
tımm söatermek üzere bulrlaaaa ba • tahmin edilmiyor. Kadro eıki tcıkillt hareket edilmelidir.,, 
rita n cetftllsin INr pi lıile müata • Ozerinden hazırlanmaktadır. 
kar bir ftsi,..U. lralmem.eama iml4n Yat tahdidi kanunu da henlb çıkma- R• I_ ı " 

~ ilıi sayınm gördüm. Mec· 
~ laırltlnndcılıi Jiifüncelmmi an
~an önce ba mecmaadaki te
~ tanına, tlolıtriner felsefeye 
;;: olmatlığunı pqinen söyli-

-~ ba W. Warl "adli maba- mq otdutu için kadro teabit edilirken ıga peSKOpOS ugu 
bere Ye mnemelelıerde bir P kanfık • 60 yapnı doldunnuı olanlann çrkanl -
._._. __ .. ....L...L!- --ıı:..: .-:a.: ... .. lıa . 
.-a-• - .. - ·--.· ·- ma11 tabiatile mevzuu babao1emım11tta- fstanbııl Patrik nesın-
,...,.ıaa ha c1eiitils1ilderia .ateadeflan- dır L "k -
mm c1a u ço1s m1teeuir .. matuarnr irurrıanan kadro haziranda biltçe ne den etonga9a ı ı 
etmekte oldup ........... milracaat .. beraber me~lite gidecektir. metropolıt f idı qor 
ıtiyetlerle t-.nb etmektedir. Diln lnblaarlar umum direktörlilpn. 

~ Gltat bir tJeklıiir tarzına ta· 
.. _ olmamak insanın enteru-
~ ~iifG/ıetleler mhibi olmaına 
~ olmamalıılır • . 

Velrilet, idari cizi~erin hö7le .. • de sabahleyin umum mUdilr bay Mita -
men bw MM bir taraftan diter tarafa tm batkanbğmda uzun sllren bir top· 
betlUllMllDI dotra ıönneditinclen ba- Jantı olmuf. 8tleden aonra Bay MU -
na .__. itlerin her dört aenecle Wr nir Hllsrmn batkanlıimda komiayon 

'-fi~~. biaim fimtli;ye kadar em
fiti Pei '°' plıan mecmalartlan 

ppılmaaım aıul lttihu etmİf tİI'. toplantdl yapdmıttrr. 

6-iz larlıla ayrılıyor: 
'1 l - Olmyac:a;ya hitap eJecegil 
;:• Witeyi tamamen ihmal etlen 
~olaa;unnun wlece fehoani his
tıf 

0 

•e serpzqt arzularını ıaltrilı 

Bundu aonra ha siW itlerin anan 

~Dele ve eok .,,h hir ~ "tah. ş· )• shaDC faciaSJDd8 
ide ımhsalü olarek teAiti " ammnl "I 

medi"İerin 1940 ,...ı. toplantı'ennde ~g. Yunusun dedigıv.' 
ritü!iip brarlqbrrlmuı " ona IOl'9 • 
yekiJete teklif ,...,..._., 1asnnc1ır .. 

t:, naecrnalarrn tam zultlıdır. ihtilaflı su'ar meselesi 
:sinin entrilı ue.serflÜZeft an- nihayet hallediliyor 

: olar111Cll)'a lahayt ialllftlfım 
.. ~ ~4 ~ı. Ve ilendi ılolı- Evkaftan ken&lne dnredDen aular 

' 4t, t , J tstn; ı;n1r ,.ı. ..... rnl1r_.H a1'"•" ı..ı .... :,.,. 
~ .. u •n-•c:.ul lırlu t: en 
.::: • ..ıtiillllNiWiirclri llflfHiilllflft ... ı.-wwwwuoılu7v ..a.1r•ur..-->Wr d,,. 
·-.ıır f karf1la1t1iından Evkaltah devre ilen 
Na e temin ediyor. Mesela Fran- iuıara ait tapu kayrtlannı birer birer 

'Mam?ae Ağaç'ın davcuında tetkik etmek Ye bu sulardan evvelce Ev-
etli bir i.ıinaf noktasıdır. kaf tarafmdan utrlınlan veya mlltevel-

"'4 il - Af~ mecmrıaınJa ma- ınerce devredilenleri aymp, bu ub) it
~ elertlen lıroniklere iratlar bü- terini tetkik etmek O.ere bir tqkilit 
"'fit 3' l ti yapılmasını lllzumlu Şt8rdllğilnden bir ... ,.::a_zı cu a uazılt bir inrcam, bir ,,.,,.; heyet te1kD etmiıtlr. Bu heyet derhal 
19. nin tahlili ue hatliıelerin ona lqmalanna baılayacak ve itini allr' • 
.._! !•nlritli mrucrıllur. Le Roman ::ıe bitirecektir. 

Kaza kaos.ne o gece lcıım 
dÖk üı müı mil, 9oksa I 
Şilbane yokueu faclıama alt ildD

cl rapor, dün de mtıddeiumwıılllje gel
memişti. Keşif heyeti, bu birinciyi ta
m•m •&J:lcı -raporu a.zırıamaır•a Dl"1t -
ptdOr. 

Müddeiumumi muavin! Hikmet~ 
nel, dün Yunua adlı birisinin ifadesi· 
Dl alnuftlr. Yunua, tramvay tlrketin· 
de yollara kum dökmeğe memur olan
lardan biridir. Kendlsl, o gece kaza 
kavalndeld tramvay yollarma da, yo
lruttaki yollarm ilerlaiııdeld ve geri -
alndeltl yollara da kum döktüğUnll id
dia etmittlr. 

;!" ılatle eJi;yorsa, Bernartl Slaaw • • ·r 
..._,,~ara pıtı,or yaısı. lotoğral Nakhyatta tenı1fat1ı tarı e Darüııafaka mezunları 
~ bcztlıhlı kronik Je Cl)'ftl cep- Şark demiryollarUe Yunanistan, Yu • k Ongı esi 
L.;• birer nöbetçi halindedir. Hal- goalavya, Çekoslovakya ve Alman de- Darillfafaka muun1an kurumunun 
~ bistle fimtlive katlar birçok miryollannda >'8t sebze, mevya, tUtUn lalelik konıreai bu pazar ıUnU saat OD" 

~alar lıenıİileıini serbest ve yumur_ta ile diler bazı maddeler için da CaiaJoğlunda Emin3nil balkevincle 
_,....,, w· L- tatbik edilecek temilltb tarifenin CUP toplanacaktır. Muun arkadatlarm cel -
~ - • ıne lnl)'mllf.lar, .. laer lı.ati."p lanna ait görUtnfteJere Viyanada devam 

·~ _u el ,.- meleri rica olunuyor. 
~ ... ına g em soylemiffir. edilmektedir. Tarife nisan bapndan itl-

S rt)'Qna edepli eJepli oturtal- baren tatbik olunacaktır. Yürük Ali Plajında 
~ tiitrmlar vartlır ki ltcılıikatıe Sebze Halinde Belediye BnyUkadadald YClrtıbli 
~ 6lr meydan ltarblntle süngü pllımda yeniden bazı teaiaat yapmaya 
~)'e •elmif tlüımanların kenet Belediye Kerestecl1erdeld sebze ba • karar vermif, bir mUaabaka açarak ıe-
~manzarasını laatırlahr. linl ıenifletmeye karar vermif, proje ve len projelerden birini beienmiıti. 
~ plim bazrrlanmııtı. 1npat için JQzu - Belediye bu proje llzerinde buı u -

~'Of'la llJYl/alar, .ayılalarla, mu olan 60000 lira da tmin edilmit ol- fak tadlllt yaptrrmrı. projenin tatbiki-
1tı, ·er, lilıirlerle. lıiıln laiılerle duğundan münakasa prtnameainin ha• nı mtınakasaya koymuıtur. Ketif bede
ı;'f'ttiyor. Tek likir, bütün .ayı- nrbğrna tıaılanmııtır. Bu it bitince mU- U on bin liradır. 
i!'ı• 6itan yazılan bir cepheye nakaaa Din edilecektir. Bu yu inpatm Ytırilkali plljmda yenlc1en kabineler 
...._ lilriiiliiyor. · bitirllaıeaine çabplacaktır. yapıla -:ak, pllj aahau tamim edileeek-
4'"'--- · li'~ ı • .-ı tfr. Bu sene ytlnne mevaimlne bclar 
~uan ıa~ enne tarıatar ol- Yok o'an afvonfar. infaat bitirilecektir. 
~ hraber lra!iteye defa Oer· 
~ollllalun, ve insicam mefotlrına Afyon lnhlaanndan Habetiatana 18n SEvY AH GELiYOR - 28 Martta 
~ olınannı lalıd derilmek O.ere alındılı halde alanlarca Milvoke seyyah gemisi ile tchrimize Al-
\. ir bir oaile- Ha'-iatana ı5nderllmeyı·p '--r..11kçılara ~-

...... IUlr- man seYV&hlan JetecelRU'. Seyyahlar 
qtıldılı a8ylenen afyonlar hakkında 1 bir glln kalacaklardır. 9•tlr" Prtem tahkikat yapılmakta olduğunu yumtt- ... ____________ _ 

tık. öğrendiF,imue ı&re bu itle metgul 1 lamqtrr. Raporun bu,nn yann hazır • 
bulunan milfettit Bay HUanO. tahkika- ' Janıo A.,karaya g6nderDmeai umul • 
tını bitinniı, raporunu burrlamala bar maktadır. 

Letronyada bir ortodob piskoposu • 
nun tayin merasimini yapmak için ıcb
rimizcleld rum patrili Bcnjancn Riga' 
ya Ud murahhaa meropolit ıöndennek-

teclir. 
Bunlardan biri BOytıbda metrepo -

Udl Tomu n Beyoilu metrepolidi trio 
ldropaloe'tur. 

Rua lhtiWlnden 5nceaine kadar çar
hk Ruayaamdald ortodob makamları 
tarafından tayin edilen Lctonya, Ea • 
tonya, Çekoüovakya ortodoblan ora
da bu makamlar bldınldıktaıı eonra 
ruhani ltJerlnlD !atanba!deld Rum pato 
rlkbannl tarafından idaresini l8temit -
ıer" dola,mte her ruhani reis intihap
Jarmda btanbula bat vurmuşlardı. 

111p•.-. .a,piô.,.u öldiiiünden 
yeni piüopos intihaba için de tataabul
daki Rum patrikhanesine müracaat e • 

dilmit bin iatenmiıtir. 
Bunun O.erine Rum patriti Benja -

nen Londrada bulunan ve Yunanlı 
prenses Marinayı ortodob iyini üzere 
bugilnktı 1ngiliz krabnm brdeıine tez
Yiç eden ortodob baıpapumı bu ite 
memur etmittir· O bqpapu Riga'ya 
&iderek Uç namzet aeçmit n bu ilç nam 
sedin isimleri Fener Rum patriğine bil
dirilmfttir. IWm patriği, bu llç namze • 
din içinden Riga ahatialnin de istedili 
Oıtıst Peteraon iaimli bir rahibi seç -

mlftlr. 
Şimdi fChrlmbc!en giden lld metre

polit, bu rahibin "mabmma oturtulma
sı,, merulminl yapacaklardır. 

lıfetrepolitler pazar JiinO İstanbul • 
dan trenle hareket ederek Budıneşteve 
oradan Vanonya, oradan da Rica'ya 
gideceklerc!ir. 

Araba'ar1n p'a'<a'an 
MotoaDdet, blıDdet, binek ve ,ak•· 

rıbalannm pJlkalannr detiştirmeleri fe 
çin belediye tarafından son defa olmek 
llzere nisanın on betine kadar mühlet 
verilmittir • 

Bu mllddet ,eçı;kten sonra eakl pll· 
blann bllkmU olmryacak, yenilerini 
takmryanlar cenJandınlacaktrr. 

Ô!çü sahte1c ar'ığı 
ölçU uhtekArhir baklanda yapıl -

makta olan tahkikat bitmif, raporun ha 
nrlanmaama başlanmııtrr. P~por birkaç 
güne kadar hazırlanıp Ankaraya cön • 
derilecektir. 

1Gezintiler1 

Suçlu, yalnız 
gençlik mi! 

1" okluktan fik&yet ele bir IHll'l-.E. 
"'· Gazeteleri oe laele fU 80ft .. 

manlcuJa pek ballanan mecmual• 
n tlolJuran 7t1:dar,, Aep ,ar ... 
bir nzlanl§la 6iti;yor. Edebiyat 
yok, sanal sıfır, bilgi ortatltlft luJ • 
kalı hanidir! diyen diyene. 

)'alnı~ umitmc=ndı, l:i !er~ 
tıf, ;yokluğu görmelıle baflar. Ba
gün gençl:ği bilgisizlik, tembellik. 
görenek badalalıfı ile saçla bct
lanlarla karıılCl§tık,a hem seuini• 
yor, hem yeriniyorum. Seuinl· 
yonrm, ~nklf .Syli~erd• hril. 
kendine yontan bir tlitlnilf tle
ğil, ~evreyi kendinden yiıbek 
görmek ~fiyen cörnftf lü A~ ... 
ziyoram. Yerini)OIWJ ~ftlta 
söyliyenler, tlavalanm ıa.nil el· 
miyorlar. G~l:fi tlargrınlaştı• 
ran nolıtalan aydınlalmıyorlar 

oe laele laastalıfın il~ tarafına laig 
yanafmıyorlar. Sade lcölülemelı, 
yafnu lt?,e indirmek neye yanırl 
Afabeylerin bu fÜJ'lii ifl.,.Jelıi 
payı ba tleğiltlir. Dalaa 71ikseli 
görmek uğrunda bile bo)'ll'fla oar· 
mai doğra o~maz. Tme ruhlar, 
yeni filizler gibi çabalı lnn'ırlar. 
Onlara el uzatanların '°k Jikkal· 
li olmalan gerektir. 

Euet, lıimse ink&r edema 1d, 
bugünün gençliği, bir, ilıi, iiç Jnı. 
ıak öncekilerden bin iere tlalılı 
uygun ıartlar ipntl• YGfi)'Orlar. 
en bafta onlara yurtlan en defnli. 
en nazlı oarlılılan g6ziyle balnft.. 
yor. istekleri, ilerleme oarlal• 
n bol bol önlerine seriliyor. Melı-

teplerde %engin laboratuomltır, 
Wtilplaaneler,, erutitül.,. oar. lJI. 
kenin laer gücii ona tlatelr olmak-

tadır. Genci laıealılamalr, ona 
geçen nesilleri baamak ;yapardı 
görlifünii y.iheltip genifletm~lt, 
Jevrim Türlriyainira lSn sıraya al
tlıfı katla bir İf oltla. G~ sal 
laer yanda tlinliyen lralaklarla kar· 
flfamyor. Biz, bunlardan malı ya. 

plıi. Büyüklerimiz, afrClfmana
za fiiplae ile bakarlar, hecerdifi· 
mis oalıitlertle de bafarqumza 
bir nyancaktan ~ değer oerrna
lerdi. Bagiin 6aı'4ın6afa tliifiinl
fiimiiz defiıti. 

Ya.zanların lnzması lla galibtı 
bandantlır. Biiffin melıleri Oerİ· 
len ıen~iğin hızım elrnk bala
yorlar. Fakat ilim. sanat yoksul• 
lafandan anlan siglıya felımeli 
laayli ytınlıf olar. Hem banan ... 
bebini oerimlerinin ilkbaltannde 
olanlma cleRU, ömürlerinin ıiiz& 
ne yak1adık'ttn halde ellm,,tle 
birer cılız cilt fC1f1yanlara yükle
mek yarCl"lr. 

Genç•:Jin Srtr.a oar; laht bu 
r.ıç!m'tı dikkatle bakarsak irinJe 
kentli r>ayımızı Ja eöriirlia. Melı· 
tepftt.f P f(f!nl'll ;;•...;tJer. ltol srztte~ 
ler yüzde kırlr bil'"ye lnt di;.;·n
celer Ve1" almıftı. Ba lralenJ,,, lıa
Of.l.Ja ko!irrmz c:çeı..rer a~h. Y nnif. 
siz ,,rr,.,r yet: .. ti. BOll b•ak rrJrl 
ue t1:1r ,,,..1, ,.r.g, fPÖzr. J.atr•'arr ba 
yifz.f er-'ir. Ô~• hmli yanlqlan· 
mızı tlüultelim. 

1 1 OPLAN JILAR 1 
Ve/o idman yıcra gm&eı eekrd• • 

Hğittden: 

29 • Mut - 938 pazar gtıntl saat 
• da yıDıJt kongremiz Beyazrttald yurt 

btnumda olac&tuıdaa llyelerln gel • 
meataldllerlm. 
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l;KQNOMI 
Buın hayatımız üzeri11tle teditlo: 7 1 irk - Alınan 

ticareti ilerügor .... ·-···························-········-··································-·····-
Kendimize göre bir basın Alman Türk ticaret odası genel top

lantısında okunan yıllık raporda Tir -
kiye - Almanya ticareti mkkmda 5ok 
değerli rakamlar gösterilmittir. 1934 )'! 

Urı~yalım ki, aiyaai rejimlerin en 1 

mütekamilinde yapyoruz: Cumuriyet 
rejimi. Böyle bir devlet tarzı ancak kuv. 
vetli, C!la!ılı efka:-ı umumiyeye dayan. 
yan"1ak suretile inki~af edebilir. EfkArı 
umur.üyeyi hazırlıyacak, kotaracak u.. 

mumi meclislerin, yani reami müease1e. 
lerin yanı batında da onlar ile müteva. 
sin bir basın bulunmazsa hareket ta.. 
marn olmuı sayılamaz. Diyebilirim ki, 
matbuat, rHmi müesseselerin itini ha. 
arlu. 

Ac.ba bu&linkü baununu ulu.a bu 
hizm:..--.i &örebiliyor mu? Meseleler milli 
bir noktadan ve cepheden tetkik edili. 
yor mu? Gazetelerimizin, hele mecmu. 
alarımrz:n bu vazifeyi baprdıktarma 
tam bir kanaatim yoktur. Velev edebi 
okun cueteler de !U günlttde, hiç bir 
mliıMıkataya tesadüf etmiyorum. Maba 
Gını bir fikTe muhalefet veyahut ~ 
~t alanında at oynatmak değil. En 
miltehmn matbuat muhalefet ve şah. 
liyaf fte hiç afraınuyan matbuattır. 
remaw '" Timee de böyle teylere he. 
maa llemen teudilf edilmu. llubatü 
va plaat IDlllMaat az aaUıı, u olamn, 
ltpı J!>UalaeJcrin yard.um ile ıeçüıcn 
fÖyle bayte, lrlr topal matbuatta. 

Le Petit Pariaien ıazetcıi açıktan a. 
çığa bir phsı, bir devleti, bir bilk6me. 
ti, Mf müeueıeyi, hattl bir ıirketi tut. 
sa iki milyon okuyueu8UaJn •rtaaı on.. 
ela do!~uzunu ıaip eder. Partizan mat. 
buat daima huaı.ısi yardım ile geçinU. 
fmdi bir gazetenin büyük bir gazete o. 
lıbilmesi için mümkün mertebe phıala 
afratmamuı Jbımdır. 

ZanooJuauyor ki, ga.zcteler bizde but 
•devirlerde olcluiu gibi dizgimi% olu 
ıatıf ~ofalacak. Aali, ben bu fikirde de
iilüu. O devirler bulanık ve karqık de. 
virlerdi. öyle ıUnlerin matbuatı meı. 
r6 ticaret noktumelan bir ( ftlaWi .._ 
yui) tqkı1 etmez. Birkaç ay pek kaba. 

k bir bllaço ar.reden, IOftra 16ıaea ı•
zctcler el&llr mileaseseler defildir. Bil. 
piğimiz mqhur, büyük, feyyaz gazete • 
~er, billld8 mulıf olan ve her zaman 
teklmW eden gasetelet'ttir. Tempa bu 
teklini bulaMlmelr için neler çekti 1.. ..• 
Bö,le Wr •azetede bir ,umm yerini .. 

Yazan: Ceıaı Nuri 
tayin etmek için uzun boylu tecrübeler tı genel tecimi 59,2 milyon Türk Hraaı 
yapdmıfbr. Pek basit giirülen bir ta. iken 1935 de bu mikdar 80,30 milyon 
kım humsiyetlet' yılların mahsuliidür. Türk lirası olmut. yani btr yıl enelki
Vosaiche Zeitung batlı battna bir ta. ne nazaran 3 36 nisbetüıde yUk:seJme 
rihtir. görülmüttüT'. 1935 yıh genel teciml iıe 

Gazetenin (teknik) cihetleri bt1e böy. 1933 yılından 43,25 milyon Türk lira -
le. Meseli bizde gueteler imli buaa.. sı fazla olınuıtıtt. 

sunda olıun bir ittind göstermiyorlar. ALMANY ADAN ALDICJMIZ 
Neden eski harfleri brrakttk? Birkaç.._ DERi EŞYASI 
hepten biri ele imllela bir ittirad göntil. 
mai için. Halbuki, fimdiki matbuatı • Almanya Ttirk:iyeye 1934 yıhnda SO 
mın açına: Tıpla eski devirde olduğu bin mark de!erinde 124 kental deri et
gibi her •tınia ba!b türlü ve dikkat- yaıı ihraç etmiıti. Bu rakam 1935 de 
siz bir imllya raat celininiz. 496 bin mark ckierinde 866 kentale 

Ne yazık! Daha dün elimizden çıbn çıkmıfbr. 

Akdmia adalannm adJanm bile unut.. Yaş megvalar için 
muıuz, her biri bir yffjyet, sancak -re. 

yahut kaza merkezi olan adalann isim.. nizamname 11apılacalc 
terini bile eclen telgraflarda okudutu. Haber aldıfımıza gare tatanbul ti • 
mıu yabancı teJrinerile alıyonız. Shni, caret odası yaı meyvalar hakkında bir 
Lero, K<'s, adalan diye ,_zıyoruz. Bun. nizamname hazırlayacak ve bu nuam -
lar merhum SiSmbıeJd • Leryos ve .ta.. nameye riayet etmfyenlerin cezalandı -
tanköy adalarııruzdır. nlmasını istiyecektir. 

Teknik hatalarnnızdan baheetosem -
Haber aldığımıza göre, vaktile Xat-

ağlaramu. Buna mukabil MJUfeJ.er meb. taınonu ticaret odası tarafından elma • 
zul. Renkler. muhtelif. Sütunlar çoı-

lar baklanda çıkanlmıt bir nizamnamekun. Baılıklar kocaman. 
Şu •ekiz, cm, on d8rt sahifelik ,.._ nin çok faydası görülmilttilr. Bu nl -

zamname bili tatbik edilmektedir. ta
nlan bir kere adanız: Sünger gibi bo. 

tanbul ticaret odaamca hazırlanacak Y"" tabr. Buna rafmen bir okuyucuyu do. 
ni nizamnamenin y&f meyvalanmız için yuramaz. 
çok faydalı neticeler vereceği, dıt mem· 

D&nya btl,uk bir buhran geçiriyor. leketlere yaptıfımız ihracata da çok iyi 
fçtimaiyatm, ikdudiyatlll temel tq. 
lan bile sarsıldı. Tam itte höJlc bir tairlu ,.pecalt umulmaktackr. 

bukran beıact.medadır lci, Tirk mil. Bağtlal} /il}atları 
1eti m&akil bayata bafladr. Şu buJın. Bulday fiyattan son günlerde gene 
nıa arsettiii bia blr nıeou.Jenin L.:-- o" 

- us...ıı; •""' yükselmeğe baılamııtır. 16 martta 
re cephe)eri olM ıenktir. Yanın aL 7,37,5 kurup ııatılan yamupk &ultla7 
yuiler. ilimler, profaörler bunbln. 8 kıırup. ,1ene 16 aıutta 6,15 puaya 
politika •• Wlci aoktalarmclaaı tetkik 
etlli.nler. Guetıeleı amildipedi delildir, satılan sert buğday 6, 1 7 ,S kurup çık -

mııtır. Bununla berabu ltufday ytlk: • 
kitap da cltiüdir, hatti mecmua da de. •eliıt dlfer hububata 1lmdilik teak et -
iildir. Onlar actuaUte noktauadan Mlf ~fldıSt..:Dart lıcvnı• ~ o-
••11hbr ~ -·- .... ._... lan yemlt1C arpa, gene d8rt· ~rop sa • 

BUde ile unki bütün meseleler hal. tılmaktadır. 
Jec:lilmlf sibJ, cUndcJilc aahifelerimiz, _____________ , 

büabütUn actualiteye aylan itlerle ul
rapyodar. 

Hillha, bizde hasmın böyle maddeten 
pek ıifman, 1Akln fikren pek cılız ol • 
rnum.m iki sebebinden biri .de gazete
lerimizin bise uyıun olmamasıdır. 

1 Gele11ler, CH.-enler 1 

Pa11/0f1/amıqan la~ ~calc tlawı•ı: 

BiR INGIUZ PROFESöllU - t. 
pterenia Kembriç fJaıiW'enitai pro • 
fel&'lerindea Ba1 Çarla Ol'toll '" km 
telıftmbe gelerek Pera Palaı oteline .. 
mitlerdir. Profesör ve kın teıırimisde 
gezintiler ,apmalıtackr. 

Kan tahlili, hu çapraşık 
halledecek mi, yoksa? 

.. 
ı ,. 

ilaha kan , alınıp tahlil yapılmadı! 

NerwMel WimH bet y~ndaki kızla, 
BtııtMÜtMt iJleiftcı nlA ceza malı'b
~ °'"'" Clfltlui oıctuğıınK ileri ..._,.,,...llAatt 

ua INGILIZ ZABm - Y0.1-tı 
Grin ve mWbmı Miller illlıinde iki ı~ 
gillz zabiti tayyarelerile 9ebrimize ıe • 
lerek Pera Palu otelinde bir akJam b-
11mf, eneel cin Adana yoUle Halebe 
ptmltlmlir. 

RESSAM FILIP DeLAZLO - tn. 
giJiz kralı aileai portrelerini, bfthaaa 
ıeçen ,.ı Btt&ael Corc'un en JdiçDk ot
lu ile evlenen Yunan prenıeıi Marina'• 
nm portreıinl yapmakla İftihar etmlı o
lan renam P'tltp D81azlo, bmile blrttk
fe ıebrlmlze ıelmlf, Pera Palaa oteUne 
inmiıtlr. 

İsllUll......_I 

.SıhirTı·gatl'OSU 
Bttgün saat 

Hde 
Çocuk Tiyatrosu 
Gülmi1ea Çocuk 

Y amn: Jl Kemal 
Akşam saat 

20de 
Büyük Operet 
DELIOOLU 

Yazan: Ekrem Reşit besteliyen: 
Cemal Reşit 

DiL YAZILARI 
"Damar, dam, dem, damla,, sözle

etimoloji, morfoloji, f onetilı • • 
rının 

ve semantik bakımından analizi 
"Damar,, kelimesinin etimolojik ıek.J Ş11 analiıc nazaran (dem) k 

ll pıclm: oin manaları fÖylc isaJı edilebilir' 
(1) (2) (J) (4) a) Faal ve mileaalr bir baldc 
ai + .. + - + ar) • nan bayat '5zl1nU temıi1 eden ıOje ~ 
(1) Ai: ana lrıiktür. Buı.da ikim. ohje =kan. ~ 

lama alınabilir: b) Faal ve müeaair bir mayii tfll' 
a) KiM, hayat. ek edea •lje •en obje = kan. 
b) Su. -yi c) Faal "• müeeıir bir sunan fi"/' 
(2) Ad: Y~pıalık, yapttncılık, ya. aı :::: (dem) in Yakıt n>lnx. 

Pllnnı olmakhlr anlam!ariyte ana lrllr T .uoa 
meftıtttmmu tenmt eden ekti!'. Not: 3 - (Damar) kelime.inil~ 

(Af +ad - •fad) ıekHnde ana kölr, çok Türk lebçderinde (Ta111ar) 
kenltisinl takip eden elemanla kayna,.. (taırur) ıekilJeri de vardır. Niı'!! 
rak (ad) olmuştur. Bu da ana tralriln (dam) ketlmetfnfn de (tam) tcldl ...
Uri anlamma (&'e: dır. iki Jeldlde fark g8etet"en yalDI' ~ 

a) Faal Te müenlr bir ıekilde ha,.t d., koaemlandrr ki ikWaln dt -_-JI 
ve esas: " Nlllllltik blıkunmdmı bir dll". 

b) Falı bfr halde mayi on su de- ıA-.... _ 
ma~. ~ mek olu!'. 

(3) Am: Dofradan dolnıya stije "· Bu baWe (tamir) liri de ( 
ya obje anlamiyle ana kak mefhumum.t aödnOn tekile• •e manıea aynı4d'· .. 
teceru ettiren elemandır. tirnoloja"k tcldllerinl bl'fllattmllca 

hakikat açıkça g8rülilr: 
(4) Ar: Mefhumunun muayyen bir (1) (2) (3 ) (4) 

nokta veya sahada tekarrllr Ye taner. 
ktizünü ifade eden ektir. Daımr: at+ ad + am + ar 

Tanır: ai + at + am + ar 
(Ai + ad + am + ar = ajadamar) DAMLA _... 

s8zUnde, Uk önce ana k8k lrendlıinden Notı 4 _ (Damar) lkanl (llJll" 
sonraki elemanla kaynaplf, aonra da ile bir asıldan tutarık, içinde kalı llf1I 
bq vokal düterek, kelime, aon morla. lıyan u.zva (damar) denildilbıi neri ~ 
lojik ve fonetik teklinJ a!mıftn': DA. renler olmuıtur. tki kelimenin m~..a
MAR. betini iyice g&-mek için (damla) p-

Her bir elemanın anlamı birer keli. nl de anall• edelim~. 
ıne De ifade edilecek oluna, ana k81dln (1) (2) (3) (4) (6) 

lJd manaıına ctsre ıu ıeldller hU1Ule ıe. <at + illi+ ana+ al+ at) 
lli: ou~ 

( 1) Ai: au anlamına ana --~- 1 
a) .... + faal + oltje + tebnlr (2) Ad: yapıcılık, yaptıncahk .. _.. 
it) 1U + n + ,. + " lamJariyle ana kök mefhumunu tf'll"" 

Ana k'5lriln (a) anlamına ıöre: eden demandır. _.L 

Detsıars "ful bir halele balunan iNi (3) Am: ana kök mefhumunu~-~ 
mefhumunun üzerinde tekarrUr ve te. tOk eylediği ıUje veya objeyi gaaw-. 
merk:Uz eyledili obje,, demek olur. Bunya kadar k~Ume faal bit'~ 

f.çinde, bayatın uuı Ayılan kanm bulunan bir mayJrı taalltlk ~ledJtl ,.. 
bulwadu.fu Yiigıt R1D1J1 "daaw:, de. 
ntıditf glbf, topra.lfn fçfııc!e bfr -ma:Miıillft"~.:Ir.r:ı::t"""'"?.' .,...,___._,._ ~"_JıJJf' 

~) vrımea11ım ana14sltthı ~~ 
...-lrp bndiliıM1e tnarrür cdaı Jaı • "au.. demektir. ;. 
lere de '*ınar" adı yerilir. 

( 4) Al: kelime anbımmrn aJ•~Joıi 
Aa WldiD b) uı.mna eke des gaymnuayyen bir Abada teceJJP"" 
0.-r: "bir ma)'iin f..ı bir Jaalclt 

kendiainde t.elrarriir eylediği obje" de. ı;österen ektir. ,, 
mck olur ki 'riicuttaki damarın snanaa (5) Ağ: kelimeyi tayin ve if•d:..' 

den, tamambyan •e isimlendlreft 
da bu.dur. ---~-

llUllMllT • _, 

DAM fu hale c6re, ana Uk kendilJOi "91 
Kot: ı. - (Damar) sözUnBn teker. kip eda elemanla kayoaprak "' ti 

rUr ve temerküz ifade edm ıon elema. vokal ile dördüncü elemanın voısati 6f' 
ıu bir tarafa bırüılına kelime (duı) ıon elemamn okunmaz (i) ıi de ...l" 
ıeklini alır. Bun!n dilimizdeki manaaı, ıerek huıule gelen (Parola) kel~ 
binanın lettl, ukıf, dotrudan dotnıya nln mlnaaı, faal bir halde butunaJı•-, 
mesken ... • · •· dtr. nt 4nrcun olmıyan alelıtlak bir sıı t1ll"' 

Bu anlamlara g&re (dam) m etimo. ld (4amla) dan anlafdan rnAna dt 
tojik ıekti §8yle analiz ec!ilebllir: elan ibaretti.-. 

(1) (2) (3) DAMLAMAK 
(ai + ad + am) Not: 5 - Ayna kelimtnin ~ 

(1) At: ana köktür. Burada anlamı ki bqmçi (ai) clenaam. (anı) • ~ 
''sahip, Allah, efendi., mehumlandır. rek ve tonuna (ak) ıetirilerek (~ 

(2) M: ,apahk, ,.pbneıhk an. mak) kelimeıi husule ıelir. Kel 
lamlariyle ana kök mefhumunu temsil etimolojik ıekJI ıudur : ., 
eden ektir. Ana kekte kaynaprak UJıA. (t} (2) (1) (4) (1) ~) 
mi, koruyucu,, manauna (ad) umuru ( ai) + ad + ..., + al + - _.. ,.
vncut bulur. Bu analizdeki ille dört~),_, 

(3) Am: k8k: mefhumunun taallak netik •• semantik iAhlan (~ 
ettiii ıUje objeyi ıCSıterir. limetindekilerin aynıdır. ~ 

Ana kök bndilini takip edeo ele • ( S) Am: AleL-tlak, pyrııtJ ~ 
mania kaynaprak ve bqtaki yoJral de bir ıu mefhumunu üzcrioe ,ıaıı 
dllterek buıule gelen (DAM): herban. veya objeyi gösterir. ~ 

ıi bir pyi koruJu, haye .... uha. (6) Ak: kelimeyi tamam1at .,. 
bet eden obje danektir. lenclirlr. 4' 

tn .. m dlfUllJPI 10ppndu koru. lllylece (damlamak) ke~, 
yan meüeııe, binayı hariçten kat, yafi. c1mpn omu,.. alektld 1* .. ~ 
11>ur ve sairenin nllfunndan himaye e. tuım bir ıUje veya obje Qseriıtdc 
den sakfa (dam) denilmesi, itte bu JG.1- U.Wn ilmi oldllpa anlapbt....,.. ~ 
dendir. ttte "Geftet • Dil,. .- ~ •• 

DEM mderln mlDaJannı bu adat 
ortaya çıkarmaktadır. ...,..,. 

t.N.D ~ 
~ 

'----'""""."::~::::iiiii 
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Ankara Haberleri 

Kamutayın dünkü 
müzakerelerinde 

Mülkiye ve Hukuk mtzunlarınin memur namzetlik
/eri ve inhisarlar tekaüt kanunu layihası qörüşüldü 

A.nka.ra, 20 (Telefonla) -
Tevfik Fikret Sıtay'ın ba,kanlı. 

ğında toplanan kamutay dahiliye 
memurları kanununun ikinci mad
desinin "Mül!ciye mektebi ve hu· 
kuk fakültesi mezunları Dahiliye 
Vekaletinin merkez ve vilayetler 
be~inci derecedeki memurlukları· 
nm bütün sınıflarına tayin olunur 
ve stajlarını bu smıflarda görebi· 
lirler. Ancak ayrıca bıııka istih· 
kakları yoksa kendilerine 25 lira· 
dan fazla maaş verilemez.,, şeklin
de tefsirine dair Dahiliye mazha· 
tumı müzakere etti. 

Söz alan Şükrü Yat'ın (Çanak· 
kale} bu meselenin encümende 
ihtilafı mucip olduğunu söyledi 
ve devam etti: 

"Dahiliye memurlan kanunu· 
nun ikinci maddesinde "Mülkiye 
ve hukuktan mezun olanların nam 
zetlilrlerini birinci ıınıf nahiye 
müdürlüklerinde ve maiyet me· 
murluklarında veya bu dereceye 
muadil Dahiliye Vekaletinin ten· 
aip edeceği memuriyetlerde geçi
rir,, diye yazıyor. Buna binaen 
Divanı muhasebat namzetlik müd. 
detlerini bu sıftan atağı maaş· 
ta bir memuriyette geçirmiş olan· 
tarın dördüncü dereceye terfi et· 
tirilmesinde cevaz görmemit. Da. 
hiliye Vekaleti ise aksi noktai na· 

, arı ıltızam evtedıinnden madde· 
oin tefsiri istenmittir. Ancak, ar· 
kadatların ekseriyet tetkil eden 
bir kısmı Dahiliye Vekaletinin 
noktai na:.-:arına iştirak eylediğin· 
dr.n yüksek heyetimizin hakemli . 
ğine müracaat zarureti hasıl ol. 
muştur.,. 

Şükü Yaşın bundan sonrn 
kendisinin ekalliyette kalanların 
tarafında olduğunu işaret ederek 
muhasebat divanının noktai naza. 
rınm kabul edilmesini istedi ve bu 
noktai nazan müdafaa etti. 

!erden sonra bu idareJerde ve in
biaarlar uınum müdürlüiünd~ da. 
imi müseccel memur ve müstah-ı 
dem olarak vazife görenlerin ara
da geçen hizmet müddetleri afafı· 
da yazılı tartlar dahilinde 30 ma· 
yıı 1934 ten sonraki hizmetlerine 
ilaYe edilir: 

A) Bunlann bu müddete ait al· 
dıldarı aylıklardan yüzde 5 aan· 
dık aidatı ile muadili yüzde 5 le
rin baliii 1&11dıkça hesaplarına 
ıöre kaydedilir. Aldığı aylık bu 
kanunun neıri tarihindeki miktar
dan fazla olanların borçları bu 
son aylığa göre hesap edilir. 

8) Bu borçlar bu kanunun net· 
rinden itibaren üç ay ıonra batla
mak üzere aylıklardan sandık ai
datına iliveten ve ayni tartlar da
hilinde yüzde 5 kesilmek suretİy· 
le tahıil olunur. 

C) Borçlarını bitirdikten ıon· 

ra veya bitirmeden evel idareden 
ayrılan ve fabt tazminata veya 
tekaüt aylığına hak kazanmamı§ 

olanlara kendilerinden kesilen bü· 
tün paralar temettüsüz olarak ia· 
de olunur. 

D) Borçlarmı tamamen öde· 
m.eden tazminat almak NretİJle 
bu kanunun umumi hükümleri da· 
ire.inde aandı1da alikaıı ke.ilen· 
lerin mütebaki borçlan alacakla
ı ıudau luJiı lHa. 

E) Borçlannı tamamen &deme

den kendilerine veya dul ve ye
timlerine sandıkça aylık tahsisi 
halinde evelce aylıklarından tev· 
ki f olunan miktarlar bu ayhklar
dan de kesilmek suretiyle borçları 
t<lhsil olunur. Bunların herhangi 
bir sebeple ayhkları kesilir.ae geri 
kalan borçları aranmaz. 

S S 
// .-~ -.- ',--·.; 

: e. ıry lUI 11 iLlılf11_· 

Musolini bana 
vız geliri 

Kırkınd n onra 
i\zanı Teneşir Paklar 

(At.aJar aôztl) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
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toplantıya riyaıet etmek için vila- ....................................... . 

yetlerden birinin merkezine gidi· -Ah bittim, mafuldum, bizim{ 0 da (para isteme benden, buz 
yordu. Trenden inince iıtaıyon Kot.so ! Kale bundan tsabuk kats, gibi soğurum senden!) makulesi .. 
önünde duran bir otombilc pti. k~~ ?1a~ak !.. ~u~ arab~zi D~i.t~ Kafa krrryor, aradığı şekilde 
Şoför bu nrada motörü iıletmiye gıbı ıhtıyar mıskın deyıl, ayı gıbı birini bir türlü bulamıyordu Ka• 
çcılıııyorclu. Birinin gelJiğirti ıö- delikanli ! .. . la kala, gene mühendis Artin Ho-
rünce baıını ıallıyarak: Yol da gosterıyordu: rozyan kalıyordu ki en elveıişli 

- Alleclerıiniz .inyör, Mu· - Atla su penzereden asağı; de oydu. 
kos bahseden senin eve!... D ıolinitıin toplanhftna giJeceğim ana, uyuşuk sol ayağını sür· 

için müşteri alamam. Dedi. ~eyidcağız fesi, ceketi elin- çe sürçe, Heyeti ke~fiyc odasına 
Muıolini bir ıoförün bile f Clfiz· dıc, koca göğdesile güç bela pen- koştu; odacıya Artini sordu. Biraz 

me bu kadar baflı olduğunu göre· cereden atlıya bildi. Dört ayak 0 • evel gelmiş; yeni nazırı tebrik e-

k k l _, _, d" k" lup ara telin altından bahçesine dip rıkınış, (bir yerde keşı"f var, 
re pe memnun ° au ve ae 1 ı: geçti ve mutbak kapısından içeri ~ 

- Pek güzel, dostum. Beni kendisini attı. artık bugün dönmem!) demiş. 
de oraya kadar götür. Odü kopan Ayşe kadın çığlığı Ayakta duramıyan Hacı, oda. 

- Öyle iıe peki. Fakat büi· basacağı esnada, ağzınr kdlı el tı- cmın sandalyesine çöktü. Hele 
niz ki bir adım öteye götüremem! kadı: şimdi, sol yam hiç onda değil; a.. 

Otomobil toplantı yerinde dur· _ Vık deme, kapı kapamaca deta keçe ... Hali, odacının bile 
du. Muıolini inerek ıoförün eli- tantona gideriz ha!. Hafiyeler ma nazarı dikkatini celbetmişti; 
ne elli liretlik bir kôiıd bıralııvcrr- beyincinin köşkünü bastılar; pos. -Hacı bey, nen var, hasta mı-
cli. Böyle bir parayı hiç Je ümit tu zor kurtardım ! sm? 
etmiyen §olör, pMayı cebine ata- Yatağına serild~. Yüregı''"nin Dananın ağzından inler gibi 
Nk: Ç~tı: gümbürtüsü, nefesinin tıkanrşı, 

- Bininiz sinyor, Muıolini baygınllklar geçirişi saatlerce si.ir- - J{eşke hasta olsam, can 
b'ana vız gelir, •izi iıtediğiniz dü. 15 liranın yokluğu yüzünden çekişsem, gebersem de kurtul. 
yere kadar götüreyim! dedi bıçaklanıp gittiydi ha? .. En' ama e- sam .. Evlfıt derdinden halim ha-

r;_. D t }ini basarak ahdetti: rap! .. 
aal}nana ve an e - Yarın, icabederse donumu Başını kaldırıp cevap verirken 

Sayfiyeden döndükten ıonra satıp 15 lirayı bulacağım! aklına geliverdi. Bu odacı takım-
bayan, evi temizletmek için bir CAV ALACOZLARI IST ANBU· larrnm hepsi para tutar. Daireler. 
hizmetçi tuttu. Yapacağı itleri LA. AŞIRDIDT AN SONRA deki katiplerin, mümeyyizleıin, 
tarif etti. Hizmetçi hemen her ta- ~acı Dananın cavalacozlan 0 hatta müdürlerin bile aylıklarını 
rafın tozunu toprağını almıya bcq· gece bütün eşyayı toplamış, ha _ kırarlar. Bu keyfiyet, kaleme çı • 
ladı. Sıra Dante,nin heykeline rarlarr, denkleri bağlamışlardı. Er rağ olduğu gündenbcri işitip dur· 
gelmi§ti. Fakat, her n.Jerue to- tesi sabah, ilk vap'.ala, cümbür ce- duğu malünıuenam bir kaziye .. 
zunu alayım elerken yere tliifiirtlü. maat lstanbula göçtüler. Hacı. te- Hazır çıban başı delinmisken 
Heykel bin parça oldu. Sal kalp· vabüni Akbıyıktaki evin kapısın. işi bir açsa mı? .. Açara... ~ 
li. hizmetçi pek müteenircll. Der· dan içeri soktuktan sonra ilk ohu - Ağacığım, biraz görüşelim! 
,.,,, ı.<>-,••tt bayanJan özür Jil~Ji: çekti ve taşlıkta, kaynanasına ka- dedi. Odacıyı koridorun nihavc _ 

- Alletlmlniz ~. ~olı pıyr yaptı : t · d ki ~ 
dikkat ettiğim halde, kaza olarak Çokt ın e kapkaranlık dönemece gö-

- andır nazırın evine git- türdü. Kızının hastalıgwmdan, tetr 
kavnananızın heykelini J::.::... me~:- Bu at.''"''m k l d.. ·· ·· d JJm ! ~14' wm. ~ a em onuşu ilhava için adaya götürdüğün • 

Neler yapmış? 
Kahvede oturan arltculcqlarımn 

yanına gelerek eledi iri: 
- Bana inanmı)'«ak11nc:, 

ama, gene •öyliyecefim. Bir az 
önce dünya bokı ıampiyonu ile 
bilarJo ıampiyonunu yendim. 

-Atma! 
- Cideli ıöyliiyoram. Bokı 

bir uğramak istiyorum. Beni ye - den, orada büsbütün berbatlaştı • 
meğe beklemeyin! ğmdan, bilmecburiye gene e,·Jeri .. 

Kapıyı kaparken, ilave etti: ne döndüklerinden, gün aşırı avuç 
Laklakiyata dalarsak, semtin dl ı h k" 

uzaklrğı dolayısile belki de gece io usu e ım ilaç parası verdiğin-
ahkor. Bu ihtimal de hatırınızda den tutturup derdini döktükten 

sonra : 
olsun.. D k 

Ad d ki k k 
- o torlar, ~imdi de Bursa 

a a ev, asıma adar o- kaplıcalarmı taYsiye ediyorlar. lA 
nun ! anahtarı da cebinde. Fikri, akal 15, 20 lira lilzım. Halbuki 
15 lırayı cepler ceplemez, ikindi-
den evvel adaya atlamaktı. cebimde 15, 20 kuruşum ya var, Mükerrem Ünsal (Isparta) ve 

Galip Pekel (Tokat) m izahatın
dan sonra tefsir talebinin reddi 
h'akkmda verilen hir takrir reye 
konularak reddedildi ve encüme
nin tefsiri aynen kabul edilerek 
inhisarlar memur ve müstahdem· 
leri t~kaüt kanunu liyihuının 
muvakkat üçüncü maddesinin A 
fıkruma dair bütçe encüm~ni 
mazbatlsmın müzarekesine ge· 
çildi. 

F) Bu kanunun neşri tarihin. 
den itibaren üç ay zarfında sandı
ja yazı ile müracaat ederek bu 
madde hükmüne tabi tutulmasını 
iıtiyen memur ve müstahdemler 
hakkında bu madde hükmü tat. 
bik olunmaz.,, 

Bundan sonra kanunun heyeti 
umumiyesi reye konuldu ve aynen 
kabul edilerek 1935 Hariciye Ve
kaleti bütçesinde 41 .000 liralık 
münakale yapılması hakkındaki 
teklifin müzakeresine geçildi. Bu 
da aynen kabul edildi. 

ıampiyonunu bilardo oyananJa 
yendim, bilardo ıampiyonamı ela 
bir yumrukta yere Jiifiirclüm ! 

Daireye geldi. Papuc .. cuya şem- ya yok! Deyip cüzdanını baş aşa• 
ğı etti. 

siyesini verirken, haydi beynin . Odacı: 
den bir vwııluş daha ... 

- Hacı beyim, diyordu, birkaç 
param vardı, töbe olsun sana ve
rirdim fakat bizim çoluk çocuğu 
memleketten buraya getirttim. 
Kesemde padişah sikkesi kalm~ 
dı. 

iNHiSARLAR TEKAOT KA. 
NUNU LAYJHASI OZERINDE 

Encümen mazbatuında "3 ün· 
cü munkkat maddenin A frkra· 
ımdan yazılı yüzde 5 aidatla mu· 
adili ybde 5 yerine yalnız yüzde 
S aidabn yilzde S faizle &irlikte 
tahıili,, teklinde defittirilmeei 
hakkında Kemal Turan Onal (11-
parta) •e bir arkadqı tarafından 
verilen takrir menuu bahtedile· 
rek llJunun reddi Ye yiizde 10 nÜ· 
betinin elki teklif veçhile muhafa. 
-uı iıteniJiyordu. Mazbata reye 

kondu ve aynen kabul ~dildikten 
sonra Oçilncli r:ıuyakkat madde O· 

kundu ve ıene o.ynen kabul edildi. 

Kamutay pazartesi günü topla
nacaktır. 

Alfabe mü&abaka 
lconıisqonu çalıııyor 
Ankara, 19 (Telefonla) - Alfabe 

mllaabaka heyeti toplantılanna bq. 
Ianııttır. MUaabakaya i§tirak edenle
rin laym kırkı bulmaktadır. Konıia -
yonun çalıfm&}an bir aydan fazla 8Ü· 
reoektir. 

lnhisa,/ar binası 
bitmek üzeredir 
Ankara, 19 (Telefonla) - Burada 

yapılmakta olan inhisarlar binaamm 
yapıaı bitmek ür.eredir. Umum mU • 
dllrlüitln llkte,rlne doğru Ankaraya 
nakli kararlqtınlmı§tır. 

Arazi 1}azımı için 
hazırlıklar başladı 

Borç meselesi 
Radyonun kmıı.ına g~mif, 

dinliyordu. Bir ara tledi iti: 
- Şa /enne lrarıı olan bor~la

rımızı bir diifiin•ek! 
Ôteclen karııı ıeılentli: 
- Ya bakkala olanları! 

GUzel fıkralar 
-----······ ...... 1 

Hamdi Suadıia 
arka•ından/ 

- Bu kimin cenueai? 
- Bir bUyilk adamın. 
- Böyle candan tnilm.ek, blnJerce 

kifinin eli üatUnde tapıımak bir mu • 
hariyettir. tnaan kendini bu kadar tak• 
dir ettirmek için yilkaek ruhlu bir a -
dam olmalı, delil mi? 

- Evet, fakat bu kafi zelmiyor. 
- Memlekete hizmetler etmeli. 
- Bu da kifi değil. 
- BUyük bir ilim mi olmalı? 
- Maalesef, o da kifayet etmiyor. 
- Şu halde ne yapmak lbım? 
- Galiba l51mek. 

Nazn- p~c;a nezaretten infisal 
edip bilmem nereye sefir olmamış 
mı? Yerine, hiç tanımadığı, ismi
ni bile işitmediği başka biri tayin 
edilmemiş mi?.. Bu tebeddülü o 
sabahki gazeteler dıe yazmış .. 

Bu tepeden inme, Esseyidi pe
rişan etmişti. Artık bundan sonra 
muhasebeciye para buyurtmayı 
akla esince daireyi sermeyi, nazı. 
nn teveccühüne maz.hardır diye 
nezarette el üstünde tutulmağı a
rada bul. 

Dana kalemine bile giremedi 
.Karanlık koridorda bir pencere 
içine oturdu. Sol tarafı, omuz ba· 
şmdan ayağına kadar uyuşuk mu 
uyuşuk ... 

Teferruatı kale almıyordu. Baş 
matlup, 15 lirayı tedarikti. Ne yap 
malı? .. Nasıl bulmalı?.. Kimdeı 
ödünç almalı? Nezarette, kalbu 
run üstüne gelen, teklif tckelhiff 
de az kimler var? 

D~~nüyordu: 

Hacıcağız: (Ya Razzakr alem, 
ya vahidi ekrem, destgirim sen 
ol!) diye yüriimeğe davranırken 
odacı kolundan tuttu. 

- Hacı bey, dedi, acele etme, 
dıur hele. Hemşerilcrin birinden 
hula bilir miyiz, onu düşünelim! 

Dana, yüreği atarak durdu. O· 
<lacı numaradaydı: 

- Param olsa, Allnlı şahit sen
den hiç esirgemem. 15, 20 lira mı 
istedin, 30 Yerirjm, 40 veririm. 
senet sepet, cüzdan veya suret de 
sormam. Senin gibi adamda ala .. 

w 1 1 cagnn o sun .... 

fnhisar m~-ıurlftrını alakadar 
>elen bu madde aynen tudur: 
~ Oncil muvakkat madde 2490 

sayılı kanunla kurulan sandıfm 
teıittnden eve( ve inhisarlann 
devlet idaresine geçtikleri tarih· 

Ankara, 19 (Telefonla) - Maliye ========:;==== 
VekAleti yeni arazi yazım talimatna-

Evkaf Meclisi idare reisI paşa .. 
olmaz; onunla resmidir. Meclisi 
idare azasından Kazasker filan C· 

fendi. Hiç olmaz; bununla dnha 
resm}dir. l\~e.ktubi bey; Vazgeç; 
uka1arun hırı... Masarifat idaresi 
müdürü. Kesesi dolgundur fakat 

Uzatnuya1ım, işi şu noktaya 
bağlad1. Adliye odacılarından bir 
hcmşerisi, böyle dara gelenlere 
aylık kırarmış. Hem de başkalan 
~~bi 100 de yirmiye, on beşe de
gıl, daha aza kanaat edermiş. Bir 
tahtada 40, 50 lirayı, hatta daha 
fazlasını bile sayannış amma .. me.ini hazırlamağa bqlamı§tır. 1 ha

ziranda memleketin her tarafında ay
ni zamanda bqhyacak olan yaznnm 
hU8uiyetl arazinin mesahaama değil 

kıymet \'e verglstnln teılbltlne alt ol -
muıdır. Bu eeua gh hazırlanan ta
Jlmatname dairesinde yapılacak yazım 
bir buçuk sene sürecektir. 

Hacı melül melül bakıyordtL 
Ammanın arkası ne gelecek? 

(Arkası•> 
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.PETROL 
1 _Bada-larımız içinde . 
1 yapılan araştırmalar 

Petrol eserleri görülen yerlerde de 
araştırmaların derinleştirilmesini isteriz 

HUl'Qmetin Türkiye hudutları içeri
sinde petrol araıtırmalanna bUyUk e. 
hemmiyet verdiği mal<imdur. Bu mak . 
satla Amerikalı mütehassıslar Maı;jin. 
de Midyat kazasına bağlı Baspirin -na. 
hiyesiı1de sondaj ameliyesi yapmakta • 
dır. Bu mütehassıslar arasında Bay Ce
vad isminde yine Amerikada petrol iş. 
leri ile uğraşmıı bir Türk mühendisi 
de v~rdır. 

Mardin havalisi Musul petrol bölge. 
terine yakındır. Bu bölgeler Rusyanm 
ana petröl damarlan olan Ural dağla. 
rı ve Bakü, madenleri ile {Van) gölü. 
ı Un a!tından coğrafi bir münaseliet 
m'!ır. Bu itibarla Mardin havalisinin 

.1'; petrol araştırma yeri olarak intihabı 
.:r~ndedir. Bununla beraber uzun za. 

n:ındanberi· çalışıldığı halde bugUne ka 
h r yapdan araştırmalardan bir netice 
· kmamıştır. Hem de sondaj ameliyesi 
yer altında altı yilz metre kadar derin. 
ıiğe vardığı halde bir netice çıkmamı§ • 
tır. 

Acaba Mardin havalisinde yapılan 
araştırmalar beyhude midir? Müt-.as. 
sısların verdikleri malfunata göre Umi. 
di kesmek doğru değildir. ÇünkU ba. 

hararet gelir, yol: ulann 5.deta nefesle.. 
rini daraltırdı. Yukarıya koyduğumuz 

resim kırk yıl evvel yolcuların sapan 
ile taş attıklan yerlerdir ki, bunun bir ta 
rafında şimdi bir petrol kuyusu bulun. 
maktadır. Öbür tarafında da yerden kli 
çük mikyasta bir yanar dağı ağzı gibi 
alev ve duman sütunu yükselmektedir. 

İşte Musul petrollerinin mazi~ine a. 
it olan bu hatıralar ve müşahedeler şim 
di Dicle kenarında ve Türkiye hudut. 
lan dahilinde gaz eserleri görülen yer. 
ler üzerinde de dikkat ile araştırmalar 
yapılmasını lüzumlu gösterir. Bu pet. 
rol eserleri olan yerler Cizre, ve hava. 
lisidir ki, Botan yani Tigri oryantal de. 
nilen nehrin Dicleye aktığı noktadır. 
Burasının deniz sathından irtifaı dl5rt 

yüz otuz metre kadar tahmin olunabilir. 
Burada sondaj ameliyesi yapılırsa man. 
sur taba'kasırun üstüne tesadüf et • 
mesi ihtimali vardır. Bu mansur taba -
kası yukarıda işaret ettiğimiz gibi Ba. 
ku ve havadisinden M usul petrollerine 
doğru giden ve Van gölünün altından 
geçen tabakadır. Herhalde hükumetin 
bu mühim nokta Uzerinde alakadar ol. 
ması Hizımdır. 

zan bin metre derinliğe kadar gidil • _________ ...._ _____ _ 

dikten sonra yine petrol bulunabilir. 
F:ıkat bundan başka ıuradan, buradan 
kulal:lanmıza gelen bazı rivayetler var. 
dır. Bu rivayetlere göre bugUn müte. 
hassısların petrol buhnak için ıondaj 
yaptıkları (Baspirin nahiyesi) deniz 
sathından (1050) metre rakımındadır. 
Halbuk~ (Dicle) nehri kenannda ve 
Botan suyunun Dicleye aktığı yeder • 
de toprağın üst tabakalarında g<Szle 
görülür petrol eserleri vardır. Buralarda 
sondaj aıneliyeti yapılırsa petrol taba. 
kasma varmak daha büyük bir ihtimal 
dahilindedir. Buralardaki petrol eserle. 
ri Amerikalı mütehassıslara gösterildi
ği halde "buııa herkesin aklı ermez. 
Bu bir ihtisas meselesidir.,. diyorlar • 

mı~. 

Biz miltehassıslann işlerine kant • 
mak istemeyiz. {Baspirin) nahiyesinde 
cıondaj yapılmasına bir §ey demeyiz. 
F'akat toprak üstünde petrol eserleri 
;örü~n yerlerde de ara~tırmalann de.. 
. inleştirilmesini isteriz. 

Bu müna;ebetle bughn İngiliz ve 
'Fransız kumpanyalarının Musul havali. 
inde petrol çıkarmakta olduktan yer. 

' !ere dair bazı maJUmat verelim: Şim.. 
1i Musulda petrol çıkarılan yerler Ba. 
~;:ıgurgur dağı elenilen mahalde bulun. 
maktadır. Bu dağ Kerkük ile Zabisagir 
ııehri üzerindeki altın köprU mevkii a
rasındadır. Babaı;urgut dağının deniz. 
rlen yUkseH;liği tahminen UCjyilz, üç yUz 
elli metre kadar vardır. Bundan kırk 
yıl evvel Babagurgur dağının yanından 
g~"en vokular ellerine birer sapan alır. 
hır, ..ı • rapan ile yoldan birkaç yü~ met. 
re i! r r e gidecek surette dağ üzerine 
t el§ atarlardı. Atılan ta1larm düıtüğü 
yerden derhal bir duman sütunu yük. 
selirdi. Bu dDmanın yükseldiği yerlere 
doğru yolculardan hiç kimse yaklap • 
mazdı. Çilnki1 oralaidan gayri tabi! bir 

Yeni Ese1 /er 

Ene it 
Utin şairlerinin en büyüğü Virjil'in 

bu ~n meşhur eseri Serveti Fünun ede.. 
biyatı devrinin tanınmış üstatlarından 
H. Nazım Reşid'in kalemile dilimize 
çevrilmiştir. Bütün san'at ilemine tav. 
siye ederiz. Tanesi 100 kuruştur. 

HEKiM öGOTLERI - Ortaköy Şi. 
fa Yurdu sahip ve başhekimi Dr. Ah. 
med Asım Onur Operatörü Dr. iffet 

Naim Onur, bu isim altında güzel bir 
kitap çıkamuşlardır. 

Eser halk için olup çok açık bir i.. 
fade ile yazılmış, ve nefis bir surette 
basılmıştır. içinde 114 resim ve bir 
renkli tablo vardır. 

Muhtelif hastalıklarla bir çok sağ. 
hk meselelerini izah eden 'bu kitabı, 
sıhhatini korumak isteyen herkese tav. 
siye ederiz. 

KöYLOLERIMIZLE BAŞBAŞA 
- Yozgad Halkevi, yayın bakımından 
~vlerin kuruluşundaki maksada en çok 
yakınlık gösterenidir. Ev başkanı Bay 
Refet Aksoyun bu telif de o neşriyat 
sırasında faydalı bir vazife görüyor. 
Muharrir; Yozad, gazetesinde köylüyü 
aydınlatma için, devrim ve kalkınma 
hadiselerini kovalıyarak yazdıklarına 
toplu bir şekil vermekle bu yazıların 
faydasını genişletmiş, sü'rekli hale ge
tirmiştir. Başka evlerin alakasına de. 

ğer buluruz. 
HALK BtLGtSt HABERLERi -

Eminönii Halkevi Dil, Tarih ve Edebi. 
yat subesi tarafmdnn her ay çıkanlmak. 
ta olan (Halk bi1f:'isi haberler{) nin 53 
Uncil Mvt'I' <:Tknırstır T:ıvoıive ederiz. 

PERSF..MBE GAZETE51 - Per. . ~ 

,em.enin 51 inci ıı;ayıın dolgun mnndc. 
racatla çıkmqtır. Fiatı 73 kun1§tUr. 

• 

AsAett !Ealiislec 
____ ........ :wwwa:wwwa•--------------._.--------------

Hava kuvvetinin ehemmiyeti 
gün geçtikçe artıyor 

Bir memleketin silah ve cepane yapan fabrikalarını 
tahrip etmek, bir ordusunu mağlup etmekten mühimdir 

Memlekette kurulan her fabrika 
ile be~aber yeni bir tayyare bölüi!ü 

vücuda get:rmeliyjz 
Bugiin istiklalini muhafaza etmek 

istiyen her millet, kendi ülkesinde, hiç 
olmazsa küçük mikyasta, harp sanayii 
vücuda getirmeğe mecburdur. Dahilde, 
muhtelif yerlerde kurulan ve top, tü • 
fek, cephane, tank, motör gibi harp a.. 
letleri yapan· bu fabrikalar milletlerin 
kuvvet kaynağı hükmündedir. Bunla • 
rı;,_ tahribi, bir milleti, bir meydan mu. 
harebesi kaybetmekten daha ziyade mü. 
teessir eder. 

Gittikçe kudret ve kabiliyeti artan 
hava ordularının en birinci vazifesi, iş. 

te bu harp sanayi merkezlerini, askeri 
fabrikaları tahrip etmek olduğu kolay. 
ca anlaşılır. Sabit ve yerleri belJi olan 
bu fabrikalar, hava taarruzlarına kolaı 
birer hedef teJkil ederler. 

Hava kuvvetlerinin hedefleri, sadece 
askeri fabrkialar değildir. Çelik fahri. 
kalan, petrol kuyuları ve tasfiye mües. 
seseleri, benzin. depolan, büyük şimen.. 
dilfer köprüleri ve garları da hava ta. 
arruzlanna uğnyacaktır. İstikbalde, 

silahların yapıldığı fabrikalar civarında. 
ki muharebenin ehemmiyeti. asıl silah. 
ı .... , car~1g,t,Qr ...... ı..eraı.... • ..ı._ .;ı_ı..,_ --

olmıyacaktır. Silah fabrikafan t:ıh:ip c. 
dilen bir memleketin müdafaası kökün. 
den sarsılmış olur. Hiç bir askeri felA. , 
ket, milletin maneviyatını bu kadar bo. 
zamaz. 

Tayyarelerin, muharip ve gayri mu. 
harip farkını kaldırdığı iddia olunur. 
Bu, pek yanlış bir fikirdir. Bu zihni. 
yet, medeni bir harp idaresine yakış • 
mayan bir telakkidir. Tayyarecilik, ne. 
cip bir harp silahıdır. Harpte, açık şe. 
hirlerden daha kat'i netice verecek as. 
kert tiedefler pek çoktur. Harp sanayi 
merkezleri bu hedeflerin ba§tnda getir. 
MotörU, topu yapan amele, kullanan 
asker kadar tehlikelidir. 

1923 Uhey mukarreratı ''silah, cep. 
hane gibi askeri vasıtalan imale mah . 
sus fabrikalar., a hava taarruzlarına 

tnesağ vermektedir. 

Bu mukarrerata tamamen riayet i. 
çin demir ocakları, benzin depolan, 
petrol kuyuları, kumaş fabrikaları hava 
hncumlanndan hariç tutulmak lazım . 
dir. Mamafih bunların tahrip edilme. 
ıini ieap eden sebepler, beynelmilel mü. 
ahedelerden çok daha ~uvvetlidlr. 

Llbey mukarreratına mugayir ola.J 
rak açık şehirlerin bombardıman ediL 
mesi şikayeti ve bundan daha mühim o. 
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1ü1k l<uşu paraşüt 

rekoru kuru 'ugor 
Ankara, 19 (Telefonla) - Türk ku· 

şu üyelerinden Yıldız Uçman paraşüt 
le v-0 altı bin metre yükseklikten at -
hyarnk Türk kuşu paraşüt rekoru kur
mak üzere egzersislere ba.slamıştır 

Yıldız Uçman Türk ku~unun geçenler 
de Eskişehire yaptığı muvaffakiyetli 
uçuşa iştirak etmişti. 

lznıir paraşüt kulesi 

hazırlıklar ı 
Ankara, 19 (Telefonla) - '.Nirk ha 

rn kurumu İzmir kültür parkında ya
pılacak olan büyük paraşüt kulesi için 
36.000 lira tahsisat ayırmıştır. Para· 
şüt kulesi lzmir sergisinin açılış tarihi 
olan 11 eylülden evvel bitirilecektir. 

tarak ayni surette mukatic1eyt c!avef d; 
der. 

Şüphesiz, eskiden de sahildeki te.. 
birler, donanma taarruzuna uğrardı. Bu 
bombardımanlar, kaide olarak, tersane. 
fabrika, kale gibi hedeflere münhasır. 
dı. Tayyarelerin çıkması bu tehlike mm 
takasrnı genişletmiştir. Hava taarruzla. 
rında da kaide, hasmın müdafaa kuv. 
vetlerinin kaynağı ıayılan fabrikalan 
tahrip etmektir. Bunun için, daha ev • 
vel, düşman ordu, donanmalarının mağ. 
h1p olmasını beklemeğe lüzum yoktur. 
Şüphesiz, düşmanın müdafaa kuvvetle.. 
ri imha olunmadan aulhten bahsedile. 
mez. Fakat, daha evvel düşman harp 
sanayiinin, timendüfer köprülerinin, 
birçok hatların birleştiği istasyonların 

tahribi, ordu donanmanın asıl vazifesi. 
ni kolaylaştıracağı muhakkaktır. 

Yukarıda serdettiğimiz fikirleri 111 
suretle hülasa edebiliriz: 

Tayyare, hasmın kuvvet ve kudret. 
menbaı sayılan fabrikaları tahrip ede. 
bilecek yegane silahtır. Hava muhare. 
belerile gerideki kara hedeflerin~ l!Y 
y.ıpdtın h:;;ıv:ı t:ı::ırr\tzl:ı onda lnc:;ın J:;ı. . 

yiatı kara muharebelerine nazaran biç 
denecek kadar azdır. Hava ordusunun 
diğer silahlara failciyeti, daha çok bir 
tehdit vasıtası olmasındadır. O, çok in.
san öldilrmekten ziyade harp sanayiini 

felce uğratmak suretile gayesine var .. 

mak ister. Zamanımızda, harpler, kara 

meydan muharebelerinden evvel, cep. 

he gerilerinde kazanılacak veya gaip e. 

dilecektir. Askeri ev sivil sanayi saha

sında da her gün gittikçe kuvvetleşeıt 

vatanımızın havasını da, topraklan ve 

ılenizleri kadar korumak zaruretinde • 

yiz. Bunun için, her fa brik • • un tees • 

süs masrafına yeni bir tayyare bölüğil 

masrafı da zammolunmalıdır. Türk ha

va ordusunun vazifesi, ordu ve donan

mamızın takip ettiği gayeye müvazi O• 
I 

tarak, Türk vatanının havasını koru • 

mak ve fabrikalarımızı tahribe teşebbil• 
edecek hasım hava kuvvetlerini hedef

lerine varmadan uzaklarda hava mub~ 
rebesilc mahvetmek olmalıdır. 

8. o. 

ltalyan bombardıman tayY.Clf'8Zeritu.IM Jrir. . ~ ı~ 



Yoldan mısralar .. 
S... iter candan ıelif bir )1ükıeli§, Ankara! 
la ••lif 6Gflıo ıelif, dolu geli§, Ankara .. 
Bir "ıerden reçti,, ıibi yollara clüıtüm arhk, 
Yunı, /Cilı, Bolller ltonalt .• Ben ıana göçtiim artılt/ 

Serptifim iter tohumdan iıterim '''"'" ekin, 
••nee birer relincilc ıüntle/ilt laırı, n•ı• irin .• 
BeJtOa ıaman aleui ıüntlelilı arzu, elem ... 
Ve hen, bir yalın lıılıç ıibi elimtle lıolem, 
Ollıiiniin tcllarındo yerimi alacafım; 
lfldftmoılan lelt ıotar ltaralarıom alçafım ! 
Hamurumu horcınla ltarrp yofurmalt i~in, 
"Şiir, de de bir y•ni "Ankara,, lıurmolt i9in, 
Atmı)'CI bir "melıteb,, in temelini. An•ara, 
Geliyorum ıana ben, 11er elini Ankara! 
S•not, ıende çafddar, durulur, "ben,, ien •eçer; 
Scanattan hallıa riden yol anca• ıerttlen • .,.,. ••• 

B. K çAr,JAR 

1/ati UeBi11at-.. ........ " ................................. _ 
Topluluk Edebiyatı Cereyanı 

Büti.in "Yeni,, dediklerimiz 
Harp - Sonrası ile başlıyan yenilik 
]erdir. Yeni edebiyat da Harp -
Sonrası ile başlıyan yeni bir ede
biyat cereyanıdır. Yeni hayatın 

içinde henüz tamamen almadığı 
fakat alacağı yer dıe çok büyük -
tür Değişen hayat, değişen düşün-
celer, değişen nesil, değişen görü~ 
yeni bir edehiyatla anlatılmak İS· 
terdi. lşte, bu istek yeni edebiya· 
tı doğurdu. Bunun için, yeni ede
biyat bugünün bütün meselelerini 
kendinde tophyan bir edebiyat, 

Yazan: Vahdet Güıtekın 
bi r cemiyet edebiyatı, bir "toplu· ı 
ltık hayatı edebiyatı,, dır. 

A vrupada Romaneierı Colle" • 
t~iatos (topluluk haytı roman -
laı,) olarak tanınan Aldous Hux
ley, John Dos Passos, Ernest He· 
mingway, Ferenc Kömıendi ve 
Döblin'in başında bulundukları 
bu cereyan bUQi.in Garp ecrebiya 
tında en kuvvetli genç nesli tem · 
sil etmektedir. 

Tiri& a.-abl1at1aı okatalı• 

Topluluk edebiyatı başlıca iki 
esas taşımaktadır. Mevzu ve şekil· 
rle olan bu iki esas onu eıki edehi
vattan oüsbütün ayıran vasıflan -

dır. Bir eıki edebiyat eserjnde mev
zu fertlerin hayatıdır. Topluluk 
edebiyatında fert yerine cemiyet 
vardır. Mevzuu cemiyetin bir me-

Bir eski edebiyat e8erind~ fi • 
kirler, dıuygular şahsındır, bunlar 
yazanın veya şahsiyetini kendin • 
de topladığı muayyen bir kah!'a"! 
manm quyuşlan, düşünüşleri ve 
görüşleridiı-. Topluluk edebiyatın. 
da yazan tamamile bir objektif • 
tir: Ancak gördüğünü ve kendine 
gösterilenleri yazar, fikir yürüt • 
mez, toplar koyar. Böylece, ken
disinin dü.,ünüş, görüş ve duygu • 
!arını değil - topluluğun o mesele 
ile alakadar unsurlannı topladılr, 
ve bunları olc)uklan gibi aldlğı i
çin - topluluğun düşünüş, görü§ V$ 

duygularım ~östenniş olur. 
Anlatma yolu da eskisinden 

çok ayrıdır; 'rasvire, uzun tabii~ 
lere girişmez. Çünkü bunlar haya,. 
tın bize göründüğü reelliğinde 
yoktur, ancak r.eellikten uzaklaşıl
dığı zaman bulunur. Yeni rom88' 
cı yalnız gözükeni alır. Eski ro • 
mancıyr ruh araştınnalanna sil • 
rükliyen bir yüzün çizgileri karşı
sında onu yalnız bir şey alakadar 
eder: Göıiinen çi~ler ve hare • 
ketler. Bu hareket ve çizgilerde ne 
güzellik, ne duygu~ ne fikir varsa 
onlar tam bir objektif görüşii ile 
alımp konunca kendiliğinden er • 
taya çıkar. Güzellik filan yoksa, 
yazan onlaf\ ~üzel yapmak içbl 

Türkün kendi varlığından yarattıgı sonsuz 
vardır 

selesi, bize bir fikir-ve sonra his
verecek bir hayat parçası teşkil e
der. Eski eserde bir veya bir ka~ bir edebiyat kayna{lı 

ller ulus kendi edıebiyatrnı, liyeti, eski deştanlann ve sanıka· 
olab11dij'i kadar, uzak çağlara ların Aslııiler ve Sargon sülalesi 
götü~rek, insanlık ve medenilik zamanında biraz retüş edilmiş o
duygularının pek eskiden gelişti • lanlarıdır. Bunlann arasında bir 
tini anlatmıya, san'at ve fikir kay çoğu daha o zaman dikkate değer 
n&klanndıan, başka uluslara bol bir san'at fikrinin varlığına şahit. 
bol varlıklar sunduğunu göster • tir. Sayfa 108., 
rniye çalışır. "Plazgılar Asyadan ,gelmiş, Yu 

Tarihin alabildiğine ilerilediği nanistana ilk ve parlak bir mede
lttU~lere sığmıyan belgelerin top- niyetin unsurlannı getirmişlerdir. 
,.._fıa\a ııtltmrhın h~vkrra havkıra Bunların- naturalist bir dini vardı. 
°'V'~c \i:• ocaahıiaJc.- ft'-~~ ~ .... ~~~~~~·, 
nıaz suçtur ki • biz gen~ var lmv· ' ir1tlıler kültürlerine model 
vetirnizi Osmanlı edebiyatına ve- ve unsur olarak Kalde ve Etiler· 
rerek, Türk edebiyatının filan ve- den naturalist dini, tann ve şey -
Yahut falan ulustan etkilendiğini tan fikirlerini, çobanlık zevkleri -
•nl~tmıya çalışır, medreselerin ni, piktoğrafik yazıyı ... almışlar . 
kale yekuliisünden yakamızı kur- dır. Sayfa 166,, 
tarrnayı bir türlü aklımıza getir - Bir yandan tann isimlerile bir
nteyiz. .. .. .. . v • likte Girit ve Yunanistana giden 

Yeryuzunun en eskı, en degerlı Türk kültürü, bir yandan da Et -
edebiyatını, bütün dünya edebiya- rükslerin eliyle ltalyaya giıın~ o
tı~a kaynak olan Türk eserlerini, luyor. Romanın bu ilk kültürden 
hıç olmazsa gençlerimize göster - sonra aldığı Yunan edebiyatı da 
~ek, atalarımızın kendi düşünü - bu etkiyi katmerleştiriyor. 
tunden, duygusundan, hayalinden Bir de, "La civilisation chino-
:~~ran sonsuz bir kaynağın bü • se,, in şu sözlerini görelim: 
un ınsanhğı .~ladı~ı?ı anlat~~~, "~ndersona göre Çin medeni. 
Y~ln~z biz Turkler ıç~~ .. en bu~uk yetinm çıktığı yeri Asyanın içeri· 
bır odev olduğunu duşunmedık - )erinde, Türkistanda aramak ge . 
len sonra gençlere "Türk kültürü,, rektir. Göç dalgalan bu medeni . 
'ter<Jtfimize nasıl inanacağız? yeti ilkin Kansu çevresine ve son-

Tütk genci bilmelidir ki yüz - ra asıl Çine götürmüştür. Bu me. 
lerce yıl Batı uluslaıi edepiyatına deniyet, Garpte Çin soyundan ol· 
derin bir kaynak olan Yunan ve mıyan, şüphesiz Türk soyundan 
~oma mitolojisi, Türkün kendi olan bri ulusun asıl tekniğidir. 
~Iıtmdan çıkmış en parlak bir Sayfa 72,, 
edebiyatın örnekleridir. Türk ha· Bütün bu eski uluslann urasa· 
1albiln yarattığı bu ura.salar yer lanm, sanıkalarmı, ilahilerini gö:r 
)er dolaşarak dünyanın dört bu • den geçirecek olursak hepsindıe 
caıına yayılm~şt.ıı:. Biz bunun geç- en t~iz bir boya ile Türk damga
tiif Je>llan da bılıyoruz. Beş pro - smı gôtürüz. Yunanlılann baş ma
f~ yazdığı "Les premieres budunun ismi Zevs Yakutların 
Cİvfllaati~, . dan aldığım şu Süösö sözünden başka bir şey de. 
Parçalan bırlıkte okuyalım: ğildir. Yunan kadın tanrısı Eira 

"Bunun çıkışında asıl mezopo- Etilerin büyük kadın tannsı An -
t&mya üstünlüğü kazanmaktadır. na (Arı Ana) dır. Bakkus Ti.irk
'~yle olunca bugünkü bilgileri - lerin Baksısıdır. Bunlar yakıştırıJ. 
!hız. Diclenin sol kıyılarını çevi- mış sözler değil, belc-elere elaya 
ten Doğu yaylada, Kerka kıyıla- nan bilgilerdir. 
tında, Basra körfezinin doğu şi - Eski çağların etimolojileri, e
llli.linde, yani Elamda, Sus'un çev debiyatlan üzerinde daha çok dur 
t'e.Pnde bulunmaktadır. Burada mıyacağım. BunJann, noktası nok 
1atan Neolitik ve Enolitik ldlltü • tasma Türk malı olduğunu büyük 
liln bu.malan daha sonra zengin bilgenlerin eserlerinde görebiliriz. 
llezoı,otamya ovalarını ay • Biraz dahR aşağıya ineceğim. tb . 
QJIM•IE. Swiyeye, Kafkasya • ranil~n Tevrat (İbranice Tora. 

, Karadenizin cenubuna \fe şi- Ttlrk~e '.Türe) inden hnistfyan ve 
Hfte t:aiJacaktır. Sayfa 74,, fnitslftrilan din edeblvatlanns .,.e-. ,.. 
'11anıorabi devrinin edebi f aa- çen parçalardan bir iki örnek gös-

tereceğim: muayyen kahraman vardır; bize 
"Büyük kadın tann lştann aş- onların içi dışı, hayatları, ruhlan. 

kile gençlik veren ağacı bulan, d\ıygulan anlatılır. Eser bu kah • 
bunun hain yılan tarafından ka· ramanlann yaşayışlanm, hareket· 
pıldığını gören, toılardan kalın - lerini, düşüncelerini göstermek i
laşmış bir hava içinde yaşamıya çin bir çok unsur toplar ve bütün 
mahküm olan Gılkamış, ölüm dün vak'alar bu kahramanların etra .. 
yasına gitmeye mahkfun oluyor,, tında döner. Bir topluluk edebiya 
Le8 premieres civilisations kitabı- tı eeerinde bir veya bir kaç muay. 
nm 108 inci sayfasmdan kısaea yen kahraman yoktur. Hatta baş
aldrğım hu sanıkaya gene o ·kita· lay1p di.iğüınlenip biten bir mevzu 
b1:1J 1ıiti•~M~ıllt · fi.&; 10kiiırı ır..olaı bir ferAJ.p 
ri katalım: "Asyadan uzun ve . hayatı değil, topluluk hayatınm 
tik bir an'ane çıkmıştır. tştar, bir meselesi, bir sahnesi, fikir ve 
Havva, SiheJ adlarile anılan bü • ren bir parçasıdır. Onun için, e • 
yük tanriçe Asyada evrensel anne serde bu meseleyi an]atacak, or -
roliinü görmüştür.,, taya koyup gösterecek bir çok fert 

Böyle olunca "Hayat ağacmı, ler vardır. Bunlar topluluktan 
Havva'yı Ademi, yılan şeklindki ayn insan olarak değil, top • 
tblisi, Ademin cennetten, koful • luluk içindeki işleri, haı·eketlerile 
masmı, topraktan alındığı için bir cemiyet parçası olarak alınmış 
toprağa dönmesini, ölüme mah. tır. Bazan bu kahramanlar eserde 
kUm olmasını anlatan Adem ve iıderini e'Örünceve kadar dururlar. 

uğraşmaz. 
Yani ne...oluyor: eYni edeblya. 

ferdin ruh için değerlerine göre 
değil, kendisini çeviren dış değe~ 
terine göre çiziyor: Bu mevzu. An
latışa gelince; düşünüp yapmağl 
tamamile atarak, ye,rine olduju 
glbi görüş ve anlt.ışı alıyor. 

Bunlan, topluluk edebiyatı ro
mancılannı bundan sonraki y~ 
lamnızda birer birer gözden ge • 
çirerek daha iyi göreceğiz. 

Havva sanrkası Sümer Türkleri· 
nin büyük Gılkamış destanından 
alınmıştır. Topraklarda çıkan 
tabletler, bize bir tufan destanı 
veriyor. Bildiğimiz tufan sanıkaJ 
bunun biraz değişmesinden bqka 
bir şey deiğldir. 

Nizım Hikmet'in 
beiendi~i şiiri 

en 

Sümer Türklerinin lcaıtal ~ 
tında göğe çıkan bir Etena destanı 
vardır. Biz bunu Tevratta Hennoh, 
müslümanlıkta idris şeklinde gö • 
rüyoruz. "Eyüp,, sanıkast Orta 
Asyanm ''tztirap çeken adam,. 
destanından başka bir teY detfl • 
dir. 

Burasını klaaca geç~k en ton 
çağlara geleHm. 0 Tuan.uf edebi. 
yatı, diye uzun uzun anıatt;jı 

mız edebiyatın nereden geldfllnt 
anlamak istiyorsak hiç olm.,. 
Fuat Köprülünün Frarı$,lcl 
"Türk· Moğol şamanlıjmm tıU. 
lüman tasavvufuna tesiri,, kitabmt 
~özden geçirelim. Bu küçük eser, 
bize bu ~rolda en değerli belgeleri 
Yerecektir. 

Fransızlar, hiç de Fra11B1zcaya 
benzemiyen "İstrazburg andı., nı 
edebiyatltarınm ilk anıdı diye 6 -
vüne övüen ortaya atarlarken biı, 
neden en az yedi bin yılbk edebi
yatım rz hak km da gençlerimize, 
kısa <!a olsa, bir bilıl venniJelbrı. 
Divan edebiyatına o kad&r'gen~ 
bir yer açık bırakacak yerde, se • 

A. lunet Vlalnd 
(Batttı: 811. 1' SU.. 1) 

Nbım Hikmet, anketimizde ıörüldüiil üzere, "Du•ar,, 
iıimli ıiirini en çok beienmektedir. Bu tiirin içeriıinde t,ilhuaa 
tercih eltili parç&Jı olnaJQCularımıu veriyonız: 

Cevap o ,,,.,,., 
o tlaoorınıa, 

vıa •elir 6iu oal. 
Biaim hOHlinaiMelıi Au, 
ne 6ir tlin _,.,,.,..,. llamcnlı ocaJinılen, 
ne ile 6ir ,.,,..,..,. •inli ,.lıııınJGnılır .• 
O 7fllnu 

t..ıAin o dımlanılrna alnıındanJır. 
........ lto79ftl11r, 
hrp .. ,...., fl.,..lttir: 

""'"-'• ,..,......., 
yiiri791 fflftİJ'91in .. ... ,.,.nna. 
·sawn ,H, laareht .,., 
... .. " yennG rıhr, 
~ .. ,..,.,,., . 

.,. 6a ,,.,,,_,.,. alrar 

,okar 
alttır 
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Kralı yıkan dansôz ! 
"Bunu lıemen yırt • Ben taleheyi nasıl 
karŞıladımsa bunları öyle karşıla .• ,, 

~ 
·~J~ ·-

Kıırbacç 
Elden 

Ve Tabancayı 
Bırakma l n 

Uzun boylu bir adam, Münib} 
şehrinin bu:ı gibi soğuk yağmur
ları altında koşa koşa gidiyordu. 
Saraya yakın güzel bir konağın 
kapısı önünde durdu ve kapıyı çal
dı. karşısına çıkan hizmetçiye: 

-. Çabuk, dedi, Kontes Lan
dsfelt' e haber ver. Üniversite a
yaklandı. Bütün şehir isyan et
mek üzere. 

Hizmetçi tereddüd etti. Fakat 
içeriden sızan bir ses: 

- Geliniz Prens Valerstayin ! 
Dedi. 
- içeride bir kadın İri bir kö

pekle birlikte duruyor ve elinde 
bir kırbaç tutuyordu. 

Kadm devam etti: 
- Demek üniversiteliler ayak

landılar. Onlan yabştırmak İ§ten 
değil. 

Kadın, misafirine kırmızı ka
dife ile döşenmİ§, aynalarla sus
lenmiş salonu gösterdi. 

Misafir anlattı: 
- Fakat bu kıyam kolay kolay 

bastırılacak gibi değil. Ben ara· 
bama bile binemedim. Arka ao
kaklara saparak buraya gelebil
dim. Bu ayaklanmanın bir ihti
lale cevr~lmesinden korkuyorum. 

- · Muhakkak gene Jezoitler 
faaliyete geçtller. Köpeğimi fUD· 

b.rın boğazlarına bir saldırtsam !. 
Prenses anlatmağa devam etti: 
- Fakat Jezoitlerin bu iıle 

bir alakaları yok- Halk kıyam 

etti. Sizin bu memleketten çıkıp 
gitmenizi istiyor. 

- Sen bunu bana söylemeğe 
cesaret mi ediyorsun?. Seni ben 
adam etmedim mi? Seni hüku
metin başına geçirmedim mi? 

- Ben de size dost muamele
si yapıyorum ve sizden Münih 
ıehrini gizlice bırakmanızı rica 
ediyorum. 

- Gitmiyeceğim !. Gidersem 
Kral ne der? 

- Kral sizi kaybetmektense 
tacını tahtını kaybetmeyi gö7e a
lır. Fakat tacı tahtı kalmadıktan 
sonra size de, bana da yaramaz .• 

Kontes sözü birdenbire kese
rek sordu: 

- Üniversite talebesi ne isti
yor? 

- Sizin tayin ettiğiniz hoca
lardan kurtulmak. Her dershane
de kavgalar çıkıyor. Ara sıra kı
lınçlar, tabancalar kullanılıyor. 

- Çaresine bakanm ! 
Kontes ata binmek üzere oldu

ğu için süvari elbisesi giymiş, şap
kasından yüzüne yeşil bir tül sar
kıtmtf idi. Başvekile dönerek: 

- O halde ben üniversiteye 
doğru gideyim. 

- Ricae derim, sakın o tara
fa uğramayın. Sizi atınızın sır

tından çeker, size fena muamele 
ederler. 

- O halde arabamla giderim. 
Bir yıldan beri bütün Bavyera 

ülkesine hakim kesilen bu güze 
kadın kimdi? Bavyera kralı ona 
unvan vermiş, muhteşem bir ko
nak ve büyük bir maaı tahsis et-

mişti. Başvekil onun bendesi idi. - Bu kadın, Betti. Dans e
Fakat bir kemse de ona dair faz- demediği için Londra sahnesin
Ia bir şey bilmiyordu. Bütün bil- den koğulan rakkase! 
dikleri onun eskiden Lola adını Herkes güldü. 
taşıyan bir İngiliz kadını olduğu, Kontes geri dönerek bağırdı: 
Operada çalıştığı, Kralı llk görüş- - Yalancl herif!. Gel baka-
te büyülediği ve beş gün sonra yım ! 
Kral tarafından "en aziz dost,, Uzun boylu bir genç ilerledi 
olarak takdim olunduğu idi. ve yüzüne bağırdı: 

Kontes, konağından çıkmıştı. - Betti !. Bu memleketten çı-
Baıvekil: . kıp git!. Seni tanıyorum. Senin 

- Ama cessur kadın! Dedi. nasıl boşandığını biliyorum. Seni 
Fakat çaresi yok, bu memleket- Pariste de gördüm. Orada da 
ten çıkması zaruri! herkes senin dans edemediğini 

Kontes üniversite meydanına söylüyordu. 

vardığı zaman ortalığın kalaba- Kontes kırbacını kaldırdı, fa-, 
lıkla kaynadığını gördü. Araba- kat genç adam kolunu yakaladı 
11ndan atlıyarak yürüdü. Köpeği ve herkese dönerek: 
kendisini takip ediyordu. Gide - Bu kadın, dedi, Pariate 
gide üniversitenin kapılarından sahneye çıktı mı, üstünü batını 
birine vardı ve kapıyı kırbaçlıya- çıkarır, herkesin üstüne atar ve 
rak açtırdı . Kontes durmadan ta- bir kimse onun yüzüne bakmağa 

- Sana neler söylüyorlardı? 1 
Kontes cevap verdi: 
- Bir aralık yüzbaşı Jems ad

lı bir adamla evli idim. Onu söy
yüyorlar. 

ra boyun eğmeğe mecbur oluy 
du. Halbuki dün ne i·di?. Yüzb 
Jemsin bofadığı ve sok&ğa at 
ğa mecbur olduğu bir lrland 

lebenin, muallimlerin, profe- tenezzül etmezdi. 
sörlerin toplandıklan salona gire- Herkes köpürmü§tü. iki genç 
rek bağırdı: köpeği yakaladılar, bir kaçı Kon-

- Korkak herifler! lesi kapı dııan etmeğe uğr8.§tılar. 
Kontes otuz yaıında var yok- Birdenbire manzara değitti .. 

tu. Yaratılış bakımından mükem- Herkes sustu ve herkes geriledi. 
meldi. Çevik ve prüzsüz vücudu, . Kral Ludvig İçeri girmişti. U
maaalların ilahelerinden farksız zun boylu, parlak gözlü, sert ba
yüzü lJulu tlu mai gözlerinin ateş krşh mağrur Kral, tebauına ba-
saça~ hiddeti, yakut renkli du- ğırarak hepsini susturmuf, kolu
daklarmın kıvrılııı onu bütün va- nu Kontese uzatarak: 
ziyete hakim etmiıti. - Madam, saraya buyurun! 

Kontes emretti: Demişti. 
_ H"E:piniz de işinize bakınız, Çıkıp gidiyorlardı. Fakat Kon-

i§inize gidiniz!. Yoksa siz bilir- tes, kapıdan çıkacakları sırada 
• · ' durdu Kralın belindeki taban· sınız .• , 

Kontesin sert ve şiddetli cayı çekti ve ansı~ın dönerek• k~-
sözleri bir aralık herkesi susturdu !abalık salonun içine ateş ettı. 

ve yıldırdı. Tam geri dönüp gi- Sonra Krala dayana~a~ çıktı. 
deceği zaman salonda bir ses çın- Kral, Kontesle bırhkte araba-
ladı: sına girdikten sonra sordu: 

Fakat halk Kralın arabaımı 
da taşa tutmuştu. Kral, araba
nın perdelerini de indirip araba
yı son süratle sürdürdü ve bir an 
evvel saraya sığmmağa baktı. 

Sarayda herkes tela§ içinde 
idi. Ayan toplanmıt ve bu kadı
m memleketten çıkarıp atmağa 

karar vermiş, Kralın yazıhanesi-
··- ,, ................ aıu ... ,._~ 'h:.u.aa.u&uq&.u. 

"Alla.hın inayetile Bavyera 
Kralı olan Ludvig, Kontes Lanas
felt'i Bavyera tabiiyetinden çıkar
mııtır.,, 

Kontes bu kağıda bakarak 
Kralın kucağına attı ve sordu: 

- Beni seviyor musunuz? 
- Evet, fakat halk.. 
- O halde hu kağıdı hemen 

yırt. Bunların karşısında yenil
me. Ben üniversitedeki talebeyi 
nasıl karşıladımsa, sen de bunları 
öylece karşıla. Kırbaç ve taban
cayı elden bırakma! 

Ludvig: 
- Seni katiyen bırakmam! Fa

kat dinle! ... 
Kral, Kontesi alıp pencereye 

yaklaıtırdı ve: 
- Çok yalnızız, dedi. herkes 

bizi bıraktı. 

Kontes pencereden dışarı ba
kınca hayatında ilk defa ürperdi. 
Sarayın kap1larını ancak bir kaç 
asker muhafaza ediyordu. Miid· 
hiş bir kalabalık bağırıp çağın 
yor ve vavas vavas ~arav1n avlu
sunu dolduruyordu. Ortalık karar 
mış, sarayın henüz yakılan lam-
baları. saraya hücum edenlerin 
kınından sıyrılmış kılıçlarla ta
bancalarla geldiklerini gösteri· 
yordu. Askerler dağılmış ve hal
kın içine karışmıştı. 

Lüdvig Kontese bakarak: 
- Görüyorsun a, artık senin 

için yapabileceğim bir şey kalma
dı. Hususi kapının anahtarları 
yanındadır Oradan çık ve ken
dini kurtar! 

Kucakla~tılar ve süratle ayrıl
dılar. 

:f. ~ ~ 

Kontes mağlup oluyordu. Hem 
de bir Kralı ve bütün ülkesini ele 
geçirdikten, bütün bir hazine 
ve bir saraya hakinı olduktan son-

kadındı. Avrupanın bütün Dl 

kezlerini dolaşarak kendini d 
söz diye satmak İstemiş, muv 
fak olamamıştı. 

Kendini topladı ve köpeğ 
birlikte karanlıklar içinde kayb 
du. 

O gece halk, Kontesin ev 
yaktı. Evin duvarlarım süsliy 
resimlerle bütün muhteşem ef 
kut ulıuuııo. YA..:.vlcıu """"""'!!:- -·· 1 

parçalanmış, Pariste, Londra 
yapılan mükellef tuvaletler al 
\ere atılmııtı. 

Kontesin taziz ettiği bütün h 
tıralar da yok olmuştu. 

Kontesin evine hücum ed 
kalabalık arasında uzun boylu 
adam, eline geçirdiği her şeyi 
(evlerden kurtarmağa çalışıyord 
Bir kimse de bu adamın Kral Lu 
vig olduğunu tanımad1. Bi7~ 
kendisiydi ve zorla aynlına 
mecbur olduğu kadının hatıratı 
kurtarmağa çahııyordu. 

l v1 Bir aralık Kra m tam ayag 
cuna bir ayna atıldı ve parçala 
dı. Kral aynanın parçaların~ 
sakınırken birinin kolunu çektı 
ni hissetti ve baktı. Kontes 
kendisi idi. 

lkisi de yakıp yıkmak He ıne 
gul olan halkın arasından ayrll 
rak sokağa çıktılar. Sokak be 
boştu. Soğuk bir rüzgar e!iY0 

du. Yürüdüler. Kontes, Yr 
... it d 'ı• r cl bir lambanın ışrgı a m a " 

rarak duvara asılı bir levh 3 'r' 
kudu. Levha 18 mart 1848 t.a 

hini taşıyordu: , 
"Kontes Landsfelt hala p"~ 

tahtın ve Bavyera memleket;rı 
huzurunu bozduğu icin bütiif1 ı 

' ''1e bıta ve adliye bu kadmt ta~J 
k'f ve e her nerede bulursa tev 1 e 

• o , .. ct•·r .. yakın kaleye teshre m mı 
Levh ...... m :. l~mda Kra..hn 

znsı görülüyo··du. 
Kral özür diledi ve: 
- Beni zorladılar. 

nımda kalaydın, !onuna 
imzalamazdım. 

Kontes cevap verdi: Se 
- Ben işte geri döncHinı 

- ı p oln1ll de tahtı bırak ve r.:ag u 
kabul etme!. 

Kral scrdu: a 
(Sonu 12 inci sayfa a 



[Fiimde 2s Rahıbe/ 1 
Rahibeli filmler, görülmemiş şeyler 

değildir. Hatta baş rolü rahibe rolü o. 
lan filmlere de rastlanıldı. Bu arada 
sessiz film zamanında Lilyan Gişin, 

ıcsli film zamanında Helen Heysin çe. 
virdikleri 'Beyaz Rahibe., filmlerini 
hatırlıyoruz. Birkaç sene önce de Do • 
rotea Viyk, Holivudda rahibe rolü oy. 
namıştı ı 

Bu yolda filmler çevrilmekle bera • 
bcr, bunlarda görünenler, hep rahibe 
kıyafetine girmiş stüdyo mensuptan o
luyordu. Manastır mensuptan, filmde 
görünmeği dine dokunur sayarak, bu 
Yoldaki baş vuruşları hep red cevapla. 
tile karşılıyorlardı 1 

Bütün güçlüğüne rağmen, geçende 
bu iş başarılmıştır. Bir Fransız filmcisi 
olan Rober Aleksandr, kilisenin müsaa. 
dcsile, ''iyi çoban .. manastınnda yirmi 
beş genç kızın örtüye bürünme ve ye. 
trıin merasimini filme almak imkanını 

bulmuştur! Kızlarla ailece alakası olan 
birçok kişinin, bu sırada demir parmak. 
lık arkasında ağlayışlan da filme geç. 
trıiştir. Manastırda alınan kısım, şimdi 

"Manastırlarda hayat., filminin bir saf
hasını teşkil ediyor 1 

Filmcilik tarihinde ilk defa olarak 
kilise tarafından verilen mUsaade ile 
bir manastırda rahibelerin iyin sırasın. 
da filme geçtiğini duyanlar, bu filmi 
görmek için kuvvetli bir alika duymu1-
lardır. 

Con Krolord, yatakta ve Edna Mey OliıJer, ayalmcantla. Bu, "Hayahnın kadını,, isimli filmden 
bir ıalıneclir. Fanni, Mar.iyaya ıöyle eliyor: "Bala.etlerim, ki bu delikanlıya tutkunmn !. Öyle ele· 
ğil mi?. Lakin, üzülme, güzelim, o da ıeni ıeviyor!,, Con Krolorcl, bu lilmincle Robert Montgomeriye 
qtir. Fakat, arada baıka bir erkek daha var: Franıot Ton! HOf"giden yıldız, zaten birçok filminde 

böyle güç vaziyetlerde kalır! Uzer ve üzülür! 

~ört Bir 

Çekilen Yıldızlar, 
Şimdi 

Ne Yapıyorlar? 
Vaktile film sahasında çok methur olan yıl

dızlardan bir çoğu, bu sahadan çekilmiş bulu. 
nuyorlar. Her biri için muhtelif sebepler tes. 
bit edilebilir. Fa~at, bu ciheti timdi bir tarafa 
bırakıp, utık film çevirmiyen yıldızlardan ha.. 
sılarının şimdi ne yaptıklarını töyle bir gözden 

ıeçirelim. 
Bunlardan, 1921 yılında "Seba Melikesi., fil. 

mini çeviren Beti Blayt, bugün Kalifornyada 
bir çiftlik idare ediyor. Bu, tavük yetİ§tirilen 

bir çiftliktir Ye yıldız, çiftliği idare hususunda 
çok muvaffak olmaktadır. "Bu artist kadın, iş 

adamı olarak da başanh .. deniliyor! 
Burada en son "Güzel Fatma., filminde gör. 

düğümüz Klara Bov da, bir çiftliğin idaresini 
.ele almıştır. Bu kabına •ığamıyan, cıva gibi 
kaynıyan, delişmen, hoppa yıldız, yeni işinde 
pek uslu, akıllı davranıyormuı. Hem çiftliği 
çekip çeviriyor, hem de bir ev kadını gibi öl. 
çülü yafıyormuş. Onun başında bulunduğu 

çiftlikte, yalnız tavuk değil, türlü hayvanlar 
besleniyor, yetiştiriliyormuı 1 

Çiftlik idare eden yıldızlardan biri de, Vil. 
yem Dunkandır. Film çevirdiği zamanlarda 
haftada 600 sterlin kadar ücret alan bu artistin 
çiftliğinde bol bol inek varmış. Artist, inekler. 
le uğra§ll\a işini bir angarye gibi yapmıyor, bu
nu "Başa gelen çekilir:, mahiyetinde zoraki 
yapılan bir iş saymıyormuş; bilakis bütün gün 
ahır ahır dolaımaktan derecesiz hoşlanıyor, i. 
neklerin vaziyetine pek yakından alaka göste. 

riyormuşl 

Rudolf Valentino ile birlikte 1921 yılında 
"Şeyh,, filminde oynıyan yıldız, Agnes Ayres, 
Nevyorkda bir gaz şirketinde çalışıyor. Bir za.. 
man Amerikada hemen hemen Meri Pikford ka.. 
dar tanınmış olan Ella Hol, kadın elbisesi satan 
bir mağazada elbise satmakla uğraşıyor. Ayni 
zamanda çocuklanna bakmaktadır. Kendisi, üç 

çocuk annesidir t 

1 Mühim Bir Keşil/l 
Londrada iki perdeli bir sinema açıl. 

mıştır. Sinema salonundaki iki beyaz 
perdeden üsttekinde muayyen mevzulu 
film gösterilirken, alttakinde de hava. 
dis filmi gösterilmektedir 1 

Bu iki çepheli görünüş, pek hususi
yetli bir vaziyettir. İkisi bir arada 
oluştan başka, havadis filminin, hadi. 
seleri sicağı sıcağına göstermesi imkanı 
bulunmuştur. 

Mesela, seyirci, muayyen mevzulu 
filmi seyrederken, dişarda bir hadise o. 
luyor. Seyirci, her hakkı sinemanın sa. 
hibi Mister Ceymse ait "Sinetop,, adlı 
lilet vasıtasile, bu hadiseyi oluşundan 

birkaç dakikalık bir zaman sonra jurnal 
perdesinde görecek, öğrenecektir. Bu 
keşfin, yakın hadiseleri olduğu gibi u • 
zak hadiseleri, bütün dünya hadiseleri. 
ni son süratle yetiştirmeğe yaraması, 

daha şümullU neticeler ortaya koymatı 
için, uğraşılıyor! 

Londralılar, yeni açılan sinemaya 
karşı fevkallde alaka göstererek, adeta 
akın akın gelmişler, birçok kişi yer bu. 
lamıyarak ölmüş, birçok kişi de ancak 
bir hafta evvelinden yer peylemek su. 
retile içeriye girebilmiş, yeni keşif hak 
kında bir fikir edinmek imkanını bul. 
muıtur. Yeni açılan sinemanın ilk pro
gramlarında yer tutan filmler, "SilAh 
baıına ı ... ''Prag talebesi,, ve "Marta. ı 
filmleridir. 

Marlene Diytrih, •on zaman
larda fU veya bu filmde rol almalı 
bahi•lerini hemen hep yan çiziyor. 
Daha ziyade çocuğile, ev iılerile 
ve giyim kutamla mefgul oluyor. 
Arka•ınclaki "maroken gri,, tay• 
yör, keneli bulutuna uygundur 1 ı 

Meloin Duglasla Vörciniya Bru•, "Tehlikeli dönemeç,, filmi· 

nin bir ıahne.inde. Tam "Tehlikeli dönem~,, de bulunuyorlar! 
...... --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:........::..:_:_....:..._..:..;__~__:_~..:..;__..:..:....:.~..:.:.:..:.....:..;.:.ıı...ı...:ı:...:..~~~~~~~~~~ 
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1 iyalromuza dair bir düşünce 
························-······························-........................ __ . 

San' atkar Şadi ne diyor? 
Artistlere ya çok maaş vermeli, qalıut 
hasılattan hisse... Mulısin/e B11hzat da 

sık sık rol almalı I 

Bir çocuk 
Diri diri yanıp 

kül oldu 
S11ularıının Anlan köyünden 

Mehmet ojlu Muıtafa karııı Fat· 
ma d&rt 1aılannda kadar bulu· 
nan ~ocufu Ayıeyi ocak batında 

KURUN'un hizmetleri _ ....... -.. ·-·-·-··----. ........................................... . 
Hasta mısınız? 
Doktorumuz size 
parasız bakacaktır 

lıtanbal ıehir tiyatrosunun bu uyurken 1:urakarak komıuya ıit· 
ıene mali bakımdan iyi randıman mittir. Fatma birkaç ev aıırı olan KURUN okuyuculan için temin et tifi hizmetlere ve faydalara bir ytı\itlM 
vermediği bir haç gün önce ıehir bu evde bulıur çekmit bir hayli daha kabyor: Paraııs muayene .. 

t rmuft KURUN hekimi pazarteai ıUnleri ı aat 14 den yirmiye kadar Aıtkıra cad • 
mecliainde konuıulclu ve teılbir a· zaman o u ur. d · d k. . . ı 

K d 
, , , b' . d:ı_t Hln e l ıdarehanemizde cazetemtdn stanbulda Oturan okuyucula.nnı, CUtftlf• 

hnmaın istenildi. Bu arada şehir ~mfu .• •tını ıtır ._ en ıo~· teıi ıUnlerl de cene ıaat 14 den ıo yek adar tlsküdarda Ahmediyede ec:11nı ,. .. 
tiyatrom aanatkiirlarından Vasli ra evıne dönmüı, fakat odaya ıı· nındaki 20 numaralı evde UıkUdarda ot uran okuyucu~rımııı paraaız mua1erı• 
Ue Hazım'ın ıefenlerJ• bir gaze· rince çocufuna çok acıklı bir hal· etmeyi kabul etmiıtir. 
leye beyanatla bulunarak hali• de bulmutt\lr. Kadık&ytl n elvan okuyucularımı• için de ayrı bir cün ve saat tııbit edil 
rinden memnun olmadıklarını •ÖY· Çünkü kadıacafız birkaç uat mele üzeredir. 
leJiltlm için onar günlük parala- 6nce ocak '9aııncla uyurken bırak· KURUN'un bu yeni hizmetinden iı tifade edebilmek için yalnız KUltUN .. 
nnın ke.ildiği de yazıltlıı beledi- 'tllı Ayterf bir ldhnür yılını ola· kuyucuıu oldutunu iıbat etmek, n11rıd itecek kuponlan toplamak yetectktif• 

U Yedi ıilnlUk kupon bir defa muayene i cin kafi ıelecektir. 
)'enin tiyatroya yaptıiı Yllt'dım ve rak ıirm ~~r. k Kuponlann neırlne yarmkl ayımıs dı baıbyoruı. Bunları kesip .. 1stayınıt1 
ıelair tiyatroaanda birlı~ yıldan- Fatma uu feci manzara arı•· 

~~~~~~~ ~~~~~~.ı··············--------··· 
Ja bir kuım ıanatltarların mali kırmala 'baıluuıtır. · T d• •• , .. •k• • b • 
noktadan hallerinden memnu" ıö- w. Annenin bu acı haykmtlarını 1 81 IYO DUO 1 IDCI eyannameSI 
rünmemeleri cofru mudur? Şehir Bay Satli duyan kaJlüler eve k09mutlar, .. ·-·-·-····.. '"_ .... _._ ..... _ .. , __ ,___ -

tiyatrosundaki raibetıi:z.liiin ... Tiyatroya daha fazla yardım rarclüklerl tüyler ürpertici man· ''Pa JaA tod b• d WWll 
INpleri ne olabilir? Varidat .temi· yapılamaz demiyorvm; yapılır; zara ka.,1111nda tatınp kalmıılar· r men a Jr a 81&• 
ni l~rt ne yapmalıcır? Son gi.in- ancak lstan~I belediyeıi, bütçe· ...... • ... ----------
lercle reımi ağulmcla lromırulan sine göre muavenetin bamiıini çok çalıtır, muvaffak olur. Fakat 
6a maelel., lealılıınJa asrın •· yapmaktadır. Ben bu rabmı İı· bugünkü .-O•• l»lr memur ıibl 

asla serbest değildir,,, 
mtınlanberi ıalane leavah"tlan av. t" d l • b kıız L...::.I rum 

, ., 111ar e en erı a uu u . buı~uint taas1m ec1ea •natk&r ''Daı·ma fle lıer ger Je şu"plı• •ıebuıluJ!lu 
nlntlf o)an eıW hir ıanafWnmız Eğ~r tehir tiyatroıu bu kadar verılen eıerl OJllU', ona ıBre plı· Qj ..-;•• IQI • 

ne '1liılinliyor yardıma raim•n raibet ıörmil· fll'. bir adam hakkında uvandırdılı 
Bir arluultJfllfllS l1ı rnal,Sltasa yor, itini bataramıyoraa bu11un ıe· S1Tuı ı•lmltken'pmu da .a,Jl. .., • t / k ·1ı t • d • 

ile Bay Şodi'yi ~,_., etmiı "•o- bebi illaresizliktir. Dahasını aöyli- yeyim: R•INtaislilin fdllillmn· lı.lma SlZ 1 nı age SIZ ır,, 
nanla 6ir mülôltat YGPmtfhr. Ma· yeyim nıi?., Ben Darülbed•Jiin den biri d•eok kıJmetli •natklr Eıki P'ran111 Baıbakam TırdiyiS'nün § Ben hiç bir vakit mnld 1111' 
luırririmü ba müldlıaıı t67'e anla· rağbetsizliğe ıitmeıini aanatklr- olan Ertutrul Mubıinln bilJUk meb'uılulrtan çckildili ve yeni intiha • ruına kapılmadım. Çok def• W 
h)'Ol'ı ların kendilerine yapılan muave· Behzadın .....,.~ıkamamlarıdır. batta namıctlilinl Jroymımata karar na yapılan neANt teklifi-tal W 

Sahneden ,.ekildikten on -ı netin fazlahflnda huluycmmı. • M h • ... u.. -•..a•- verdillnl, bu huıuıta bir beyınnamı dcln•-ü dd tt" 1117 el ld-
7 #• u sın en ..... aauw, IOnra re· nqreyledllinl evvelce yumııtılr. Tırdle re uw •re e ım. • , 

aonra lltnirrefik Ahmet Nurinin - O halde halkın raibetini jiıördür. Soara flhntl rejiılr· yiS bu defa Udncl •• bUyilk blr beyan • lto'aun, api Hnede ICh•ı•t•' 
ölümUnUa yıl danibnU münaH1'e. çekmek için ne yapmalıd1T?.~ lükte deiG, ütlrllkte J&pmlfbr; name daha neırıdırık aon karannm 11· mm, 11199 ela Milran'ın, llD 111 
tiyle Ankara Halkevincle opa· - Bu balkı çekecek piyealer, neden ıık,,. .....,, ,rlanaı? babı muclbttlnl uıun uıadıya ilah tt • Puftlabre'nin, 1930 da $otaa'• 
nan "Sekisinci,, piJainde Habip eserler oynamak p.rtiyle kabildir. Bisim memlekette rejitirlük lcln mittir. Bu beyannameden b11ı fıkralan 193,t te Fllnden'in, 1131 te ..... 
Neccar rolünü tekrar Jatatan kıJ· Bu eserler de töyle ıeçilebilirı Da. 'bir intihap J&pılu Mubllnin Jca. a .. tıya nakledlyoruı: ıon ye Laval'in tekliflerini,. ..... 
•etli •natklrm11• IHIJI Feah riilttedaylla te.W.denbel'i hanıi z•~l\i•U:. -.ıpiJI &kal PJllh Otuz 1'e111ldanberi benim aley. tim. 
sinema11 üıtündeki daireıinde zi. bipealer it yapmıttır? Bir eser çok d•ha yüktektlr. Bunu aöylemeyi l1ımde 'WOcum eclitnforln liepıi1Syl! § Ne yaJcit ki bir adam ~ 
Jaret ettim. Ziyaretimi 6nce tele· oynanır, fakat rafbet gi>rmlyebi- bir borç bilirim. adamlardır ki bunlar muhtelif ıe· mento ba1atma temaı eder, _.,, 
fonla halter vermtı, ricalarımı lir. Bu itibarla bu eserin temıil Bununla beralMr DarillbeclaJi tem. killerde hapiı cenıı ılnnllflerdir. lekette filphe ile karııla91r. 911 
kendiıine bildirmiıtim. Sahneden batına le haıılat ıetirdiiini ıöz Ö· ıillerinde •pılnclen ltir Muhılnl Bu ıibi adamların ı&ıterdl1de- llJlecllll ftldt fllphe edilir; aalll' 
aJl'ıldı ayrılalı tiyatro bahialeri nüne almak lizımdır. Tabiatiyle muul ediJontk, ... fle tayliye. ri clilf~anbk benim için bir teHf· set olclulu, melNı olmak, •• 
etrafında hiç bir ıazetecl1• tek bu eıerler, tiyahoda oynanmaıı· ylm Muhılae-7akıtm11acak ltirçok tir. kalmak i•tedltl vakit tUphe e4fi 
kelime taylememit olan eanatkar, na cevaz Yerilen piyesler olmalı- eseTleri de t&UJonas. f lusDa benim müdafaa etti· llrı aurr olclalu yaJcit ıOphe .il 
doetlutumusa raimen ıene •Ukt- dır. Bence tiyatro eserinin mutla. - Metell • ıiltl ...,ıer? lim fikirler ltende J'911i haıd ol· llr, nazırlıkta kalmak leteclill 
tunda devam etmek için ıarar edt. ka tiyatro ıııefhumu ile kabili telif - O.,.,._.. lalar ..., ele· mut dUtUnceler delildir. Ben on· kit ıOphe edilir; 1'1r daha naifi' .. 
yordu. Ben de mukabil nrara ı•· olmaıı lazımdır, iil, birer earkılı ormclur. Ben ları lteı yıldanberi müdafaa edi- iıtemeue ıne 1Uphe edilir. ,,. 
çince nihayet rası oldu. - Fiyat ucuzlarsa raihet artar Dariilbedafl•• operet OJll&Dma· yorum. ima •• her 7erde ıGphe ••tlltf 

llk olarak 111 ıuali ıordum ~ mı, bu bir aebep olamaz mı? 11na katiy• taraftar .ı.tllim. o. § Benim mebuıluktan çekilitim Mebaılulun 1'ir adam ha~ 
- Şehir tl1atr01UDda .. natk&r· - Olur .. , fakat ben hır akıam peret heıa ,., h- Mr eleman iti· ltir ıon delil, bir bqlanııçtır. uyandırdılı ltimatlıslık nlhaf-" 

lann lbnn ı•ldltl clerececle hlma· ucuz fiyatla •er ıöaterilmesine dlr.. O.,..ı teri»lJ• edllmlt Hl f Ben mebualuktan çekilmekle ılzdlr. 
1• edilmeclill iddia ıdiliJor. Bu· muarızım. iyi eser, fiyat pahalı ol. demektir. Kaclınlar ... Wrl mU.· mücadeleden kaçmıJonam. Billkiı 1 BUtUn Frauıalar par~ 
ıUnldl himare klfl midir, nok•n sa da seyirci toplar. Rekllm için te1na hancltl11cl• MI YVT.. daha iyi nıru11nak için hazırlanı· içti .. hallncle llulun4alu 11-

1111dırT ıöyleıniyorum. G~nlerde Mu. - Ti;ratro .-eld•W hakluncla Jorum. memlekette hunr Ye rahat ... f' 
SahHDln •••le •e elemlarl için· nir Nurettin ıinemamda bir kon. ne deninlsf § Ben artık neHretlerin uran· wr edemezler. Ancak parla._., 

de Mnelerce ptUIUf olan muha0 ıer verdi. Daha ••el kenclitiyle - Ti,._ müteM elıemcllr. enıiıliklerl içinde vakit kay1'9t· tatll kararı Yerdltl saman ~ 
talmn ha sualim Usan• IJlr llıl da. fiyat meıeleıini görüıüyorduk. Alayk aldlrle llllınclan aonra ti· mek iıtemi:Jorum. Parllmeto ha- de bir rahabııhk hi ... derllr 
kib ıuıtu. Sandalyesinde ıerili- Ben onun koydulu flyatlan paha. yab'oyu iclar.,.e, ,urtltml1• imkln yatında elueri1a oldutu ıilti be· § Bu memleket halkı faall,.t ~ 
Jerek fU cevabı verdi; lı buldum; o 11rar etti. Nihayet yoktur. Çiinldl t11atro lcUltür lti· nim dliıUndilltbnU dütilnmiJen, de birçok hariı inunlar si•~! 

- Gazetelerde okuduiumuza ıes çıkarınadını; ıade gelenlerin dir. Kültünü ldmtenin orada lıi anim yapmak iıtediiimi yapmak tür. Mebaı olmak iıtl1n .. ~: 
ve iıittijimize ıöre belediye tehiT az"'Olacaiını ıöylediııı. Neticede yoktur, iıtemi1•n adamlarla ballı ltulun· ler, nasır olmak iıti1en ........ .-
tiyatrosuna ıenede yetmiı bin Ji. Münir hakh çıktı. itte pek yakın Mektep açmakla da lıtidadı mak artık yetitir. Mebuıluk 11n•· hükGmet relai olmak lıtl1n 

"b" k h fına kartı halk aruında Hılenen ~-..,,,,,. ra ı• ı pe mü im hir .,ardımda, bir miıal... meçhul bir iu)amı .... melctebe a· ha lar ıBrmüıtilr. Bir ,Un '91r a.....-: 
fedakarlıkta bulunuyor, Bu, bele· Fiyatlar haftanın muayyen ıe- lmdıiı gibi alarak Jetittirmek lı· itimatııslıla ta mmill etmek Y•· ne mebuı, ne nasır, ne de L:"""--ııd
diyenin yapacap asamt .mu&••· CMDrincle mutedil bq Jtaltle tncl. ttmek, • ka aktlr olacak· tiıir. Artık bundan ıonra Hn leli olmak lıtedifini ılrtlrM ...... ~ 
nettir. Tiyatroda ca•:r,•r •• d· rilmelhlir. Evelce ot•• slltl, 1111 demek .......... Mr ıeydir. ltoıuna vakit lcayltetmek lıtemİ)'O· bu idare makineılnin 1t...W 

1 •L•-ct il • ı~ .-.t:ıiıL. rum. Hürriyetimi, nüfusumu ft· L 1· yatrOJU HYn er .,..,.. ,.,. mOte· mua im, taıelte, ., r ada~ la alRW fapamasıı· 11osuk bir t•J o dutunu •• ...... 
tekldr kalmab.lırlar. Bea "91ecH~ &il yapılabilir. s_... '*' ms. Y alaıs f•tl•at tallalclcuk e· da etmek iattmlJonrm. hareketten kaldılmı clU1U11Ur P" 

yenin '9unclan faıla JUdna ebn•· 4e, dramda, kome•kll fi~ . .._tr-1. 6ıce h• eahnıde, hem mektep· § Parlimentoda '9ir adam aıla o Takit aCSrlenen il.O cllalel'• 
sine imkln tuanur edemiyorum. tlkliliai de dolnl ........... rtrat çalııtınaalı, 1tu ıUNtle Jeni el•· ıerbeıt detllcllr. Orada aclet hl· § Herkeı ıaıu1or, M••• "'; 

DariilHclaJi t•ıekkül ettiti A· detitlkllllMJirclnfa.Wr Jnıı•4n •nlar ndttirm•lhllr. Ben yafta kimdir. Hlkim olmak icin adet. ben de mutlaka auamalı •'"' 
man tabtlıatı altın olarak 3.000 aaalclatmt11na ela Mr 11L_.ir, el l .ı ... ~ .__ • t' Y 1 leri kazanmak llsamdır. B h' L• -LI. d .. __ j._. 

_,.. an ar..._ "" pemıt ır. • nıs § Şimdi Puanlcareyi 11Srilr rlbf unu ıç Dlr ..... t 11......- ~ 
lira idl. Kilıt, altın farkı olun· - Raibetin, clolay11i1lı T~ ahnede eJlılJU ıençler için ti· oluyorum. Za•allmın ı&zlerl § M ... leketin lclar .. incle ...... .-
ca tahat1&t ancak beı bin lira ol· datın, artmuı .trafıncl • 1 .. hakkak llsım· acılar i~inde •anarak bana bir -''n d•liılkllte ihtiyac ltulunduı-:,.., 
du. Bu ela muntasaman verilmes tüncelerinls var amlsrT "' J ... ita cletiıiklili ancak Mssat 
di. O uman araansda arkada,. - Vardır; o ela taı - inin nyeıhtri hakkında 9ilyle d.iy~rd~: "len her teJI 01• lelcetln kencHıi --bilece .... 

... _. . ., p dulu ııltı hahne l»ırakmala mec- ,._.,-
larta kOIRlfUrlcen t ,.Şu DarUlb. lara ya cok ,ulrMli maat ı~r-ını7. • ni olarak ude •-lekele 
dayl tahılatının yirmi bin lira O· yahut da ktndllerlal hilli11du1 - P•k lauınludur. MUıahaka -~!'~m.,, caat ecli1orum, parl&ıaentoP ~ 
lacafı rUnD acaba ılrec:ek mi· hf •N&lar etmeli. lu tekilde aitÜt· ~ıp mu.......Wlere .. er yazdırd· Beni ı•n• l.U,.Uk bir ııesaketle fil, o parl&mentop ld or..ıa ~ 
yiz7,, derelik. Bu liıii ta11iyenler ler it bata clU.ilnce canla a.1• malıdır. teıyi ederken ıunlan aiyledi: Hnim 7apacaiım h~ Wr.., ......-
araımcla timdi ıehlr tlyatroıunda çah,ırlar, beienilecek ..., OJ· Sahueclerı ayrıldıktan ıonra - Ben itlerin içyüzünü bilmi- mam19t1T. BugUnkll deYlet ...-
çalqan arkadaılanmıı da Yardı. nartar. Bu takdirde ıalane•• çols 18' def ti1atro meHleleri t'tTa. yorum. 14'ittifime ,-&.. ..etal• lltntm tamamen bozulına•- ~ 
Ve onlar tahıiıatın deiil virnıi kuvvetli eıerler röriilebHir. Kir fınd" ... ..,.., 1anatlclr SacH MJUt •-'l1oraa, ...,. • ., ...... 9' elarak h--•~··~-~· ı.tıı.r1J"1l~. 
bin, &Jtmıf, 7ebuİf bip lira oldu· 9luraa ıanatkar fazla para ahr,, bütü9 0emne enap Yermekle olmaaıaf, -D faaJl1et Ye iM 

-~•~~--a-~_u_~_! ________ ~_h_a_~_z_~_~_m_a_k_lı_·m_id~b~l_e_d_a_~~~~~~ ~~~ ~R~Wu{~~~~·~ 
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1940 HARBJ 
Otuz Sene Sürecek 1 

F E iV 
• 
insanlık alemin~ 

nereye 
götürüyor? 

Meşhur romancı 

VELS 
lr.orkunç bir mevzuı. 

ele alarak .• 

londrada gösteri
len bir film •.• 
lngilterenin meıhur muharriri 

\\r ellı'in sinema için yazdığı "Ola. 
Cak §eyler,, adlı f ılmi, bir kaç 
tiindenberi Londrada gösteriliyor· 
londra gazetelerinin verdiği ma
l~ata göre film 270,000 İngiliz 
Utaıına mal olmuıtur. Film dok
~n dakikada temaşa edildiğ; için 
er dakikası 3000 İngiliz lirası 
değerindedir. 

Filmin mevzuu, 1940 da başlı· 
l'au ve 1970 de biten bir muha
tebedir. y..r ells, bütün bu müddet 
~rFında insanlığın geçireceği bü
•'i'k deği~iklikleri göstermeğe ça· 
~I 'nümüzde otuz kn- yı 
içinde başlarından geçmesi muh
temel olan bütün hadiseleri tasvir 
'ltnek istemiştir. Gelecek nesil · 
~ na:u) giyinecek, nasıl yeyip 
~St<:ek, nasıl düşünecek? Bütün 
11\lnlar '" eJls'in mevzuu dur. 

'Vels'in aynı derecede <Chem · 
~İYet vercli[!i bir nokta. önümüz
~'ki yıllarda fennin inkişafları ve 
"ll inkişafların insanları nereye 
tC>ti.ireceğidir. Fenni roman yaz
~llkta büyük bir hüner sahibi o
'"· bu yolda bugün yazı yazan 
~tJh.,rr\rlerin en kuvvetlisi sayı -
• il \Ve Us, bu son eserinde fennin 
~tikbalini de göstenneğe muvaf · 
llc olmuştur. 

Welts, tayyare ve zehirli gaz 
tQ\Jharebesi ile diinyayı mahvet
tiltten sonra yeni bir hayat kuru
)~t. Mim için çalışanlar; tayya-

Makiniıt ve tayyarecüer dünya•ınclan ay'ı lethe çıkan mermi bu
lutlar ara.ında. 

reci ve makiniıtler,dünyayı harp
çi bir hükümdarın elinden alıyor
lar ve onun yerine bir tayyared 
ve makinist hükfuneti kuruyorlar. 
Bu yeni hayatın gayeti, daima 
daha ileri gitmek, daima yükıel· 
mektir. Bu gaye ile aya gidecek 
büyük bir mermi yapılıyor. Bun
dan evvel yapılan tecrübeler aya 
mermi düşürtilebileceği ihtimalini 
göstermittir. Bu sefer dünyadan 
aya, bir erkek, bir kadın, iki in
san göndermek istivorlar. Bu ma· 
ceraya atılmak için yüzlerce ff'nç 
koşuyor Fakat mühendis, kendi 
lcnı i e İr arlca .. ının oğlunu 
intihap ediyor. Arkadatı buna 
muartzdır. fakat umumun arzusu 
önünde bir şey yapamıyor. 

Gençler hazırlanıyorlar. Tam 
mermiye binip gidecekleri za1t1a11 
maziye bağh kalan geTi fikirli bir 
şair, ahalinin bir kısmını isvana 
siirükliverek mermiyi mahvetme -
ğe geliyorlar. Lakin geç kalmış· 
tardır. Top işliyor, mermi sema
lara yükseliyor. 

Bu suretle W elts, asırlardan· 
beri insanlığın hayali olan yıldız· 
tara seyahati bu romanında da va
şahyor ve bunun ancak insanların 
makine ile kaynaştıkları en ileri 
fen 1~tikha Hnde mümkün görüyor. 

Eser, 13 ayda hazırlanmıt. 11 
l'lvda filtre alınmıştır. Filmde gök 
yüzüne atılan ve yıldı7.lara ~i<len; 
bir top mermisi vardır. tS.0001 

kadem yüksekden ahlmış gibi gö
rünen bu mermi, ancak 40 kadem 
yüksekliğinde bir yerden endaht 
edilmiştir. Bu çeşit marifetleri 
yapmakla me§gu) olan daireye 
12,562 İsterlin harcedilmit bulu
nuyor. 

Filmde tanklar, ıürü ıürii tay
yareler görülmektedir. Fakat bun· 
lann hepsi bir takım fotoğraf hi-
1elerinden başka bir 9ey değildi!'. 
Filmde kuUanılan kostümler 4000 
bin isterline maf olmuştur. Filmi 
reklam için 3900 iıterlin harcedil
miıtir. 

ilmin çevrilmesi ıwaaında 
1200 isterlin değerinde telefon 
mükalemeleri, 340 iıterlin de
ğerinde tel~raf muhabereleri ya. 
pılmıtlır. 8750 isterlin mukabi
linde keçi, koyun, at kiralan-

, 
aııştır. . 

Bütün bu mauaflar birer b1rel' 
anlatıldığı halde Miıter \Vells'e 
ne: kadar telif hakkı verildiği gizli 
tutulmaktadır. Fakat '\Vells'e bü
yük bir para verildikten ba,ka ha· 
sılattan da kendisine yüzdelik ay· 
nlmıştll'. 

W ellı bu eserile 1'omanmda 
bir yenilik göstermiş oluyor. Bu. 
doğrudan doğruya sinema fo1n ya 
zıtmış bil' senaryodul'. Halbuki. 
bundan evvel sinemava alınan 
"Göriinmiyen adam., gibi eserleri 
evvelce roman olarak yazı1mıf, 
~onra sinemaya çevrilmiı eserler 
dir. 

O Amerika mektupıarı 

Yeni Türkiyede kadının 
tuttuğu mevki 

,~merikanın Baltimor şehrinde yapılan 

l
bir toplantıda büyük elçimizin söylevi 

büyük bir takdir ve alkış topladı 

Baltımore, (KURU.N) - A • Büyük elçi söylevinde Türki • 
merikada kadınlık hareketleri çok yede kadın hareketlerinden, ka
ileridir. Hükfunet1erin çokluğu dınlrk inkılfıbmdan, eski ve yeni 
kadın birliklerinin de bulunduk • nesilde kadının farkından, salta
lan yerlere göre bir çok şekiller nat devrinde kadının durumun • 
almasını icap ettirmiştir. Genel dan, bu devirdeki kadın esaretin
birliklerde bunlara eklenirse ye - den, eski devirlerde kadının inld 
kun epeyce çoğalır. Yalnız Baltı· şafına engel olan sebeplerden 1 alı 
mor şehrinde 25 e yakın çeşit çe- settih1.en sonra yeni Türkiyer' eki 
şit kadın birliği olduğunu söyle kadın hareketlerine geçerek bu -
mek kafidir sanının. 800 bin nü • gün Türkiyede kadının işgal etti
fusu olan bu şehirdeki başlıca ka- ği mevkiden, bütün işleıin onlara 
dm birlikleri şunlardır: tşçi ve açık olduğundan, kabiliyetlerine 
profesyonel kadın birliği, Tow • göre doktor, hakim, memur, mu -
son kadın klübü, şehir kadın klü- allim, işçi mevkilerini i:~gal ~ttik
bü, işçi ve profesyonel kadnı mec- terinden, muhtelit tedrisattan, Türk 
Iisi, Forest P~rk kadın klübü, (1) de .. Tiınindeki kadmm büyük ro -
Maryİand hükumeti hasta bakıcı- tünden ve bugiln Kamutayda 17 
lar birliği, kadın Eastern Shorl ce kadın meh'us bulunduğundan çok 
miyeti, kadın Bar birliği, Ameri - güzel bir dille bahsederek çöken 
ka katolik hemşireleri, Baltimore imparatorlukla bugünkü genç 
kazası kadın klüpleri federasyonu Türkiyedekj farkları an'attı. So -
Banaca klübü, kadın avukatlar nunda Suzanı yadederck söylevi
klübü, Baltimor demokrat kanın· ni bitirdi. 
lan, orta mektepler kadınlan klü· Dinleyiciler üzerinde drr·,, hir 
bü, kadın müntehipler birliği, Kol iz bırakan bu söylev bir \ OK 

lej klübü, milli kadm partisi Bal- yerlerinde sürekli alkışlarla ke • 
timor şubesi, Ruota klübü, Meri · sildi. 
land cumhuriyetçi kaclınlar fede- Mis.Q H ooker P'ii7el söyJpvin -
timor şubesi, Guota klübü, Meri- ilen d'Olayı Bav l\fün~re tesek1iir 
land şuebsi, kadınlar ticaret ve ettikten ~e Türkive hakkında tak
nakliye klübü ... Daha bir kaç ta • rlirlerini söylerliktPn sonra sözü 
ne ôe isimlerini tesbit edemedi .. Nevyork meb'usu Mis.~ O'Day'yc 
ğim teşekkül vardır. bıraktı. Türkiyenin on yedi meb· 

Şubatın on beşinde i~çi ve pro- usuna karşı ayanda iki ve meb'u
f esyonel kadm birliğinin ön ayak sanifa altı kadın meb'us bulundu
olması ve yukarıda isimlerini say- i?undan bahis ile söze başlıyan 
dıklammn da iştiraki ile buranm 1\fiss O'Da:v sövlevinde kadın hare 
en iyi otellerinden sayılan Sout • ketlerini anl~ttT. Su7.an An cmi'yi 
hern otelinin büyük salonunda ka. örnek gösterdıi. Güzel sÖ7 sö"l;ven 
drnlrk cereyanlanmn ba~mrla yü- bayan meh'ustan sonra Mis.c:ı Hoo
rümüş olan: Mis Suc:ınn R. Ant • ker takdiı·kar cünılelerlc füı,·an 
hony'nin 116 mcr yıl oönümlinii Ertegiin'ii takdim etti. O vakite 
kutJulamak üzere bir eğlence ve- kadar pek az kimsPnin tamrlıih 
rildi. Bu yaznnda bunu anlataca- bayan Ertc.gün'ün tak~imi biivük 

ğrm: bir allm;la karnılnndr. Bıraktıfu et-
Da~ılan pro.ırramda şeref ci ve takdir hi~si çok giizel oldu. 

mevkii ve söyleyiciler kı~nmm Daha sonra bir kac;: bayan da hep 
ba.c::mda Türkiye büyük el,.isi Bay 8uzanm hayatından bahsettik•. 
Münir Erteeiin , Bavan Münir Er· En sonra zamanına yetişmic:ı ve o
tet>iin, Meril:md valisi, B::ıltimor mı şahsan tanımış olan Mi~Pre~ 
şehir ve belediye re1gi (l\fa,ror)' Conson Suzam canlandıran hir 
hir kadrn meh'u.~, iki uyan azası sövlev verni. Ru mera~ime 400 ka 
gön~ <'arnrvorrln. dar kadın 50 kadar erkek iştirak 

Türkiye bihiik el<'iı::i ~Pref sof 
rasnnn tnm orta~rnrla toplantı re
isi ':\ i~c; 'RemoftP ile ic:t'i ve prof e~
vonP} katlrn hirliPi rei~i l\fisc:: Rm:e 
S. Zet?:er'in araf'rnda l'T'evki a]myc:. 

tt onlann ~lıındn karlın meh'tt.c:ı 
CaroHne O'Day, 'Mavor JackQ"n 
sa'!rnda Snsan'a bitismiş olan l\'Jif: 
Johnson, Bavan :Münir Ertegün 
yer almışlardı. 

Evelyn Elson'un kaclm larrl:rn 
mürekkep orkestrasının iştirak:le 

nes'elenen vemei!in sonuncfo ilk . . -
~övlevi "Mavor Jakson verdi. Ka 
dm 1rn.reketlerinf1en bahsenerck 
ve onlara daha büvük s~a~ct ve 
ref~ lı diliyerek sözünü kesti. 

Chairmanhğı vanan Miss Be -
net tonlantı~·a gPlenlere ayn avn 
te~ekkür etti ve Toatmic:trPs~ de -

etmic;ti. 
Salon Amerik:m ve san hevnz 

menekc:e renkli Suffrap.-ette h:w • 
raklari'c donanmrş ve Bay l\föni .. 
rin arkasma tı:ısarliif eden ŞPref 
mevki!ne de !=:.u'Zan'm va~lı hoya ' . . 
hir portresi konmu~tu Onun üze-
rine a~rlmış olnn hfürük bir ray -
rakta Failure jg imno~sible mu • 
,·af fak nlmamak imkfmsızdrr ~özü 
yazılı idi. 

SöyleYlerden sonra me"'hu~ ke
man san':ıtl~fü'I Emil Hubert Ho-
yanx. l)stz'in: 

Humrnrian Rhansody No. 2 si 
ni biivi.ik hir kurtrPtle Ye pi~·ano -
mm ifd1rakBc c:alnı uzun uzun a1-
kt~lannı ve mera~1n1e nihayet v~ 
rilerek dansa g-ecildi. 

nikleri töreıı h~c:kıınr Mrı:; H"okeri ~~~~~i°ii~iiii~iii~i;i~~ 
t:t ~rlim etti. Töreni idare eden ve 
sövlev verenleri avn ayn t~k"1~rrı KURUN 1 ü1kiye
erlen 'Misterrs HO<'ker çok JTÜzeJ 
hir ~övlpvle i~e hrı~hv:ıl':t 1( ~ll'nm 

.A nt"ni'vi AA,rrn Ho ~" .lr Bay 1.Iü
nir Ertegünü takdim etti.. 

nin en çok salan 

• . • Gazetesidir ••• 
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Hececiler Almanya reddederse Alman Başbakanlığınd 
Mühim bir toplantı yaplldı (Üst yanı 1 incide) 

dair t;e düfiindüklerini öğrenme~· 
ve okuyucularımıza bildirmek is· 
tedik. Anketimize al.dığımı.z ce· 
vap!arı bugür.den itibaren bası· 
yoruz: 

NAZIM HiKMET SOYLUYOR 
Şaw Nazım Hikmet'le şöyle ko

rm;:uldn: 
- Hececiler kendilerinden 

sonra, bugüne kadar yeni bir e
debi neslin yetişmediğini söylü
yor ve eserleri nerede diyorlar, ne 

dersiniz? 
- Hececiler sözünün ne oldu. 

ğu anlaşılsın bir kere .. Ziya Gök 
Alp, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Fa
ruk Nafiz, Halit Fahri, hatta Rrza 

Tevfik ve sonraları Emin Recep. 

Necmettin Halil, Halide Nusret, 
Va1u Nurettin hatta Cela1 Sahir 
hece vezninin "Halk edebiyatı,,. 
ndan köylü, esnaf ve tekke şiir. 

lerinden alıp "Babıali edebiyatı,, 

na soltu·lmasmda önayak olmuş

lar, bu hususta büyük yardımlar 

etmişlerdir. "Hece hesabı,, yahut 
bir vaıkitler denildiği gibi "Par
mak hesabı,, bir vezindir benim 
bildiğim... Meseli Yusuf Ziya da 
bu vezni kullanmış ve kullanmak
tadır, yeni yetişen genç ıairlerin 

birçoğu da bu vezinle yazıyorlar .. 
Bu uv ezin,, bakımından Orhan 
Seyfi ne kadar hececi ise Necip 
F c:.zıl, Ahmet Muhip, ldris Ahmet 
de o kad~r hececidir. 

Hece veznine ilk başlıyanlarla 
sonu .cular arasında tahassüs, ide
oloji b:ıkı::nmdan bazı ufak tefek 
fark1c:r o]ahilir. Fakat bu farkla· 
nn "Hececilik., le alakası yok. 
Her hece veznini kullanan ıair he
c::ddir. Ve bu vezin bakımrndan 
Orh.,.n Seyfi - Yusuf Ziya -
Faruk Nafiz başta olmak üzere 
ill: hec::ciler bugünkü genç şairle
ri kendi muakkip!eri gibi telakki 
etmelidirler. Yeni yetişenlerden 

bazıları hece veznine, bu veznin 
anane ve kaidelerini bozmıyarak 

ufak tef ek ses oyunlraı getirmiş. 

Londra, 20 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinin la.vzilıan bildirdi~ine gü
re, Lokarno teklifleri Almanya tara
fından reddedildiği takdirde, İtalya 
dahi, Fransa, İngiltere ve Belic;ka gi
bi, Lokarno muahedesini müdafaayı 

kabul etmiştir. 
AT .MANYA REDDEDERSE 

TEKLİF ALMANYAYA BlLDİRlLDl 
Londra, 20 (A.A.) - Lolcamo dev

letleri tekliflerinin metni dün akşam 
Alman delegasyonuna te\ di edilmiştir. 
B. Von Rebbentrop ve arkadaşları . , 
derhal bunu tetkike başlamış!arclır. 
''HüKüM YALNIZ H1TLER'1ND!R!,, 

Londra, 20 (A.A.) - Alman mah · 
felleri, Alman hükiımctinin h ııdut mm 
takaları husu \tında ayrılık gözeten 
her türlü muameleye itiraz edeceğini 
söylemekedirler. Bu, Almanyanın, yal
nız kendi hududunu gayri askerileş · 
tirmeği asla kabul edemiyeceği ma · 
nasını ifade etmektedir. Mamafih bu 
mahfeller: 

"Hüküm yalnız Hitler'indir,, de · 
mektedirler. 
RENİ DANİMARKA, lSVEÇ, VF. 

NORVEÇ !ŞGAL EDECEK 
sr muhabiri, Almanyaya, Rendeki ha-

Londra, 20 (A.A.) - Havas ajan
lihazır kuvvetlerini muhafaza etmesi 
fakat, bunları 20 kilometre içeri çek
mekle iktüa ederek bitaraf bir mın -
taka tesis eylemesi teklifinde bulunu
lacağmı, bu mıntakanın da Danima.r -
ka, NorYeç ve İsveç kıtaları tarafın -
dan işgal edileceğini zannetmektedir. 
ALMANYADAN V A!T İSTEN!YOR ! 

Paris, 20 (A.A.) - B. Flandin dün 
akşam saat 19,30 dan 20,50 ye kadar 
B. Sarraut ile görüşmüştür. Bundan 
sonra, Elize sarayında, B. Lebrun'ü 
ziyarete gitmiş, ve orada cumur reisi
nin riyaseti altında bir kabine toplan
tısı yapılmıştır. 

B. Sarraut ve B. Flandin gazeteci
lere hiç bir mülakat vermemişlerdir. 

Dış işleri mahfelleri Lokarno itila
fının metni hakkındaki Londra haber
lerini tcyid etmektedir. 

Yarı resmi mahfeller, Alınanyanın 
arsıulusal Lahey divanının hükmüne 
mütavaat göstereceğini vadetmesi şar 
tiyle ihtilafı bu divana tevdi etmeğe 
muvafakat ececeğini söylemektedir -
ler. 
BlR SULH KONFERANSI YAPI • 

LACAK 
Londra, 20 (A.A.) - Lokarno dev

letleri tarafından yapılan anlaşma 

mucibince ve bu anlaşma Almanya ta-

!erdir belki ... Fakat işte o kadar! ------------mn-ı 
Eğer vezni bir tarafa bıkaracak 

olursak, ve tarifin yanlışhğmı ka
bul ederek "Hececilikten,, muay· 
yen bir tahassüs tarzı, muayyen 
bir ideolojinin sanattaki ifadesi· 
ni anlarsak o zaman eski hececi
lerle şimdikiler arasında, demin 
de söylediğim gibi, farklar bula. 

hakkındaki düşünceleriniz? 
- Bizim bugünkü küçük bur

juvazi edebiyatı tam bir çıkmaza 
gelip dayanmı~tır. Bence .. Faruk 
Nafiz'in "Canavar,, ı kadar olsun 
"radikal,, bir eser veremiyecek 
haldedir. 

- Eskilerden ve yenilerden 

biliriz. Yalmz unutmamak la- beğendikleriniz? 
zım ki bu farklar aşağı yukarı - Çok eskileri geçerek Ziya 
ayni sosyal kökün geçirdiği istiha- Paıayı, Hamidi, Fikreti, Halide E
leden gelmektedir. Bu farkları, dibi, Refik Halidi; yenilerden Su. 
her iki zümrenin de sanatını yap- at Dervişi, Sabahattin Aliyi, Ni
tığı sosyal tabakanın son yıllarda yazi Remziyi, lsmet Hüsnüyü ve 
geçirmi~ olduğu değişiklikte ara- tamamen b~lca bir bakımdan f d. 
mamız lazımdır. Sorduğunuz su- ris Ahmedi beğenirim. 
alde işin bu tarafları mevzuu bah- Eski ve yenilerden muhtelif 
solmadığı için üstünde daha fazla bakımlardan beğendiklerimin 
duracak değilim. Yalnız şunu isimlerini daha çoğaltabilirim. Fa
hir kere daha tekrar edeyim ki kat bundan ne çıkar? •. Bunlardan 
"Hececiler,, kendilerinden sonra her birini niçin beğendiğimi an. 
YENi bir edebi nesil yetişmediği- latmadıktan sonra? .. Niçin mi an

ni söylemekte bilhassa vezin ha- latamıyorum; çünkü bu bir anket 
kımmdan haklıdırlar. Hececilerle cevabına Hğmıyacak kadar uzun 
lrullanmı! oldukları vezinden baş- olur. 
ka bir vezin kullamm nesil olarak - En çok beğendiğiniz ya
YENi bir edebi NESiL yoktur. hut en çok muvaffak olduğunuz 
Tahassüs ve ideolojiye, muhteva- eseriniz hangisidir? 
ya gelince onu da yukarıda söyle- - Çocuklarımı severim. Fakat 
dim. Bugünkilerin büyük bir ek· hiç birini beğenrr.İyorum. Yapma
seriyeti "Hececilerin,, sanat muh· larını istediğim işi gereği kadar, 
tevalarmr, ana hattında &anat te- istediğim gibi, omuzlarına aldık-

18.kkilerini, muhtelif sosyal şart- farı vazifeyi bihakkin yerine geti
lar dolayısiyle şu veya bu istika. rerek yapamıyorlar. Ama b~nden 
mette kah daraltmak, kah uzat- sevdiğim bir yazımı soruyor

mak kah biraz "derinleştirmek,, 1 sanız bence o "Duvar,. isimlidir. 
kah biraz karanh1daşhrmaktan "1 +- 1 = 1,, adlı kitapta ç1kmıştır. 
başka bir fey yapmıyorlar. (Bu fiirin bir parça6t bm:~iinkü 

- Dünkü ve bu '"nkü edebi at ""zel •anatlar ıa ılamızdaclır. 
---~~--~-"------__,.___._..-...~ 

rafından kabul edildiği takdirde ağle
bi ihtimal önümüzdeki m:!yıs u)imda 
Brükselde veya Cencvrede büyük bir 
sulh konferansı toplanacakştır. 

Bu konferansa yalnız Milletler ce
miyeti azası olan devletler değil, bu
na iştirak etmek istiyen diğer devlet
ler ve ezcümle Japonya ile Birleşik A
merika dahi dahil olacaktrr. 

Konferansın programmda şu mese
leler vardır : 

1 - B. Hitler'in tekliflerinin tetki
ki, 

2 - Orta A vrupanm tan:~imi me
selesinin halli, 

3 - Silahlarm tahdidi için bir an
laşma yapılmau. 

4 - Mali ve ekonomik meselelerin 
dünya ekonomik konferansı programı
nın e:sas üzerinden halli. Dövizlerin 
istikrarı, ticaret serbestisi, umumi ve 
hususi krediler meselesinin halli, re -
fahm avdeti için zeminin ihzarı. 

DIŞ BAI{ANIMIZ BAY EDEN'LE 
GÖRÜı)TÜ 

Londra, 20 (A.A.) - B. Eden, B. 
Tevfik Rüştü Aras'ı ve B. Massigli'yi 

Berlin, 20 (A.A.) - Havas ajansı) 
bildiriyor: 

Dün akşam Alman başbakanlığında 

mühim bir konferans toplanmıştır. Ber
linde bulunm1yan B. Göbels, Breslavdan 
tayyare ile gelmiştir. Hükfunet erki • 
mndan ekserisi ve nazi partisi liderleri 
Bay Hitler'in etrafına toplanarak Lon • 
dradan gelecek haberleri beklemişler -
dir. 

HtTLERIN SöZLERI SAMiMiDiR! 

Trier, 20. (A.A.) - Prusya'da. 
Alman haber alma bürosundan: Bay 

Hitlcr'in muavini Bay Rudolf Hcss bu
rada büyük bir nutuk söylemiş ve ez -
cümle demiştir ki: "Alman ulusu. ne 
vakit ve ne de tchdi'lerin kendisini Füh 
rerden ayıramryc:cağını yabancı ulus • 
lara isbat etmektedir. Almanyayı bol -
şevizmden kurtaran Hitler'dir. O, içe • 

Balkanlar arası 
kabul etmiştir. (Üst)Una I uu·itlPJ 

!NG1Ltz l{ABİNESİ PROJEYİ TAS- Bu yıl içinde memleketimizde yapı-
D!K ETTİ lacak Balkanlar arası kongreler Ye 

Londra. 20 (A.A.) - Kabine, dün kom~u memleketlerde iştirak c -
öğleden sonra Lo!rnrno devletleri ara- dece_;imiz toplantılar hakkında düu 
sında yapılan itilaf hakkında büyük Ankaraya gitmezden evvel Perapalas 
Britnnyanm alacağı nihai vazıyeti ka- otelinde kendisile konuşan muhamri
rarlaştırmak üzere, dün saat22 de top mize demiştir ki: 
lanmıştır. u_ Bu sene eylülün sonlarına doğ-

Salahiyetli İngiliz nıahfelleri kabi- ru Balkan Tıp 1ıaf tası memleketimiz
nenin bu itilafı tasdik ettiğini söyle- de yapılacak, Balkan memleketleri 
mektedirler. tıp erkCım burada toplanacaktır. Bal-

Bu itilaf, Fransız ve Belçika hükfı- kanlar arası deniz seyriiseferleri i§leri 
metleri tarafından da tasdik edildiği etrafında Balkan andla-şma.~ı miimes· 
takdirde, cumartesi veya pazartesi gü- silleri de Istanbulda bir toplantı yapa
nti Londrada veyahut Cenevrede Mil- caktır. Bu toplaııtı nisanın yirmi iki· 
letler cemiyeti konseyine tevdi edile- sinde olacaktır. 
cektir. Balkan antantı iktisat konseyi 
FRANSIZ KABİNESİ DE KABULE temmuzda Belgratta toplanacaktır. 

HAZffi Fakat ondan bir ay önce Balkan an-

Paris, 20 (A.A.) _ Fransız kabine- tantına dahil memleketlerden eksper -
si, cumur reisinin riyasetinde yatpığı ler miişterek bir toplantı yapacak1ar
toplantıda Lokarno tekliflerini ittüak- dır. Balkan antantı konseyinin, Lon
la kabul etmiştir. röda yapılan Milletler cemiyeti lcoMe· 

yi toplantısı d-01ayısi"Le aym yirmisin
Toplantı sonunda şu tebliğ neşre- de toplanamıyacaklarını öğrendim. 

dilmiştir: Fakat bu. toplantının ne zamana tehir 
Bakanlar, dün akşam Elysees'de, edildiğine dair -nıii.tenımim malii.mal 

B. Albert Lebrun'ün riyaseti altında z ed" gem • ... ,, 
saat 21 den 39,40 a kadar süren bir---------------
toplantı yapmışlardır. B. Flandin Lon
dra müzakereleri hakkmda izahat ver
miştir. Bakanlar kurulu, Flandin'in 
izahatını ittifakla tasvip ve Fransayı 
ve sulhun menafiini müdafaa. hususun 
da gösterdikleri enerjiden dolayı B. 
Flandin'e ve Paul Boncour'a te§ekkür 
ve kendilerini tebrik etmiştir. Dış ba
kanı, bugün öğleden sonra mecliste be
yanatta bulunacaktır. 

Fransız bakanlan, Lokarno devlet
leri planı metninin hükfımet tarafından, 
kabul edildiğini resmen ilan etmemiş ol
makla baraber, tebliğde, Bay Flandin'e 
ve Paul Boncour'a hararetli tebriklerde 
bulunulduğundan bahsedilmesi, bu met• 
nin kabinenin he)reti umumiyesi tara • 
fmdan tasvip edildiğini sarahaten gös -

termektedir. 

Havas, Fransız hükfunetinin Lokar
no itililrnı kabul ettiğini kat't olarak 
ifade edebileceğini söylemektedir. 

Bu itilafın Britanya hükfuneti tara -
fmdan kabul edildiği haberi Padse çok 
geç geldiği için Fransız Bakanlar kuru• 
lu tarafından öğrenilememiştir. Bakan
lar, bu haberi toplanttdan çıktıktan son 
ra almışlar ve çok memnuniyetle karşı
lamnılardır. 

Cenuo Misa~ı 
Avusturya ve Macar;stan 

dışbakanları Romaya 
gittiler 

Kralı yıkan dansöz 
(Sekizinci sayı/ada" devam) 

- Nereye gidebiliriz? Kim 
bizi kabul eder? 

Kontes cevap verdi: 
- Bir İngiliz genci bana yar

dım vadetti. 
Gide gide şehrin dı~mda bir 

meydana vardılar. Burada bir a
raba ve bir miktar eşya bekliyor
du. 

Kontes gene anlattı. 
- Ben euamın bir kısmı ilf' 

bana hediye ettiğin elmasları kur
tardım. Köpeğim de bekliyor. 

Genç sürücü arkasına baktı ve 
Kontes arabanın kapısını açarak 
içeri girdikten sonra pencereden 
baktı. 

Arabayı süren genç Kontese 
sordu: 

- Bu adam kim? 
Kontes cevap vermedi, fakat, 

Krala kollarını ıallıyarak: 
- Allaha ısmarladık! Dedi. 
Ve bir kol~u köpeğinin boy

nuna atarak: 
- Çek hududa!. Dedi. 
Bavyera Kralı, karanlıkta ve 

ince yağmurun altında dura kal
mı,tı. 

ride olduğu gibi dışarıda da AlmanyaY. 
müsavi hak içinde barışı vermek jstı 
yor. Fransanın ıon yıllarda iç zortulcl 
ra maruz kaldığını kimse ink~r cdeınt~ 
Bu zorlukların Sovyetler birliği ile b 

-ıııı pakt akdinden sonra azalmış oldug 
· · F · "hka~ıııta ıse zannetmıyoruz. ransız ıstı 

sistemine Alman ulusunun birleşt11'5 

ve kuvvetli bir halk ordusu ile müdafa 

ettiğimiz azmimizle karşı koyd~k." ~ 
hal ayni Eamanda Avrupa barışı ıçıfl . 
bir zamandır. Zira . Almanyanm bir sli 

3 
el tenezzühle işgali imkanı olmadığıll 
kanaat mevcuttur. Führer, müsbet te1', 
lifler yaptı. O. düşüncelerini diplotııat 
ların Uluslar tarafından Führerin söı 
terinde ~üphe etmeleri bu sözlerin 531! 
mimiliğine halel getirmez. Hitler lçirı . . ·cır 
]uslar arasındaki anlaşmalar samı!l'l1 ·~ 
Diğerleri bundan yalnız bahıetrııesı 
biliyorlar. 

Türk edebiyatını 
okutalım! 

(Yedinci sayı/adan deuam) 

mer, Eti ve ~a~.ka ~ürkı_:rin :dde 
biyatmdan kuçuk bırcr omek 
gösteremez miyiz? . e 

Bu eski Türk edebiyatı bıı. 
Türk şairlerinin hangi ura&'lı~r 
dan etki aldığmı pek güzel gost 
recektir. Şöyle ki: Fuzülinin 
Gülü rubsarına karşu gözürıtde 

f 
kanlı akar 

Habibim faıh güldür hu akar• 
~ lar bulanroaı . :\' 

Bc~'t~.nin ne kad~ı eski bir 1~ 
mş ve toren kaynagından gcld J1 

ni görür, şa.iı-leriıniz şundan, bLI 

l d . "f•. e•vt dan etki a ınıştrr ıye ı Llra ~ 

miş oluruz. pi 
Bu örne~leri ç~o!laltmal~ ol~ 

lir. ncnk boyle b1r bctkemn fıl.ı:ı 
pek dayancası yoktur. K1sacas1.;i 
dur: Edebiyat kültürün ken~!·u~ 
dir. Türk kültüıii Yermek hUt t 
anlamile Türk edebiyatım öğre 

11 
mekle olur. Yüzlerce yıl Y~un; 
e?e.hiyat~nm kaf~lara ;yaptrgı dıf 
kıyı ,.c \ unanlılıga l·a~ı uya~ ı" 
dığı haksız sevg-iyi, bari kend.~ ~ 
nuzd3n düzeltelim, Türke, Tttr~ıı 
lüğün kendisinden doğan s01:

1 
duygu, düşünce, hayal var~:~~t 
analtahm ve hunlarm bınr11 • ·e 
uluslara bUe vantr{.rı c kileri lJJ~ıı 
hirer gösterelim. Kültür ~u 
bundan başka bir sey dıeğildı~,ıt 

A. l•met Vlıı 

Zonf[uldaijın iık 
Şar bagı öldü 

{j(u!O 
Zongulda.kta Mehmet ('de 

{Eski ünvaniyle Elbesanh ·yı 
met efendi) isminde .~i~ ib:;1 
ölmüş ve hakkında buyuk .. 
töreni yapılar:ık gömiilmüşturj, 

Cenazede Zonguldak saf)ıl 
ile hemen bütün Zongu1~9:1' bİ 
bulunmuılar, belediye reı51., ri 
nutuk söyliyerek ölünün dege 
ve iyi huylarını anmıttır. de 

Mehmet Ulusoy eski bir rııio 
amelesi idi ve 1889 yılında P' 
guldakta belediye tetkili~ı :~ei 
dığı zaman ilk defa be)edıY . ·b 

'ht il ıtl liğine ıeçilmitti. O tarı eld ~ı-
ren dört yıl bu vazifede ka ;.,.,. 
ıonra 1908 de ikinci defa 

0 
t1 . . '"'e • 

belediye reisliğine seçıbıııfırıııtt 

Viyana, 20 (A.A.) - Başbakan 

Schuschnigg ve Dış işleri bakanı Ber • 
ger Waldenegg dün akşam, Macar baş -
bakanı Gömböş ile dış işleri bakanı de 
Kanya bir Cenup Misakı aktl için İtal
yan hükumet merkezine hareket etmiş

lerdir. 

ne dört yıl vazifede . ka ei•li 
Oralarda da 1919 daki üçüncü beledı1e .. ' def 

iki ay, 1920 deki dördüııeu ,·· 

başlamış! belediye reisliği de ıekiz •Y 

Venedik, 20 (A.A.) - Bay Gömb6t 
ve Schuschnigg saat 10,lS de buraya 
ge1miş1erdir. Biraz sonra Romaya ha -
rekct etmi le · 

müttür. .,~ııı 
Giresunda orta okul talebesin- Mehmet Ulusoy dok,.ıı 'y.ıl 

den Mürtit, riyaziye muallimi Bay geçkindi ve Zonguldajııı eıı 
Mevlud'un önüne çıkarak bıçak erkefi sayılıyordu. bC 
çekmiş, tehdit etmittir. --------:--. :;.~ 'fale 

O"' h · ·ı· ~ ·· t e" ..... ı•tJr. r gretmen ayatmm emnıyet mı ıge muracaa 1-P" s- ııııtU • 
ltı a lınmas i in "bata baılaıı 
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ilkbaharın 
il 1 1 Yeni 

yağmurlu günleri 
B B .T B B 1\lodellerl 

• • 
ıçın 

• 1 • 

Bayanlara adab._ 
muaşeret notları 
1 - Selamlamak nezaket, tea 

;ekkür etmek bir vazifedir. 
2 - Seyahatte bir komparti. 

mana giren herkes kompartima.n
da mevcut yolcuları selamlar. 

tlkbahann ya'fmutlu, ıslak ve nem
li g:!nleri için herhalde bir pratik man
toya sahip olmalıyız. 

M. 37416 gayet aade bununla be -
raber pek pratik bir mantodur. Her ne-
vi spor kuma§ından yapılır. Yakası da 
istenilirse kadifeden yapılır. Soldaki 
resimde görüldüğü gibi arzu edenler 

a on n üzeri e ir de pelerin i--~..-~ ... ~-
lave edebilirler. Bu pratik manto için 
130 santim genişliğinde dört metre 30 
santim kumaşa ihtiyaç vardır. 

M. 23520 deve tüyU yahut spor ku• 
maştan yapılmış bol ve gayet modern 
bir mantodur. Bilhassa seyahat eına -
smda pek pratiktir. 

~ 30 santim genişliğnde 2 metre 80 
santim l:uma§ kUidir . 

M. 4263 su geçmez Gabardin ku • 
maştan yapılan bu yağmurluk en yağ -
murlu havalarda bile giyilebilir. 140 san 
tim genişliğinde üç metre kumaıa ihti· 
yaç vardır. 

M. 37425 bu Tweed kuma§tan yapı-

lan manto her yaşta bayanlara tavsi • 
ye edilir. Yakası arzu edilirse açılır. 140 
santim genişliğinde üç metre, 25 san • 
tim kuma~ kafidir. 

B. 23563 Duvetin namındaki bir ku
maştan yapılan bu yağmurluk ceket ar-

.Au.wpada Eu. :/Uıdutlau: 
"'trawwws .- - ,_ ı_.ı,..... ~ - ~ 7'-:...S: zr-zr ---

Avrupa da genç kızlar gezmeğe 
giderken yanlarında ne taşırlar ? 

(Bu y~ının ilk parçaaı 14 mart 
larilJi ıayunızın 6 ıncı ıayı/aıın

JaJır .) 
Hüklımete müracaata utanırlar; böy

lece ''yatlı kız oğlan kız,. ismini tqı
yarak bedbat kalmaya mahkum olur • 
lar. 

Bunun içindir ki garpte kız çocuk • 
larıncn ~lim ve terbiyelerine aileleri bü
yük bir itina ile başlarlar ve kızlan bir 
"külfilı altına,. giresiye kadar yani 
bir e§ bulup evlenesiye kadar taliın ve 
terbiyede devam ederler. 

Mali ve iktısadi vaziyeti orta halli 
aileler bir kız çocukları dünyaya gelir 
gelmez derhal bunun için "iktisat ban
kalarından., birinde bir hesap açar ve 
para biriktirmeğe başlarlar. Aile fakirce 
ise kızcağız ilk mecburi tahsilini ikmal 
eder etmez derhal bir müesseseye veri
lir burada çalışarak kazandığı paranın 
bir kısmını yatıp kalkmak, yemek ve 
içmek için annesine teslim eder. Diğer 
kısmını da bizzat arttmr ve on •ekiz 
yirmi yaılannda bir iki bin lira kadar 
bir servet eahibi olur. Bu para ile ev
lendiği zaman evin mobilye ve tefrişa
tı satın alınıp yuva kurulacaktır. 

Nikah merasiminden evvel bir nişan
lanma düğünU yapılır. Fakir zengin her 
kesin t f g8re parlak olmasma ri
ayet edOfr. Bu ziyafete tki tarafın bU • 
tün akrabaları. dostları, tanxdıklan da
vet olunur. Her misafire kahve, pasta 

halin yuvasını döşeyecek bir ev eşyası dar fedakArlık yapsa kocasının muhab
finc:an, çanak, kaşık, emsali b~r he - betini ve hürmetini tekrar pek güç ka
diye getirirler. Bundan dolayı davetlile- zanır. Ancak herhangi bir hastalık ve 
rin adetleri mümkün olduğu kadar ge- bir felaket karşısınaa kadıncağızın fe -
niş tutulur. Akpm yemeğine yalnız en dakarane gayreti bu hali bir az olsun 
yakın akrabalan kalırlar; öteki misa - unutturabilir. Fakat bu da cilalanmış 

firler ~derler. Evlenme düğünü de böy bir hayattır ve her halde bir leke bı • 
le yapılır. Servetli aileler bizde olduğu rakır. Onun içindir ki mevki ve haysi
gibi bu meseleleri güzel bir lokanta va• yetlerini tanıyan aileler kızlan bir ye
sıtasile halleder. re giderken beraber giderler. Yahut a• 

Bundan 6 onra üç beş hafta "balayı,, ileden ihtiyar bir kadınla beraber gön -
sürer. Balayından daha sonra hayatın derirler ve bu kandrnlara alelumum ki
mücadeleleri başlar. barca ''nezaret vavvavi0 yani ''nezaret 

İzdivaçtan evvel başka birisile ihti • köpeği,, nami verilir. (*) 
litta bulunmuı ve kız oğlan kız olını • ________ ro_ evam edecek) 

yanların kısmı azamı derhal ailelerine (*) Hamit - Bu aatı;lan yazaıken 
iade edilir. izdivaç bu şekilde netice • arkada9lanmdan birisi bu: halin ~u
lenirse nikahın hükmü yoktur. Böyle itil medeni" ye mugayir oldufundan 
"temiz" çıkmayan ve evlerine iade edil Avrupa gibi medeni bir yerde vulntbu· 
miyen kadınların bütün hayatları yüz- lacağına !Üphesi olduğunu bildirdi. Bel 
de doksan cehennem azabında geçer. ki bu hususta sayın okuyuculanmızm 
Kocasının hürmetini kaybeder, her acı da şüpheleri olabileoeiinden 1931 de 
söze tahammül eder; yaptığı bir hata medeniyet ve kültür merkezi olan Bel'
hemen hemen her an başma atx}ır. Bun- linde cereyan eden bir vak'ayı yazma• 
lar artrk beraber değil yan yana yaşar- ia karar venlim: Almanyamn prk ft. 
lar. Bu gibi eşlerden dilnyaya gelecek layetlerinin birinde gatyet büyük arazi 
çocuklar da ekseriya pek bedbaht bir sahibi bir baron yine o civarda bir dul 
hayat geçirir. Erkekler ailelerinin ha - ba.ronesle evlenmişti. lzdivacımn ikin
yatlarma itina etmezler, başka kadın - ci senesi karrsmın duJ kaldrfı :zanulnJa 
larla eğlenmeğe, vakit geçirmeğe baş • kendisile evlendiği 8 senelik zaman ara
larlar. Evdeki kadın onlar ir;in artık bir amda yani tamamile serbe.t bulundu • 
zevce, bir eş değil, adeta bir hizmetçi- ğu sıralarda bir lcaç erkekte ihtilatta 
den !dt, "çatrsmrn altında hapsedi1en,, bulunduğunu haber alan baron dedıa1 
bir hayvandır. Bu zavalhtann halleri talak davasına 'başladı ve tnahlcemede 

) 

I 2J.S6S 

3 - Bir lokantada, bir kah• 
vede bir masaya oturmak istiyen 
o masada hatta tanımadığımız 
başkaları varsa bile bunlan selam 
lamayı bir vazüe bilmelidh. 

4 - Böyle başkalarmm otur ~ 
duğu bir masaya oturmak istiyen 
evvela masadakilerin müsaadee! .. 
ni alır sonra oturur. 

5 - :öember bubmdnfmıuz bir 
dostunuz ostJarıruzdan birisini 
yahut erkek kadını selamlarsa siz 
de selamlamağa mecbursunuz. 

6 - El cepte, cigara ağızda 
yahut baston kolda insan selim• 
lanmaz! 

7 - Pannağmızla, elinizle h~ 
bir şeyi göstenneyiniz !. 

8 - Sokakta ve umumi mah.aJ. 
lerde yalnız olmadıığmızı unutma.. 
ymız!. 

• 
Portakal salatası 
Portakalın bol mevsimindeyiz. 

~u edilirse deve tilyli ltumaşfaıı da ya• 
pıtır. 140 santim genişliğinde 2 met
re 20 santim kumaşa ihtiyaç vardır. 

Portakal pek mugaddidir. Fakat 
çokları ekşi olduğundan seve seve 
yenmiyor. Bunun için portakal sa
latasını tavsiye ederiz. Portakal 
salatası yapmak için portakalı in
ce ince dilimlere kesmeli ve ayni 
miktarda elma da soyarak bir ta• 
bak içine bir srra portakal üzerine 
toz şeker. bir sıra elma, üzerine 
toz şeker. gene bir sıra pomkal 
ve elma üstüste drizilmeli; aralan
na rendelenmiş ceviz, fındık ya -
hut fıstrk serpilmelidir. Yarım sa· 
at kadar yani şeker biraz eriyesi
ye kadar kendi halinde bırakıl~ 
lıdrr. Daha leziz olur. 

r'umu,.ta kaymaR·ı 
Yumurtanm akr derince bir ta

bak içindıe bir miktar toz şekerle 
katı köpük haline gelesiye kadar 
bir çatal ile daima yalnız ya sağ 
veyahut yalnız sol taraftan çalka-

lanmalrdır. Pek leziz olan bu kay. 
mağı yukarıdaki portakaJ salata• 
sı yahut pasta ile tavsiye edebili

ri. Kuvvetsiz ve zayıflara da ha
kikaten tavsiye edilecek bir gıda• 
dır. 

Bayanlar! 
Bilir misiniz? 

Yeni Moda Mecmuaları 

GELDil • • 
• Almanyaclaki Beyer mües.esenmn 

ilkbahara ve yaza aicl olan moda 
mecmuaları ve patronlan her Ba

yanı alakadar edecek güzelliktedir. 

S alonumuzdan geçerken 
Bu mecmuaları görünüz çok geğe
neceksiniz ! Salon memuremiz size 

istediğiniz izahab verecektir. 

Saat - 1 - 6 ya kadar. 

Ankara caddesi - V AKIT kütüp· 
hanesi. 

lstanbul. Telef. 24370 

' 

--~--~~--....__.....__.J..a-,--.:..H.~-.L--ı."-J\ıu~Ultt-H~LJriıtıı..hl.Llt.aıntı..ne....Q_..:..LJl.ü~z.ım,Oll..urı~dwılar~~~~~L...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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E•ki ve yeni tarda giyinnlflerle bir arada: Gitta Alpar, "Madam Dübari,, filmini ,evirirken, bir din
lenif lcuılasında, •tüdyoJa reii•Ör Marıel Varnelle tatlı tatlı konuıuyorl .· 

• 
"Yıldız,, Sinemasında: 

adam Dübari =?GittaA1par 
"Yıldız,, sineması, ''Paris hayatı,, 

iaimli yarı modern ve Fransızca sözlü 
bir operet filminden sonra kostüme 
\'e "Madam Dilbari,, isimli Ingilzce 
sözlü bir operet filmini programma 
aldı. Rejisörlüğünü Robert Siyodma
•'m yaptığı ve Maks Dirli, Jorj Rigo 
·ıe J{onşita Montciıegro•nun başlıca 

üç rolü oynadıklan eski film, garkı, 

dans ve bilhassa çapkınlık havası için
de, seyircileri eğlendirici tempoda bir 
filmdi. Canlılığı veren de evvelce "Pat
ron olsaydım,, v. s. bir çok filmde mu-

"Sumer ,, de : 

nuunmn H nl~ime! 
Franzisk a Galin Filmi 

Yeni bir yıldız, §U veya bu tipi iyi 
canlandırdı mı, alaka uyandınr. Fil -
nıi rağbet görilr, kendisi meşhur olur. 
Ondan sonra ona hep ayni tipi can -
landırma işi yükletilir. Bir teviye ayni 
çeşnide filmler ve hep o muayyen tip! 
O tip, ne kadar hoşa gitse, tekrar tek 
rar ortaya konulrruun er, geç bıkkm -
hk verir ve yıldız, gözden dü§meğe 
başlar! 

Franziska. Gal de, bir kaç filmde 
Wıtilste - aşağı yukarı - ayni tipi can· 
!andırdı. Ateşli, cevval, çapkın, kur -
naz, yaramaz bir kız! Seyirciler, onu 
bu tipte kanıksamışlardı artık... der
ken, bu hafta ''Sumer,, sinemasında 

gösterilen filmi çevirdi. Bu filmde 
değişmiştir. Çok isabet olmuş! 

Almanca sözlü "Dokunma kalbi -
me!,, filminde, Franziska Gal saf, mah 
zun, se\1nci içinde kalmış köylü kız 
tiplndedfr. Şehirde zengin bir ailenin 
yanında hizmetçidir. Sonradan sevgi 
ve refah geliyor. Fakat, o zamana kn 
dar çok ıztirap çekiyor. 

öteki rollerinden hayli ayrılan bu 
rolde de, Franziska Gal, ba§arılıdır. 

Hem çok! RejisörlilğUnU Herman Kos
terliçin yaptığı bu filmde, Hans Holt, 
Otto Valburg, Ernıt Verebes v. s. ba
zı artistler de var. Ancak, biraz gec: 
ortaya çıkan Franziska Gal, hepsini 
gatgede lllrabJor, mevzuuyeni tipin· 
- lcten oynaytflJUll teelri altında tu
tuyor! 

Franziska Galin bu filminde pek az 

~affakiyetini gördüğilmüz §U artistti. 
Maks Dirli! 

Ayni sinemadaki yeni filme canlı
lığını verene gelince, beITak sesli yıl
dız Gitta Alpar'dır. Zaten "Madam Dil 
bari,, operetile, o, sahne üzerinde son
suz sükse yapmıştı. Hatta bu opereti 
Budapeşte ve Viyanada tekrar tekrar 
oynamakla kalmamış, A vrupanm muh 
telif §ehlrlerinden vaki davetl~r üzeri
ne, Berlinden başlıyarak Londra, Pa
ris v. s. bir çok şehir dolaşmıştı.Pariste 
iken, bir hayır cemiyeti menfaatine 

"Saraq,, da.-

KO~ ü~ Hl ~HY! 
Şörli 1 empetin Filmi 

Minimini ve sevimli yıldız Şörli 

Tempelin çevirdiği filmlerin gösteril
mesi, burada da sıklaştı. Geçende o • 
nun "Şörli, tayyareci,, filmini göste • 
ren "Saray,, sinemasında bu hafta da 
''KtiçUk Albay,, adlı filmi bulunuyor. 
Fransızca sözlü olan bu filmde rejisör 
David Barncrdir. Küçük ve meşhur 
artistin yanıbaşmda lvlin Venebill. 
Laynel Barrimor, Con Loc gibi büyük 
ve meşhur artistler var. 

Büyükler mi küçüğün, yoksa kil • 
çük mu büyüklerin işini kolaylaştırı
yor, dersiniz? İki tarafın da biri birine 
yardımı dokunuyor, şüphesiz! Bir ede
biyat eserinden alman mevzu, bunu 
icap ettiriyor. Bununla beraber. gene 
asıl göze çarpan Şörli Tempel'dir! 

Bunu başka türlil de söyliyebiliriz: 
Filmdeki büyük artistleri değiştirebi
lir, yerlerine ba§kalarını geçirebilirsi
niz: l{lkin eğer ktiçük artisti değiştir
meğe kalkışacak olursanız, yçrine ba.s
kasını geçirmek hayli giiçleı?ir! 

Bilhassa çocuk artist göz önünde 
tutularak yapılan filmler de, Yaziyet, 
umumiyetle böyledir. Mesela, vaktile 
Çeki Koğan içinde kendi göz önünde 
tutularak yapılan bir seri filmde, aşa
ğı yukan bu vaziyetle karşılaşılırdı! 

Hülasa, bu da bir Şerley Tcmpl fil. 
midir; filmin ruhu gene odur ve bu 
film, evvelkinden biraz daha iyidir! 

şarkı söylediğini ve Otto Valburgun 
bıyık taktığını da, matUmat kabilin -
den, bahse katalım! 

tertip olunan müsamerede hiç para 
almaksızın bu operetten şarkılar söy
lemi§, umuml hayranlık uyandırmı§, 
baloda hazır bulunan Fraıl.:!ız cUmhur· 

reisi Alber Löbrön, "Madam Dübari,, 
yi giddetle alkıglamı§, hararetle tebrik 
etmiş, artiste iltüatta bulunmuştu! 

Gitta Alpar'm ''Madam Düb:ıri,, 

!ilini, işte bu operetin mevzuundan ve 
musikisinden istifade edilerek vücuda 
getirilmiştir. Gitta Alpar, bu inceden 
inceye ielenmiş bir beste ile ortaya ko
nulan operetin filminde bol bol şarkı 
söylüyor. Evvelki filmlerinde olduğun
dan daha fazla, daha silrekli olarak! 
Ve her zamankinden farksız: "Bülbül 
gibi oakıyor!,, 

Mevzua gelince, sonradan asilleşen 
ve Krala gözde olan bu kadın, Fran -
sa tarihinde mühim rol oynuyan Kral 
gözdelerinden Pompadur derecesinde 
§()hret eclimİıiştir. Bu teshir edici ka
dın tipi, Ulrlü tarzda edebiyat eserle
rinde yer tutmuştur. Bu isim.de bir 
sahne eseri, Sesil Sorel'in İstanbula 
en yakın geliginde Beyoğlunda "Fran
sı.z tiyatrosu,, nda ..oynanmı§, sahne -
nin üstün kadını, bu rolde de yüksek 
tcmsiİ kabiliyetini göstermişti. Diğer 
taraftan bu tip sessiz film zamanında 
Pola N egri tarafından kuvvetle can -
landırıldığı gibi, son zamanlarda da 
Dolores del Riyo, böyle bir film çe -
vinniştir. 

Operet ve operetin !ilmi, tarihi ti
pin sergüzeştini trajik tarafından al
mış değildir. Sadece aşk ve saray en
trikası tarafı göz önüne getiriliyor. 
Mevzuu çerçeveliyen dekoratif kısım 
hemen hemen kusursuzdur. İhtişam, 
göze çarpıcıdır. "Mongolfiye,, balonu
n.un ilk uçuş tecrilbesini mevzua kat
mak, iyi bir bulugtur. 

Marsel Varnelin rejisörlüğünü yap
tığı bu 2648 metroluk filmde, Patrik 
Vadington, Oven Nares, daha baıka 
bazı artistler var. Fena oynamıyorlar. 
Bilakis ... Fakat, filme ba.,tan başa ha
kim olan: ''Madam Dübari,, Gitta Al
par! 

. --
Ltn Overman "Kollicet,, adlı bir 

filmde. oynuyor. Bu yıldız, gençliğinde 
cokeylik eder ve polo oynarmış. Ve 
herhangi bir filınde atatist, hatta fi -
gilran olarak bile görünmesini muhte -
mel aaymumıı. H ele yıldızlığı hiç mi 
hiç aklmdan c~ezmif 1 

Tavla müsabakamız 
Müsabakaya Pazartesi 
akşamı başlıqoruz 

Müsabakanın Prog ramı 
1 - MUSabakalar iki beş ola· 

caktır. Karşıla.~acaklar eğer bera
bere kalacak olurlarsa üçüncü bir 
beş daha oynanacaktır. 

2 - Bütün müsabakalarda zar· 
lar oyuncular tarafından değil. 
bitaraf bir:Si tarafmc!mı atılacak 
ve müsabakacılar takım takım oy
nryacakfa.rdır. 

- 3 ~mtlerde }yarılacak i!k 
hazırlama miisabakala11nda her 
semtten müsabakaya girenlerin 
mihi;anna göre onda iki kişi ilk t 
semt şampiyonu olarak ayrılacak
tır. 

4 - Her semtten ayrılacak o- llü•ab::ılzamızın lıakemi Bt17 · --
lan bu ilk ~emt şampiyonlarının Muhlu Çayırlı 

hepsi sonra bir yerde ve isrmm kaydettirip makbuz alanlar 0 gece 
ilfm edeceğimiz büyük bir salonda saat sekizde mutlaka orada bulun 
karşılaşacaklar ve gene ayni su - malıdırlar. Henüz isimlerini ida • 
retle müsabaka yapacaklardır. remize kaydettirmeyip de makbuz 

Bunlardan yenilenler çekile - almadıkları halde ayni kıraatha • 
cekler, yenenler tekrar karşıla~· ne<iıe müsabakaya girmek isityen
rak galipler on kişi kalmcaya ka- ler bu pazartesi akşamına kadar 
dar müsabakaya devam edecekler gelip idaremizden makbuz alma• 
dir. hdırlar. Yoksa ayni kahvedeki 

5 - Çıkacak son on şampiyon- müsabakalara giremez ve ikinci 
dan birinciye yirmi beş, ikinciye müsabakamızın yapılacağı Fatih
yirmi, üçüncüye on beş, dördüncü· teki Yıldız kıraathanesi rnüsaba -
ye on ve beşinciden onuncuya ka- kalanna girebilirler. Fatihte, Yıl• 
dar beşer lira verilecek ve bunla- dız kıraathanesindeki müsabaka • 
nn isim ve resimleri gazetemizle mrza da martın 26 mcı perşern be 
aynca neşredilecektir. akşamı başlanacak ve Fatihten 

6 - tlk hazırlık müsabaka1a - sonra Şehzadebaşr, Sultanahmet 
rmda da kimlerin kazanıp kaybet. ve diğer ınmtakalar sırasile bildi-
tiği ertesi gün neşredilecektir. rilecektir .• 

7 - :Müsabakalarda herkes is- . Müsabakamıza girmek için ye-
tediği kimse ile karşılaşamaz, bu· niden kaydolunanlann bir kısmı: 
nu hakem kur'a ile ta3in edecek- Şahzadebaşından gelenler: Ha 
tir. et Hüsnü, Hilmi, Enver, Şevket, 

8 - Muhtelif yerlerde yapıla- Talat, Kahraman, Şerif, Zekai, 
cak ilk hazırlama ve ikinci ayır- Osman, Abidin, İsmail, Hafız Ce. 
ma müsabakalannda hakemliği mal, İbrahim, Baki, Y ervant, Sa
lstanbulun maruf tavla ustaların- lahattin, Hayri, Nail, Omer, tel • 
dan Bay Muhlis Çayırlı yapacak- grafçr Tevfik. 
tır. Yalnız son tstanbul şampiyon· Edimekapıdan: 137 numarada 
luğu müsabakasmda fahri iki ha- Aşır ayni yerden Yorgi, Emirgan
kem daha bulunacaktır. dan Mehmet tff et, Beyoğlu Bur· 

9 - Semtlerdeki mfuabakala- sa sokağından Yani Kalın oğlu, 
ra girecek olanlar gazetemiz ta.. Eyüpten peıiigar Emin, Taksim • 
tarafından hakem tayin edilmiş den Bay Süleyman Şişliden avu • 
olan Bay Muhlis Çayırlı'ya elle • kat Besim Şerif. · 
rindeki (müsabakaya girme) ve - OSKODARDA 
sikalarım gösterecekler ve isim - Üsküdar tarafıncıaki müsaba-
lerini kaydettirip oyunlara başlı- kamız Hakimiyeti Milliye cadde
yacaklardır. sinde Aile gazinosunda yapıla .. 

10 - Seyircilerden hi~ kimse caktır. Gününü aynca ilim edece
oyun lanı karışamaz, hatta oyun • ğiz. 
culann nasıl oynadıklarına dlair ___ ._.. ..... _______ __ 
orada oyunlar oynanırken fikit 
beyan edemezler. · 

11 - Oyuncular tarafından 
atılan zara göre bir defa yerinden 
kaldırılan pul mat.laka oynana -
caktır. 

12 - :Müsabakalara martın 
yirmi üçüncü pazartesi günü ak -
şammdan itibaren başlanacaktır. 

Emıak Bankası me
murlara ev gapacak 

Ankara, 19 (Telefonla) - EmlAk 
bankasınca, mesken bedelleri ka.rtılık 
gösterilmek üzere yapbnlması dil§il .. 
nUlen memur evleri hakkında maliY9 
tarafından bankanın umumi vaziyeti
ni tetkike bir mütehassıs memur edl1-
miş ve mütehassısın bir proje hazJl"ı.
ması muvafık görillmüştür. Bu ınüte-

Dl KKAT: hassısın bn.nkada yapmakta oJdufU 
Müsabakalarmırza girmek isti- tetkikat daha 5 ay kadar devanı edr 

yenler idarchanemizin J·anındaki cektir. 

V~I~IT kiitiip_hane~inc gelip isim· Balıkçı lık ens'İtüsündeki 
lerını kaydettırmelı ve makbuzla- k J ·b et? 
nm almalıdırlar. l]Olsuztu neuen ı ar 

t MÜSAB Ankara, 19 (Telef onla) - ,Balık~ 
ıLK AKAMIZ tık enstitüsündeki yolsuzluk hak~..; 

llk müsabakamız martın yimıi deni% müsteşarlığından bir .at ,_.,_.. 

üçüncü pazartesi günü akşamı E- n söylemiştir: . . o-
dirneka.pı tramvay durak yerinde· '"Hadise Şeref ismindeki bır ın~ 

· · , • run yolsuz sarfiyatta bulunmasın 11-
kı N ıko nun kıraathanesınde bacr ibarettir. Kendisinin enstitil blııasl 
Iıyor. Edirnekapı civanndan mü- . urindeki kW'§unları sattığJ da idd» 
sabakamıza girmek için isimlerini olunmu§tur. AdliY.e i§e el ko~ 
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.U.tta Karabq mahallesinde esiri 
l>tbek yeni Demirhisar caddesinde 76/ 
'9 ammrah Süreyya Pap Memucat 

Alm-~a'da 
MÜHENDiS MEKTEPLERl 

Çikolataclbk ve Şetı.rlemecilik Türk 
Limitet Şirbtinden 

Şirketimizin 3 klnunusani 936 tari ·ı 
hinde içtima eden umumi heyeti tara • 
fmdan ittihaz ve kabul edilen karara ı 
ıcsre: biatcdarlardan Nikif or Etnopulot 
ve Apo1tol Etnopuloe firlıetten ayni • 
malan ve bu •uretle ot\U binden altmıt 
bin lira aermayelerinin tendli ıuretile 

tcnnayel 9irketin iki yO• yetmit bin li
radan iki yüz on bin liraya tenkisi kae 
rarlqmııtır. Şirket mukavelesinin bu 
ıuretle deiiıen maddeleri sicilli ticarete 
kaydedilmiş olmakla ticaret kanununun 
396 nci maddesi mucibince alacaklıla • 
ım malUmatr olmak ve bir alacaktan 
nru kaydettirmek O.ere keyfiyetinin 
ıuetemzle iltnı elra olunur. (V. No. 
14515) 

Cikolatacrhk •e Şekerlemecilik 
Ttlrk Limited 'irketi 

SERMAYE: 210.000 T. LtRASI 

P. D .... IC.taatin Meiapul,,. 
:Pabrf1raa sahibi Bayan Adaletin Kon--------------' 
kordato için mühlet Terilmesi dileğile ~----------••......_ 
TUküu1an müracaatı !zerine lcra Jub
llUl tetkikat neticesinde konkordato ta
leblain nuan itibara abnmuına ve icra 

._ ifla. kanununun 2815 •e 287 inci mad-
41eleri macı"bince borçluya iki ay milh • 
ı.t ~ine ve lstanbul birinci Va• 

8f hamnda awkat Fahreddinin komi • 
ler tayinine ve İ!fbU mUhlettn ilAnUe be
talter icra •e inls daireleri ve tapu si -

el memurluklarma •e Ticaret Maltk~ 
11leledne bildirilmesine karar •erilmi§ 
eMala illa olunur. (V. No. 21377) 

Dr. Hafız Cemal 
Dolılllye llütelaaaı11 

..ftuardaa batka glnlerde lfleden 
IO .... t {Z 17Z tü 1 11l lii1IO Ji; 
taıdndq Dfvanyolunda (104) nama · 
rah huul kabinesinde hastalannı 
kaitul eder. Salı, cumartesi dnJerl 
••h -e 1/J • 12" saatleri hakiki fı· 
kara,. ..Ua1tar. Herkesin halinr 
lire •namele olunur.Muayenehane v. 
IY telefon: 22398. Kışlık telefon :21044 

Tayyarecilik, makiae, elektrik, 
otomobil, mimarlık, intut mü· 
bendialeri. Kiremitçilik iman. 
Alman biikGmetince tatclilc edil· 
mit Ye kabul edilmit mühendie 
mektebi. 

Akma icra .,....rhaiundaaı 

Bir borçtan dolayı mabcu.ı ve pa • 
raya çevrilmesine karar verilen ev ~ 
,.. 25'-=~Ş6 ~be ~ ... , 
g dan 10 na kadar XadıklSyOnde Moda 
cad~slnde Rıza pa,a sokalmda 7 No. 
lu Muvıtf akiyet ıpartımanında birinci 
açık arttırması içra 1ulınıcatından is • 
tcklilerin meskOr &ün ve saatte yerhı· 
de hazır bulunacak memuruna müra • 
caatları ilin olunur. (V. No. 14540) 

KUMBARA 

ti - KUllUN 21 MAJlT 1936 

l•tanbul Vakıflar DlrektörlUIU lll11laP1 

Denizyolları lıtanbal To:PfJ '"'memurlufun elan: 

1 f L E T M E S 1 Faıihte Atpaaarı nezdinde va ki Çinili hamam civarmda •• cad. 
Acenteleri: Karaköy - Köprüba1ı deaincle kain Ferhat ata camii ar aaıının- tapuda kaydı elmaclıiıa· 
Tel. 42362• Sirkeci Mühürdar Zade dan senebiz tasarruf muameleti yapılarak bu mahallin vakfı namına 
--•Han telefon: 22740 --111 

tescili EYkaf Müdürlüiünden talep edilmesine binaen pyet bu J• 
Trabzon Poataları 

Puar 12 de, Salı, 
Pertembe 15 de .ıl.,. 
/%mir Siir'at Po•taları 
eu.rteai ıs de 

Mersin Posla/arı 
Salı, p.,.._be 10 da Kalkarlar 

Dil•r Ponalar 
Barhn - Cumarteıi, 

Çarf&Dlba 18 de. 
lamit - Pazar, Salı, Per· 

ıembe , Cuma 9 
30 da 

Ma'111111• - Paaar, Salı, Per· 
ıembe, Cuma 8 da 

Bandırma - Pazuteai , Salı , 
Çarp.aba, Per

tembe, Cumartesi, 
21 de. 

KaraWıtı - Sah, Cuma 19 
lmro~ - Paaar, 15 de 
Ayoalılı - Salı, Cuma 11 

TRABZON ve MERSiN posta 
lanna blkıı ıünleri Jfik aba
mu. (1509) 

latulııul •liJe altma ............ 
kemeainıılenı 

Ali lan Nezihe tarafından Sultanah· 
met Cankurtaran mahallnl •e sılnnaı 
sokak 11 No. da iken halen lbmetclhı 

hakkında tuamaf iddiaımda bulu naa Yar ise •uailri tuamaflJ•İle 
tarihi illndan on bet sin ıarfıncla latanbul Tapg Batmemurluluna 
müracaatlan ilin oluaur. .(1438) 

Deferl 
Lira K. 

182· 63 

. 35 24 

131 10 

104 ıı 

110 

82 00 

Pe1 para11 
Lin K. 
13 70 Yenikapı: Eıki Katip Ka.11111 yeni Yalı ma • 

halleıinde eaki Al 1'oyacdar 7enl 
Mahramaçı aokaimda (2) No. la 
meYCut tapu •e kadutro pliıu 
mucibince 256 metro ananın yir
mi dörtte on dört payı. 5657 

2 64 Tahtakale: Hoce Hama mahall•inde Şeyli 
Davut hanı ve yeni Şekerci aolır,a-.. 

ğında 6 aayılı kirıir dükkinrn W.. 
aeksende OD ÜG payı. rnJ7 

1~ 27 Beyazıt: Emin bey mahallesinde Okçular 
IJatmda yeni 18 üzerinde 50 No. 
lu bir oclaıı olmı dükk.i.nm 
240 payL 5741 -

1440 ---
7 az .. SüleJlllaniye: Tiryaki çarıııı eolcajmda 53 N._. 

1 2S Sirbch 

4 81 TalıtaJCale: 

lu lclrıir dilldclnın 60 payı. -12 

Hocapata mahalleıinc1e 
ıobiında eski 35 'enf 2Q 
dilkklnın 3520 payı 5845 

46080 ı 

Demirtq mahalleıinde Kutucular 
caddetinde 77 No. lu dükklam 

7,S payı. 4068 -120 
meçhul olan kocası Alnuet aleyhine aç~ y,x __ _ı 1 1 il 
lan bopnma davaaınnı tahkikatında: _,-.aa yazı r payıma ar satılmak üzere 31 gün ara ile apli 
Teblilata rainaen mabkeme1e ıebne· arttumara lronulmuflılar. lateklilerin 31-~36 sab tünü saat 
dilüdıden hakkmuda pyap karan it • beıte lataabul vakıflar bat müdürlü tünde Mahlülit kalemine ıeı.... 
tibazile bet gUn içinde •• oa bet cGn leri. (1081) 
müddetle lllnen teblitifte ve taliJdkatıa 
11 • 4 93& çarpmbll IUt 1.0 aa taUJd. 
ne 1ıauv "ftrilmİl'ft-..,..iruariaaİ' . 
nOaha11 da mahkeme aıfttlhaneelne tt
lik kılmnuı oldufundan illn tarihinin 
f cırduından ltibaTen bet gUn fçlnde i . 
tlraz etmedifiniz takdirde ınUtealdp ka
nuni muamelenin yaprlacap teblil ye
rinde olmak üzere ilin olunur. (V. No. 
14558) 

o 

BIRE, 
1000 

·-... , ·A .. .. 

. . ~ .,, 

- -- . ..... • ıti.._ ....., 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden:. 
Muh!"'men yıllık ldra 

bedeli Lira 
0SK0DAR: - Selimi Ali m~aJle Selimi Ali aobiı 343 

sa,Uı düWr•n. ı 84 
Kuaerhatuıu p..,._ kapriilG tirket eokaiı 6/1 arılı eY. ıao 
Otlriiclar: SelAmi Ali mahallesi Sellmaız caddeıi 272/ 1 

sayılı düldcla.- 120 
Büyükçartı: Çuhacı ham ikinci kat 5 sayılı dükkin.. !fi 48 
Bti,;lrçartı: Çuhacı hanı ikinci kat 13 saydı diikkin. 24 
Hocaallattin: Mahalleıi Asma altı caddesi 57 sayılı dü1dcln 7Z 
Dayehatun: Mahalleai Büyük Yeni ban orta kat 8 aaydı oda. 60 
Dayebatun: Mahall•i Bijytik Yeni ban orta kat 12sa,.tıoda80 
DaTehatun: Mahall•i Büyilk Yeni ban üst kat 84 aa,.lı oda 80 
Bü~rtı: Papaı oilu soltaiı 4 sayıb dükkin. 7Z 
Böyiikada: Karanfil maballeıi Dukaloa aokaiı 52 saylı n. 41 
Kamerhatun: ülri Papatya yeni Kılınç ~it 34 sayılı n. 4IO 
Kamerbatun: Eeki Papatya yeııi Kılınç aokaiı 36 1aylb 
dükkin. 
Balrkpazan: Nevtehir hanı zem in kat 4 ıayılr dükkan. 

l~ 
95 

Hüseyin •ia: Mahafteai Y enit ebir caddesi 20 ayılı 
dülıkln. 120 
Yukanda razdı mallar hizalarında g&aterilen yıllık mahamaa• 

kira bedelleri üzerinden artırma ıureti1e ve bir iene müddetle " idi: 
ra hedelleri dcbt mill&Yi taksitte te diye edllmek p.rtile kiraya •erll_. 
cekti1'. lateklilerin % de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyenhwl 
den evTel yatırarak 31-3-936 sa lr ıünü eaat 14 de idarede miite • 
ıekkil tatıt komi.yonuna müracaatları. (it) (1383) 

hta•I asli)'• ••lr._.. 2 inci ha· ı 
kuls-...U..dee: 

Davacı Melihatt izdctle vekili avu-
1 

icat Hikmet tbrahina tarafmdan müddei 
aleyh Btfiktltta Hamam ıokairnda ı 7 
No. lu evde Nazmi aleyhine 935/ 187 
sayı alhnda açdmrı olan fekki haciz da
vasmrn tahJdkat ııraıında müddeiİleyh 
Nu111i namma gönderilen da.etiyenin 
Nazminin mezkur ikametglhı terk ile 
bir semti meçhule glttllf mt19ruhatt1e 
bili teblij iade cdilmtti hanba1e bak • 
kınd11 20 gUn müddetle binen tebliiat 
ifasına ve 14-4-936 tarihine milsıdif 
sah rUnU uat 14 de tahkikat icrasın• 
tahkikat hikimliğince karar verilerek 
bu baptaki davetiye mahkeme divan • 

ltlu/assal notlu kanun 
medeni 

Herhanıi bir bArıise sebebivıc bııu • 
nu tetkik ve o bidı»cye mtltef erri ka • 
nun hükümlerini bulup çıkarmaktaki 

mütkilit ınalfimdur. Eserin l&hibi, • 
miltkil!tr gldermetr için (Her madden'ia 
altına: Kanunu Medeni, Bofi1ar. T~ 
ret Kanunlannda '1taka ve irtıbatl o • 
lan) maddeleri htil•1alarile biriilrte yu
mıt tetkiki 10n derece kolaylattırauf • 
tır. Hlkimler, ıvulratlar, talebe, •• h 
kukla ittlgal eclcn ırY1t aradıldanrıı der 
bal bulmakta cUc;tCk ftkmiyer.eklerMr. 
Fiah 200 kunıfo Satıt yeri tr.anbul la. 
kıll;> Kftaphal'eal 

hanesfnt tılik kıhnmrt eldufunclan fsmf -------------
gecen Nasmlnin muayyen olan PUnde 
tnıhJmftew re1medf~ ft tarafT"da" mtt 

ıtad,.ık hlr •ekn dndermedfff t•kdlr ,, 
de baklanda ııyaben muamele icn edi 

leceği maKlmu olmak üaere keyfi 
hukuku U9Ul tnahalıemelcri lmlunan• 
ıu.ddef mahıua•rna t•.ıtku uaa .. 
nur. (V, No .. 1W7! 
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Güzellik 
ve 

Sıhhat 

İşte Joli Fam kremlerini pud
rasını ve diğer güzellik müstahza• · 
ratmr kullantnakla bunları kazan
Chm. 

A.z bir zaman J oli Fam krem
lerini (gece için yağlı ve gündüz 
için yağsız) kullandııldan sonra, 
yü:rumdeki siyah leke ve sivilce • 
lerden eser kalmadığını hayretle 
gördüm. 

Böylece tenim kadife gibi yu
muşak ve tazelendi kendimde 
dinç ve ç:ck:ci bir güzellik hi~t
tim. 

Hakikaten .J oli Feın güzellik 
miistahzaratmm emsali yoktur. 

• ,, 

Satışınıız vereslyedir 
Dikkat: 

Bahçekapı Şekerci Hacı Bekir karıı anda Türk elbise depoıunda aradıfınız 
7Crli ve e:nebi kumaılar hazır ve ısmarlama elbiseler, palto, pardeaüler, çocuk 
.ıbis:lcri ucuz fiyatta bulursunuz. Yeni çeıitler gelmiftir. 

CksOrenıere: Katran Hakkı Ekrem 
.......... •••• 1 1 -

Çok mühim 
VAKiT 
Propaganda 
bürosundan: 

1 - Propaganda terViaimizin ı .. 
tanbulda ve Türldyenfn her y&ıiln· 
de oldutu ,&ibl Avrupanm belli bq
h merkederinde de iyi tutulmut 
pndelik, haftalık, on bq cflnlük, 
ayhk nqir vurtalarile bağlarutı var 
dır. lıtiyenlere reklim teklini büro
mu hazırlar ve bunJann uyrun 
prtlarla nepini temin eder. 

2 - lıtanbul belediyesi anım i
çinde her ti.lrlU afif, tabeJA ve her 
türlü elektrikli ve elektriksiz rek, 
llm vasıtalan bllromuzun elindedir; 

• bütün mile11eıeler, bankalar ve ti
caret evleri bu cibi yayım 'H rek -
1Am vaaıtalarmdan faydalanmak is
tedikleri halde bize haber vermeli
dirler. Hiç bir karfıhk aranmadan 
her türlü izahat verilir; iatenlne 
mutahauıa memurlanmıs yerlerine 
kadar gelir. 

3 - Propaganda bllromus ken
di posta kutulan va11taaile cevaplı 

~~a:::ta ıerviaımiz Av, 
rupamn her tarafından memleketi· 
mize ve memleketimb:den Avr.ıpa
nm her yanma karplddı ça1ıpr, ha· 

Afyon nakliyatına tenzilat 
1 - 4 - 936 tarihinden itibaren seyrihafifle tqmacak afyonla• 

rm aeyrihafif 1 inci ıınıf ücretleri alınacaktır. 
Fazla tafıill.t için iatuyonlara müracaat edilmeai. (593) .(14251 

Maden cevheri nakliye 
ücretlerinde tenzilat 

Yalnız muayyen iskelelere yapılan nakliyata tatbik edilmekte 
olan maden cevheri tarifesi, bu ke re ıebekenin her istikametind, ta.Ol 

1 vaaonla tqınacak cevherlere fimil olmak üzere ıeniıletilmiı ve nakil 

1 
ücretleri de mesafeye göre % 5 ili 23 niıbetinde ucuzlablmıı oluP 
680 kilometreden fazla mesafeler ılen taıınacak cevherlerden ton ve 
kilometre batma alınacak ücret bir kuruttan ibarettir. 

15/ 4/ 936 tarihinden itibaren tatbikine baılanacak olan bu y.ol 
tarife hakkındaki fazla tafsilat için iıtaıyonlara müracat edilmelidir• 

(609) (1482) 

Muhammen bedeli 18500 lira olan muhtelif alit ve eyvat ~,5.9'1 
salı aünü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binaıı• 

Bu ite ıirmek iıtiyenlerin 1387, 50 liralık muvakkat teminat ilt" ka
nunun tayin ettiği vesikaları, tek liflerini ayni ıün ıaat 14,30 a 1c8" 
dar komiıyon reisliiine vermeleri lwmdır. 

Buna ait tartnameler parasız ol arak Ankara da Mal2eme daireıio• ber alına tetldlatı kurmuıtur. Ti
caret itleri üzerine her tUrlil iıtih-1 baratı ehven ücret karphğı temin de ve. Haydarpapda Tesellüm ve sevk müdürlüğünden alınabilir. 

I
• eder. 

1 
(1447) 

5 - Propaganda servisimiz her tGP 

10 klife, afiı, tabeli resimlerini ter· Muhammen bedeli 18846 lira olan vaıon tenvirab için akkümll• 
tip ve tamim ettirmeli en elveriıti ı öt l~'-1 k ) ba 1 6 5 936 b ·· ·· ---• 
f. t1 1 n- • h t p aK an ve omp e tarya ar • • Ç&l'f&m a gunu ....-

: ıa ar a wı;enne a r. S l f l . • b. d 1 • i 6 _ Propaıanda aervilimiain etin- 1 ,30 da kapa ı zar usu ü ıle Anka rada ıdare ınasın a satın a 11ıa 
f deki nqir valltalannda açtıfı kil- caktır. Bu ite girmek iatiyenlerin 1413,45 liralık muvakat temi11at 

çük ilin ıütunlanndan iıtifade edi· ile kanunun tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini ayni gün ıaat 14.30 • 
• niz. Bu ilinlar yok bahaama yapı· k d k . · ı· ... . l . I. d ş 1 H dar· Şubemız Sirkeci tramvay durak 20 ıacak ve itçi arayanlarla qçt ilinlan a ar omısyon reu ıgıne venne erı azım ır. artname er ay . 

numaradadır. Fır•attan i•tlfada ediniz. meccanen nqredilecektir. paıada tesellüm ve sevk müdürlü ftünde ve Ankarada malzeme dau-' 
( 14396) Evt apartman, mağaza, dtu.ki!' sinde paraıız olarak dağıtılmaktadır. 

1 •l!ı t anbu• 10eteaıyes• • ıan •ar. 1 _______ __.. 

alım ve aatımlan veya bunJarm kı-
ralanması gibi ihtiyaçlara ait, fakat 
ticari mahiyette otmiyan illnl.ırla 
ifçi arayanlann, it iıtiyenlerin, oto
mobil, radyo ve saire almak veya 
satmak iltiyenlerin ilinlan küçük i-

(1446) 

lstanbul limanı sahil sıhhiye 
Praba, Moıoa"k1t t, .a ·a1k·et •lhl}lerinin 

nazarı dikkatine: 
lanlar Jcısmma cirebilir. M k 

7 - Evinin an veya caddeden 16 • er ezİ Safınalma komİSfODUndan: 
Yük ve binek arabalarile biıiklet ve motosıklet plakalarının de. 

~ıtirilmeıi müddeti 1 S Nisan '936 ıonuna kadar ıon defa olarak uza. 
-1mııtır. Bu ~rihten sonra eaki p!ikaların hükmü olmıyacağı gibi bu 
plikalarla çalıpnlar plikaıız çalıı mıı sayılarak haklarında cezai mu. 
emele yapılacağı ilin olunur. (1465) (B) 

rünilr yan duvarına. dükklıunın ü- 1 - Merkezimize aid lstanbul motörü ketfi mucibiqçe açık elİ' 
zerine muayyen müddetlerle :tük· 
kanlannın vitmlerine, gazinoların, ıiltme ile tamir ettirilecektir. Keıif bedeli 1353 liradır. 
berber dükkinlarının iç veya dıt 2 - Bu ite aicl ıartname ve evrak ıunlardır: 
duvarlarına afit ve illtı kabul et- A _ Ebiltme ıartnamesi, 
mek istiyenler veya böyle yerlerde 
ilin yapmak iıtiyenlere propaganda B - Fenni f&l'tname, 
llerVİlimiz deWette bulunur. C - Ketif ced•eli. ~ 

Muhtelif sebeplerle servisten çıkarılmalarına zaruret hasıl olacak 1 8 - Propaganda servisimiz diln- 3 - istekliler bu tutname ""Ve enakını paraım olarak lltallı,.al 
otobüsler hakkında Emniyet altıncı ıvbe müdürlüğüne maliiınat veril- hyanmt .. hl~r di11i!'de, Ahevrrumpaeslke.tte aıla"t Limanı Sahil Sıbhnre merkezi Lev azımından alabilirler . • . • . er ur u yer ı ve ı ap - • ., • ., 
ıaeai mecburiye~ine daır evvelce ilin edıdlen B,leıye tenbihının umumi nnı sizlere temin eder ve gönderir. 4 - Eksiltme 31 Mart 1936 salı tünü saat 14 de Galatacla ...... 
neclia kararile aşağıda yazıldığı ıibi bir fıkra olarak otobüs talimat. VAKi! t:r~p:ı~arıda •

1
ervisini!' ı ramuıtafapap ıokaimda lıtaabul Limanı Sahil Sihbiye mer ... Sr 

· · 47 • · d · k1 · ld ~. •1A I yapmak ısteditı bu hizmet erden ıa- • 
u111aının ancı ma esıne e enmıt o u ... ı an o unur. 'f d d" . B" 1 f b" k tmalma komısyonunda yapıtacalr br 

Otob . . . . . dd . ek ( H h . tı a e e ınız. ır te e on, ır art. 

1 

• ı. 
ÜI tahmatnameaının 47 ancı ma esıne : er angı za- bir mektup, bir haber. bir ri}·are- S - Eksiltmeye ıiTec,lderin 101 lira S0 kurut munldcat • 

nnl bir sebeple seferini tatil etme sine veya servisten çıkarılmasına tinizle. bu .işleriı:-izde muvaffak ol- nat parası ile en aa 3000 liralık hu gibi tamirat yaptıima clafl' bil' 
L--· h 1 • t b"' 1 • h" 1 · b 1 k "d mak sızlerı beklıyor. h . "k .. mecDUTıyet ası 01an o o uı erın ıa ıp erı veya un arı sev ve ı are Mektu lara 6 kuruşluk cevap u- e lıyet veaı ası goıtermeleri fArlbr. (1391) 

edenler 48 saat içinde Emniyet altınc~ tube müdürlüğüne beyann;.me lu konulr~ahdrr. 'P 1 
ile nıüracaat ederek keyfiyeti bildirmeğe mecburdular. (8) (1521) Adres : İstanbul Ankarada caddesi 936 tarihine tesa:lilf eden PereJUıbe gU, hususile faiz ve muarife dair oll9 id" 

VAKiT Yurdu Propagan servisi . . . . . atJUI' 
. . 1 Telefon: 24370 1 nü saat 14-16 da c!aırede yapılacak ve dıalannı illn tarihinden ıtibarlll dr 

Jataııbulda yeni yapılan ve pi• su kanallarının geçtığı sokaklarda Teljraf: VAKiT İstanbul 1 kıymeti muhammenenln 'rD 75 ini bul • içinde evrakı müabitelerile ~~ 
l:r.ılunan yapdann J•imur sularmm bu kanallara verilmesi mecburiye· ı ... "" " .. .. '.. ~ .. - wa Jı " .. madıtz ukdirde i~ ·~ arttırma • iremize bildirmeleri lbım~r. 
ti ppı •e yollar lramınanun 36 mcı maddeai iktizasından olmakla 936 lstanbal uçuncu ıcra ......_ıutaa • 11 pazartai tarihine "'8düf eden 4-5 dirde haklan tapu sicillen ile 'ıılııi1imlP' 
acneai aiuıtoa ayı batına kadar ıo kaklara akan çatı yağmur sularmın dan: ..:..g3& ıUnU ayni uatte ~ daire~e ic- mı~anlar sattı bedeli paJ'lai .. P.t'" 
b il •tm • • • I h• l • • s· k "d g· k • l t Tamamı 1868 lira kıymeti muham - ra olunacaktır. fsteklilenn kıymetı mu- harıç kalacakları ve daha t..ıa 94 • .an ven • esı ıç!n ma .. sa ıp erının ır . ecı e ... ır ecı pa as a meneli Alrsarayda Hüıeyinağa mabat- hammenenin % de yedi buçuğu nisboe· mat istiytnlere bu lte ait olall dl 
Beledıye mecan tubeame muracaat eylemelerı ve agustostan ıonra a· lesinde Çıngırakh bostan ıokağında 53 tinde pey akçni Yep millt banka mek· No. lu dosya frae ye taf.nlt .-..= • 
MlptW. haldmıda bmml muamele ppılacaiı ilin olunur. (B) No. lu ve 834 M. M. ananın 6 biucde tubu ftl'meleri llalDdır. Haklan tapu gibi bu huıuaa dair dı>ireaıls .... ~ 

(1522) bir hlnesl tarihi illndan itibaren ota aid11erl ile uMt oı.cıan ipotekli ala - nesine 25-3-936 tarihinde 
gGn mGcldet1e açık arttırmaya kon • ea1c"1at De dfler •actarlann ve lrtf· nan açık artttmıa ,art:1aıncsW;: 
muıtur. Birinci asık arttırma 16-4 - fak balda llhlplerlf.n bu llaklanm vo bileeolderi Ua olunur. ( 


