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Bqbabn fsmet fn8nG'n·nn bafbn lığı altında Afyon ve laparta'ya giden t8ren heyeti De birlikte bapnullarrirlmls 

4- Ua da Ankaradan tapartaya citmit• bu ıuretle yapılan törenlere ittirak ettiii gibi ayni zamanda enternan bir tet• 
.. aqahati de yapDUftır. Bu tetkik ıeyahatine ait notlan yarından itı'baren (KURUN) da nqretmefe bqlqacağız. 

İteeimlerimiz Batbakanımın 18ylevini verirken Ye Afyon - Karakuyu hattını açarken gösteriyor. 

!!.rtmcla bir 

Dünya siyasasına 
plu bir bakış 

Fransa 
lı.arp 

tek başına 
açarsa •• 

Almanya ve Franea: 
~ile A•..,.. (!leO> l*ııi •,. la,tRtRDlre. 

kert ~a&nia ..... ~ ••• lafl' Q .. ,... ...... w.·-_ .... ____ _ 
IUIJOrJar. Bul ıünler oluyor ki bu va. 
Iİ7etin neticeai zanut olaralıc harbe 
dtJanacak cibi görünüyor. Fakat bu 
... etin umum! karakteri tetkik edi -
liaee Avrupada harpsiz yeni bir ıulh 
ltjiaU kufmak Omitleri kuvvetleniyor. 

Almm bükOmet ve devlet reisi o~ 
lfitıer (Ren) i itpl için ordularına emir 
~ken bir taraftan da meb'ullar mec· 
lieaıi feabetmiı ve yeni bir Rayttq top
ı..-11 için buırlıklara batlanımtbr. 
ietihabat yarın yapılacak, yeni topla • 
lllc:aır, Rantaı meclisi Hitler'in P'ran • 
Ilı - AJman ihtillfmdald siyasetine ne 
'-recelerde müzaheret edecelfni g&te. 

~-
L . ll'ranuya ıelince, orada da meb'ua-
11111' mecJW daha (Ren) itealinden evvel 
1111a..ıttmlttf. Yeni intihabat martın o
"8 birinde yapılacaktır. 

!>imek oluyor ki gerek Fransa, ge • 
"k Almanya buglln mecliuiz bir halde
dir. Her Dd memleketin mubdderabm 
tlLıa. tutaa hllkOmetler gerek IUlb, ge
"k laarp yolunda btı admılar atabil • 
lbe1ı: ~bu Seçimlerin yapılmuma, 
'-tb'ualar mecUaterinin loplanmaama, 
~ YO}'a harbe ait huıuılarda memle
"'ef eOlln umumifeahıin anlaplmaama 
llat1yaç hiiletmektedirler. Bundan dota.. 
)'Jdır ld (Lobmo) devletleri tarafmdan 
hpıJn teklife Hitler yalnız muvakkat 
~ette cevap vermif, asıl cevabını yeni 
~111aı toplandıktan sonra bildirece • 
~ ilhe etmlıtir. FnnlIZ Dıı itleri 
-.anı P'Jaııclin dahi "Lokamo devlet • 
'trfnln bran flzerine Almanyaya yapı
~C.k teklü bir küldür. Almanya bu tek
'lll olduğu gibi kabul eder, yahut reci. 
11eder. Almanya bu teklifi kabul etme• 
lliırçe Fransa yeni müzakerelere &iriıe
llıeı.,. diyerek müzakere kapısını ka:·-•· 
-.ır iıtemiyen tngiltereye karp sert h:

"'1ılravemet vaziyeti almıttır. Şu halde 
ttrelt Almanyanm, gerek Franaanm bu 
ltteınteketterde yapılan seçimlerin kat't 
"leticetm anlatılmadan bugUnkU vazi • 
~erini defi,tirmelerine imkan yoktur. 
~tt;ak bu 18zler ıunu da kili derececle 
~ eder ki bugiinkU vaziyette Fransa
'-' "Almanya Lobmo muahedesini 
\e.da. Yeni teklineri de kabul etmiyor." 

ASIM US 
{Botlu: Sa. 10 BIJ. 1) 

Londra, 27, ( A.A.) - Reuterl 
ajammm bildirc1ijine ıöre, 8. E
den, iMi aabah B. Von RibheJttr~p 
la yapbfı mülllratta, Franaız ve 
lnıiliz erkimharhiyeleri araım . 
daki İltiıarelerin ailebi ihtimal 
on süne kadar bqhyacafmı IÖJ· 
lemittir. 

Zannedi.Jdiiine söre, L1 V on 
Ribhentrop, fnıiltereniu, kendisi
ni Lokarno muahedeaiyle haflı te
llkki etmekte el' an devanı ediyor· 
aa, bir Alman tecavüzilne ~ı 
yalnız Belçika • Alman " Alman 
• Framız hudutlarını müdafaaya 

4eiil, Fransız te&-.nvüzü takdirin • 
de de Anmanp için aynı tekilde 
harekete mecbur olduğunu IÖyle
miıtir. 

B. Eden'in buna verdiği cevap
ta, Almanya Lokarno müahede · 
ıini f eahettiğine göre, lngiltere • 
nin garanti bakımından yahnz 
Fransa ve Belçikaya ka111 meaul 
oldujunu söylediii tahmin edile · 
bilir. 

Reuhtr ajansının diplomatik 
muhabirinin bildirdiiine göre, 
Hitler'in mukabil tf!klifleri üzerin 

r (Sonu: Sa. 10 Bil. U 

Cehennemle tehdit bile 
bizi Ren' den çıkaramaz! 
Bay Hitler nutuklarına devam ediyor. 

Bay Göring de ateşli sözler söyledi 

• 

\ 
Bay Hiller .,. Gö.:U,. 

J:lO uncu uyfamuda). 

Edebiyatımıza h~tlüz· · h~kiki bir 
münakkidingalmemiş olmasıdır! 

Genç şairlerden Ziya Osman'la 
şöyle konuştuk: 

- Hececiler kendilerinden 
sonra yeni edebi bir nesil yetişme-
diğini söylüyorlar; ne dersiniz? , 

- Hiç şüpheşiz hececilerden 
sonra edebi bir nesil yetişmiştir. 
Bunun hececiler tarafından inkar 
edilmesinin herşeyden evvel beni 
müteessir ettiğini söyliyeceğim . 

Hec~iler, kendilerine verilen 
bu isimden de aiılaşılacağr gibi, 
bugünkü nesle ~ ç~ iŞlenmi§ bir 
vezin hediye etırıi§leı'dir. ·Sonra 
bugünkü §Ür lisanmı da onlara 
~ n (Sonu Sa. 10 Si. 1, 

Genç 1iM11eci Sait Faile "Gai.tllern 
siitunıunuzıın mıılıarririne ceoap 'DfJl"igor 

Guebımizin 9'l3 ten aonra yetipne- ..,. • ....,~'""!)·,r......•
ğe bqlıyan yeni •bt neeil ile yaptı. 
ğı konU31Dalar aıraamda genç hiklye· 
ci Salt Faik'in de fikirlerini neşret -
miştik. Bu konuşmalarm daha bq ta· 
rafmda işaret ettifimis gibi, KURUN 
bu fikirleri hiç bir mtltalea aerdetme· 
den 8ırf yeni neslin dQftlncelerine iıi
tıpr inıklJU vermek üzere ailtunlan
na geçinneif tercih etmişti. 

''Gezintiler., .aUtunumuzun muhar· 
riri gezgin (Hakla Suha) 26 mart ta
rihli gazetemizde ve kendi sütununda 
'1nklr basamak değildir., bqlığile · , · 
yudığı makalede yeni neslin dUf(lnce sına ki.rtr genç hiki}'eQI Saltoı 1'alı 
ve ifadelerini taşkın bulmue ve geaç- bir ceY'&J>. göndetdi; oDUı da ~ • 
lere bazı tavldyelerde bulunmuetu. ruz. Bu eev.abl 1*gtın ''Glmel •ajatre 
Mubanirimiz Bakin Sıuha'lllll bu~ larr. aayıfamıZda bulaclJıremrl 

Buqün 11 saqıf a 
Türk tayyareciliğinin ~y~ . 

ne olmalıdır? 

1 avla müsabakalarımızdan görünüşler 
( 4 üncü aayı/ada) 

idam cezası . işti yen . _ad~m.! 
n n0 .say,ıfi#q) 

...---Diğer yazıl.ardan bazıları-
Haftanın filmleri - Radyo "!evceleriıe 

tedaoi - /(adın - Moda - Sinema -
Giizel san'atlar 

"' 
Yakında büvük yenilikler 



- ! - KURUN 28 MART 1936 

SON HABERLER . , .. 

Beklenen Gln Yaklaşıyorl 
Von Ribbentrop dün akşam Berline gitti 
Hitlere, durumu düzeltmek için kendisinden 

bir cevap beklendiğini bildirecek 

• • 
ıgı 

lAndra, 27 (A.A.) - Salfihiyettarl 
bir kaynaktan alınan malumata göre, 
Von Ribhentrop'un salı günü vereceği 
Alman mukabil teklifleri Bay Hitler'in 1 

yaptıgı 7 mart tarihli tekliflerin sarih 
ve mıiıbet tekilde ... (bir kelime okuna
mamııtır) olacaktır. 

Bay Ribbentrop, Bay Hitler'e, Bay 
Baldvin ve Eden ile olan görüşmeleri
nin, müzakerelere ba§lanabilmesi için, 
Alman hükumetinin durumu düzeltme
ye llidim olmasının elzem olduğunu 

göstf'rdiğini söyliyeccktir. 
VON RIBBENTROP BERLINE 

GiTTi. 
Londra, 27 (A.A.) - Büyük elçi 

Von Ribbentrop ve Alman heyeti mu
rabba ... saat 16 da tayyare ile Alman
yaya hareket etmiflerdir. 
HITLER PLA.NINI iZAH EDECEK 

Bertin, 27 (A.A.) - Siyasi mahfe} -
ler "'11i Relchıtac'ın 31 martta toplan
hya da•et edilmnini beklemektedirler. 
Bay Hitler yeni meeliı huzurunda dış 
siymst hakkında yeni bir nutuk ı8yli • 
yec:• ve bu nutukta, A'ft'Upa sulhu hak 
kın•ld bilyük planını daha tam bir ıe
kildt izah edecektir. 

Londra, 27 (A.A.) - Avam Kama - istifası muhakkatır.,, 

rasının dünkü müzakereleri sırasında Journal, lngilterenin 1914 mukavele
muhafazakar Beothly, bir Alman - Rus leri &ibi askeri mukaveleler istemediii 
harbinin olmıyacağmı fakat Almanya - yoll.Uld~i beyanattan sonra artık Lon
nın daha kolay bir yolu arayacağını söy dra anlaşmasından bir şey beklenemi -
lemiş ve işe Viyana ile başlıyarak Bel• yeceği kanaatini serdediyor. 
grada gideceğini ve Bükreşte bitirece - Petit Parisien, nutukların birer ma-
ğini ilave etmiştir. nevradan ibaret olduğunu ve Fransız 

Bir işçi saylavının "ya Çekoslovak • tezine müsait olan cereyanlarla kaydı i
ya?,, sualine de "Prağ hepsinden ev _ cap etmekle beraber, Fransanın her 
ver' cevabını vermiştir. şeyden evvel, bizzat kuvvetine istinat 

Muhafazakar general Spears de İn• etmesi lizım ıeldiğini yazmaktadır. 
gilterenin Hollanda. Belçika veya Fran FLANDIN MUHTELiF TEMTSLAR· 
saya hiç bir istila ordusunun girmeme- DA BULUNDU 
sine itina göstermesi lazım geldiğini kay Parla, 27 (A.A.) - "Bay Flandin, B. 
'detmiştir. Litvinof'la elli dakika kadar görüştük -

FRANSA KENDiNE DOST 
BULABiLiR! 

Paris, 27 (A.A.) - Fransız gazete • 
leri, Eden'in nutkunu muhtelif surette 
karşılamaktadırlar. 

Le Jour, Fransanın ancak kendi kuv• 
vetine güvenebileceğini yazarak diyor 
ki: 'Fransa, kuvvetli olduktan sonradır 
ki, dostlariyle konuşabilir. Eden'in is -
tikbali Alman tekliflerine bağlıdır. E -
ğer müzakereler akim kalırsa, Eden'in 

=za 

ten sonra, Amerika Birleıik devletleri 
büyük elçisi Bay Straua'u kabul etmit. 
bilihare Türikye dış işleri Bakanı dok
tor Tevfik Rüştü Aras ile bir mülikat
ta bulunmuştur. 

Bay Flandin ayrıca Yuıoslavya ve 
Çekoılovakyanın Paria elçilerini de ka· 
bul etmiş ve bundan sonra iç işleri ba
kanlığına giderek başbakan Bay Sar -
raut ile görüşmü§tür. 

Bay Flandin akşam üstü seçim daire
sine hareket etmiştir. 

~.NKARADAN 

Askeri sanat.taJebeleri layihası 
Kazım Ozalp 

verdi 
Milli Müdafaa Bakanı 

/\.amutayda izahat 
Ankara, '27 ('l'elefonla) - Kamu. 

tayın bugünkü toplantı~ında askeri 
san'at lisesi talebe.sinin llh:ı.s, ia~e H 

maaşlarına ait lfıyihanın müzakere~i 

münasehetile millLmüdafaa Bal,anı 

K:hım Özalp i1.ahat ,·ererek demiştir 
ki: 

"Askeri memur ola bilmek için me. 
murin kanunundaki vuıflardan başka 
ihtiyat zabiti olmak 14:Jl numaralı ka 
nun icabındandır. Adli hakim, hesap 
ve muamelat memurları hakkındaki 

kanunun hükümleri yapılmıştır. As. 
keıi memurlar l)akkındaki kanun ise 
malek mektepleri açılmasını emret. 
miştir. Şimdi de kamacı demirci, tü. 
fenkçi, saraç gibi eskiden esnafı aske. 
riye denilen kısrmlann da askeri me
mur olma~H lazımdır. Bunun için de 
bunların rhtiyat zabiti olmaları icap 
eder. lstanbulda Tophant' yanında aı;ı. 
keri san'atlar mektebi bu mak.utla 
Kınkkaleye nakledilmiştir. Buradan 
193:> senesi ağustosunda .ıC9 talebe çık. 
tı. Bunlar iki ay kıt'a da nefer hizme. 
ti görtirler, 20 .ay da fabrikalarda is. 
tihdam olunurlar, daha sonra da 6 
ay ihtiyat zabiti mektebine giderler. 
İçlerinden istidat ve liyakat gösteren. 
Jer Avı-upaya, gönderilrr, mühendis 
Unvanını alırlar. 

"19J,; de ~rkanlar fahrikalnrda is. 
tihdam olunmaktadırlar. Bunların 
maaş n iaşelerinin harbiye mektehi 
tnlehe~i gihi Yt.>rilme~i için bu kanun 
layihası teklif edildi . ., 

Milli Müdafaa Bakanının hu i1..ah .. 
tı üzerine liıyiha ıt~·nen kabul tdil· 
di. 

.UÜZAKf;RE EDiLEN DICER LA. 
J'IHALAR 

Bugünkü müzakerelerde bunlar• 
dan ba~lrn kamutayda ve mü~temil&.. 
tındaki esya hakkında mecli.1 hesaP • 
laı·ının t-?tkik encümeninin mazl>atd 
okunmuş, hava yolları devlet işlet"" 
idaresi 1935 yılı bütçesinde yenide• 
fasıl açılmasına ve bu fasıla münaka
le suretile iki yüz bin liralık fevk• • 
iade tahsisat konmasına posta ul • 
graf, telefon umum miidürltiiü ıtSS 
yılı bütçesinde 88.010 lir1thk münaka
le yapılmasına; lstanbul UniversiU • 
sinin müvazenei umumiye)' alınma • 
sına dair olan kanunun üçUncii mad • 
desine iki fıkra eklenmesine dair kJ. 
nun liyihalarile askeri ve mülki te • 
kaüt kanununun 19 uncu maddesiıtl• 
değiştirilmesine lüzum olmadr~111 
dair mazbata kabul edilmiştir. Y•"' 
bugünkü toplantıda arttırma, eksilt • 
me ve ihale kanununun 69 uncutft'a•· 
desine bir fıkra eklenmesi ve ınitle
hassıs doktorlarla kimyagerler ,·aıı'· 
ir şihhiye memurlarına verilen veti· 
ka, ruhsatname ve şahadetnameler • 
den alınacak tesçil harçları hak_k~" ~ 
daki kanun layihalannın da bırıll 
müzakereleri yapılmıştır. 

Knmut:ıy pa1 .. artesi günü topJaaa-

caktır. Japonlar Mogolistana hücum ettiler 
heran bir taarruz bekleniyor Sermaye 1.erini gizl~yen ecnebi şirketler Hudutta tahşidat yapıyorlar, 

Çinliler bir bahane ile Japonyanın kendilerine de 
hücum edeceğinden korkuyorlar 

Moskova, 27 (A.A.) - Ulanba -
·tordan bildiriliyor: 

24 martta saat 15,15 de bir Japon
Mançuri miif rezesi üç kamyon üzerin
de Mongolcagas bölgesinde Buirnon 
gölü yakınında Mongol toprağında 

lılongol hudut karakoluna hücum et
mittir. MUaademede mUtearnzlara 4 
kamyon üzerinde bir takviye müfreze
si de iltihak etmiştir. Mongol karako
lu mukabele ederek mütearrız müfre
uyi Mançuri topraklarma çekilmiye 
mecbur etmlttir. Mongol karakolun -
dan ölen ve yaralanan yoktur. 

25 mart sabahleyin 200 kişilik bir 
Japon • Mançuri müfıw.esi Monglaca
gas'm iki kilometre şimalinde bir ba
lıkçı evinde toplanmıya başlamışlar 
ve akfama doğru Mongol karakollan 

üzerine ti.ifek mitralyöz ve hatta iki çtN DE KORh."MAGA BAŞLADI 

defa top ateşi açmışlardır. Hücum e - Pekin, 27 (A.A.) - Japonyanın 

denlere nisbetle çok zayıf olan hudut Tiyen Çinde bulunan söz söylemeğe 

karakolu bu taarruz önünde huduttan salahiyetli askeri bir rüknü "Şansi 

yedi kilometre geri çekilmeye mecbur komünistleri Hopei'yi işgal ettiği tak-

kalmışlardır. 26 mart sabahı bu hali 

gören Japon - Mançuri müfrezesi 1\:al

kimgol nehrini geçerek oradaki ka -

rakol binasını işgal etmişlerse de sa

at 13 de Mongol uçağının geldiğini gö

rünce Mançuri toprağına eçkilmişler
dir. 

Bu bölgede Japon - Mançuri kuv -

vetlerinin tahşidatı devam ettiği için 

Mogol mahfelleri bu gibi taarruzlara 

intizar etmek lazım geleceğini bildiri

yorlar. 

dirde, bu, Japon kıtalariyle askeri bir 
anlaşmazlığa sureti kat'iyedc sebep 
olacaktır.,, demiştir. 

Bu beyanattan sonra, Nankinde ve 
Pekinde, Japon askeri makamatmın, 

Kızılların ayaklanmasını, Çinin şima
lini i§gal etmek için bir bahane telak
ki etmelerinden korkulmaktadır. 

Şansi komünistlerinin, maksatla -
rmın Hopei'den Japonlan tardetmek 

olduğunu söyliyerek kendilerine ta -

raftar bulmalan bu korkuyu arttır -
makta(jır. 

Hitler tekrar ediyor: 

Kavga çıkarmak niyetinde değilim' 
Essen, 27 (A.A.) - B. Hitler,, 

Krupp fabrikası işçilerinden 120 bin 
kişinin önünde verdiği bir söylevde, 
bu fabrikanın yalnız harp değil fakat 
ayni zamanda sulh silahları da imal 
eden bir müessese olduğwıu tebarüz 
ettirdikten sonra, Alman milletinin 
bugün vücuda gelmiş olan birliği işi
nin ne büyük müşkülatla karşıla.şmıs 
olduğunu bildirmiş ve bfüıhare sulh -
tan bahsederek bilhassa demiştir ki: 

almalarına müsaade olunamaz.,, 
B. Hitler bundan sonra, daima red

dedilmiş olan silahsızlanma ve uzlaş

ma tekliflerini hatırlatarak demiştir 

ki: 
"Betı hiç bir askeri ittifak imzala

madım. Fakat bütiüı Avrıtpa bu gibi 
ittifaklara girer1ı·c,,, ben ile büWn Al
manya arazisinde Alman hakkı hriki
miyetini>ı tamam olarak tesis ediLm~ 

olmasını görmek i,'1fiyorıun. Eğer beni 
itham ederlerse, cevabım fU,dur: Be
nim bir tek hakimim vardır ve o <lcc 
milletimdir, fakat herhangi. bir bey -
nelmilel kmtsey değil.,, 

B. Hitler, ayrıca şerefini muhafaza 
etmek istiyen Alman milletinin ancak 
sulh, uzlqma ve rahat yaşama arzu -
sunda bulunduğunu da tebarüz ettir -
miştir. 

"Haki1.t sulh ancak kar~ı1ıklı hür- ltalyanlar büyük taarruza 
met ıizerine tesis edilebilir. Evvelce 

hazırlanıyor 
dahilde olduğu gibi, bugün hariçte de 
ancak herkes-hı iyiliğine matuf gmıi§ 
bi'f artlaşt~ıa aramakta!J'm. Fakat da -
hilde olduğu gibi, hariçte de alçakça 
mütavaat etmiyeceğim. Kauga çı1ao·

mak niyetinde değilim. Fakat herhan

gi bir kimse tarafından fena. muame
le edilmesine de müsaade olunmama
lıdır. A1mtpa, bir çok ailelerin yatıya
na beraber oturdukları bir eue benzer. 
Bu ailelerin iki 1'eya il,Çfin!in b~ka 
atlelerin oturdııkları dairelrrde hızlı 

konfmClk ve emir vermek hakkıtn 

~~~~----------~---~--
Londra. 27 (A.A.) - İtalyan kolla

n, Mısır Sudanı hududu boyunca ve 
Gondar ve Gocam istikametinde ilerle
yişlerine yavaş yavaş devam etmekte -
dirler. O~adende görülen bütün Ha -
beş tecemmüatını şiddetli bir bombar -
dıman altında tutan İtalyan tayyareclri. 
bu ileri hareketleri kolaylaştırmaktaclır. 

Adisababaya gelen haberlere bal>ı • 
lırsa, İtalyanlar, Sassabaneh lstlkamc -
tinde toplu bir ilcrltme hareketine baş
lamışlardır. Maamafih. bu şehrin işgal 
edildlli hakkında Habet payitahtına be 

nüz hiç bir haber gelmemi!tir. 

Roma, 27 (A.A.) - Şimal cephesin -
deki İtalyan umumi karargihı, yolların 
inpıı biter bitmez Ambaalaci'ye nakle• 
dilecektir. Bu da gösterir ki, Makalle 
tehlikede değildir. 

Maamafih §urası bir hakikattir ki, im 
parator, 70 bin lritilik bir ordu ile Aıan-1 
gi cölü önünde mevzi almıştır. Ve bu 
orduya imparatorurı muhafrT. kuvvetleri 
ile yine imparatoruıı $"'. v,,ııo ve Har 
rardaki kıtaatı da dahil bulunmaktadır. 

Orozdibak meselesi Devlet 
. Şurasında · görüşülüyor 

Bazı ecnebi şirketlerin az kazan~ 
vergisi vermek için türlü yollara sap. 
tıklan, bu uada·~ermayelerinl az göıo: 
termeğe çalıştıkları görülmektedir. 
L>evlet ~ürası son aylar kinde bu ser. 
maye mesele._qj yüzünden ı;-irketlerle 

maliye arasında çıkan mühim bir iki 
ihtillfı şirketler aleyhiM karara bağ. 
lam ıştır. 

Devlet Şurası umum heyeti bugü. 
kü toplantısında yine böyle bir ihtila. 
fı tetkik etmiştir. Müddei mevkiinde 
bulunan lstanbuldaki Orozdi Bak ti. 
carethanesi sermayesi beş milyon 

frank olduğu halde maliyenin bunu 
naıarı itibare almıyarak 8 buçuk mil. 
yon frank üzerinden vergi tarhettiğini 
iddia ediyor ve tashihini istiyordu. 

Ankara: sporcuları 
arasında bi.., mesele 

Ankara. '.!T (Telefonla) - Anka. 
ranrn tanınmış futbo1cularından ka. 
leci Cihadın Güneş takımına geçmesi 
lıurn futholcularr araslnda gtinUn me. 
ı-;eleAi olmu~tur. Bir kısım futbolcu . 
lar ('ihadın ne mukabilinde olur."8 ol. 
sun Ankarayı terkeylememf.'8i lazım 
geldiği fikrindl' bulunuyorlar • 

Venizelosun 
• 

cenazesı 

Giride gitti, büyük 
merasim yapıldı 
Atina Z1 (Kurun) - \'enizelosun 

cenazesi Giridde Hanyaya varmış n 
merasime saat 10 da başlanmıştır. 

Tabut bir top arabasının üzerine 
konulmuştu. Alayın önünde ordu ve 
deniz muzikaları, 'Efzunlar ve 1500 
den fazla çelenk bulunuyordu. Bunu 
Prens Pavloa, Bakanlar. Venizelos a. 
ilesi erklnı takip ediyordu 

Cemaıe alayı Hanyanın bir nahl . 
yeai oJan Halepaya gidect-k ve ceeet 
orada blrka~ gün teşhir edildikten 
!'onra. '1~fıelosun e,·inin kar~tanda 
yaptırılan abidenin altına gömülecek. 
tir. 

mızine ,·ekili mali) enin Oroıdı n~kttl 
serma)esine kendiJiğinden ~"lıl• )~P· 
madığı, hu rakamı ~irkctin defterle j 
rinden cılrnrdığını sö) lemtş, Ut"zd 
Bak vekili fazla üç bımıı. mil) on trill' 
gın şirketin Pnristeki merkf'tınd'1' 
faizle alındığını iddia etmıştir Uıa • 
zine ,·ekili bunun mantikan knbılt t• 
,.il olmadığını söylemiş, hunun uıe • 
rine mağaza ,·ekili, Orozdi Bakın }"'4 

risreki merkezinde hiç sermay~i ol • 
madığını, bütün sermayesini dün:r• • 

nın dört bir tarafında bulunan şube• 
lerine dağıttığını, bunun için şuhe!~; 
ce yHiden istenilecek paraları fatZ 
tedarik eylediğini söylemiştir. 

De,·let Şurası kararını hafüı1' 
tefhim edecektir. 

Faik A.urdoğlu Parisll d 
Ankara, 27 (Telefonla) - ~tı.4 

vekaleti müsteşarı Faik Koroğlu 1,41; 
dradan Parise gelmiştir. Londra 

. t' hl• 
yapılan konuşmaların mahıye ı 
nüz anlaşılamamakla beraber nıetl'I • 
nuniyet verici bir şekilde netirtltfl· 

diği söylenmektedir. tt-
Faik Kurdoğlu Arjantin ile a1' 

deceğimiz tit-aret anlaşması mü.,~k',; 
relerine i:o:tirak etmek üzer«' t~ltfll • 
aldığından bir müddet raı-i~te kalıı 
caktır. ..---" 

Alman Finans B•"' 
kanı istifa ed~c~!.1 

Londra 27 (A.A.) - Daıly J1 -' 
gazete...;inin Londra ,.e Berlin fıt'11 

,.. 

mahfellerinden aldığı malumat•~ ~,. 
zaran, B. Schahfrn 29 mart seÇtıt' JJ. 
rinden sonra istifa~• muhakkaktı1~·Jit1f 
Schaht markın kiymetinin teııı 111 
isteyen sol nasyonal S<lsya li~tıerh\.,ı· 
yikine boyun eğmektense. patlak 11 • 

mek tehlike.si gösteren milli buh~r. 
dan enel i~tifayr tercih etmekte 

Kars bavalisinde 
1 

Şiddetli zelzel ~ıer olııV!,t 
Kara, Zl (A.A.) - Diindt" ~ 

Kitek ka111anunda ve yeniden fll~ 
k«Sylerfndt çok zorlu yer deprell ,, 
sürekli bir şekilde devam etıneltt 
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işaretler 

Dünyasız edebiyat 
Milli edebiyat, milli san'at, 

'>lilli roman... Bu söz ô:cleta gü. 
'1iin heılleclilmcsi en müşkül ve ye. Meşhur Şarlo stanbu a geliyormuş! 
!?Cir.c metafizik problemi oldu. ı ------------

Çivide ihtikar Yazılı yoklamalar Her ağızda başka bir çqni a.1 
lı~or. Her kalemin ucunda biri 
~ıhn:yctin veya zihniyetsizliğin İ· j 
'Qcl~tiıli buluyor. 

Ô;yle damlar gördüm ki, bar.a 

Fiyatlar on üç kuruşa 
2necek 

San' atkiirın Polet 
Godard ile evlen-

1niye karar verdiği 
Yokla1natara bir Nisanda 

başlan; yor 
., 
rniW,, sözi/c şu;ı/arr anlatmak is· 

fcd:'cr: 

"-- Bizim tınanelerimizi anla
~I! bir edebiyat. işte milli edc-i 
uıy •. t budur . ., I 

f Jayır, bu aclam yalan söylii . 
~oı fo. 

Onun istediği m;lli edebi vat 1 
eleji[ hz;rct çe!ll "tJi maziyi "m;/li . 
~rl ;~·; d ıncla ihya etmekti. 

~'ine öyle rı ~amlar gördiim ki. j 
111·:1; ... ddı 'y:ıtı bana şöyle lcr:f 
ttı;·er: 

" Eir ed.biyat doğ:h·~u ye 
'I'' 
ln h:-.vasım, suyunu, taşım top 

ı-i\..-ını bi•~ o!duğu gibi gösterme· 
ı::ı· .. ...... 

Br.r.lara göre milli sözü fizik 
();,. ı.:atanla, mevsimler, iklimler . 
clir, 

l' ani Türkiye huJutlan irincle 
ob;ckfil vazifesini gören ve lotoğ. 
>'Qfla rekabet eden bir san'al mil
/· 1 edebiyattır. 

Bu san' at realist olabilir. Fa-

Istanbulda çM satnn sekiz mües -
scsenin bir tröst teşkil ederek ihtikar 
ynptıklan yazılmı!jtı. Dün yaptrğımız 
tahkikata göre hadisenin mahiyeti ~ 
üur: 

Besz 5irkel blrlcşıniı;lcr ve bu bir 
!eşme sommda fiyntlar nrtmı~tır. Bı. 
ıtibarla alillmdarlnrca ihtikar yapıl . 
dığr muhakkak sayılmaktadır. 

Ticaret odası bu hususta ll"l \ı:ı:a 
yapmış ve idare heyeti y,.zi:·<: i ... ~rii 
~erek bir rapor hazırlnmı~l ~- Ii. b:?r 
aldığımıza gQrc Baka..nhk hu mesele 
ile esaslı surette me~gul buhmma.kt~· ı 
dır. Yakınclr. kat'i bir karar verilecek ı 

tir. Ö~'l'Cndiğimize göre çivi fiyallnr-
14 kuruş 30 paraya satılmaktadır. /ı. 1 

13.kadar mnknmlnrm yaptıkları td.ki'· 
lcrden alman netice normal fiyatı ' 

ancak on üc; kuru~ olabilece'1i merh' 
zindedir. Bu da gösterivor ki fiyatlar 
da ihtikar yapılmaktadır. · 

Yeni Bu' gar baş 
konso!osu geldi 

Yeni Bulgar baş konsolosu Bay 
Slivenski YC karısı. Pragdan şehri • 
mize gelmi~lerclir. 

İstasyonda kendilerini eski b~ 
konsolos Bay Vançef ve konsoloslıa. -
nenin diğer erkanı knrşılamı§tır. 

söy!eniyor 

Şarlo Polet Goclard'la beraber 

son #ilminde. 

Tanınmış sinema artisti Şarlonun ya
kında 1stanbula geleceği söyle'nmekte • 
dir. 

Haber aldığımıza göre, Şarlo son de
fa çevirdiği ''Asri zamanlar,, isimli fil. 
mindc beraber oymıdığı Polct Godard 
ile Uzak şarkta bir seyahate çıkmı§tır. 

4Qt sadece bir tabiat tas.ıirile 
~İlli edebiyat olacağını kabul e
der.Ter lıiç merak etmesinler. usta 
l~bancı muharrirlerin Türkiyeye 
Qıt tabiat tasvirlerini Türkçeye 
t rcemc ederek milli edebiyat nü
,.,.,., <''erini elde edebilirler. 

Bay Slivenskl bundan önce Bulga
ristanın Prag elçiliği baş katibi idi. Geçenlerde Paristc I .cdi E;li isimli bir 

Elçilik müsteşarlığına terfi eden 1ng~iz kadın: ile._cvlene~.ar~adaşı _Dug
eski ba.-s konsolos Bay Vançef bir kaç • las •erbanks a ~~n~crdıgı bır tebrık tel 

1
. /Jrr tercüme soyundan bir mil
ıc ''if? olur. 

gUne kadar Sofynyn gidecektir. grafında, kendısının de Polct Godard 1 
'ile evleneceğini bildirmektedir. 

Sanayi Birliği 
ı l'inc üyl; adamlar biliyorum ki 
::-:ı: 

" - Milli edebiyat, bize harp . 
!.ı-
-n ve kahramanlıktan bahseden 
E!thhiyattır .. , 

Dediler . Bunlara göre , e. 
tl r • 
lı c )lYat destar.lar ve mahare . 
e

1
er bilançosu olacaktır. San'at 

ll'ı:ıharel·clcrin ve kahramanlıkla
"'11 rn.cddnltlığını yapacaktır. 

Sosyal hayatın kurulugundo 
(~he:· ebelerin lınhramanlann rol 
.
1
tri l:üyük olmugtur. Milli hayatın 

Sanayi bil liğinin Ticaret ve Sanayi 
odasına bağlanması için tetkikler ya
pılmakta olduğunu yazmıştık. Haber 
aldığımıza. göre Sanayi birliği yakın
da bir toplantı yaparak kendi kendi· 
ni fcshedeccktlr. Bundan sonra birli· 
ğin bütün i§leri Ticaret ve Sanayi o • 
dası tarafından görülecektir. Bu ie 
Tica.rct odest tetkikat ve istihbarat 
bürosu tarafından göri.ilecek, bunuı• 

için de büronun kadrosu genişletilc • 
CP.ktir. 

Yol paralatı 
t Q•" • J •• l . l [ "E.'-::ın.-.ı: c şup ıesız. >un arın yeri 
~lQca l·tu-. F a.~al milli c-'cbiyat · 
" :ı 935 ı;,ılu a .aıl olanlar bil el ernd, tuıdccc harpleri anlatma' 
en,el· deaildil'. Muyı a luıruır loplcınaca" 

b ı~J;lli edcbivat samyorum k;. t1jj yıhna =ıit yol vcı,;isİ bcl~n.rn . 
<r kollc'ztil mizaç mete!esidir. sının p.n c;ok bir mnyı::;a kadnr tnhsi 1 
. Mcaclô, bir luiC:iscyi tethih iıi N1ilmc~i i·:in belediye idarc:ii bütUr 

/
'tt ayni :z:ımanrf a bir Fram;ıza bir ~ubclere bir tami.n yoll:ıınıı;tır .• fayıs 
'lp ·ı · !l3r.: 1 

Fakat her çift, balayı seyahatini ev • 
lendiktcn sonra yaptığı halde, tuhaflığı 
seven ve her türlü deği§İkliğe rağmen 
halfı sessiz filmler çevirmekte devam· e• 
den Şarlo, balayını da evlenmezden ev
vel geçirmcğe kıırar vermiş bulunu • 

~~ I 

Uzak Şarkta başladığı seyahatini ça
buk bitirmiyccegi ve oradan yakın §ar
ka uzanar.ık, bu <mıC:J 1st::nbula da uğ
rayacağı §ayi olmaktadır. 

h ..... ı ızc, bir Almana ltavale etse . ta • v rı ınm Eonucu alındıktan son 
·!~ r. b h - 1· '- ra bir hnzirnntlan itibaren <le 9~0 .Yı· Şehrimizdeki sincm::ıcıl ır m<ıhdilın~c 
.ı • ransızın u ac ıse 11arşısttı· 
\(Q ~k- l lmn ait ilk taksit toplanacalttır. yaptığımız tahkibttl, Ş<ırlonun nisai."' ı 
ı "'- a oyun arı Jıaptığını, iisliil::a 1 
'<cı,.. .. Al ü36 vılı11 ... 31-t •ahakl:uk deft(!J'l"'r. ayı içinde Poiet G.:>C:nrti i:c cvlcnmcgc 
1• ;rctgmı, mar.m hiicf iscyi meto. 1 J "" '• • - ... 

'?.'/ ı 

1 

tabctlirilmir;tir. Yakında belediye mc- k::rar vcrJiğini dı:.;rcndik. J'akat cvicn - 1 
l 

1 ~-eşıiren bir görüfle romantik me merasiminin lst:ınb~ılcb mı. voksa 
I! r I murları ,.e mahalle mümessilleri tara J 

ı, rrc/:ğini ngiliz1erin ııa 1l'o}'' Londro.d.J mı y.:ıp·l:ı.::ag·na dair henüz 
'>ı 1 fmdan yol vergisi ,·ereceklerin cYlcrı 
c " abicrt hadisesi kaJ'ded<>r qib! yazılmıyn b:ışlannc.-ıl•lir. Ahnacak al· k:ıt'i rı:ı.'li-~:ıt yoh"r :Yn1nı~ rurı.sı 
~t~:ı~ ctti{Jini göriircür.üz. ' h liralık yol para.sının iki lirası ma . muhıtkkal~ l:i, bPnd ~n örıcP bir dc'a r~a-
t ,.,~R1ör.csc_nsdanl•e.ı.·i gdcn_ /e./sefoj lı-ılli yollara, _dört lir. asr da vilayet yoı ı ha şeh .. irni::e rcl..,.,ic; 01.,11 Sarlo. i•k h·l 
•ı... l J satta tekr;:ır merrl· kcti ... ,izi zi~•aret et -ı 

C.•ct CJ"r ac 11:ı uc com•anın gÖ· l:ırına sarfcfülcccklır. 1 
tlr h - 1 ınek i5terHoiin miitcaddit \·e~itc1cr!e tc· 
~ ı·::usi\ıcf!c.'•·i-ı i en hür-iik fi.~fr ınw ••:waw w · 'le ~· , "·it ('t..,·r:;•ir. ı 
\?sc' · ı I ·ı ~' l J l - b. · I ·· k J • • l J .J · -Suı " '' c VP.:::u ı ~ uıvde . ugu ızım tenuz. cn:ıını..:::r ma ı· ,. I 

'«i! F j Nışlnlısı ile beraber 1 tanbula gel • 
l '· ;k;rlcdc ·.; brr nyrı'1'? kol . .<ı!ls bir dün.va rriirii~iiııe sahip ol. 1 'kr · l . . l ı di~i ve burnc.ln ""lcııdigi takdirde. İs-
~· ıuıtc crm mı ·aç nrı <:rasında-ı' moyışmuzc:mu!rr. atanbul sincmocı!arı. şerefine büyük bir 
ı 1 fcn·l:zlarc:ır. /iman e1cbiyalım Sa~r~ Ertem ziyafet verecckkrdir. 
ıı,., ., • 
rı" ·ı:; r;c Frans·z c-lebi•·atrndanı · 

1lıırQn vasıf ela bu mizaç ayrılır.! 
~~i teknik, ayni hadise ayı-r. ay-ı 

.~ Q~islcr vücuda getiriyor. Rus 
1>-ı .. ,ı it l ·· ·-· . B" 'tt .. rmn, a yan mu:ıgının. ı· 

~. rno.::;ayikının farklarını biz 1 

~ Q: milli vuzühlarilc ayırab:/;. I 
; .' c1ckfzürdc dünya görÜ§Ün-

1 
.. ı kollchtivitc larhlarını aks· 

en cc!cbiyala milli edebiyat 
· "" 1~ l6:zımdır. 
'<climcnin bizdeki vuzuhsuz· 

----- --
Yazısız llf ! Ô.!/t! ; 

Liselerde ıkınci yazııı )oklamalara 
bir nısandan itibaren başlanacaktır. 

13~ mtinascbetlc hususi Jısc dırcktör· 
lcı i dün l\Ultur dircktörh.iğündc biı 

toplantı ynp:.mık ııntihnnda hazır hn·ı 
lunacak mümeyyizlerin dummu üze • 
rinde görUşmli!jlcrdir. 

Toplantıda alınan neticeye göre 
o ;l'.:>tmenler lumdi okullarının imti • 
hunlarındu bulunncaklaı· ve ders sa · 1 
!!tll'rı d3hiliııde b:ı§kn okulların iıntı 

ha'llaunn. iştirak ctmiyeceklcrdiı 1 

Bu suretle b:ıfjka bir okula gidcrcl 
l<Cndi okullarındaki ders ve imtihan · 
!arını açık bırr.kmıyacaklardır. Fazlr 
ihtiyaç hasıl olduğu hlkdirdc öğret · 
menlerin yerine bir vekil atanacaktır 

idman bal}ramı 
Her yıl yapılan İdman şenlikleri 

bu yıl da mı:ı.yısta Taksim stadında 
yapılacaktır. Bazı gazeteler ldman 
bayramının 23 nisanda yapılacağını 
yazmışlardı. ldman bayramı 23 ni -
sanda değil xuka.rıda yazdığımız gibi 
mayıs ayında yapılacaktır. 

Okullarda hazırlıklara şimdiden 

başlanmıştır. Bayramda yapılacak ha· 
rekctlerin prograntln.rı okul direktör
lüklerine gönderilmiştir. 

AvrupalJa tahsile giden 
talebemiz 

A vrupayn. tahsile gönderHccek o · 
lruı on sekiz gencin müsabaka imtiha· 
nı ynpılmı§ ve neticede 12 kiıJi imti • 
hanı kazanmıştır. 

!Bu gençler arkeoloJi, a.ntrepoloji 
ve 1rutUpha.nccilik tahsil edeceklerdir. 

Bu gcnt..lerden yedisi dün Almanya.
ya hareket etmişlerdir. 

DOÇENTLER IMTlIIA.1\1 EDiL · 
Dl - Üim·ersite kurulurken türlü fn. 
kUltclere imtihansız olarak nlınan do· 
ç;cntlcr talimatname mucibince üç yıl 
soriundn bir imtihana gireceklerdir. 
Üç yılını dolduran tıp faküllesi do • 
çentlcrinden bazılaıınm ımtihaııları 

dün üniversitede yapılmıştır. 1ıntihan
da ünh•ersite rekt5rü. profesörler w 
b.lcbe balunınuşlur. 

-----

:Gezintiler 

Bu imtiyazlar 
.. ? 

nıçın •.• 

Bay Recep Peker 
C. H. P. Genel sekreteri Bay Recep 

Peker dün Ankarndan şehrimize gel
miştir. 

Bay Recep Peker akşam üniversi
tede inkılap dersi ,·ermiştir. 

Fidanlık Enstitüsü için 
BüyUkderede yapılmakta. olan fi .. 

danlık enstitüsünün noksanlarmı ik • 
mal etmek Uzere yeniden 5600 liralılc 
bir münakale yapılmıştır. Para yakın
da alına.cak, tesisatın yapılmasına da 
bir nisnndıın fübarcn başlanacaktır 
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DiL YA ZILARI 
~-- ~ -

"Erkek,, Anlamlı Kelimeler 
"Er,, söıünün ve bununla ilgili olan "erken, ermek,, 
ite "eğer,, şart sözünün ve "eğer,, kelimes\nin etimo
lc .. j ·, morfoloji, ve semantik bakımından analizleri 

''I':.h .• 1.oi-." AN LAMINA KELiMELER 
· Kadın,. anlamlı ke'imelcrin analizi, 

t .. lı.ı olar.ık, bize 'erkek" anlamlı keli • 
me:~rin de analizini hatırlatmaktadır. 

1 
·ı iırkçede ··erkek" anlamını en ge • 

niş olarak ifade eden ilk söz, "er" dir. 
Bu sözden hem "erkek'', hem .. cesur", 
hcı.1 <!e «sözünde duran, mert» mana • 
!arı anlaşılır. 

Gene bu sözün üremelerinden ola -
rak bir de «erkek» sözü vardır. Bazı leh 
çcelrde ''eren" de bu anlamda olarak 
kullanılır. ( 1 ). 

Fars lehçesinde "Merd". Arap leh • 
çetinde "Recfü", Fransız lehçesinde 
"Homme", Cerman ve Anglo - Sakson 
lehçelerinde "Man '' kelimeleri dc <ıer• 

kekıt anlamınadır. 

Bu kelimeler ile bunlarla ilgili söz -
len CJc "GUneı • Dil" analizinden ge
~irerek, tam manalannı bulmağa çalı • 
phm: 

ER 
"Er" sözi2lıün etimolojik ~kli ıudur: 

(1) (2) 
(cf + er) 

(!) Eğ: "Kuvvet, kudret, büyüklük, 
yilneklik,, an1amlanna ana köktür. 

BU ana kökün fU anlamlarını Türk 
leôçelerindelri üremeleri açıkça g&te -
rir. Bir ka~ örnek alalım: 

J. - Efe: hami, reis, sahip, Utvetlİ, 
veli. 

( 4) En: Bu elemanın yakm sahasın. 
da güneş ışıgının tekarriır ve tcmerki.
zu anlamını veren (. + n) ekidır. 

Ana kök, kendisini takip e~c: . u c: -

mania kaynap.rak ve (3) nu:l.~ ·J • ~" 

maıun vokali de düşerek kel;r.ıc <, • • ıı 

o1muştur ki güneş ışığının bir suje ve
ya objenin yakın sahasında temerkü -
zünü anlatır. l~ıgın dogredan <loğruya 
süje veya objede değil de, onun yakı -
nında tekarrürii. henüz maksadm hu -
sulü zamanı gelmemiş, fakat yaklaşmış 
olduğunu anlatır ki. işte (erken) sö -
zünün orijinal manası da bu yolda izah 
edilmiş olur. 

ERMEK 
Not: 2. - (Er) kelimesinin - gene 

"ir" şeklinde de söylenen - bir başka 
manası da (ermek) sözünde görülür ki, 
"baliğ olmak. bermurat olmak. hidaye• 
te ermek, idrak etmek. ihata etmek, ih
raz etmek. iktiham etmek, kemal bul -
mak, mazhar olmak, nail olmak, tekem
mül etmek, vasıl olmaktır ( 4 ). 

Bu manalara varmak ic;in, kelimede 
ana köke "hareket" manası vermeli • 
dir. (Ermek) sözünün etimolojik §ek· 
1i şudur: 

{l) (2) (3) (4) 
, ,,. (cf + er + im + ek) 
( 1) Ei: Hareket anlamına ana kök

tür. 
(2) Er: Hareketin tekarrür ve te -

mcrküzünü anlatan ektir. 

-· 
Tavla müsabakamız devam ediyor 

Beyecan lstlne herecanı 
Pullar şakırdıyor, kapılar alınıyor, 

gençler ihtiyariara ustalıktan 
ihtiyarlar gençlere, 
bahsediyorlar 

F'atil ·mıntakaaındaki kar§ılG§malardan gİJrlİtm ~fer. 
Evvelki gece Fatihte Yıldız kıraat-, 

haneainde lxıflıyan müacıbakalara dün 
gece ayni yerde devam edilmif ve bu 
mıntakadaki müaabakalar da tamam
lanml§tır. 

Bu müaabakalar fevkalôile heye
canlı, olmUf, hatta bir mü.sabık, lı
tanbulda kerıcfüinrlen iistiüı oyuncu 
olmıyaca!}ını iddia ederken biı· taraf
tan da: 

- Tavlanm zevkini ancak fimai 
tattım! demiştir. Bu mii.8abakaları ta
kip cdc11 nmharririmiz görüşlerini, 'dıı
yuşlaruıı §öyle anlatıyor: 

mışlardı. Ses yok, herkes heyecanlı 1 
beyazlar için atılacak zarı bekliyor - , 
du. 

- Şeşi yek ... Beyazlar .. 
On üç tavla birden şakırdadı ve §C · 

şiyek kapıları alındı 

Seyircilerde bir kaynaşma başladı: 
- Siyahlar hapı yuttu ~eşiyek ka

pısı alındıktan sonra .• 
- Daha belli olmazt 
Btitün kahveyi inletecek kadar tiz 

sesle attığı zarı söyliyen Bay Rıza se
yircilerin mUtalea yürütmelerine va · 
kit bırakmıyordu: • 

- Düşeş ... Siyahlara .. 
Pul sesleri tekrar şakırdıyor, oyur. 

cular: 

- Yahu şeşU seyi amn1a da o'f01 

yorsun ha .. 
Diğer bir seyirci cevap veriyor: 

- Ne yapsın baba kusura bakfll.., 
Heyecanlanıyor.. . 

Bir genç karşısındakine söylüyor· 

- Nasıl arslanım?! 

- Sen sona bak .. 
Müsabakaya hikim olan bir ha; 

da gençler ve ihtiyarlardı. Yafl1 
gensler için: 

- Çok acemi oynuyorlar. ?Jars' 
gidiyorlar mars oluyorlar .. Bu rnUP~~ 
bakada marsa gitmek hiç doğru dtt~ 
diyorlardı. , 

Gençler yaşlılar için ı,öyle diyor lI. - Eğelemek: dehıet vermek • ki 
kuvvet ve kudretin bir eseri de • 
mektir. 

111. qu, eğ eze: mecalsiz • ki kuv
vel ve kudretin çok uzak ( z) ıa
huma yayılarak yok olması ma • 
nasmadır - • 

( 3) İm: Hareket kendi üzerinde t~ 
karrür ve temerküz eden obje veya sü
jcyi ~österir elemandır. 

( 4) Ek: Kelimeyi tamamhyan, ma
nasını tayin ve iafde eden, iıimlendi • 
ren ektir. 

Tavla müsabakalarının en çetin 
spor maçlarından daha zevkli oldu
ğuna, Yıldız kıraathanesindeki kn?'§I-

la~mala~ı gördükten sonra kanaat getir 
dim. Yepyeni bir müsabaka sistemi 
olduğu için, bir spor yazısı gibi rakip
lerin oyunlarını baştan sona kadar ta
kip etmeğe imkan bulamadım. 

- Yaşa Rıza .. diye kendi payları·! 
na atılan zardan memnuniyetlerini 
gösteriyorlardı. 

İKİ D1LS1ZlN MüN AKAŞASI 
Oyunun en heyecanlı bir de\Tindc, 

iki dilsizin mUnakap.ları bir an için 
herkesi onlarla meşgul etmeğe başla
mı§tı. Dilsizler tavla oywyanlarda za
rın bulunmadığını görünce, münaka. · 
şaya girişmişlerdi. Hakem Bay Muh· 
lis müsabakanın şeklini tarif ettikten 
sonra ancak seyir ci d ilsizler milnaka
şayı bıraktılar ve oyuna başlandı .. 

!ardı: 
- Bir iki oyun almak bir ~y ifJ' 

de etmez. Siz sona bakın hele .. 

Bütün oyuncular ve ııeylrciler tı~ 
noktada müşterektirler: Miiiabakal 
hilesiz, çok dürüst ve tam oyun ıne~ 
retinin gösterileceği şekilde oyn~~ 
yor. Neticeyi bütün oyuncu ve seyı 
ler gibi ben de merak ediyordum. 

l"'/. - E~mc, eğilmek: hürmet gös-
termek, hu.§u Y'C huzu göstermek, 
TÜkO etmek - ki kuvvet ve kud. 
rete kalJ1 boyun etmek demek -
tir .. 

V. - Eiitmek: terbiye etmek • ki 
k"uvve'E ve kudret sahibi olacak 
vası{aJan vermek manasınadır •. 

Görülüyor ki "eğ'' kökü dilimizde 
''kuvvef, kudret, büyüklük, yükseklik" 
anlamlanna gelmektedir. 

·(2) Er: Herhangi bir saha veya. nok
tada ana kök anlamının tckarrilr ve tı: · 

merküzünü anlatan (. + r), ·ekidir. 
(El ~er = Eğer) ~eklinde, ana kök, 

k:ndiıinin tekarrüs ve temerküzünü 
anlatan elemanla kaynaşarak, kelime 
doğrudan doğruya ikinci ·derece bir 
premıipal kök halinde son morfolojik ve 
fonetik ıeklini almıt olur: ER. 

ER: kuvvet, kudttt, yükseklik, bü -
yüklük kendisinde \ekarrlir ve temer • 
küz etmiJ olana delalet eder ki dilimiz
Clc bu kelimenin delalet ettiği anlamlar
aan "cesur, kahraman, mert. müzekker, 
recül, reşit, zevç" (2) manaları da ta -
mamile buna uymaktadır. 

~ ~ •· •1· 1 • ERKEN 
' N '( ot: ı~ - Er) kelimesinin - "ir" 
şeklinde ·ae söylenen - başka bir ma • 
nası da .(erken, sabah, seher) manala _ 
ndır ·(3). lJu anlama ıeldiği zaman a· 
na köke öoğrudan doğruya "güneı" ve 
onun "ııığı" m'anaları verilir. Bu halde 
de: 

(Ec = ir): güneş ışığının ilk tekar -
rür ve teemrküzü zamanı demek olur. 

"Erken • irken'' kelimesi de bura • 
dan gelir ki etimolojik ~eldi: 

(1) (2) (3) (4) 
(eğ + er -+ ek t en) 

dir. 
(1) Eğ: Güneş ve onun ışığı anlam

larına ana köktür. 
(2) Er: Ana kök anlamının tekarrür 

ve te:nerküzünü anlatan ektir. 
(3) Ek: Bu tekarrilr ve temerküz 

ke~i üzerinde vaki olan süje veya ob
jeyi gösterir elemandır. 

.J. - Babuı; Rad'.of, 1. "Çıfatay 1eh
çeıi0 ; Babürname; Derleme fit -
leıi. 

JI. - Velet Çelebinin fitlerl. 
nt. - Derleme fitleri. 
i V. - Kamueu Türki Babuı. 

Anakök kendisinden sonrald eleman• 
la kaynaşarak ve (3) numaralı elemanın 
vokali de dü~erek kelime (Ermek) şek
lini alır ki hareketin herhangi bir sil -
je veya obje Uzerinde tekarrür ve te -
merküzünü anlatır. 

(Ermek) sözünün yukarıda sayılan 
bütün manaları da ileriye doğru yapı • 
lan maddi veya manevi bir hareketin 
hedefi ilzerinde tekarrürünü anlatmak
tır. 

Not: 3. - (Ermek) sözünün bu ana
lizi, ayni asıldan üremiş olan ıu keli • 
mcleri de izah eder: 

1. - Erek: gaye, hedef. 
II. - Erem: arzu, irade, rıza. 
111. - Ergin: bülüğa ermi§, irfan sa• 

hibi, kamil, kemale ermiş. meb -
zul, mptekamil, reşit. 

IV. - Erim: beşaret. fali hayır, irade 
ve ihtiyar, münteha. 

V. - Erinç: huzur, istirahat, refah, 
siikun. 

VI. F.rme: hüllığ. idrak. irfan, iti-
ll. nailiyct, vüııul. 

Bu kelimelerin hangisi üzerinde bi
raz düşüniilse, manasının "ermek" ana• 
!izinde çıkan "ileriye rlo~ru hareketin 
haddine v;ıraralc ornda tck:ırriiril .. an
lamiyle ilgili olduğu kolayca meydana 

çıkar. 

EôER 

Not: 4. - Ana kök dü§meksizin (eğ 
r er) 9ekli, olduğu gibi alınacak olur

ııa, bunun da ayn iki Türk kelimesini 
doğurmakta old\.lğU görüliir. 

Bunlardan biri şart edatı olarak kul· 
lanılan ''eğer" sözüdür ki "eger:' diye 
de söylenir. Bu söz, o!dtığu gibi, Fars 
lehc;esindc de vardır ve kısaltılarak 

"ger" teklini de alır. 
öteki, binek hayvanının üzerine kc· 

nan ve üstüne oturulan bildiğimiz nes
nedir ki ''eyer" diye de söylenir (5). 

Bu kelimeleri de şöyle izah edebili -

riz: 
ı. Sart edatı o!an "l'ğer" de "eğ" ana 1 

köküne «esas» anlamı veririz. Bu hal -
de esasın herhangi bir scıhnda tel:arrü • ı 
rü ihtimali "eğer" söziyle söylenmiş o· 

1 
lur. ' 

il. - therinc binilen "eğer" de a.1 
na köke ''hareket" anlıı:nı veririz. Bu 1 
halde hareket halinde bulunan ha,,v:ın, 
üzerinde ı1ilvarinin ii .. tiiııce istikrar e -
dece~t t1Mentn 3dt "e~er .. olmuş olur. 

· e ele alın• 

Kıraathaneyi ba~tan ba~a, hatta 
içerdeki seyircilerin heyecanını gör -
mek için kıraathanenin dışında biri
kenlere baktıkça, bu yeni müsabaka
lardan herkesin heyecana düştüğünü 
pekala anlıyordum. 

Saat sekizde on üç tavlanın ba.şma 
yirmi altı oyuncu geçmiş, seyirciler
yerlerini almışlardı. Hakem Bay Muh
lis Çayırlı, oyunun şeklini anlatıyor
du. Saat tam sekiz buçukta düdük 
öttü ve arkasından beyaz ve siyahlar 
için birer zar atıldı. Beyaz1ar kazan-

sa, bütün üremeleriyle birlikte manala
rı ''Giineş • Dil" teorisi esaslariyle a -
çıkça gösterilebilmektedir. (6). 

1. N. DiLMEN. 

J. - Derleme fiıleri. 
il . - Türk dili lugati; Meta incili 

tercümesi. 
111. - Kamusu Türki; Radlof, I. "Uy 

gur lehçesi"; Orhon yuıtlan; V e
let Çelebinin fi~lcri; Karacaoilan; 
Derleme fİ§lcri. 

iV. - Türk Dili liıgati; Büyük T ürk 
llıgati "Osmanlı lehçesi"; Radlof, 
I. "Altay, Telcüt, Baraba, Kazan 
lehçeleri"; Çağatay lugati; Pavet 
de Courtcille liigati; Met:ı incili 
tercümesi; Kam·.ıs tercümesi; 
Çullukkapan lüeati. 

V. - Rndlof, 1. "Uyr:ur lehçesi"; Di. 
vanü L\ıgnt it-Türk; T ürk Dili lu 
gati. 

VI. - Kamusu Türki; Velet Çelcbi-ı 
nin fiş'cri. 

(1) Cağı:tay liiaati, Pavct de Cour-
teillıe lur,ati. 

(2) Kamusu Türki; Orhon yazıt!a -
rı; Rndlof, 1. "Telcüt, Altay, Şor, Le -
hcd, Kumandu, Tarnncı, Tobol, Kücrik, 
Kmm, C-:ığatay; Kom~n; Osm:ı.nlı; Uy. 
gur lchçcleı·i"; Tiirlc D'li llı!;:ııti; /\7.c

ri lehçesi; Ocrlctrc fişfori. 
f3) Türk Dili lugati; Dcr!eme fiı • 

lcri. 
(4) Knmıısu Tiirl:i; Çağatay lugati; 

Prıvıet de Courteillc li'ıs-ati; Velit Çe -
lc'-:nin fİileri; Derleme fi,leri. 

(5) Kelimelerin ses tahavvülleri ana 
kökü., "ğ" si yer:nc kendi kate-goriıin. 
<!,.., olnn "g" \'C <'.Y» gcl·l·ck olırır.ıştur. 

!6) Gene "t-r" elen ç kan «erk,. ve 
''e·L-·1c" •ö·'i'T:v),. ü,.r-,.'cri de yakınki 

ZAR ATANA ÇAYt 
Beyazlardan bir oyuncu, atılan zar

la. müşkül bir vaziyetten kurtulduğu 
için zarı atan Bay Rıza'ya bir çay ıs
marlamıştı. Fakat her saniye zar a
tan ve en yüksek sesle o zarı oyuncu
lara duyurmak istiyen Rıza, çayı bir 
türlü ağzına göttir('miyordu. Çünkü, 
atılan zarların blltün oyuncular tara
fından oynanıp oynanmadığını kont
rol eden Bay Niyazi, düdüğünü öttü· 
rür öttUrmez, Rıza, tekrar bağırmak 
mecburiyetinde idi. Bir aralık çayı ağ· 
zına götürmilş, bir yudum almıştı. 

Tam bu esnada düdük de ötmil~tii . 
Fakat, ses çıkmıyordu. Ne olmuştu? 
Merakla zarın atıldığı tarafa bakan -
Iar. kendisinin bir yudum ~ay yüziln· 
den ne hale geldiğini gördiiler. B. Rı· 
za yutarken attığı di\be~i de ~öylemek 
istemiş, muvaffak olamamı~tı. Sıcak 
çay bumund:ın geliyordu! 

AMMA DA OY~UYORSUN HA! 

Oyunun çok büyilk hl:- heyecan i· 
çindc geçtiği seyircilerin sözlerinden 
de belli oluyordu: - . - - ··--------

Geçmiş Kuı unlar 
28 Mart 1922 

YUNAN - BULGAR HUDUDUN
DA BiR MÜSADEME 

Martrn f.~ üncü giiııü l'wıaıı -
Eulyar lııulHd.t ii;;l'indc Paşmaklı 
mmtaJumnın Varulcre .Şimaıtuc 

isabcl ccfcıı 1.:ısmıda J.:itlc halinde 
Bulgaristana firar cdc;ı Yuııan ef
radını takip ile httdııcla h:adar gc· 
len Ywıau sıwari a1ayile hudtıelun 
pek zayıf mulıafa::a efradı ara.aın 

da müsademe ba~l01n1f ve bıt nıii
şademe civarclau Bulgar mi(jre:e
s-ini ta'lroiycc;y gelen l«)ylüler ııc 

Ponuı1\°ların mı·aue11ctUe chemnıi
yctli bir şel.:il alarak uzun mUMet 

devam rylcmi§tir. 

Fatih mıntakası 
şampiyonJan 
seçildi 

Diln gece saat bire kadar ıureıı t 
kinci kartılafllladan sonra Fatih~ 
takuı oampiyonları seçilmittir. ;;;
piyonları aıraaile yazıyoruz: , 

Mehmet Hoggör , Naci, lamail, 'jl' 
mal, Halit, Konyalı Hafız Mustaf~ 

Müsabaka devam ederken ilk 11 
piyon olan, oyuncuların en genci )l . , 
met Hoşgör, en son olarak oyunu )11'4 
tirip şampiyon olan da en ~~ı , 
kırk senelik oyuncu olduğunu sör , 
yen Hafız lılustafa'dır. Hafız ~~ 
fa tavlanın düz tavla, Çelebi, ~ 
lı, Gülbahar, hapiı, kız oyunial":. 
hepsinde ustad olduğunu söylelD~~ 
tstanbul tavla şampiyonluğunu r 
seksen kazanacağını ummaktadır. rf 

Dünkü şampiyon seçiminde eti 1Jl1 
tin oyun, Bay Naci ile Betetik "e ol' 
Kemal ile Rifat'in karıılaşmalarf 
muştur. 

Miiscıba kamııa eir"''/ı 
istigen bayanla1a 

0
, 

Bir çok bayanlar bı7.e telcfonlfl k 
sabakamıza kadınların da giriP oJ' 

miyeceğini ve girmek istiyenıerlJt -;ot' 
sıl ve nerede girebil~ceklerini toftl· 

lar. 
İşte cevabımız: · :r' 
Kadınlardan müsabakarnızıl ~:,ııı 

mek istiyenler, ilk hazırlama. b' ' 
mmtaka ıampiyonu ayırma rrıU~ • 
kalarında önce yalnız kendi ~. d'1' 
da karşılapcaklar ve bunların 1~ jl' 
semt §ampiyonları çıkanlar, ~1srt' 
terlerse erkek mıntaka §aDlP1 

1; ' 
le de bir heyet huzurunda karJI dJ"ıP' 
caklar, istemiyenler yalnız 1<~~· 
şampiyonu diye ilin edil~~,., 
Onun için kadınlardan ınUS- jd' • 
girmek istiyenlcr de bir an anc:ıe r " 
rehanernizln yanındaki vAıa1' ,tir " 
tUphanesine gelip adlarını ka~td" 
metl ''C müsabaka makbuzun~:· 
bdıdar, 



Yeni dettiz Jeoine tepeden bir bakı§. 

fngDb1crin ton yaptıkJan (Queen -
Marl) admdaki deniz devinin martın 

yirmi dördlindc denbe indirildiiini yaz• 
mıfbk. Bu arih mühendisler tarafından 
tayin edilmi§ti. Çünkü denizin meddi o 
ıün azami dereceyi bulacak ve Klid neh 
rinde bu deniz devinin yirmi kilometre 
kadar bir mesafe üzerinde yüzmesini 
lıı:olaybftıracaktr . 

Yirmi dört mart, bu gemiyi yapan 

tezgahlar için pek şerefli bir yıl dönü
mü tc§kil etmektedir. Bundan yüz yir
mi dört yıl önce 1812 martının yirmi 
dördünde ilk İngiliz gemisi yine tez -
gahlardan denjze indirilmişti. Kornet 
adında olan bn gemi mühendis Hanri 
Bel'in planlan üzerine yapılm~t. 

Uzunluğu on iki metre, hacmi aşağı 
yukan Queen - Mari'nin bir sandalının 
hacmi kadardı. 

Suçlarla dolu bir hayatın sonu 
' • .... ..,J.lanatc Sen lnahkcmni Artilr Ma .. 

hiyö adında bir suçluyu ölüm cezasına 
mahkum etmiıtir. Bu adam hayatının 

büyük bir kısmını hapisanelerde geçir
m!ştir. Sicili türlü türlü suçlarla dolu -
dur. Son defa kendisini bir hırsızlık te
fcbbüsü üzerinde )-akalıyan polis Pu • 
jol'ü iki kurtun ile öldürmiiıtür. 

1 :Müdafaa avukatı bütün 
aar!ettiği halde. suçluyu lıu cezadan 
kurtaramamı§tır. Jüri heyeti suçlwrnn 
çocukluğuna kadar bütün hayatını tet
kik ettirmİ§, cezayı hafifletecek. ba~ru 
kesilmekten kurtaracak bazı sebepler 
araıtırmıı ise de buna muvaffak ola -
mamıı. bu adamı daitna en kötü, en ka• 
ranlık iperde görmüştür. 

1 - KURUN 28 MART 1936 ~ 

( Kırkından Sonra 
Onu beğenen kim? (( Azanı Teneşir Pa~.~?..~ .. 

• H~r §eye it~raz et~eyi ~et-~- {( Yazan : Sermet Muhtar Alus 
dınmış olan bır zengın, bır gun ··-····· ... -· .................................. -· 8S •••. ___ ..._..._.$ . . l ::::::::::::::::::::::======== Gjj ! : ::::;;;;;;;:i!i!ii!: 
seyutn at ar i~in satın aldığı otu ··--.... --... ' ' ·- -· · - ------------ -- - -
muayene etti. Suratını cuarak Je
di ki: 

- Bu otlar hiç iyi değil. 
Seyi•, #kin cevap vermedi. Bir 

avuç ot alarak yakında bulunan 
bir ata uzattı. At iftahla yedi. 
O %Q111an seyis, elendiaine döne
rek: 

Angelikinin bu el üstünde ~ı 
rncsi bir buçuk, iki sene sürmüş, 
sürmemiş. Zaten yosmalann şaşa
ası (nevzuhur) luklanndadır. 
Kuryuklu yıldızlara benzerler. Tu. 
IUğ ettik-ten sonra çabucacık gu . 
-ıııp ederler; parlamalarile sön
melerinin arası çok kısadır. O ki. 

- Sizi bilmem ama, atlar pek bar pevraneler altık o sönük ışığın 
beğeniyorlar! dedi. etrafında uçuşmaz. 

Meşhur sözdür 
Bir kıza lnu yapmıya çaiqan 

bir genç, gevez.dilderi arasında 
fU sözleri söylemiıti: 

- Ben, umumi harp IHqlaJığı 
zaman dünyaya geldim. 

Kız lxqını sallryaralı cevap 
verdi: 

- Tevekkeli değil! Hani mq
hur aözdiiT, bir felaket yalnız gel
mez, derler. 

Cevaptan sonra 
Bir milyoner" kendisine damad 

olmak istiyen bir gence diyordu: 

- Kızımı iatiyorsunuz değil 
mi?. Pek güzel, mali vaziyetinizi 
bilmeliyim ki, ona göre cevap ve· 
reyim. 

- Güzel ama, siz cevap ver
dikten •onra mali vaziyetim belli 
olacak! 

Belediye idaresi bir 
çiçek sergisi açıyor 
Belediye idaresi çiçek ihtikarı ile 

mücadeleye ba.şlnmıştır. 
Çiçek ihtikannm önüne geçmek ·Ü

zere Beyoğlunda Mahkeme sokağında 
belediye tarafından bir çiçek meşheri 
vücuda getirilecektir. 

Açık mübaşirlikler 

Angeliki, kurnazın büyüğü, 
şeytanın ard bacağı gibi görünür
sedc kafasızın biriymiş. itin biri
ne gönül venniş. Deli Koço dedik. 
leri bir ipsize_ .• 

Deli Koço, ipten kazıktan kur. 
tulmuş, kaç kere vurmuş vurul 
muş, kaç defa hapse girip çıh'1llış, 
vakıt vakıt adada balıkçılık, av
cılık; Galatac!n laternacılık meyha 
necilik, BeyoğJunda berberlik e -
der gibi bulunurmuş ama asıl za. 
naati kıleftecilikmiş; yani yan 
kesicilik, hırsızlık, haydutluk. 

Angeliki bu Koçoya delicesine 
aşıkmış. Eline, avucuna geçeni 
hep ona yedirmedeymiş. Para ye· 
t.iştireceğim diye böyle Beyoğlu · 
na taşınır, aksate edip kazandık· 
lannın hepsini ona verirmiş.. 

Dara gelince Mecidiyeye bile 
fitmiş. Sıkışınca adadaki kayık. 
çılara, arabacılara, eşekçilere ka. 
dar tenezzül ediyormuş. 

İki ahbap, biri çene sallama . 
dan, öbürü de perişan halde din· 
lemcden, ikisi de !arkında olma . 
yarak altı yedi kadeh konyağı iç. 
mişlcrdi. Hacı Dana, Angelikiye 
karşı bir nefret duymağa başın . 
mıştı. Gözünii yumuyor, ağzını a. 
çıyordu: 

- Hay kahrolası kah be amma. 
da çamur, amma da çirke:fmiş ha!. 
Hay boyu devrilesi yelluz ne de 

lstanbul Müddeiumttmiliği,.den: muzahrafatmış; muzahrafatm da 
Açık bulunan biri Bin diğeri Altı kföize kanşmrsı !... Avbım kara 

yüz kuru§ maaşlı iki müba§irliğe me- t k ··rt ·· ~ ·ı ·n ·B .. ı 
murin kanununun 4 üncü maddesinde- opra o sun, rezı em . oy e mur 
ki şartlan haiz ~nnl arasında . ti· darlan toprak da kabul etmez; 
han yapıla~danar isteklilerin ıınbu bu gibilerin lişelerini leş karga. 
maddede yazılı belgelerile birlikte im- lan bile yemez!.-
tihan günü olan 31Mart936 salı gUnü Aıtin yine lifı alıyorou: 

bilirsin'! Hani fevkinde kebiı: bir 
baca vardır ki, ağzından mutt8SJ.1 
beyaz duman tüter; o dum<ı nm 
buharı ahmak ıslatan yağmuıu gi. 
bi tepeye yağarf 

Hacı b..1.şmı ,.e kaşlannı kal .. 
dırdr. 

- Tünelden Beyoğhına çıkın. 
cru;, Altıncı dayirenin arka <-ep • 
hesine gelen meydanı bilmezsin? 

Hacı ~u eğdi Ye gözlerini 
kırptı. 

-Hay babanın canına irah
me~ tamam! .. Şimdi orada dur; 
sırtını Tünel kapısına ,-er; ver a
ma aman gözüm dikkat, ciğerleri
ni kurandere maruz etme; arka. 
nı dıvara yanaştır !.. 

Hacının içi içine sığmıyordu~ 

- Meydan malum; manahnt. 
fihi çabuk lütfet! 

- Arkam Tünel mahrecinin . 
kavgir ebniye.sine veımn mi, çeğ. 
nenin tam karşısına ne gelir? .• 
Vezir hanı, Valide haru1 Smnakeş 
hanı kapısı gibi kallavi bir kapı 
gelir... Dal içeri ; orası passajdır .• 
40, 50 hatve kıdar yürü Sağ ve 
sol istikamete ilci adet sokak sa
rar. Sağa sapana, yani Sofyalı SO· 

kağından Asınalımescide çıkana 

girme; don sola, Yemenici sokağı. 
na dayanana saldır. Köşeden ev 
say: Bir. iki. üç, di:>rt, beş •.. Atik 
135, cedit 47 numaralı be.'inci ha. 
nenin kapısını çal. (Ev patrunll 
Ebe nındamı gÖrn1C'k istooıımı [)' 
ı bas.. Mırın h,rın mı edvorlar, 
bunda değildir munC.a değildir mi 
deorlar? Daya bc~·:mab: L-e fon. 
dasyon piyöz nez:ırcti celil e~; en· 
jeniyörlerinden Mösyö Artin Ho· 
rozyan can ciğerimdir. Onun tav
siyesile buraya ~cvkedilmişiın. 
Yarım saata kıdnr enjeniyöı de 
gelecek! .. ) ... Seni baş salona al· 
dılar gitti. .. Altık beğen beğendi
ğini seç .. Mavi gözlü, kara gözlü, 
yeşil gözlü, ela gözlü, beyaz, kiş. 
miri, bu dayısı, esmer; uzun. orta 
kısa, bodur .. Avaid mi? Adam 
sende, para ile değil, yarım Napo-On Ü& defa hırsızlıktan hapse atılan 

Mahiyö evlenmek için de vakit bula -
mamıttır. ilk karısı bir bacağı tahtadan 
yapı1mıı olan bir kadındı. Bu evlenme 
çok .ııürmedi. Bundan sonra, bir çok 
hrrwıs arkadaılanna metres olmuı olan 
bir kızla birlikte ya§Amaya başladı. Po
liıi öldürdüğü üç yerde hırsızlık yap • 
mııtır. Suçlu bunun yalnız ikisini ikrar 
ediyor. Uçüncüsü hakkında diyor ki: 

;:at ondan evel ~dli encilmenine mil- _ lfadatnna mim koydun? ... 
!.lahkum, malıkemede avuktJfilc caat eylemelen. ı d" be • ·b· ·· eıen mı n sana, senın gı ı yu. 

beraber. ===-~=========! rekten bir dosta hakayiki ilim 
leonun içindesin! · 

Dana, kesik kesik: 

- Eğer bunu ben yapmış olsaydım, 
inkar etmiyecektim. Artık bir tek vak'a 
yı sSylememenin hiç bir kıymeti ola -
mu. 

Katil mahkemenin karannı öğrenir 
öğrenmez kafasını duvara vurmaya b.ış 
Jamrıtır. 

• Kamutay hava yolları bütçesine 200 
bin lfrabk fevkalade bir tahsisat koy -
muıtur. Bu para ile Büyükderedeki tay
yare istasyonunun etrafi istimlak edile
rek, istasyon genişletilecektir. 

Bir lngiliz sopa 
kolleksiyonu yapıyor! 
ingiltcrcdc Erland Fen Klark adında 

Lemington'lu bir adam, şimdiye kadar 
hiç kimsenin hatırına gelmemiş ve belki 
de gelmiyecek bir §eye merak etmiştir. 
Bu garip hevesli İngiliz tutmuş tutmuş 
dünyanın her tarafına müracaat ederek 
polislerin kullandıkları sopalardan bir 
nümune istemi§tir. Şimdi evinde, her 
memleketten gelmi,1 üç yüz kadar po • 
lis sopasından bir kolleksiyon bulunu -
yor. Bu sopalardan bir kısmının karı • 
şıklık ve nümayiş günlerinde çok kul -
lanılmaktan bazı yerleri çatlamıştır. 

İngilizin bu kıymetli sopaları toplı • 
yabilmek için ne kadar para sarfettiği 
bilinmiyor. 

~ .................................. .. 

Çıplaklar 
içtimai bir dava, meraklı bir 

macera, özlü bir san' at 

Ne zaman, nerede? 
. ,,.,.,,.,,IJ'!.t!'! ... Yakında öğreneceksiniz! 

••cww•• .._........,. 

,. Bilir misiniz? etmez miyim? ... Angeliki kıratın. 

I 

Dünkü Sayımızda aorduldarmuz •• 
cenplan: 

1 - Paris caddeleri kaç metre cc
niıliğindedir? 

- 35 metre. 
2 - Bir istatistiğe göre dünyada 

senede ne kadar tütün içiliyor? 
- 57 milyon kilo. 
3 - "'İnsanın dostu yoktur. dost 

saadetindir,, sözünü kim söylemiıtir? 
- 1. nci Napoleon. 
4 - ''Havası güzel, suyu güzel. Bir 

tecrübe eden bir daha gitmez.,, diye 
hangi mezarlıkta yazılıdır? 

- Amerikada Brodclyn ıneza.rlıfm. 
da. 

S - Laponlar nerede otururlar? 
- hkandinavyanm en tima.1 ncılda· 

•rnda. 

YENi SORCULARJMl7. 

da süpürgelere türkünneni bile 
tecviz edemem. Böyle aşağilıkla
ra teveccüh irae eylemene taham
mul eyliyemem ... Nah, ayna kar. 
şında. Fastan, profilden kendine 
bir bak ta rezonömanmı öyle yü. 
riit. Hasbihal kabilinden zatına 
ae ki: (kala kala en süfli sınıfın 
artığı olan süpriintüye mi kaldın 
ey Evkafı hümayon cihat müd\i. 
"'?) nı ... 

Aıtin, fesini kaşının üstüne 
yıktı. Bıyığını burarak bir gözünü 
kırptı ve sesini yavaşlattı: 

- Mukaddema bir proverp iş. 
ar etmiş idim: "gönül güllüğe de 
dijşer, tezekliğe de... Bu büyük 
lafın nasıl hir mefhum ifade et. 

ı - "Speaker" (Spikr) ne demek- tiği meçhulüm değil. Angeliki 
tir? tam tezeği derunun pek çekti ise, 

2 - Bir istatistiğe göre, İngiltere olur a halen bir fetakompliye ereme 
de pazar günleri sinemaya kaç kişi 
gider? diysen, yani gönlünün ateşli arzu. 

3 - "iftirayı bırakmalı kendi üstü- sunu söndüremedi isen, onun da 
ne düşsün!., sözünü kim söylemiştir? çaresi var: o ateşin de tulumbası 

4 - ''Dünyanın en eski gül ağacı0 var .. Tezeğin, Perada nerelere a. 
denile'l fidan nerededir ve kaç sene- medşüt ettiğine vakıfım! 
lik cılciı·~u iddia olunur? Haci Dananın yavaşçacık sesi 

5 - Japonyada kömür madeni o- çrktı: 
C''lı..ı~~-.. ,1-ı nidn fore bco;lcrlcr' 

1 Cevapl~rı yarm) 
- Murdar rezile, para mukabili 

nerelere amedşüt ediyor acaba? 
- Tünel karşısındaki pa$3jl 

- Peki ama manahnü :fihinlf. 
ze gelelim. Angelikiden bahsedi · 
yorduk. O ne zaman orada bulu
nur ki? ... Derken Artin duymadı. 
( garson!) a;ye bağırıyor, ardın. 
elan diyordu ki= 

- Müdürüm, oldu olacak, Ja. 
nldı nacak, rakı içelim. Konyai 
beni sarmoor ! 

Garsona rakı ısmarland. Da •. 
na, sesi güç çıkarak ve titreyerek, 
sualini tekrarladı: , 

- Angeliki dediğin, ebannnm 
evinde ne zaman bulunur acaba! 

- Ne zaman bulunmaz ki? ...• 
Adlarım direk vapunı iki buçuk. 
ta mı köprüye yanaşoor, haspa 
da üçte onda ... l\fezkıir vapur köp
rüden adaya 10 da mı avdet edo
or, köftehor da 9 buçukta ebeden 
fertik!.. 

Dana, rakıyı bardağa tepele
me dold'ı.ın.ıp karafakiyi boşalt • 
mış, ilk hamlede yansını dikmil, 
Artin de sayhayi bastırmıştı: 

- M~~allah, m~Uah ! Or
yan ekspres sürati buna derler. 
Baş pehlivan kuvveti, tahammulü 
buna cılız kalır tosunum! 

Hacı, yine içinden pazarlıkta 
idi: 
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Yeal bir keşli 
Radyo mevcelerile bütün hastalıklar 

nasıl tedavi ediliyor 

Türk tayyareciliğinin g8yesi 
ne olmalıdır ? 

Soldan, yukarı: Yeni model bir muharebe tayyaresi • Son sistem bir avcı tayyaresi (kanadlannın al-
. •ir kaç yıl önce td!çUk bfr Al·ı yo mevceTeri!e hastanın harareti . tında iki topu ve ayrıca bir makineli tüfeği vardır.) · iki kiıilik bir muharebe tayyaresi (bir topu, bir ma-

man kasabasında kma boylu, tık - ni istenen dereceye yükseltmek ve kineli tüfeği vardır. Hızı saatte 380 kilometredir.) Ağır bombardıman tayyarui. 

naz bir adam ışıldıyan teller ö • alçaltmak miimkündür. Cihan harbi ve istiklal muba·f edilen neticeler, memleket müda. 1 ğını düıünelim. Karıılaşacağımn: 
nünde oturmuştu. Gözleri heye - Kısa mevceler sayesinde insan· rebemiz, bize, gelecek bir harpte faa usullerini alt üst edecek kadar feci hakikat ıu olacaktır. 
canla parlıyordlL Vücudüne bir lığın nezle ve soğukalmalardan hava kuvvetlerinin görebilecekle- mühimdir. Bugün, Avrupada tay. Kuvvetli hava filosu olmayan 
hararetin yayıldığını hi~tmek · kurtulması bekleniyor. ri yıkıcı ve yakıcı i!ler hakkında yare bombalarının yetiıemiyece- milletin, hayat merkezleri, içtimai 
ten bahtiyardı. Ertesi gün tecrii • Londra gazetelerinden biri şu bir fikir vermeğe yetmez. Bu ge- ği hiç bir şehir, hiç bir kara par· ve iktisadi iıtinad noktaları bir 
be tekrar edildi ve ayni neticeyi vak'ayı anlatmaktadır: çen harplerde, tayyareler, ordu ve ç.ası kalmamıştır. Üç tarafı deniz ka; gün içinde bir İ<ül yığmi halt• 
verdi. "Şiddetli bir nezleye uğrayan donanma emrinde ancak, yardım· le çevrili vatanımızda, tayyarele · ne gelecektir. 

Ayni tecrübe Amerikada ya • bir doktor, bir ziyafete çağırılmıı- eı bir sınıl halinde idiler. Topçu rin ölüm ve dehfet saçan bomba. En kuvvetli ordu ,.e donanma 
ptlııiij Ye bu tecrübeden de ayni tı. Doktor, ziyafet yerine gittiği atıılarmı tanzim, piyadeye muha- larından kurtulabilecek bir köıe bu ikibetin finüne geçemez. Önü· 
nct•e alınmıştı. zaman aksırıp ökaürdüğÜnü, göz- rebeye yardım, dü,man ihtiyat bucak dü§ünülemez. Yalnız Kara· müzdek; harplerde bava fi1olan· 

iki basit tecriibeden tıp &le- terinin mütemadiyen yaşardığını kuvvetlerini, yürüyüı kollarını ve deniz hudutlarımız yalnız ordu· uın baskın ve taarruz kabiliyetin· 
~·ü~'· bit tnklllp hazırlıyan bir ve humunun kızardıiun ıirl'rıtk bombalamak gil;i yakin muhare- ların bilfiil vuruıtuklan mıntaka· den istifade için, harp ilanları gi. 

ku~·et kaynağı doğdu. Ve en kı • geri dönmeğe karar vermitti. Fa. be vazifeleri görürlerdi . Son on lar değil~ mcmlel<etin her tarafı bi merasime riayet olunacağına 
sa ı-adyo mevcelerile tedavi usul- kat gittiği ev de bir doktor evi idi. bet yıl içinde motörcülükte elde muharebe meydanı olmuıtur Ye- ihtimal vermemelidir. 
}eri ortaya çıktı. Ve doktor en kısa mevceli di. -------------- re bağlı olmayan, uzak mesafe si- l"eni hava •evkulçi§ kaideleri, 

'Mütehassıslar iki buçuk metre - yatermi makinesini arkadaşınn maktadır. Bu yolda da bir hayli lain tayyare harbi, hasmin bü- ansızın ve kitle halinde bomba oe 
lik tulü mevci olan Ye saniyede tatbika karar verdi. Doktor razı muvaffakiyetler kazanılmL~ bulu· tün ülkesine teşmil etmiıtir. muharebe kademeterile düsma • 
120 milyon ihtizaz yapan en kısa oldu. Bir saat geçmeden nezle her uuyor. istihsal ve ikmôl mrntalıaları· nen hayati ehemmiyeti hair kt1· 
mew.:eleri kullanarak mikropların taraf olmut ve doktor sofra baır Ço'K geçmeden radyo ıııevcc _ le, irtibat yollarını ve devletin ra hedeflerine taarruz suretind~ 
bu tlektrik cereyanını massettik • na geçerek doatlarile eğlenmitti.,, leri insanlığı bir çok ıztıraplardan cümlei asabiyesi hükmünde siya· hülasa olunabilir. 
Jerini anladılar ve her mikrobun, Yüksek radyo mevcclcrilc lıl' . kurtaracak ve insanlık için çok ha si merkezleri tahrip vazile•ini Ü· Buna kartı müdafaa için. mus· 
yahut mikrop gnıpunun muayyen yin hastalıkları da tedavi olun \·ırlı olacaktır. zerine alan, müstakil hava ordum, takbel harplerin ihtiyaçlarına ye· 
bir tulü mcvci bulunduğunu orta· meydana gelmİf bulunmaktadır. tecek surette silahlanmaktan baş· 
ya koydular. Muharebe ve bombardıman tay ka çare yoktur. Sac!ece emin aığı-

1\yni şekilde heı sıhhatli, nor· yare kademcle1·inden teıekkül eden naklar tayyare topları ve makine-
mnl insanın da bir tulü ıneYci ol- bu hava filosu mahiyeti ve vazife. li tüfekleri gibi tedafüi tedbirler· 

fi 

duğtı ve hast:ılandığı zaıuun aldı· si itibarile, tamamen ayn bir ku le bu tehlikenin ör.üne geçilemez. 
ğı mikrobun tulü ıncvcipc uydu - mandaniığa bnğlı olmalıdır. Diğer Bunlar, alınması z~rfıri iptidai ko· 
ğu 'da anlaşıldı . cihetten, ordu ve donanmaya, ke runma tedbirleridir. 

iju ke~ifler yeni ufuklnr açtı. şif ve tarassut işlerinde yardJm e Müd:ıfaası elzem kara hedef· 
Müte~ıs~ır nıikı opluı 111 tulü decek keşif tayyare bölükleri, ha.

1 
mevcini tayine çahşmağa ba~ladı· zar zamanında, harp halinde bcra 
tar. Bı,t aadeyc doktorla!', knrşıla· bcr çalışncakları kolordular VE: 

nna gelen hast:tya bir sual soıma- donanma emrinde çalı,mağa alıt 
dan, tulü mc,·cini ölçecekler-, has- malıdırlar. flava filosu, yahut ha 
qılyğım tayin .edecekler ve ondan va ordusu denilince, ordu V"! do 
sonra hasta ile konu~arak en iyi nanma emrindeki yardımcı keşif 
teda,·i tarzmı kararla~t.ıracaklar · t wyare lut':ılnrmdar. büsbütür 

d I ~ ka rnah ·velle olan bombardı 
ı. 

m::rn ve muharebe (avcı) tayyare "Yeni tecrübeler radyo mevcc 
kademeleri an'aş1lır. Haııa haki . 

leri• in kudretini daha 'fazla mey-
dana ctkarnmı bulunuyôr. Bunlar m;yetinde rol oynay n tayy:.ue · 
hastal;ldan i~hn ettik.leri gibi 1z· ler yalnız bu, bı.i:yük hava birlik-

ler: 1ir. , ttraplara nihayet veı·mektcdir. , 
Yıllarca tecrübe nmhsufü o~an I lava lrnvv tlerini bu sureılr j 

lt- "'liften sonra, keşif tayyareleri· 
en kısa mevce diyateı misi bunu ni bir tarafa bır~karak; müstakil 
tezahür ettiriyor. Bu makine ile h:wa fi.olarının faaliyetlerini ve 
hastanın her uzvuna temas etmek bunl'\ra karşı müdafaa usullerini 
mümkündür. Bunlar saye~inde bir gözcl<'n g"circlJiliriz: 
çok hastalıklarla ınücadell! edile- Havd silahı, uz~k mesafeler i-
biliyor. YalıaTıda : Abidenin ıimdiki hali. Altta: A bidenin eıki hali ve çin bir taarruz vasıtasıdır. Düt· 

Umumi felce uğrayanlardan Mimar Balanos. man memleketinin her istenilen ye 
kısa radyo mevceleı:ile tcdnvi edi· Kanatsız zafer abidesi milad dan önce 450 senesinde Atinamn rine, tahrip ve yangın bombaların 
)enlerden bir çoğunun vaziyeti dü· Akropolunda yapılmıftı. Abide yıkılmıı ve 1830 da Alman mimar· dan başka, kimyevi gazler ve bak
zeJmiş ve yeniden çalışmağa baş· lan tarafından tamir olunmu,tu. Kısa bir zaman önce mimar Ba· tcriyolojik zehirler de saçabilir. 
lamışlardır. F...skiden felce uğra • lanos, abidenin yıkılmak üzere olduğunu keıif ve abidenin temelini Habeşistan gibi hava kuvvetleri 
yanlarm hararetini yükseltmek ıatlamlamak lüzumunu hisaetmittir. Şimdi Yunan hükumetinin bu olmayan veya zaif bir hava filosu 
~ .aıarya mlkroplanndan isti· iti hll'aktığı mimar, abideyi yeniden kurmak üzere parça parça sök· olan bir devletin kuvvetli bir ha. 
iade edDirdL En kısa radyo mev· IDÜf bulunmaktadır. Temel sağlamlandıktan ıonra her ıey eaki ha- va ordusuna sahip bir milletle 
ee1wi buu lümm bırakmadı. Rad line retirilecektir. harbetmek mecburiyetinde kaldı· 

lerinin civarında, muharebe (av
cı) tayyareleri hazu bulundurmak 
da yarım bir tedbirdir Bu usulde, 
hava kuvvetlerini •:bğ'ıtacak mü • 
daf aa, ayni znmand:ı daha mas • 
raflıdır. 

Düıman hava taarru:r.larınJa" 
memleketi korumar.ın biricih ça· 
resi, hava hakimi}·etini elde et· 
mek , yani tlüşm<m tayyareterirıİ 
milli arazi üzerinde uçurmamo.'ı· 
tır Bu da ancak müstakbel bir 
harple karşımıza çı!carak h.,stn1 
hava fil~suna hiç olmazsa miısa· 
vi bir ha va ordusu hazırlama ki• 
elde ed;lebiiir Hava ~ôkimiycti:tİ 
kazanmak, harbi kazanmak de • 
mektir. 

Her sahada olduğu gibi. hnv!\· 
cılıkta :!n, vatanın müdafaası içi , 
gcnit tedbirler almış olan Cunıu 
riyet hükiimetinin bütün teşebbuı 
lerine samimi olarak iştiralc et • 
mek her Türk ;çin bir borçtur• 
Tayyare cemiyetinin, Türk Kut• 
tetkilatını mühim mE"rkezleriınİ 
ze yayması ve Türk gençliiini ha 
va sporuna, havacılığa alıştırma• 
•ükranla kartılanacak bir hizuıet• 
tir. 

B. O_. / 



Sait Faik cevap veriyor:) Orda da 
) Geçiyor 1 

Bize 
bize 

Halit Ziya'yı tavsiye etmeyiniz, 
Prust'u öne sürünüz. Biz zevk 
yerine fayda bekhyoruz! 

1 o~~~:.:;~:::iinlcr.. :_~-~ 
FAUST 

Türkçeye çer 11 l'tı: Se.ııi1ıa Bedri Gölmil 
lstaııbıtl 1Jfofbaacıl1T: ve Neşriyat 

Tfiı·l: Anonim Şirketi - 19~.5 ~ Duyar gibiyim, orda da, 
~ - bmrüm burda tııkenirkcn ~ ''GÖTIIE . ~in "F aust u dilimi· j mıı, bir insan hırsı ile lncili.r. pa· 
~ Orda, belki bir adada g ze çevrildi.Garp Kültiırünün esan- ;ılhsız derinliğine, bu göz karnat· 

Bin türlü azap içinde söylem:·r 
ye utandığım ve bin bir kapalı ke
lime ile kendilerinden i:.::tifade c 
debileceğimjz ldm$C' olmadığmı 1 

se~sizre, patırchsızca anhtımya 
çalıştığım konu~ıııamn kim cevap 
veı~eydi susaı', aldım~ etmrz ,.e 
hatta h:ıl,lı bulurdum. Fakat J.ıo -
cam Hakkı Suha'nm "1ııkfll' ba 
taklığmda,, dola~tığımızı ifade e
den satırlarına dayanamadun. 

meyiniz hoc:am. Bize Punıst'u öne [ Geçiyor özlenen gtinlcr. = sının ayni koku ve ruh hakkile ve tırıcı, debdebeli, tam manasiyle 
sifrünii. Hnttiı muhakkak biı· \'C!l'· ı: Geliyor tA uzaklardan, J::. )lttltl! çehilmeai, Türkçenin iıte· beşeri olan eseri tercih ederim. 

. k . • . O benim olan diyardan, 1 d <1 h L l · l G h · F .. · b l li muharı·ıı· sUrıne · ıstiyol'. anız nı. illmll ıue t 11ema e erıtmıt o -
1 

öt enın aust şnrı ütün öz ü 
Kulağıma kadar sesler. 

çin dahn ınorlcrn lı:rini örnek \'el'· Ve içimden diyorum ben: \ ttiaflli lllUftiltUndür. fUrkçe edebi şiirler gjbj tercemesj muhaldir. 
ıniyorsunu"-'! Meselü Pcyamı $a· Geçiyor bana denk günler, ı 1, lliau11nıH 110Ulhe,1 t)rahtıda aan'llt· Hele bu tiirin özüne fikirl~r de 
fa'yı oktı~·un deUıiyoı'tı!llnıtz. Bt!lki l Yalnıa renk ve ahenk gilnlcr.. \ lcftrlUı ~etlfJrilt olunca C:lötheden pırıl pırıl serpi}tirilmit olursa, •• 
Halit ZJya kndıu1 tt!knisyen değil \ GörUyorum fısıldatan ( bir Hlrİtt aahna u71un l:ilr terce- Terceme yaparken eserin bir ~rıı-
ıni? Sonra tiirkcr i hir; olmaz."8 Yeşil yemyeşil dalları, - mesl yapılabilir. Arlık dlldttki Ka. fı çökmez.1J1i; lisanın ıUzelliğini 
tu~·üsız okuyacuğlfiliZ hir tfü•kçe 1 Narları. portakalları. oı dalılhht Ye kllnatlar leteklcul korurken fikrin parlaklıiı kalma-

ümer ·e~·fcttin Ve Y~kutl Kad Kulağımda gökler •ıan etmeye batlamıttırı Ö1le lıe Ouı. lı;eğer fikri fikir halinde nakle~e 
d Oamlıı damla bir çıngırak. i 

ri'ye ı:rellnce oıılttt· Rn eôeceğhnlz Her ed uzak uzak uzak. he dillinlıdı ıHrler nl okuyabiHr.1 ye kalkarsanız 'o zaman uçuc'u nıh· 
Bu türkçc bize ne Halit Ziya'

dan. ne de hatta Omcı Seyfettin 
den ve Yakup Kad1ri'den geliyor. 
Çünkü bir lisanın öğrenilmegi için 
her memlekette, her dilde bir kla
sik muharrir zümresi val'dır. Fran 
sızca öğrenirken evvela kHl~iklcı 
öğrenilir. Ve en temi?. Iı'l'an~ızca
yı klfl~ikler yazmıştır. Yalnız kliı 

~iklerin bazı kelimelel'İ o .aünkli 
ktnT~lerini ka~·betmi~. h~zan rl:~ 
o ciin bir eğlence telakki edilen 
kelimeler bugiin bir küfür haline 
gehni~tiı·. Yani kelimeleı· ~ra ~N1s 
ciheti1e kuvvetlenmi5 yahut za -
:vrflamıı::tır. Yok~a construction 
hiç değL~nıern i~tir. 

$imiti h;.,. ~c> mademki klfu ik 
yol-tur; r 'e lisanımızı da kla· 
:klere horc: lu dej!iliı. Kime horç

l z?. HoC''Umza. an:ı.mıza. b:ı ~ 
bamrza, köve ~ehire etrafımıza • • ı 

''C cemiyete borçluyuz. Hinaena • 
lcyh lisan cihetinden Hü~eyin Ca
hid'in sal'f ,.c> nahvinden g·a~Ti hiç 
bir h0ıcumuz olmryan dünkülere 
ne rihetten peresti~ edelim?. 

Halit Ziya ~·ok kuvvetli hir ro 
nıancı olabilir. TürkiycyP ilk rn · 
ınanı getiren de . ayıla bilir. Fakat 
Halit Ziya moderndir. Bir Peya. 
ını Safa kadar moderndir. Ve ro
nurnmı Garbe borçludur: romanın 
ne elemek olduğunu oradan anla
n11stır. Eğer biz yalnız Halit Zi . 
Ya'yr okuvnp ~·asm;ın dcscynik hir 
1\f ehmet Ratıf'tan farkımız ol -
lllar.dı. N'için bugiin hiç kimse 
Mehmet Rauf'tan halı:::etmiyor 
Eylül fena bir eser mi~·di? Biı· ro
man değil miydi? Demek ki Ha
lit Ziya'nın ı·omanları ilk olduk -
ları icin bir mezi\'cti haizdiı-ler. 
Biz b~1~iin Halit Zi~·a\ı hir lfuwt· 
le beraher okuduktan sonnı nicin 
gene bir lug-atle Purust okmnıya
lım. 1\fad~mki tPlmik, tarz, dii~ii -
nü~ Avrupaidiı·: nic;in doğnıdnn 
drığl'U~1a oran:rn almryalrm da yn
.tıi hfüh·asıta i:::e !!.İıimıinlim r]p 

hilva~ıta b göı·f'lin;. H~lit Ziya ya
Zrlaıını hugiinkii lis:ma a<lapte c
diy1"4·. Ve huradı-ın anh\•m·uz ki 
hakikaten kuvvetli bir mınanct -
dır. Bunu inkar etmiYonı7:. Faka' 
faydalanmak. DL•(liğini 7 dhi bir 
terkip yapmak isti~·orsnk ıırnhak- ı 
kak ki.Puıu~t'lara, DestoveYski'le
te doğmdan rlcı~>ı11~·a mfüacn:ıt 
etnıcmiz lfizımdır. Cünkü lfalit 
Zi~·a\a li:;:rn ,.:JırtHe oC> bir sey 
hoı ('.hı nC>ğiliz . ~iha \"et ıııo<lf'l'll 
romanrılarm ha.:n der, gc>ceri7. \ 1 e 
i~tt'ı~ek okuııı~. Fakat öhiil'lel'ini 
1hma1 etmemp]i,·iz. fhmrıl ettiği ·ı 
a.iz t.akdfnt.- h:r Halit Ziya olt-1 i 

llıryacabz demektir. ı 
Bize Halit Ziya'yı tav:::ıye et • 

istifade de yeı·indtı ~ayimıkhm ÖM Her aea orda bir gUJUotUr. Fakat hu alıtma ha9lattııtla neka. tan eser kalnit1acak ve böyfelik-
teye gc<;mi~r~rektil'. RehıH Nuri' • Her ıe1 ıarkı ve öpüştUr. \ tJat çıtltt ıRv•§lıra tfl&lolur İtle le bu kitap kötü bir mantık kıtabı 
flen histen lmşka hh• ıey alnmıyn. Ah ıu ufkun arkasınd11, f I t;uttutt tttlıallnt hlae 8ettlha Bedri· deregesine mi inecek; •• ltte Seni· 
eağrz. lonsur bahar havuında. 

1 

t;IH tetrltttial rBıltrttıektedir. 8~1 ha Bedrinin boğuştuğu devler ~1 
Mesele, lntt·tıda, okumnk 1i1N;e. ltltlyoruın kuııarın l'auıtun lklHcl ltHıeltı-ıltlir. Bu ı. onları yenememif, onlara· yenil ... 

le:::idir. ŞlıncUki halt]e oktnnuın itu,ıirın i:ltü~tUğUnU. 1 lcltttil tert1t11ı çok tUkUt Almarica. miıtir. 
tıitlyorum bir nann 

lfı.zıındll' d~ıni Hın. Ve lwniın tılüı• Çatlll)'atak dUşlUğtlhU. ıırtdatt ııf rndan ,,.,tlttttfltt. a.. Keşki Seniha Bedri tim diye 
manı bir l\aı·i ukunliif!ı ôİlıtiym:nk· Orda da gcçiybr ~Uhler.. I il kıaUtilatt hıf11ddmlt ölmııını kadar yaptığı gibi ne~irle kalsay-
'll'. Mnrteıııkl ~1it1.ı ·ıufüıhk l~tl~flJ. Geçiyor bekll!nen gilnlcr, fılntiH iierln bUHınlUIU, mimatf. dı ... Göthenin manzum"olan piyes 
rnın. O ha1cJe hen Atıtık 'rlirl§İNr Geçiyor gc1mivcn r.Unler... il hundlh bir teJ kırhehnemiı . lerini, romanlannı, san'at n~tları-
rle bit kal'! t1eğlli111 detilektir. ·ru·l•••••••••••••I tir. liölka Bedrlri, •enç taıında nı, seyahatnamelerini çevirseydi ... 

ni zevknn için okunıuyoıwh. feti• lll•••••••••••llliil ıtlıh bit leniha Cemal ılbı, tekti- Faust, lfijeni, bunlar Göthe liıa· 
fadem için okllYUt'tim tl@itıel<tir. _ tMI 1&yUt katlthlitıttUztlah bUIUJö· mnın en muhtefem görünütlerı' en 
Yok::a Falih Rifkı'rı da, Yakubt1 i Kaı gaJar rum. Ulvi ile oynamak çilgmlığmı sonraya bırakılmalıdır Yüz kü-
da1 Onıer ~eyfottiı;'ni d.e okuyup ~ Gözlerinde ölen güneşin yası yapan bu mümtaz ruhların Efla · sur yırnanberi bize meç.bul kaİan 
7.~Yk duyuyorum Fakat bana hi<: ~ Okuyaraktan bir ölüm duası tun gibi Elen aleminin, Göthe gi- bu aleme yaklafmak için daha bir 
hir ŞPY \'f'l'llliyurlar. ~ Ovalara doğru alçalmadalar bi Batı aleminin Apollonlarının ara beklerdik ve çünkü bek~eme-

Venniyorlar diyorum. Ru Yel'- ~ Kargalar bir garip org çalmadalar.: -~=~-~-=-~--I gezdiği eıiri iklimlere yükselme- ye mecburduk Fikrimce Seniha 
mediler demek değildir. Nihayet ff yi istemeleri ve yükselmeleri ne Bedri terceme notla'l'rnr. taalafinr 
bil' oıta tah:'il kadar. Ondan snn- ~ Tasalı baş şimdi yorgun koldadır, büyük mazhariyettir. Bu yazı, Almancayı iyi bilen ve tercemeve 

V c sular Tanrıya varan yoldadır 
ra aıtık bana ZCY1den başka bir f Gün bir meıarlıktır,~ankj, lıulutlaı i bütün kadın müter,cimlere yer ayı- gücü olan~ filt1r ve !ana\. a<lam a 

şey Yeremiyorlar. O halrle zevk ~ Kızıl bir topraga kakılmış putlar.~!!==-~==-~-=~-=-~= racak bir genişlikte olsaydı ban~ rımıza okumalr,ve Fthist t~rc'eme 
ten. histen ha~ka bir şeylc>r arıyo- ~ aşkı en eskimez bir ilahi tast:m heyeti vücuda getirmeli idi. O za. 
ruın. Rıınlnr nedir'? Fikiı·. tuh, p!'i- ~ Okuyaraktan bir ölüm duası h;iren Şaziye Berrinin sunduğu man bu kitap dilimize sözlerile 
koloji, fel:;efe velhasıl havnt proh \ Gözlerinde. ölü güneşin yası "Ziyafet., ini de kaydederdim. Fa. değil. ruhu ve fikri i1e tamamen 
leınidir. Oktıd'llklanın huna cevap g Beynimize doğru alçalmadalar kat bu yazımın gayesi büsbütün çevrilebilirdi. Ben böyle bir ter· 

'=' Ebedi azaptan inen kargalar. - b 
veri~·orlar nıı'! San'at bir arastır. -_§ =---~'= aşkadır. Çünkü en çetin işlere ni. ceme hamlesini "Luther., in incit · Ahmed Muhib 
ınadrr. Yoksa hil' hakikat. hir hu]. ı=•••••••••••••mi rişenleri te~vik . leşçi nekadar la- tercemesine benzetmek isterdim. 
ma, bir keşif değildir. Hnyatm zımıa mahsul üzerinde de aynı Luther nasıl hazan üç beş satır İ· 
s111·1 diyelim. lriı;.ilmez hir sa • hassasiyetle durmamız, mahsulü çin haftalar vermiıı ve bir tek söz yuz . .F'akat Yusuf Ziya, Ül'h:rn -r 
adet diyelim. Bunu an~·anlar ma. d:d;k!ercesine evirip çevirmemiz. ic.in günlerce kafa patlatmıt ise ~eyfi ve ilah .. bize çok b~lsit bir 
alescf bizde yok. Ortada inkar e- de o kadar haklıdır. Seniha Bedri ve arkadaşlannm lisandan başka ne bıraktılar ki ho-
dilen bir şey ~·ok. Bizde muharrir, c·am onlar icin mC'thiveler mi ,·n~~ Seniha Bedrinin Fıuı~t terce . da Fausta olan tazimlerini bu ih· 
~air, romancı Yar. f'akat madem- hm? lyi kötii bir şey.ler söyle;niyc• mesi, teşebbüs olarak fevkalade timam ve ikdam ile göstermeleri 
ki hir yeni nesil Ol'taya c:ıkmak 1 ve fak~t fiil halinde oldukç .. ku- beklenirdi. ça ı~an, hiç olma· sa okuyan biı -~ üzererlıir. O hahle hu yeni nı""il 
zevklel'indeıı f erlakfirlık yapıp. nesle on lan niçin ta'\•iz etıniy( 

hıraktımz. 

!' ırlu. Bu muvaff akiyetsizliğin 'bi
rinci ve en biivük s~behi Göthenin 
kendisidir. Bizzat Faustun terce
me edi1Pme7. bir eser olarak yara 
hlmuı olması S•niha Bedrinin yor
gunluklarını bo~a çıkarıyor. 

kafasını elleri i~ine alrp dii~üne . 
t:eği e~cri okmnalırlır. \'' e hen dr 
si7.e hiç tereddiit etmeden derim 
ki. bu eser ortada ~·oktur. Şimdi
va kadar da hu zartll'l'l anla.~ılın:ı· 
mı~trr. Bm~iin anla.,ılmış mıdlJ''! .. 
EYet l\fütiir ha fta:::r onun i(n Çi

kıvor. Bu bizim kin büviik bir ~ev· 
ılil'. . w •• 

fıık:"tr edilmez acı hir hakikat 
,·ar~a zeddmizle, hissiınizle ha • 
rcket ~tınemizdir. ln~anı. lıay:~tı. 
hayatın prohlenıini. nr. <>ld!lı,(runıı 
ntl~iitım;n, hilr ('(';:::ın·t NlellH'Jlll· 
~izdir. Binaenaleylı ınii$aadı~ e
dc·ı~cniz lfaM /.i\'a\•ı nwderıı 
crenç bir romancı teE·kki edc~1im 

Ve ~·c>niden basnrdıı!ı hazı hika · 
rrl<'ı·ini vc> ı·rım:ınhr '1T aneık lıii· 
\"tik hir zrddr hıv 7.''l 1:mlc nmcla 
rılmy~~·nn. 

Gelelim Yu~uf %i:va, .)rhan 
:-:f'yfi \"f' Faıı.ık ~fafiz\' ! .. Hnlit Zi 
~·a hizc rınnan ım•fhnm ,.e t0kı1 :

~ · .1i A nupadan bulun Q'etird i. Htı 
nu yapmakla ona tarihi r<lebiyat, 
payesini verecek. Ccn:ı p da A vnı-
ıal idi. Ye St"r\·eti Fünuncnhır 

cle,·"l'lel'inin Fı-ansız edebi~·atını 
takip edi~·orlardı. Binaenaleyh biz 
Scrı:eti Fi.inuna. bu tr:rnsit borc;lu-

Kendilt~rinclen sonra ~elecek -
lcre ne bir modeın feh;rfe, ne lıİI' 
fikir. ne bir fü:an hll'akmryan in
sanlar Yar mıdır? Hocam. Peri ile 
Çoban hikayesi güzel olabilir. Bu 
hiziın h:ı~~:ıs tarafımıza dokunur. 
Çar~a fl ı kızlar h:ı l<ikaten nıuhay
yelemizi 01cıklar. Hakikaten yal
nız h;~ten ibaret insanlar o1uveri
ri7.. N'it<.>kim Yu:-;uf Ziya'nm şiirlc
rile ha~ta <li.i~mii.~. s:nirleri hozul
ınu~. y:ılmt hoppalaı::nuı::. 7.ü1ıne -
ı~~nıi:' irı~:mı~u· Yardır. His. hrr 
san'atl-fıı-m. h0r hı:;:anm malik o]. 
clue-u bir ı::ewlir. Hattfi h:wvanl:l· 
l'In bile. F'nk:ü hiş kafi dc-ğlldir. 
Ba~m117. l)]marl::ın ta şiir vazahi • 
lird:k. Evet ~u lrnfamrz olınasay 
dı ,.e hiz ho»ummrnzdan vukarr
cla hic- lıir ~<'.Y ta~nnadan v:.wıyan 
ınahlüklar ol~:n dık ve :V<lZI ~·az -
ma~mı c"'lleqnıız olduğ-u irin hil . 

Faustun manzum bir piye5 de 
ğil. ba~tan haşa siir o!rluğu ve in
sanlar içinde hakiki bir ilah olan 
bir dehanın 63 senelik çalışma . 
sının mahsulii hulPnduğu akıldan 
cıkal"ılm?.ma.lıdır. Bu ne dernek . 
tir; Fa.tısttaki fikri ruhtı der;nle!
tirmek icap etmiş ve F aust bir 
ilim olmuştur Onun hı•gün hür . 
mele değer mütehasıınsları çokhır. 
Ben bu bakımdan F a11"h• lnciJ ;ıe 
mukayese eo"!bilirim r.-lcat lncil, 
sadeliğinde bu kadar miik"m . 
mel ve rferin "'"'" bn ~;tnp ile f 1', 

u~t: ihti~sm rlolu. A1 1 Ahın kenrH 
istediği l!:ı,; ve Allı:>Jı ... valqşır bir 
uğultu ile konuştuğu Faust karsı• 
laatrrılrna 1' ... n IJatr Ki1lF1rilnün bir 

~(_)~·dil( o·ene ~i'r )':17.ahiJirdik (~e- ferdi !'.JfatiJF~ ve RvrJınJr~a St'~;\ · 

ne Halit Fahl'i lmrlar t'.y~tro. Tie- --------------
"'at Xııri k:vh11' mnıan v~ı7.P 11ilir • !'nc;fovevRki ~u ve bu eledim. Ot<· 
r:1k. D<'lnek ki ı"aha ha"ka hir c::ey ki TJocller, Ronbrı c1f('5:n: BPriki 
i~tiyoııız. Lic::aıın1l"zı :rnannza. ho Edc·ar Po cle~in. f'aha ötekiler ~ak~ 
c:ı.mrza. hfr ::p·f "" nahiv kit·ihın:-• pir. Göte. Siller nec::inler. Necat 
horcluyuz. Hi~ll·rimj7; fle AJlalıa. oradadır.' ~ Kafalammz bunlara 
Fakat hiz kafam•-zr borc:landıra - lıorc;lanmadıkra bizi de gelecekı 
cak yer arıyoruz. Ben Purust, Jid, bir başka nesil inkar edecektir .. 

• 

GeleHm gördiiği.im noktalal'a: 
Rafaelin okuduğu Kıt'an;n bi. 

rinci mısrr.mdaki "Nach Alter 
W eise,, i "Ezelden kuruluıa gÖ· 
re.. şeklinde terceme etmek doğ· 
ru olmasa gerek. 'V eise Kelimeıİ· 
nin bir manası da "Hava - Musiki 
bestesi,. dir ve kıt'ada diğer yıl • 
dızların Korosuna güneıin iıtira • 
kinden bahsedildiğine göre müler· 
cimin burada \Veise sözünün 
bu ikinci manasını düşünmesi la
zım gelirdi. Bunu geçiyorum Ceb 
railin kıt'asmdaki son cümleyi ay. 
nen şöyle Türkçeleştirmİ§: 

"Kayalar ve Deniz, kürelerin 
sür'ati ebedi olan seyrine sürük -
!eniyor.,. Bu cümle güzel olmak 
fÖy)e dursun, lazım olduğu gibi 
manalı bile değildir. Çünkü aıh 
lerceme edilemiyecck bir kesafet· 
tedir. 

Mefistonun kıt'ası üzerinde bi
raz durmak. mütercimin bu ç• 
tin i~inde ona yardımcı olmak is
tiyorum Mefisto Allaha hitap • 
diyor: 

" Mefisto . Mademki bir kere 
daha yakla,ıyor, itlerimizin nasıl 
~ittiffini soruyorsun ve zaten beni 
de daima istekle görüyorsun~ itte 

(Devamı U üncüde) . 

• 



idam Cezası istiyen adam ! 
Müddeiumumi, suçlu, jüri, doktor ••. 

Bu adamın şahsile zerre kadar alakası olmıyan bir işe bu kadar canla 
başla sarılmasının hikmeti ne olabilirdi?. Vazife hissi mi? •• 

ıııı1111ıınııı111111rtlllıı 111111111 1111111 

Hayat 
ve 1 ahlil 
""" ııııııuırmııuuım•ı ıını ıııı ı u • 

lngilizceden çeviren 
• •• Ö. R. DOGRUL •.. 

Aman Jeni, bize Moris Şövalyenin şarkılarıpdan 
., . . .. . . . 

Doktor mahkemeye gitmiş, 
müddeiumumiyi dalgın dalgın din 
lilyordu. Doktor, tanınmış bir mü· 
tehasustı. Arkadaşlanndan biı 

kısmı bu katil davasında şahitli}. 
ettikleri için o da bu cinayetle a
likadar olmuş ve müddeiumum 
yi dinlemeğe gelmişti. küddeiu 
mumi, ufak tef ek, kuru bir adam 
dı. Sözlerini, tane tane, fakat yek 
nasak bir eda ile söylüyor, ve mü 
dafaa tarafını ikide bir de sıkar 
no1dalara temas ediyordu. 

Dokf.or, kendi kendine düşünii 
yordu: 

· ' 

Jliddeimnumtnin idam cemsı 
istiyeceji belli idi. Hali tavn bu 
nu ifade ediyord~ Soluk, incf· 
yüzi içiJıde dudaklarından baş 
ka birşey kıpırdamıyor ve her 
cümle ile sanki mahkt\mun boyu· 
nuna geçecek ipi öriiyordu. Suç 
luyu kuıtaracak gibi görünen şa 
bit sözleri, müddeiumuminin ifa· 
Cieleri karşmmda, orakla biçihniş 
bir tarlaya benzemişti. Olıa olıa alh ay daha YGflYl)'Gbalirrniz !. 

Doktor, bütün dikkatini, müd- ler de. f>nlar için bütün mesele -Sizi bu saatte taciz ettiğiı ı 
_.deilHJluminin üzerine dikmişti bir zeka ve bilgi çarpışmasından, için af fınIZI dilerim, doktor! Fa 

Onun, şahsile zerre kadar alika- ibarettir. Maksat, müdafaanın de. kat son derece muztaribim. Onun 
sı olmıyan bir işe bu kadar canla lillerini çürütmek ve üstün gel • için koşup geldim. 
1-Ja ~ ~ ne ola ~ktir. Doktor hastayı muayene oda· 
JMi86tii Wt··· Mai ~_..__.._. ~•:r.aJWA .aJclı ıt.tclfn &Aamö cllJ;bt
ne müşkül bir vazife! Fakat müdL ya baktı: ·le haktı tıemi9> gtyioıniş, fakat 9 
deiumuminin vazifesini alevden Yüzü kırışmış, ellilik biJ' adam tüne başına itina göstenniyen bir 
bir kılıç kuUanır gibi yapması dL iyi ailedlen bir adam olduğu adamdı. Yüzünde acı ve ıztırap 
doğru mu? Mesela bu davayı kay. besbelliydi. Yüzünde, telaş, endi- izleri görünüyordu. 
betse, veya bu maznun kuıtulsa şe ve ıztırap okunuyordu. Elleri, Doktor hastanın yüzünü gör • 
ne olur? Efkiri mnumiye maznu· ikide, birde titriyordu. düğü zaman şaşalar gibi olmuş 
nun lehinde idi. Acaba maznun Müddeiumumi, sözlerini bitir- fakat bir an içinde kendini topla
kurtulacak olursa müddeiumumi miş, jüri heyeti hükmü vermek mıştı. Hastanın maneviyatını sağ 
şöhretinden bir şey kaybeder miy için çekilmişti. tddia makamı da lamlamak istiyerek: 
di? Bale bir ihtimalin akla gelme- suçlunun idamını haklı göstennek - Merak etmeyin. Derhal gel· 
Bine imkan yoktuı Çünkü müddıe- için elinden geleni yaptıktan son- meğe isabet ettiniz. Elbet bir ça
~umımt enikunu tanınmış bir şah- ra huzur içinde çekildi. Ortalığı resi bulunur. Buyurup, oturun ve 
ayetti. Herkes onu memleketin derin bir sessizlik kaplamıştı anlatın! dedi. 
m büyük hukukçulanndan biri Fakat jüri, suçluyu suçsuz bul· Hasta bir sandalyeye oturdu 
mye tanıyordu. O halde bu ada - muş ve beraetine karar. vermişti. ve anlatmağa başladı: 
mm kazara kurtulm3SI onun şöh· Doktorun gözleri gene müdde- - Buram acıyor. Ltitf en beni 
retine hiç bir zarar vermezdi. Me- iumumiye saplandı. Müddeiumu . muayene ediniz de vaziyetimi a -
seli müddeiumumi bir iki mesele- minin yüzü, hiç bir şey ifade et • ~ıkça söyleyiniz. Sizin ihtisasım • 
yi kurcalamaktan vazgeçse, suç - miyordu. ve elleri önündeki bir za güveniyor ve hakikati öğren · 
lunun beraeti muhakkaktı. Halbu· takım kita.plan düzeltmekle meŞ- mek istiyorum ! 

HaSta titriye titriye içini çek· 
ti ve ilave etti: 

- Demek ümit yok. O halde 
şöyle böyle ne kadar zaman ya · 
şıyabilirim? 

Doktor cevap verdi: 
- Altı ay kadar ... 
- Altı aydan eksik de; fazla 

da olabilir. Bu sizin vereceğlm ta. 
Jimata göstereceğiniz riayete bağ· 
hdır. Sizinle bu kadar açık ko 
nuşmak istemezdim. Fakat ken 
diniz ısrar ettiniz. 

Hasta ayağa kalktı ve doktor 
b~r süıii öğütleri sıraladı. Hasta 
gittikten sonra doktor da misafir 
salonuna doğru yüıiidü. 

Salon misafirlerle doluydu 
Hepsi de şen v~ neş'eli kimseler
di. Genç, güzel Mise Jeni piyano
nun başına geçmiş "Güneş doğun. 
ca .. ,, şarkısını okuyordu. Misa • 
firler dinliyor ve fısıldaşıyorlardıı: 

Doktor salona girerek lllisafir
lerini karşıladı. Ve sohbet baş
ladı. 

Misafirlerden biri: 

- Doktor, dedi, refi.~ bu-

günkü muhakemeye gittif nizi 
söyledi. Galiba çok enteressandL 
Maznunun beraet etmesirıt h~P 
sevindik. 

Doh.i.or cevap verdi: 
- Muhakeme çok mühin• 1:L 

Bilmem müddeiumuminin söı e " 
rini okudunuz mu? O ne müthit 
şeydi? 

Bütün misafirler .sohbete ka -
nştıJar. Bayan Ha ıı anlattı: 

- Şu insanların inandıklal'I 
hakikat hilafına nasıl söz sövle • 
diklerine, nasıl hüküm istedik;e • 
rine hayret ediyoııım. 

Kocası m:ralay Hall cevap ,·er-
di: 

- Buna mesleki vazife derler. 
Bu cevap bayanı tatmin etın• 

di: 
- Fakat arada bir insanın ha' 

yatı kaynıyor. 

- Onlar buna aldırmazlar \18 
mesleki vazifelerini yapmağa ba
karlar. Amma siz bunu isterseniS 
gayıi insani sayınız. O, apayd 
bir iştir. 

Doktur Hanbi bir sigara yakt~ 
M~ı alay Hall devam e«!4yurdu: 
- Ara<la bu mesleki vazjfe 

bir insanın havatma mal uluy11G 
yahut bir ad~ın boynııaa- biC 
ip geçiriyor. }i,akat vazife \azir& 
dir .. 

Daktor, mevzuu değiştirmek 
için hala piyano başında oturaJI 
Jeni'ye baktı: 

- Aman Jeni, bize Mor·~ Şo
valyenin ~akrak şarkılarınclan bi ... 
rini söyle! 

Jeni hemen ba;!adı. 
Ote taraftan o gün mahketn~ 

de maznunun idamım istiyeıı 
müddeiumumi, kütüphane oda • 
sında yanan sobanın karşısına 
geçmiş oturuyordu. Bekardı ve bU 
gece her zamandan fazla yaJDJ' 
olduğunu h~diyordu. Düşünti .. 
yor ve düşünüyordu. Arada yal • 
mz dludaklan titriyor ve: 

- Hain doktor! Bana yalııd 
altı ay yaşıyacağımı söyledi. IJdl 
adeta idama mahkum etti! .•• 

Diyordu ... 

ki ay1e yapmıyordu. Her mesele- goldü. Doktor hastaya bir kaç sual 
yi derinden dlerine araştmyor, ve Doktor bu adama yaklaşmak sordu. Soyunmasını istedi ve dik
bu adamı mutlaka ipe çekmeğe ve somıak istiyordu: katle muayene ettikten sonra gi-
~~~ d~~~ A - A~~~mm~~~-yi~es~~~~H~gi~~----------------------~~ 
caba bu adam neden dolayı insan saydı daha memnun mu olurdun? ve tekrar oturdu. Doktor: 
kanma susamış gibi göriinmekte yahut bu adam mahkUm olsaydı - lztırabınızı beratraf edecek 
idi? bir şey mi kazanacatm? bir ilaç vereceğim! dedi. Hasta 

Müddeiumumi, nihayet, tuza- memnun olmadı. Fakat soramadl ve duş·· üne dü· 
ğa düşürmek istediği bir kurbana - Fakat asıl istediğim bu de-şüne evine gitti. O da herkes gibi 

Hikiye müsabakamız 
doğru ilerliyen bir kaplan gibi, maznunun kurtulmasından biraz ğil. Vaziyetim nasıl? 
idam hükmünü istemeğe doğru memnun olmuştu. Çünkü maznun Doktor anlattı: Netice yakında bildirilecektir 
ilerliyordu. Doktorun zihnine sığ- cinayeti yapmışsa buna kendisini _ Vaziyetiniz mühimdir. 
mıyan bir nokta, bu adamın idam k d "' ·11 k ku tr "d" Hasta bu so""zleri tefsir etti: KURUN'an -ıı"- hikave müabakaı rolı büvs•lı bir alalıO ;ıı hükmütıü istedikten ve bu hükmü sev e enamı er ço vve 1 1 ı. -~ sa ,, ~ ,,_ 

Kaldı ki onun cinayeti yaptığını - Umitsiz bir vaziyetteyim, ktırfJanmlf oc müsabakaya yüzlerce hikaye gelmiftir. Mevso _,. 
hakk gösterecek herşeyi yaprtk • isbat eden deliller de kuvvetli de- demek. Yani her lahza ölebilirim.. baı bıralııldıfı için ba hikayeleri evvela mevmlanna •öre ~ 
tan sonraki hali idi. Acaba içi ra- gıv "ldı". Doktor yazdıgıv reçeteyı· kurut- ... _i nil- lı ·-'ani .ı ·L. • b. •e•~ı.. ••e ,_;-~ ıonra uc e ... e a,,... ar arcuınaa 111ıncı ır & &IRR ,., ~-, .. ~ 

hat edecek, evine sevine sevine Doktor bir kaç hastasını mua. tuktan sonra hastaya dönerek: ı mak zanıreıi ha.ıl olmıqhır. Bu iıibarla jüri heyetinin oazii-!~ 
gidecek, yemeğini iştahla yiye- yene edip işini bitirdikten sonra - Hepimiz de, dedi, her lahza niflemİf ve neticenin ilanı evvelce ıalamin edilen zaman ~· 
cek, tliler yüzle konuşacak mıy· sofrasına geçti, ve karısile konu- ölümle karşılaşahiJiriz. Oli.im cfü. rnümlıün olamamlfhr. · 
dı? Anlaşılan bu adam için böyle şa konuşa yemeğini yemeğe baş . siiniUecek bir nıec:ele değildir Gel Jüri heyetimiz timdi iJrinci taınili yapmakla mqgrıltlür. N~ 
bir hüküm istemek işten dıeğildi. ladı. Kan koca günün megeJesi o- diği wman gelir. Onun 1~in bu niıanın illı halıaı zarfında ilan edilerek müsabakayı kazanan ~ 

Doktor düşünmekte devam et- lan muhakemeden bahsediyorlar- nokta ile meşgul olmamak, daha yelerin ilk ıahrlan neveJilecek ve bu hikayelerin bizim Je bil~~ 
ti: dı. Yemek bitmeden hizmetçi ice- doğrudur. fimiz ıah:pPf!Ti lrilt8yelerinin mü•veclJelerile beraber gueıemid_ ~ 

Bu çeşit adamlar, muhakkak ri girerek bir hastanın l!eldiı!ini Hasta gene cevap verdi: nlacalıtır Miiıabalıatla kazananların kimler olJuğu bu suretle rr 
kf, fsteffflderi hfikmün ne olduğu- ve doktoru görmek istediP.ini söy· - Siz doktorlar ölüme aldTr . ,ılacakhr. 

~ftm~~~inne~M~ ledi.~ktmd~~ka~wh~ ~yahlli~~~ç~w~~~ 5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
de ettijini bilmiyorlar. Bilemez • tayı karşıladı: bir haldesiniz!. 



Con Krofor 
VE 

Aşk Maceıralaırı l 
Con Krofordun, Duğlas Ferbanksın' ksın, senelerdenberi Leydi Aşli ile a • 

Oğlundan aynld,ğı zamandanberi, muh-l lakası vardı. Zaten oldukça uzun süren 
telif limselerle evleneceğine dair riva- bir evlilikten sonra Meri Pikford -
}'etlec Grtaya atıldı. Bu arada Amerika- Duglas Ferbanks tala.kının bir emriva .. 
da şu sporda son moda sayılan boğuş - ki oluşunun başlıca sebebi de, işte bu 
trıalı güreşi yapan Yunanlı ağır siklet alakadır. Bu vaziyet üzerine. bir taraf. 
fampiyonu Cim Londosla evleneceğin • tan Meri Pikford kocasından ayrılmı" 
den bile bahsedildi. Fakat, bütün bu ri- bir taraftan da Lord Aşli karısını ya -
•ayetlerden hiç birisi hakikatleşmedi. nından uzaklaştırmıştı . Leydj Aşli. vak
~ihayet hiç umulmıyan değilse bile pek tile operet sahnesinde oynar ve Silviya 
o kadar da umulmıyan birisile, Fran- Hopkins adını taşırdı. Lord, onu sev -
l<>t Tonla evlendi,. ... evlendiler 1 miş, sahneden çekip ~toya almıştı. Fa• 

Onlar, şimdi Holivudda halaylarını kat kai:lın rahat durmamış,, Lord da o
lcçiriyorlar. Film çeviriş kuntratları nu ve Duglas Ferbanksı,'lıakyerine vc;r
batayı seyahatine çıkmalarına müsait miştir. Bu istitradı kapatmadan, Duı • .,. 
değildi. Gerçi kunturat bozmak. böyle lasın oğlunun da yakında evlenmtği ta• 
Yıldızlv için güç bir iş sayılamazsa da, sarladığını bahse katalım. Onun kimin
)'eni evliler, mutlaka seyahate çıkmağı le evleneceği, daha şayi olmtıdıt 
ıaten pek de öyle lüzumlu bulmuyor - Con Krofordla Duglasın oğlunun ev
lardı. Karı, koca oldukları yerde kal • lenmeleri. bir -s~vgi neticesi .olarak bi
ltıağı tercih ettiler. Franşot Ton, Con !iniyor:. iki tarafın ağzından da aJktn e
krovfordun köşküne gitti. Bir bakıma bediliğine d~it söz1er ~rkmasına rağ - • 
içgüvcyai girdi.! men. boıanma peK' ıeciKmedi. Con Kro-

Öte•enberi bir çok filmlerde Con ford, vaktile ~nanatı Me.ti ·Pikfordla 
krovfo,rdla birlikte rol alan Franşot To- kaynatası tr'asın~· soğukluk girmeaine 
lla gıbta, hatta haset edenler çoktur. En üzüldüğün'U söylemitti. Çqk. geçmc,icn 
Çok Klark Geybl. Robert Montgomeri Meri J>ikf<itd da, oğlu ~le telininin a • 
"' Fran§Ot Tonla beraber oynıyan Con raları~ın a~lmasma . ç_ok esef ,.:ettiğini _ 
Itrofardun, Klark Geyble temayül duy- söylemektefı' gerika1madt 1 Ruhl halet i
duğu söylendiği gibi, bilhassa Robert tibarile biribiiierine kutuplar 'kadar u- ı 
lttontgomeriden pek hoşlandığı da şa- zak sayılan b~ iki kadın ;ıı~ıZın, ğelin . 
)'İdi. En çok o hoppa tavırlı gençle ev • - kaynana olarak- hiç !ftnfaşaniadıltbrrı- v
lenmeleri beklenirken, birdenbire Fran- nı da notedclim 1 Bu iki yıldız. kor.ata. 
l<>t Tonla 1 rından ayrılmadıkları zamanlarda bile, 

Bu evleniş. ayni zamanda Con Kro- biribirlerile sıkıfrkı temas etmezlerdi. 
lordun eski kocası ile geçmişteki ala • Holivud film kolonisindeki dedikochıla• 
kasına dokunulmasına ve iri gözlü yıl• ra bakarsanız. ikisi biribirlerini daha 
dızın hayatının şöyle bir gözden geçi - evvelden de hiç mi hic çekeme?lcr. biri
rilmcsine de vesile verdi. Bu arada, Con birlerini bir kaşık suda boğmak ic;tive
krofordun eski kaynatası olan Duglas cek derecede aşırı düşmanlık beslerler-
p kgn Leydi Aşli ile evlendikleri mişl 
bir sırada, - asağı yukarı ayni zaman- Sinemada Con Kroford ismi ile şöh• 
da - onun eski gelininin de evlenişine ret kazanan hususiyetli ve artist yıldı
bir rastgeliı olarak işaret olundu. Sıra- zın asıl ismi, Lüsil lö Süördür. Genç kız 

Almanların yeni yılclız.larınclan Y eıi Firogun "Okıe, fil mine/eki bir poz.a. 

lı gelmişken kaydedelim. Meri Pikfor- lık devresinde, bu isimle dans müsaba
dun eski kocası olan Duglas Ferhan - katarına girip mükafatlar kazanmakla ı..nınmıştı. O zaman dans partneri, 

Maykel Kuhadi isminde gayet yakışıklı 
bir delikanlı idi. Tombul bir kız olan 
dansöz, büyük gözleri ve kestane ren• 
gindeki saçlarile herkesin gözünü üze-

, ıine çeker, lakin dansettiği delikanlı -
l dan başkasına ümit vermezdi. Tam ma

nasile sevişirlerdi. Biribirlerile danset • 
mekten sonsuz zevk duyarlardı. Hemen 
her gece çalgılı, danslı gazinolara gi -
derler, müsabakalara iştirak ederler, ga
zino sahipleri, bu çiftin danslara katıl

masını derin hazla karşılarlardı. 
Çiftler, evlenmeğe istekliydiler. Ne 

çare, ki delikanlının annesi Misis Ku • 
hadi, sevgili Maykelinin bir dansözle ev
lenmesine set çekti. Sevişenler, mahzun 
mahzun vedalaştılar. Con Krofordun 
ilk aşkı, şimdi işte böyle bir hatıra teş
kil ediyor! 

Dansöz Lüsil lö Süör, bir müddet son
ra Con Kroford ismile stüdyoya geçti. 
"M:etro • Goldvin - Mayer,, sosyetesile 1 
mt•1mvele imzaladı. ilk sevdiği delikan
h ile ev!enmesi mümkün olsaydı, hiç 
şüphe"iz hayatta daha mes'ut olurdu, 
diyenlere karşı onun ayrılış ıztırabını 

tatmasının, artist olmasına yaradığını 

teselli makamında ileriye sürüyorlar t 
Filhakika, bu ıztıraph günler, Con 

Krofordun karakterini değiştirmiştir. 

Evvelce yalnız gülmeyi, eğlenmeyi dü
şünen delişmen bir kızken. içlenen, du
rulan bir kadın olmuş, daima kendisini 
dramatize etmek istiyen görmüş. ge • 
çirmiş bir ruhi halet edinmiştir. 

Film sahasında parladıkra narladı . 

Gene Duglas Ferbanksa raı1th·h fkin
ci olarak onu sevdi. Her şevde" ;istün 
bildii'i sevgi saadetini arıyordu. Bu e • 

melinde çok özden duygulu olan Con 

Kroford. günün birinde artık kocasının 

evine bai7Jı olmadığını görünce ... hemen 

bir gecede değişti. Memnun etmek için 

havi~ uğraştığı adamdan bir anda so -

ğudu,. .. nnu derhal kovdu 1 

c 
"- /Cı-olord ve Robert Montgome rl, "Hayatının lıaJını,, filminde 

Pranşot Tonda umduğunu bulabile • 

eek mi? .. Belki evet, belki hayır 1 Sade-

ce muhtemel t 

1 ~Dört Bir 

fogilterenin Holivudu olan Elstride 
Britiş Enternasyonal Pikçörün 150,000 
Sterling değerindeki stüdyoları, ge -
çende yanmıştı. Tahmini kıymeti 116 
milyon stering olan bir çok filmin ya• 
pılması, bu yüzden durmuştur. Bu stüd
yodan başka, Britiş end Dominyons 
stüdyoları da yanıp kül olmuıtu. Bun
ların değeri de 300,000 sterlingdi. Hü -
tasa, topyekun 450,000 sterlinglik bir 
zarar. Yapılacak filmlerin edineceği 

tahmini kıymet hariç olarak 1 
Yapılması yanda kalan filmler ara • 

sında Sindi Hovardın "3 Maksim''. Anna 
Negl ile Tuliyo Karminatinin "Radyo 
aııkı", Helen Vinson. Mert Karlayl ve 
Klayf Brukun "Menfada aşk,, filmleri 
bulunuyor. 

Yangın enkazı arasından kostümler, 
senaryo nottan v. s. kısmen harap bir 

~~raftan 1 
halde elegeçmiştir. Helen Vinsonun, an· 
nesinin bir hediyesi olan ve yıldızın u. 
ğur getirici saydığı makyaj kutusu, 
Meri Karlaylin seyircilerinden aldığı 

binlerce mektup ve Klayf Brukun meı
hur proka takımı alevler arasında aırra 
kadem başmııtır. I 

•• 
Brigitte Horney, yeni yetişen Alman 

yıldızlarının en çok muvaffak olanların
dan biridir. Geçende ''Mazurka" filmini 
çeviren Pola Negri, Hans Albersle bir· 
likte "Savoy 217,, filmini çevirecekti. 
Fakat, bu sırada rahatsızlanıp bir müd • 
det dinlenmesi icap edince, çevrilecek 
filmin gecikmemesi için rolüne başka 

yıldız aranmış, Brigitte Horney seçil
mi§tir. Pota Negri gibi yüksek bir yıla 
dızın rolü için uygun görülmek, mes'o

ledir I 

böyle de giyer I 
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Cehennemle tehdit bile 
bizi Ren' den çıkaramaz' 

Haftada bir: 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

(Vstyanı 1 itıcıdo) 

diyerek yeni bir harp hareketini emri -

Fransa 
harp 

tek başına 
açarsa .. 

. 
Bay Hitler nutuklarına devam ediyor. 

(Üst yanı I incide) 

vaki yapması muhtemel değildir. de, f ransız seçimlerinden sonra 

lngilterenin durumu: mayısın onbeşine kadar umumi 
İngiltere (Lokarno) muahedesinin bir münakaşa yapıJmaması husu. 

kefili idi. İngiliz Dış işleri Bakanı Bay sunda B. Eden'le, B. Von Ribben· 
Eden'in Avam Kamarasındaki son be -

giltere siyasetinin Milletler Ceın1• 
yeti nizamnamesi,, olduğunu söY• 
liyerek endişe göstermektediı 
FRANSA VE BELÇIKANIN E!rl· 
NiYETi ÜZERiNDE GôROŞU· 

Bay Göring de ateşli sözler söyledi 

Lcipzig, 27 (A.A.) - Leipziğ·) 

de yapılan büyük bir nümayiş es· 
nasmda B. Hitler büyük bir söyle\• 
vererek ezcümle demiştir ki: 

'"Hiçbir zaman memleket bu 
kadar çetin bir şekilde kazandığı· 

nı kaybetmeye razı olmıyacaktır .. 
"Eğer bir antlaşmanın noktası 

noktasına hürmet edilmesi isteni · 
liyorsa, ben, §U cevabı vereceğim: 
Siz hakim ıifatiyle söz söylemek 
hakkına malik değilsiniz ve ka . 
rarlarımza mutavaat etmiyece . 
ğim. Ben, konseyinize karşı değil 
Alman milletine karşı mesulüm. 
Siz, parağraflara istinad ediyorsu. 
nuz. Ben, daha yüksek bir ahlaka 
istinat ediyorum. Sizin formülle· 
re takılmanıza mukabil , ben, bir 
milletin kendi varlığını temin et · 
mek olan ezeli hakkına müracaat 
ediyorum. Siz, gelip geçici hukuki 
bir noktadan, ben ise, ebedi bir 
milletin hakkından bahsediyorum. 

"iyice bilinmelidir ki, bu şe· 
refsiz vaziyet hiçbir zaman olmı· 
yacaktır. Bütün dünya bunun sem· 
bolik hareketini 29 martta göre· 
cektir. 29 Martta, dünya, birle§· 
miı, fakat ağır başlı bir milletle 
kar§ılaşacaktır. Alman milletinin 

Gençlerle 
(V:nyana l incide) 1 

boı yuz. ugiinkü nesil, dilnkti 
ııe~iföen :ıJ~ S:" b.ı ~ıtcı1zeme ile 
· ıakiki ~iirin binasını kurmıya ça· 
!ışıyor. 

Bizim, bizden evvelki nesle 
knrşı olan duygumuz hüıınettir. 
Fakat, bilmem neden onlar bizim ı 
kendilerine sa)~gı göstermemizr 
mani oluyorlar! 

Dünkü neslin en kıymetli bir 
şairi, kendilerinden sonra bir ne
sil gelmediğini gazetelerde büyiik 
puntularla ilan ediyor. 

Yanılmıyorsam ayni zamanda 
edebiyat muallimi olan bir başka 
şafr, son neslin en ziyade ddkkale 
şayan simalaıından biri olan (Ah
met Muhib) i tanımadığım ·öyle
meh-ten çekinmiyor. 

Daha çok eski bir nesle men
sup olan aksaçlı muhterem bil' 
baş: Halit Ziya Uşaklığıl, genç 
nesli anlamak için taze eserlerin 
üzerine eğilirken, bize daha ya -
kın olan bu gözler neden bizi gör· 
memek için kapanıyorlar? 

Edebiyat tarihini yazmış bns
ka bir zat yenileri tanrmamakla 
iftihar etti. Bu mi. alleri daha faz
la sıralamaktan Türk edebiyatı 

namına utanç duyuyorum. 
Kanaatimce, bu acıklı iskemle 

kavga .... ınm sebebi edebiyatımıza 
henüz hakiki bir miinekkidin gel
memiş olmasıdır. 

Öyle bir münekkit ki alim ol 
duğu kadar san ·atkar da olacak. 
Türk edebi~·atmm en değerli ta 
rihini yazabildiğ-i gibi, kıymetleri 
de meydana çıkarabilecek bir ~n· 
atkar sezişine S3hip olacak. 

Maalesef edebiyatımızdaki 

şöhretler, şöhı·rtl 1rini, kendi uğ 
raşmalan, yah1 ıt P~ rloc:t kayırma ı 

iie yapmı~lal"(lı r Fahat herkr~ 
~rfnf '8Zdıktan sonra kapı kapı 
nolaşıp onun rekFlmmı raµacnı.; i 
tıynette değildir. Bu gibi kıymet -

vazifesinde yeni bir fasıl açıyo -
ruz. Ve bu faslın serlevhası "•e · 
ref,, dir. Ve bu serlevhanın hemen 
altında birinci olarak "hürriyet,, , 
ikinci olarak "sulh,, gelmi~tir .• , 
FRANSA HARBE GiRMEK 

iSTiYOR MU? 
Bertin 27 (A.A.) - Havas a· 

iansı bildiriyor: 
B. Göring, Karlruhe' de bir &e· 

çim toplantısında şu sözleri söyle· 

miştir: 
"Alman kıt'aları Ren mıntaka· 

sına girmiılerdir. Ve cehennemle 
tehdit edilsek dahi orada kala · 
caklardır Harhetmiş olanlar tek· 
rar harbetmek istemiyorlar. Fa · 
kat dünyaya şunu ihtar ederiz: Öz 
vesaitimizle kuvvet bulduk, silah· 
lnrımız kuvvetlidir. Ve Alman 
kalpleri daima daha metanetlidir. 
Dünya bilmelidir ki, icabında Al. 
manlar kendilerini çok tiddetli 
bir surette müdafaa edecekler · 

dir.,, 
B. Göring, bu sözlerden son

ra, Alman kıt'alarmın Ren mınta. 
kasını İtgal etmeleri sebebiyle, 
Fransız milletinin Almanyaya 
karşı harbe girmeği tasvip edip et· 
miyeceğini sormuttur. 

haşhaşa 
)pı·i n"eydana çıkaracak o 
münekkit) ir. 

DÜNKU VE BUGÜNKÜ 
EDEBİYAT 

- Dünkü ve bugiinkü edebi -
yatımız hakkında düşünceleriniz? 

- Evvela dünkü edebiyatla, 
milli edebiyatçılar da dediğimiz 
hececileri kastettiğimi tasrih ede· 

• 
yım. 

Düşüncelerim taınamile bugiin
kü edebiyatımız lelıined·ir. Bugün
kU edebiyatımızda en bariz bir 
vasıf olarak bir (güzelliği arama) 
cehti vardı!' ki bunu dünkü edebi· 
yatımızda göremiyorum. Diinün 
şaü; temiz açık türkçe ile şıırını 

yazdı mı vazifesini bitmiş sanı -
yordu. Hatta diyebilirim ki dün
kü nesilde şair olmak için aşık ol· 
mak kafi id~. Halbuki bugünkü 
neslin şahi için aşk, ~evinç. keder 
ilah .. hep güzelliğe ula'7mak için 
birer vasıtndan ibarettirler. Bu -
.ı.riinkii şiir lisanı belki dünkü şiir 
fo;:.ımnın aynidir. Fakat 7.evk, du
vu~ O"Öriic: bugünkü nesilde tama· 
,) · ' ö • 

mile yenidir. 
Bugünkü nesil ile roman, hi· 

kaye, ye bilhassa şiir hakiki sevi
~ P ine yiik~elmek üzeredir. 

YAPMAK iSTEDiKLERİ VE 
BEGEND1K ERi 

- ~~~n'at hayatınızda ne ynı · 
< J, i,..f,·01-ı:;ımuz? 

trop mütabık kalmışlardır. 
yanatı ile İngiltere bu taahhüdünü in • 

B. Eden dünkü nutkunda bu · kar etmiyor. Ancak Almanya karşısında 
ingilterenin durumu Fransanınkinden nu açıkça ihsas etmiştir 
başkadır. İngiltere Avrupa sulhunu ye· FRANSA HARP EDERSE iN. 
niden organize etmek için Almanya ile GILTERE YARDIM ETMIYECEK 
anlaşmağa taraftardır. Bunun için (Ren) Londra, 27 (A.A.) - Avam 
hududunda arsıulusal bir askeri kon - kamarasının, saat 23 de biten diin 
trole tabi yirmi kilometrelik bir bölge 

akı:amki müzakereleri sonunda B. tesisi hakkındaki son teklifi sadece e - :ı" 
vet, yahut hayır denebilecek bir formül \Vinston Chu(chil , Almanyanın 
değil. bir müzakereye esas olabilecek tekrar silahlanmasına sebep olan 
bir proje olmak iizere kabul ediyor. Bu hallerin ortadan kalduılmasını ve 
"noktada İngiltere Fransadan ayrılmış şikayetlerini Milletler Cemiyetine 
bull!nuyor. bildirmek üzere davet olunmasını 

ita/yanın durumu: 
İlk giınlerdenberi (Ren) meselesin

de ihtiyatlı bir vaziyet almış olan İta] • 
yanın (Lokarno) kararına iştiraki işi -
tilince birdenbire hayreti mucip olmuŞ.· 
tu. Bundan sonra Fransız Dış işleri Ba
kanı Flandin'in İngiltere, Fransa, İtal • 
ya arasında Lokarno esasına müstenit 
bir Streza cephesi tesis edilmek üzere 
bulunduğuna dair parJSmentodaki res
mi beyanatı bu haryet hissini arttırdı. 

Halbuki sonradan şu anlaşıldı ki İtalya 
henüz (Lokarno) kararına imzasını koy 
muş değildir. Bu nokta (Ren) mesele -
sinin inkişafı bakımından çok mühim -
dir. Demek ki Mussolini Fransaya kar• 
şı: 

- (Ren) meselesinden evvel benim 
Doğu Afrika işim halledilmek lazım -
dır. İtalyayı Habeşistanda serbest bı -
rakınız. İtalyan ordusunun işgal ettiği 
yerlerin kayıtsız ve şartsız olarak !tal. 
yaya ait olduğunu bir kere kabul edi • 
niz. Ondan sonra ben de Lokarno ka -
rarına imza koyabilirim.,. 

Demektedir. Mussolini'nin bu tekli • 
finln Fransa tarafından :Kabul edilaigi 
farze~ilse bile liigiltcre hükumeti tarıı -
fından kabul edilebileceği çok şüphe • 
lidir. 

Diğer taraftan son günlerde İtalyan 
ordularının Habeşistanda takip ettiği 

stratejik hareketler çok manalı bir şe -
kil almıştır. Bu mana ise şimdiye kadar 
ingilterenin Habe istandaki menfaatle • 
rinc ve nüfuz bölgelerine el değdirme -
mek için dikkat etmekte olan İtalya • 
nın, artık bu türlü takayyüdata lüzum 
görmemesi, İtalyan ordularının Takaza 
nehrini geçerek Mısırın can damarı Nil 
nehrinin kaynağı olan (Tana) gölüne 
istila hareketini genişletmeğe başlamış 
bulunmasıdır. Filhakika İtalyanlar Ta • 
kaza nehri üzerine yüz on metrelik bir 
köprü kurmuşlar. nehrin öbür tarafına 
kuvvet geçirmişlerdir. Sonra Sudan hu
duttan yakınından ve Eritre hududun • 
dan geçirilen bir takım kuvvetler Ta • 
kaza nehri ile Tana gölü arasındaki dağ 
lık araziyi çevirerek buradaki Habeş as· 
kerlerini hareketsiz bırakmak maksa -
dile faaliyete başlamışlardır. 

Bütün bu hareketler Habeşistandaki 
lngiliz menfaatlerinin toplandığı (Ta • 
na) bölgesi üzerinde bir İtalyan tehdidi 
başlamasından başka bir şey değildir. 

tavsiye etmiştir. 
B. Neville Chamberlain, müza· 

kereyi hükumet namına hülasa et
miş, müşterek emniyet prensipi · 
nin, Britanyanın dış siyasetinin 
daima esasını teşkil ettiğini söyle· 
miş ve Alman cevabının, Alman· 
ya ile yapılacak müzakerelerin 
kat'i surette akamete uğramasını 
ve Beyaz Kitaba ilave edilen mek 
tupta mündedç ahka'llm derhal 
tatbikini icabettirmed\ğini söyle · 
miş ve şayed Fransa, Alman kıt · 

alarmı Ren mıntakasından çıkar
mak üzere tedbiri ihtiyati mahi · 
yetinde bir harp yapmağa karar 
verecek olursa, lngilterenin Fran· 
saya asla yardım etmiyeceğin: ila
ve etmiştir. 
EDEN' iN NUTKU BERLINDE 

BECE/VİLDI. 
Berlin, 27 (A.A.) - Havas a.. 

jansı bildiriyor :. 
Nasyonal sosyalist. mahfeller, 

B. E<Jen'in nutku~u um~miyet!e 
tasvibetmekte ve Büyük Britan · 
yanın, Fransadan ayrı bir siya · 
sel takibetmek istediği mütaleası· 
nı yürütmektedirler. 

Aynı mahfcller, B. Eden'in 
nutkundaki şu fıkray1 memnunİ· 

yetle kaydediyorlar. 
"Lokarno devletleri planı zor· 

la kabul ettirilmesi istenilen bir 
plan değil iadece bir tekliftir.,, 

Alman Dış hakanlığı mahf elle· 
ri B. Eden'in nutku hakkında mÜ· 
talea yürütmekten kat'iyyen içti. 
nap etmektedirler. 
LONDRADA NASIL KARŞI. 

LANDI? 
Londra, 27 (A.A.) - B E. 

den'in nutku muhtelif şekillerde 

karşılanmıştır. 

Times gazetesiyle Daily tel· 
graph, bu nutku hararetle tasvib
etmekte, işçi partisi organi olan 
Daily Herald, B. Eden'in sÖ'zleri· 
ni Britanya siyasetinin Milletler 

LECEK 
.Londra, 27 ( A A.) - Ha'''' 

ajansmın haber verdiğine göre B· 
Eden, Britanya hükumetinin t9 
mart tarihli Lokarno anlaşmalı • 
rında zikredilen mektubu f ratı · 
sız ve Belçika hükumetlerine y•· 
kında göndereceğine dair B. Lit• 
vinof'a teminat vermiştir Bu nıek· 
tup, Almanya ile yapılan müzake· 
reler esnasında. erkanı harbiye 
heyetleri arasında yapılan anlat • 
malar yolu ile bu iki memleketiO 
emniyetinin tekeffülüne dairdir. 

Siyasi mahfellerde söyler.diğİ· 
ne göre, bu mektup F ranaanııı e· 
line geçtiği takdirde, Halihazırd•· 
ki tereddütlü vaziyetin sebep ol· 
duğu Fransız . İngiliz gerginliği İ· 
zail olacak ve Almanya ile yapı • 
lacak miizakerelere , Fransa tarfl· 
fından daha istekli bir şekilde bşf 
lanmasım temin edec~ktir. Bu gô· 
rüşmelerin Londrada değil Parit· 
te hatta Brükselde yapılması dş ' 
ha kuvvetle muhtemeldir. Bu htı· 
susta henüz h~çbir karar verilrne· 
mistir. 
ALMAN MÜRAHf!ASI BERLffı/ 

DEN TALiMAT iSTEDi 
Londra, 27 (A.A.) - B. VoS' 

Ribbentrop, d·:jn B Baldvinlc ızÖ• 
rüşdükten sonra Berlinden tali • 
mat istemiştir. 

Haber alındığına göre 821)' 

Yon Ribbentrop'un avdeti, '3 E· 
den' in Avam kamarasındaki be,-' 
yanatma ve· Alman DıshllkaııhgıJ1 
dan alac.ağı talimata b~ğlıdır M&J· 
maileyh bugün Berlin'e hareket e• 
decek olursa, önümüzdeki salı ~U· 
nü tekrar Londraya dönmüf. bo• 
lunacaktır Esas itibariyle mÜZ"' ' 
kerelerin ilerlemesi, yeni Garbi 
Avrupa statüsü hakkındaki mü • 
zakereler devam ettiği müddetçe 
Ren mıntakasının tahkim ed:Ime· 
mesi yolundaki İngiliz te!difl~rirıt 
Almanya taraf mdan verilecek et· 
vapa bağlıdır. 
ITALYA ZECRi TEDBIRI.F.Plfı/ 
KALDIRILMASINI ŞART KO • 

ŞUYOR MU? 
Roma, 27 ( A.A ) - Selih1vet· 

li mahfeller, B. Mussolininin ftal· 
ya aleyhindeki zecri tedbirler 
kaldırılmadıkça, Lokarno anlat • 
malarını imza etmiyeceğine tfair 
Fransız ve İngiliz hükiimetlerirı~ 
tebliğatta bulunduğu hakkındak• 
haberleri tekzibetmektedirler. 

Nihayet Macaristan ve Avusturya 
devlet adamları ile Mussolini arasında 
son günlerde Romada yapılan yeni an -
!asmalar vardır. })unlar da yine İtalya -
nı~ kendi başına A vrupada siyasi bir 
taarrıız hareketi demektir ki Fransız Dı~ 
i"lcri Bakanı F'anr1;n 'in dediği ~ibi İn• 
ı:iltere. Fransa ve ftı:ılya arasında Stre
za cephcıtinin ve'1i h~stan tesis edile -
bilmesinin ne kadar zor olduğunu gös -
terir. 

Cemiyetinden ve müşterek emnİ· L K-I SA H AB E RL e:R 
yelten uzaklaşma manasını ifade . 

ASIM US 

eder mahiyette karş.ılamaktadır. * Dünyanın tanınmı§ profesÖrJerindeıı 
Buna mukabil Daily Mail "in- İsviçreli Rok bir nisanda şehrimize ,e· 
=- __ !erek tıbbi konferanslar verecektir. d 

r ' Ömer Seyfettin'leıi bize aratmıya q Bu sene Büyükada ve Heybe 1 

caklarına eminim. Hececilere ıre yapılmasına karar verilen ikişer heıan~ıı 
lince hececilel"İn en sh-rilmi~ ~ai- keşifleri yapılmıştır. Bunlar on bir biC' 

ri şüphesiz Faruk Nafiz'dir. Fa _ liraya mal olacaklardır. elli 
ııı Vilayet konağının arka tarafın • 

kat ben şahsan Halit Fahri'nin ~i· e" bulunan hazinei evrak binasında 111 

- • aıı"at hayatımda elbette 
benim de yapmak istediklPriın 
vaı-. Fakat bunlardan kacta kaC'm: 
yapahilerf.'föm, şimdiden-kesfir:ı r - 1============== bilir mi? I tmıızın ~·eg~me Z<n··f tarafı ro -

irlerindc daha çok şiir bulunun. cut tarihi vesikaların bozulmanıatarıııı • 
Halit Fahl'i'nin en büyi.ik ktıSUl"U temin icin yeni evrak dolaplarının yııı 
!sendi kendinin miim>kki<li olama- pılmasına karar verilmiştir. "re 

- I::-::kHcrrlPn \"!:' yenileı·ı1t· 1 ınandrr. Yr'nİ ne~ilC.e romancı o -
ıw.i!endikleriniz'! ı lnrak Reşat En:s'ten başka kim· 

- Edehiyatımızrla ı $Uhika ı: • seyi göremiyorum. ~ahit Sırrı da-
11 ıyorum: 1-· Fuzur. ~-· Hfmıit, 1 h:ı zi~1ac.le bilyük hikayecidir. 
:1- Ha.-:iın, ..f üncii h~iyük c:<th ik:ı 1 Di.ine kadar hikayeci cilıc>tin -
· · hu<riinkü <>deh!, .. tnmza nıP'· den de zayıf olan genç nc!'il bu 
ıpıttır. O na 'ecip- Fazıl'd1r. 1 ,•adicleki kıymetlerini birdrn or-

Necip Fazıl'm ~·\.ik$ekliğini rrö 1 tava attı: Sabahattin AJi. Kenan 
r<'nıi~·cnler yar~a hi'7im ~·ap:1.f':1.n-1- 1 T-Ittli1c:i , Sa it F::ı. ik f na"iTlp <::anı et 1 
mız bir şey yok. Bugünkü edebiya-1 bu hikayecilerin nefik Halit'leıi,I 

yıs1dır. Çok ui.iıP} şiirlerinin ya · *Yunan mcvzuaatı hükümlerine go _ 
mnda fena f: 0 iı'leri de eıkryor. bir Türk - Yunan ticaret ıirketi itil 

- En çok beğendiğiniz şii - rulmuştur. ô 
riniz?.. • Jzmit kağıt fabrikasının maki~earı~ 

• nemeleri baslamııtur; fabrika ıs nı5 - En c;ok beğendiğim değil· ır 
l da açılacaktır. , 

f::ı \\at, be ki en çok sevdi~m siir . H""k~ 
1 
~, çı1<8 

u umet tarafından satı ıg. . l\filtl 
( Or<l::ı rlıa QCc:iyor giinler) isimli rılan Galatasaray polis merkcıını ,a· 
·i il"imdir. bankalarımızdan biri elli bin liraf" , -

(Bu .;:iiı·i hu'!iin Giizel San1::ıt- tın alacak ve bugünkü binayı yıktır 
lar sayıfaımzda okuyacaksınız) rak burada yeni bir bina yapacalctır· 

t 
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TURŞUCULUK Elektrikli aıleıler I • 

1' lfrfucu Bay Mehmet kavanozları 
önünde 

Bir arkadaırm: 
- Haydi gel, sana lul'fU ıa· 

"1-rlıyayım .. 
h Diye, beni Çemberlitatın mq· 
Ur turıucuıu Bay Mehmedin kü
t~k dükkanına soktu. 

Tatlının ısmarlandığını bilir
d' lln. Ama, turıunun ısmarlandı-
tını llk defa duyuyordum. 

Epey sıra bekledikten sonra, 
~rheı içer gibi, ekıili ve baharlı 
lıırşu suyunu içtik. Sonra da bir 
~~aza doğranan muhtelif aebze
e'tin 'lu'~sularını lokum yer ~bi, 
rar:tt yuzümüzü ek§ilerek yedik. 

Arkadaıım: 
- 1~tah açar, iyidir, diyor 

"e t rşu tiryakisi olduğunu anla
ltrı izahat veriyordu: 
f - Turıuyu her mmet yapar, 
~kat '.,,~n Avrupanın hiç bir ye
tınde, Türkiycde yapılan turıu· 
~rdan görmedim. Avrupa tu11u· 
~ l'tntla ekşitikten baJka bir tey 
~Jllnmaz. Bizim !urtuların nefiı 

Q lrıaıının bir sebebi, biberli ve 
"ıllhtelif bnharh olmamaındadır. 

l(üçücük dükkanın dört bir ya
~nı dolduran yüzlerce kavanoza 
~ ktım Elmn, armut, dut, ka

n, kar~l'Z mutmula ve her 
~\'İ s:!bze. 
d Turşucu Bay Mehn:ede sor
tıın: 

- Bu meyve1er de turtu mu? 
- Evet, hepsi tur!u .. 
- Peki kaç. türlü turtun var? 
- Yirmi!. 
- Kaç yıllık lurıucusunuz? 
- Yirmi!. 
Bay Mehmede, bana çok ga

ll .:; ... ' n bir sual daha sordum: 
ıı. - Tatlıdan da turtu yapılır ... , , ... 

dedi, üzümden 
niçin turıusu ya· 

KAÇ 
Türlü turşu 

yapılır 

Bilir misiniz 

Bir Dilek: 
Sirke ruhunu 
inhisar altına 

almak ve serbest 
sattırmamak ... 

pılmuın... Fakat her kea yapa
maz. Ben yirmi yıl önce turtucu· 
tuğa baıladığım vakit iki türlü 
turtum vardı. Sonra, her yıl bir 
turıunun tecrübeaini yaphm, yir
miye kadar yükıelllim. Ama bun
lar bana kir deiil, zarar getirdi. 
Çünkü bir çok _ tecrijbelerimde 
ancak bir kaç yılda muvaffak o
labildim. Meaeli üç yıldır çilek 
tul'fUıu )·apmak tecrübesini yapı
yorum. Geçen yıl yaptığım çilek 
turtuaunu ancak iki ay dayandı
rabildim. Halbuki en az altı ay 
dayanmuı liznn. Bu yıl muvaf· 
fak olacağımı umuyorum. 

- Yirmi yıl enelki lUJ'!Uculuk 
ile f im diki tu11uculuk araıında ne 
fark buluyonunuz? 

- Yirmi yıl enef 1ıtanbulda he
men her ıemtinde turtucu dükki· 
nı vardı. iki yüzden fazla da bü
yük dükl.an... Şimdi lıtanbulda 
tam on dört lurtucu dükkanı kal
mı,tır. 

- En pahalı ve en ucuz turtu· 
lar hangileridir?. 

- En pahalı turtular patlıcan, 
salatalık ve kabağın ufaklan ile 
dut, badem, kayaı turtularıdır. 
Bunlann kilosu 100 kurupdır. Di
ğer turıular otuz ve kırk kuruı 
arasındadır. 

- Haqi millet çok tU'rfU yer? 
- Türkler ve Ermeniler. Rum· 

Jıırla Muaeviler çok az hırfu yer
ler. Benim yirmi yıllık müıteri
lerim var. En uzak semtlerden 
gelir, turıulannı her hafta ben
den alırlar. 

- Y dda kaç kilo turtu ıatar
ıınız? 

Atlaına hatalaırıınıı gö.~teıren 
en iyi usul bulundtıı ... 

Sporda yüksek rekorlar kırma
ğa vardıran üstün kabiliyet edi
nilebilmesi için yeni yeni metod• 
lar arqbnhyor, bulunuyor. Bu 
huıuıta film başlıca yardımcı rol 
oynamaktadır. Teknik mahareti 
arttırmak hususunda filmin çok 
faydalı olacağı dü§ünülmü§tür. 
En yeni uıul, §imdi buna dayanı· 
yor!. 

Filmin bu itle ne gibi faydaıı 
dokunabilir?. Koıuda, ııçrayıf· 

ta, diık atıfta, yahud küre" çe· 
kitte maharet gösteren rekor ıa
bibi aporcular bile, hazan um
dukları merhaleye eriıemezler. 
Halbuki, teknikleri iyidir, s'iı

tematik olarak antrenmanlar ya· 
parlar. Gene umdukları merha4 
leye eritemeyiılerinin ıebebi ne?. 
Bedeni kabiliyetlerile bernber 
teknik bilgileri ve bu sahada de
neyiıleri yeter derecede olduğu 
halde? 

Bunun sebebi, ite giritirken 
bazı kuıurlu hareketlerini göre
meyiıleridir. Ne kadar dikkat 
etseler, kendi kendilerine buna 
fark etmelerine imkan yoktur. 
Hatta, kendilerini bu vaziyette 
kontrol edenlerin bile, bazan 
gözlerinden kaçan kusurlar vaki 
olur. Meseli sanatkarane atla· 
yııta mükemmel bir stil ve vücu
da iyi vaziyet veri§, çok ehem
miyetlidir. Atlayıf anına tekad ... 
dilin eden aaniyelik duruıtaki bir 
bati, umulan neticeye van1ama
masma ıebep teJkil eder! 

Holandalı kadın aporcularda.n 
atlayıf yapan kadınların antren
manı iıini kontrol eden bir mu· 
allim, ııçrıyacak olan diti atlet
lerin hatlarına, kalçalanna ve 
ayak atıklarına küçük birer elek
trik feneri, küçük birer ampul 
takbrmıttır. Sıçrayıılar, gece, zi-

1 

BQf, kal~a ve ayalılara takılan elektrik ampullerinin lilmdelıi 
izler( - Ampuller takılırken - Hollancltılı atlayıcl Bayan Thelen 

bQfırtcla ampulle Berlin olimpiyadına hazırlanıyor. 

- Belli olmaz.. Ta11u alt1 ay 
hazırlanır, alb •Y ıatılır. Kıı 
çok olduiu vakit çok satılır. Bü· 
yük kıtlarda yirmi bin kilo kadar 
ıattıiım vakidir. Diler ıeneler 
on, on be, bin kilo araıındadır. 

Bay Mehmede ıon olarak, bir ============== 
aerdi olup olmadıiını ıordum. söyledi: 

firi karanlıkta yapılmış ve bir tarafından yerine getirilmesin 
taraftan da ııçrayıf hareketleri giriıilmittir . 
sinemaya alınmıttır. Sonradan bu OLiMPiYAT PROGRAMINI GENtŞ 

D~rin derin k çekerek ıunlan - Öyle bir derdim var ki, de-
di. Bu derd benim tahsımın de· 
ğil, yurdun derdidir. Bir az ön
ce lstanbulda kayıdlı olarak an
cak on dört turtucunun kaldığını 
söylemi!lİm. Halbuki akıamlan 
her m~hallede: 

- Taze biber tur§ucuuu !. 

film, beyaz perde üzerinde göı- 1 LETMEK YOLUNDA YENl 
terilmiı, aeri halinde sıçrayıtlar, MUŞABAKALAR 
karanlıkta kavisli ıtık ıeyri ıek- Almanyadan gelen haberlere gorc 
linde görülmüt ve ııçrayııların limpiyat programlarını gcni!ılctmck i 

'Uuhtelif noktalarındaki poz hata tiyen Almanlar yeni bir müsabaka te 

)arı bariz derecede seçilmiştir. tip ctmiş!crdir. Bu müsabaka Atlant" 
Okyanoc:unu ya•la geçmektir. Bu )ar 

Bu yeni usulün Holandadakiler- İngiliz, Alman ve Amerikalı sporcul 

den baılıyarak muhtelif memle· iştirak eder.ek ve yan ı S haziran 

ketlerdeki kadın, erkek atletler başlryaC'aktır 

- Lahna, biber turtucuuu !.. l!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!~~'!!!'!!!~!!!"'"!!!!"!"'!!"!!!""'~.....,"!"'-"!""!!'~---~!!"'-ı!~~~ 

Diye bağıran yüzlerce seyyar 
turıucuya raatlaraınız. Bunlar. bu 

Ben binlerce kilo üzüm alıp sirke sirkesi yapma:a için en az be.., h 
hazırlarken onlar bu zahmete kat- kilo üzü".ll at.tın alması lazır.ı H 

tu11uları nerede ve nasıl yapıyor- !anmıyor, iki kuruıluk sirke ru· 
lar?. Onu kimsenin sorduğu yok. hu He fıçılar cloluıu sirke yapıyor
Ben depomda hazan lul'§uları tec· far. Bunlar hem alıp içenlerin 
rübe yapayım diye ~ürütürkeın, midesine. hem memleketin paro 
onlar beş kuruıluk asit ile her etmiyen \j7;;mJerine kıyıyorlar 

sirkeci iizüm sirkesi yapar :ı 

bette memleket de millet dE> fa 
da sı?Örür. Bunun bir çaresi va 
dır: Sirke rPh·mu inhisar altı 
almak ve terbest ıattırmar-· k .. 

ıiı.Wl•L......-----.....l.bl:..Jrııwaıaaat....nııa:nııK. _________ ..J...ıliln..nni.KoLbUmlaı...DLDI!.Wrd!la~r!:!..udhıemektir. Bir sirkecinin üzüm N. A. 
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BORSA 

27 3 . 936 
.. AKIT .. 

PROPAGANDA SERvtst 
Hlzalarındu yıldıL l)ıt.rt·tli olalılıır, ıııt ~......_- ......... T.wı..·aııu111 

rinde muaroel:ı clireı:ıterdir. l:&kanlLıı 

v q,at lZ ele lı;apanl:J ı;atı, nyatlanur. 

PARALAR 

• L.onOl"ll •:!O - •Viya.na <'~. - . 

Devlet Demiryolları ve Limonları 
Umum ida1 e$İ ilflnlorı 

Haydarpaşa - Pendik hattı mızın üzerinde ve M•lttfı -
tal istasyonları arasında yeniden inta edilmit olan Tütla Elli& 
önünde 25 - 3 - 936 tarihinden itibaren bilumumu bulbf 
rimizin tevakkuf edeceğini muhte rem halka bildiririz. (1 

lSTAN'DUL - 18 Dans musikiıd. pltı.k 19 
ÇC)Ctık santı: Hlktı.yeler, Mesut Cemil tara .1 
Cmdıırı ı G,30 çocı.lclar için mucikl. Pro!esfü 
I.Aşnnskl tnra!ından 20 ınuhtı:11! sololar pltık 1 
::rı.30 ııtiltlyo orkestraları 21,30 son haberler 
ı;aııt 22 cll'n sorra Anad(llu ajaasmm gaze.1 
telr-:ı mııhswı hn\•aı'lls servisi serilecektir. j 

BOKREŞ - 12,35 - 15.10: Pl!k '\'C tıa. 

Nırlf>.r. ı plAk. 19 sözler 19.l:I plak. M.l~ 
l.:onr .. ran.s. :O.!~ nperadan oııkil 2<:. bpanyo! 

mımld 

• Nevyork 
• Parfı 
• Mlltı.no 
• Bı1lueı 
• Atma 

l:!~ - • Madrld 

ltl7 - • Berlln 

.rı:>.- * Varşova 
... , - • Buc:1a~§te 
!4 • • Bl!k~ 

17 - ! 
H2 •• i 
24 - i 
~- 1 llS -

Çok mühim 
VAKiT 

Muhammen bedeli 391 600 lira olan 40000 ton ,.U 
! kömürü 10 - 4 - 936 cuma günü aaat IS de kapah arf i Ankarada. idare binasınd" satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 19, 414 liralık muvakkat tzmird 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıün .at 14 • 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

RHD~PEŞTE: ıT.1:1 amele korosu ıs. ba 
lv!rtn. J !D c:~ene orkestrası 20 radyo 

• Cen•"'" 
•sof) .. 
• Alnste~_:ı. 

•Praı 
• Stokbolm 

·l~ -
t.f -

~ -· 
~-
ili-

• Betgrac ~-
• Tokohama ~- Propaganda * AJUD ı&ı -
• Banknot "tti4 - bürosundan \t>n nrke ruı 20.:IO Madrlt serenadı. adll 

abc: 2:M3 p!a.k. 21 eaı:. 

v \r.ŞO\' A: 12.%5 oda muaikW 14.30 plt1k C E K L E R 1 - Propaıanda servisimizin 1a-
11> ~o ncıa mu.sıkısı. 17 zıer 11.ı~ 4.ktÇ. lT. • Loll<JT• t~ll> • \'tsaM t.lltl97 tanbulda ve Türkiyenin her yöniln. 
•.~ saı-kılar ıs.ı:ı y nl p\Aklar. 19 aoU.,t kon. • lıladrid f>Sll.S de olduğu gibi Avrupanın bclH bat· 
ıteTI <şarkıll) 19.4:5 sözler. 21 '-oınik caz rô.. • Nevyartı 

1 
\it; h merkezlerinde de iyi tutul.mut 

,uırl.l ıSollstl~rin l~tlrakl\t-). 21.4:5 eözla U. • l-'ara • \'a...,.va • ~ ıündclik, haftalık, on bcı günlük, 
• atlllııo ·,... • ..... bk · 

3.!) şcın uhneıu 23 senfonik konser. 2t,OS\ • Budapeşt• ~ t>)!2~ ay neşır vasıtalarile bağlaruıı var-
rlaM muslklsi. : :1n~' • BU'k~ itti t-S6l : dır. hhtiyen

1 
lerc rckl~m ıeklini bUro- • 

uos.·ov A: t ,llO piyano ile o~ra lene'. * 8 _,IPPll,. • .,,_.., j mm azır ar ve bunların uygun 
• Oeı:ıev:"'t' ..,,.,. -"' , ""°' ı J • • • ru tarntında.D şarkılar. 19,45 radyo FeaUvııl • "follohama ı,789) 

1 

prt ara neşrım temın eder. 
n ... rl.,.tı 22 yabancı dillerle konferan.sıar. *Sofra • u,... .. 

0
_ 1 ..,.. .... 2 - İstanbul belediyesi sının i . 

, .ı- • AmM.erd&ru 1 \it.l .. _,., " 0 'il"'..., ' d h ij 
BERl.JN: lT Şen n~rlyat 19.15 yen.l mu. "'stnkholm ti ll8i çın e er t rlü afiş. tabcli ve her 

!'iki 29 lteal&ti ,1şo1ozıaeı (Ma:art. Şubert>·ıı-•_rr.c_.:.... __ t_~_2_n_u __ ·------1ı türlü elektrikli ve elektriksiz ıek· 
20,45 8 tilallte u. Ha :rler u.ıo bel'Unln E S tf A M llın vasıtalan büromuzun elindedir; 
m•ıht.ell! otellerinden nakiller. Dııns havalan ,. 00 i bütün müesseseler, bankalar ve ti-
23. hab,,rl,.r 23,30 bando ı. dans. :nadolu ..... Hı.) *Çimento ıoııo : caret evleri bu gibi yayım ve rek -

t H.uı ka.'1 ırı 2UI l'Fam vııy .... • 

VlYANA: 18,15 şark musikisine dair blr 2 t2!> lloyon Del JOO ~ lam vasıtalanndan faydalanmak is· 
kıı.ı; a(lo!: CplAk mlsnllcrilc). 19,30 aylık haber Kejl 1 .. 01,. 1 c.•rk Del JOO i tedikleri halde bize haber vermeli-

~ N cL Şlr. Hayrty .,. "' ..,,.. • 
lcmaU :O. Haberler %0.10 "Bir te .... ' • * üerhlı Bank t>::SOO BaJya JOO i dirler. Hiç bir kar§ılrk aranmadan 
ıı Robıı:r St~'un openU. 23,10 Şopen kOG.9Hi k , ()() her tilrlü izahat verilir; istenirse u. 8ICorta .ll> Ş&r m. ecza 
24.0~ dans. PoDomeıatı ,oo Tııle.fon ooo mütehassıs memurlarımız yerlerine 

kadar gelir. 

Takvim 
C...-rt . 

-8 Mart 
- Mllhattm 

GO. dcıCU§U sso 648 
GOn batıp 18.SO 18.31 
Sa'*lı o.amam s.so sso 
()ti• D&mU1 t2.t9 1919 
(klndJ D&IDUJ 1:\51 ı~sı 
Akpm namaz> ı~so 18.21 
Yataı namazı t9S9 t9.S9 
lmaak 4,.08 ~06 
Yılm~ 88 89 
Yılm llalu cbleri !17 216 

Denizyolları 
i LET E 1 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaıı 
Tel. 42362. Sirkeci Mübütd&r Zade 

I•-- Han tcldon: 22740 --• 

Trabzon Postaları 
Paur 12 de, Salı, 
Perşembe 1 S de 

lzmir Sür'at Postaları 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perıembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Barlın - Cumarteai, 

Çarpmba 18 de. 
lunit - Puar, Sah, Per 

· temhe , Cuma 
30 da 

Muianya - Pazar, Salı, Per 
ıembe, Cuma 9 d 

Bandırma - Pazartesi , Sah 
Çarpmba. , Per· 
ıembe, Cumartesi, 
21 de. 

Karabiga - Sair, Cuma 19 d 
lmroz - Pazar~ 15 de 
Ayvalık - Salı, Cuma 19 dn ' 

TRABZON ve MERSiN posta· 1 
larına kalkıt günleri yük a.lm· 
maz. "1636,, 

iııaııbtıl Bıltd.,i 

.$ehirTr"yatrosu 

111111111111111 

!!!!::;!,!! 

Bugün saat 
14 de 

Çocuk Tiyatrostı 

1 
Gülmiyen Çocuk 

Yazan: 1'1. Kemal 

23 Nisan 

Çocuk bayramı haftasının ilk 
günüdür. Y aLıruların::ın bayra· 

mı için hazırlamm:.. 

l•fl"rezlar TahvHler 
• 1133 T.Bof, 1 rJ 'tb IClelltrtk 

• • • ll Vl il tramvay 
• • • ın i!UO ttıhtım 

latlk DabJlt M W • A.Dadotu l 
• ~ latik. 00 • All&dolu n 

1121 A M lOOO A.DadOlu m 
• S. !!nurum ~- • )IQllh--~ A 

Zahire satışı 

_...,... 14,_ (kile) -Hela: 

Kf. P. 
NaT't: En u 

Bui~ (yumutak) 

• ("'1) 

• /kmlea) 
Çavdar S,13 
Mıur (aarı) S,2 

Suaam 20,30 
iç,_. 48 
Yapak (Anadol) 50,20 
Be1u (beyaz) 20,20 z...... derisi çifti 2600 
Samar derisi çifti 2300 
v arıak deriıi çifti 700 
KundQ derili çifti 1300 
Tilki deriai çifti 365 
Porsuk cleriti çifti 660 
K..U derisi çifti 180 

ııJ,00 

lll.10 
ı~cı, • 
tU& 
f2.~ 

woı 

•8~ 

51,JO 
21,7 

4000 
3000 
1200 

2600 
675 
200 

3 - Propaganda büromuz ken
di posta kutuları vasıtasile cevaplı 
ilAnlar kabul eder. 

4 - Propaganda servisimi:: Av
rupanın her tarafından memle~eti
mize ve memleketimizden Avrupa
nın her yanına karşılıklı çalışır, ha
ber alma teşkilatı kurmuştur. Ti • 
caret işleri üzerine her türlü istih. 
baratı ehven ücret karşılığı temin 
eder. 

5 - Propaganda servisimiz her tür
lü klişe, afiş, tabela resimlerini ter
tip ve tanzim ettirmeği en elveriıü 
fiatlarla üzerine alır. 

6 - Propaganda servisimizin elin
deki neıir vasıtalannda açtığı kü
çük ilan sütunlarından istifade edi
niz. Bu llAnlar yok hahaıına yapı
lacak ve itçi arayanlarla iıçi ilSntan 
meccanen neşredilecektir. 

Ev, apartıman, mağua, dükk&n 
alım ve satımları veya bunların ki
ralanması gibi ihtiyaçlara ait, fakat 
ticari mahiyette olmiyan ilinl.ırla 
İ§Çi arayanlann, iş istiyenlerin, oto
mobil, radyo ve saire almak veya 
utmak istiyenlerin ilanları küçük i-
lanlar kısmına girebilir. 

7 - Evinin ön veya caddeden gö -
rünür yan duvarına, dükkanının Ü· 
%erine muayyen müddetlerle :iük
kinlarmın vitmlerine, gazinoların, 
berber dükkanlarının iç veya dış 
duvarlarına afiş ve ilan kabul et
mek istiyenler veya böyle yerlerde 

"---- - ----------..: ı ilin yapmak istiyenlere propaganda 
servisimiz delalette bulunur. 

Ta'fl&ft d.-iai adedi 18 20 

Parası z 
Doktor! 
KURUN'un 

Okuyucularına yeni 
bir hizmeti 

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

KURUN hekimi İstanbul ve Us. 
küdar taraflarında haftada birer gün 
KURUN okuyuculannı parasız mu • 
ayene etmeye hazırdrr. Bundan is . 
tifade etmek için sadece KURUN 
okuyucusu olmak ve neşrine ba~Ja

dıimu3 kuponları kesip biriktirmek 
kafidir. Y tdi kupon bir defa muaye • 
ne için yetecektir. Kuponlarımızı he· 

men kesip biriktiriniz. Tafsilat bek . 
leyin iz. ................................................. 

Parasız 
Muayene kuponu 

-7-
Bu hpondan yedisini birik• 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muay~ · 

ne ettirebiJİT 

ı 

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

V AKIT Propaganda servisinin 
yapmak istediği bu hizmetlerden is
tifade ediniz. Bir telefon, bir kart, 
bir mektup, bir haber, bir ziyare· 
tinizle bu işlerinizde muvaffak ol· 
mak sizleri bekliyor. 

Mektuplara 6 kuruşluk cevap p~ 
lu konulmalıdır. 
Adres: İsta:ıbul Ankara caddesi 
VAKTT Yurdu Propaganda servisi 
Telefon: 24370 
Telgraf: V AKIT İstanbul. ................... ·-······· .. ···-······················· 

Yeni Eser /er 

OLDUCU GiBi - Şair İlhami Be • 

kir, neşrolunmuş olunmamış bütün şi• 

irlerindc"'I seçtiği 43 yazıyı (Olduğu 

Gibi) adlı hitabında toplam•ştır. Bütün 

1 şiir meraklılarına tavsiye ederiz. 

Frans1z tiqairosu 
1 

1 
HALI\ OPEIU-:TI 
Bugün matine 16 ,, 

Bu ak~am saat 
20,45 de 

Son Günler 

Zozo Datmas 

ve Kofinyotisk 
Umumi arzu 

hzcriııc 

Pazartesi veda tc~., 

Salı al.~umı Kadıköy Haletle 

Şartnameler 19,50 lira mukabilinde Ankara ve Hay ........ 
nelerinden alınabilir. (1608) 

Ankara Jandarma genel komuta 
lığı satınalma komisyonundan : 
Ankarada Jandarma. ve PoJiı mektebi çamqirbane ft ••llll'l 

da yaptırılması 46458 lira 60 kur ut kqif bedelli tesisat ...... 
usulile 30 - 3 - 936 pazartesi aünii eaat 15 de eJuilbtSI,. 
lacaktrr. 

Şartnamesi 233 kuruş kartılığın da komisyondan 
teminat 3484 lira 40 kuruştur. 

Ekıiltmeye girmek istiyenlerin kawm Ye prtnamede ,.... 
)er içinde bulunduracakları teklif mektuplarını en geç ekailble 
tinden bir saat evvel Komutanlık kurağındaki komisyona ve 
olmaları. (535) (1278) 

Münakasa itanı 

Belediye sular idaresinden: 
Butakle 
Yangın musluğu kutusu 

,, ,, 
Butakle tamponu 

,. borusu 
Priz şapkası 

,, ,, 
,. ,, 

Vana fapkası 
,, 

Manton 
Manşon 

,, 
,, 

Plaka 

,, 

Çikolatacılık Te Şekerlemecilik Türk 
Limitet Şiriıetintiea 

Şirketimizin 3 kanunusani 936 tıari • 
binde içtima eden umumi heyeti tara • 
fından ittihaz ve kabul edilen karara 
göre; hissedarlardan Nikifor Etnopu • 
tos ve Apostol Etnopulos şirketten ay • 
rılmalan ve bu suretle OTUZ BiN • 
DEN ALTMIŞ BiN lira sermayelerinin 
tenzili surctile sermayci şirketin 1Kt 
YOZ YETMtŞ BiN liradan tKt YOZ 
ON BiN liraya tenkisi kararlaımııtır. 

Şirket mukavelesinin bu suretle de
ğİ§Cn madelerini sicilli ticarete kayıt 
ve il~n ettirmiı olmakla ticaret kanu • 
nunun 396 ncı maddesi mucibince ala • 
caklıların malumatı olmalı n bir ala • 
caklan varsa kaydettirmek üzere key • 
fiyetinin ırazetcni?.le ilanı rica olunur. 

Çikolatacılık ve Ş~nlemecilik 
Türk Limited Şirketi 

Sermaye: 2"m.OOO T. U... 
P. Dabaı Koatantin Mdopuloa 

htaalNI Aıliye üçüncü huılmls ..ı.. 
kemuindes: 

Beyoğlunda Tarlaba§ında Altınbak

kal sokak (40) numarada oturan Yani 
Niyaros tarafından karısı Beyoilunda 
Mektep sokağında (21) numarada t.ı -
maro nezdinde oturan Lüiza Niyaroa 
aleyhine ~ddetli gcsimsizlik ve 

60 m"/ m 

90 

ıs ,, 
20 ,, 
40 ., 
80 ,, 

100 " 
40 ,, 
60 ., 
80 ., 

100 ,, 
150 " 
80 ,, 

Kadıköy icra daire.-...: 
Bir borcun temini istHnı 

mahcuz olup aatılarak ,..,. ,.., 

tılacağından % de iki ~ 
resmi müıterisine ait otm.k tlsertl 
!iplerin mezkur gün ve .. tte 
de bulunacak memura nııBı...-ı 
!eri ilan olunur. (V. Ne. l4fl4) 

bat>Wariyle ~;şme sebepleriyle açı • ------------"""'::'" 
lnn boşanma davası arZ'uhali. m6ddd -
aleyhaya tebliğ edilmek istcnilmif ise 
de yazıb adre~te bulunamadığı ve Al • 
manyaya cittiği rivayet edilmekte olup 
dönüp dönmiyeceği ve balen ikametıl· 
hı meçhul bulundu~u şerhiyle iade edil· 
miı; oMu~t:nclan hı.:kuk usulii muhake

meleri kanununun (141) nci maddeti 

mutilıince keyfiyetin b1I: - .- ..... 
Jinma•e~ .... llll"l!ll!! 
m&ddct aaıfında -+• m ı• 
la dan aı.aululini ubellll 
~ cnap wımai 
verilmi§ olduğundan. 
makamm Jraim olma}{ 
nur. ~V. No. 14736) 
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ilkbahar Kostümlerine 

... , 
B. 28:Mt. Zarif bir kucak blftzn. 

Mavi ve kurfUnl renk çizgili Taftd'm, 
8IS l&lltim pnieliğinde iki metre ~ 
Matim Jnzmap ihUyaç Yardır. 

B. 2M06. UJIUD yahut ima kollu 
paç g<i9tereıı gijmlek blbu. 96 aan. 
tim pııiallğinde bir metre 40 santim 
bmqa ihtiyaç vardır. 

K. 2M61. Bu yelekli kostüm pek ... -----------.. 
pk olduğu gibi mevcut eski kostüm. 
lerden de yapılablHr ve başka başka 
'MG.zlula daima kiyilebilir. 1M santim 
gent3liğinde bir metre 85 santim ku. 

'iitq Ibımdu'. 
S. 38337. Pratik btr spo~ümll. 

o.ketin arkam bir genio kupkla bağ. 
bchr. 140 aantiın geniel.iiinde iki met. 
re 75 aantim kumaş kilidir. 

Bu baloları ve ko.tiintlai 
bizzat yaptnalı İdeyenler bunla
nn patronlarını "V AKIT >P mo· 
Ja salonundan tedarik edebilir
ler. Sipcaiflenle yalnu: hiurla
rUHldi numaral"" büdirilme
lidir. 

AvrupaJa Ev Kadınları .......... - ~-~ - ~ - -
Daima kuvvetli olmak 
tiçin neleryapmalıyız? 

('1 •art cıımarteai tan"hli sa· 1 
y"1ml devam ediyor:) 

~ lmlar Jmmea biyle bir "TaT 
••,. aezareti albau dalls mektebiM 
sirerler, ekseriyetle istillbali.a JUT&. 

lamu ela buradaki tamşmalar teşkil 
eder. Her kadm "ıençlfk aşkile,. ev
hnlne bnclfBtnl M1lt bahtiyar, !tem 
.. pekmatnrlMI ..... 

Evleame - nikah - merasimi ya 
mutantan bir suertte geçer, yahut 
MSSfz adasız. Mamafih gene uzak 
yUaı iki tarafın akrabaları Mdlye. 
lerinl ta§rrlar ve işler yoluna giresi. 
ye kadar, yaai yeai eşler yuvaların
da yerleşeaiye kadar her iki tarafta• 
muavenet ve laimaye görürler. 

Yukanda yazdığımız gibi, erkek 
kazandığı büUln parayı kanc;ına tcs. 
li• eder. Kadın evvela evia kirası -
nı nrir. Kalanuu mesela üçe tak. 
sim eder, bunun üçte birisini "kara 
gBnler,, ~in iktisat s:andığına yatınr, 
diler il~ ikisini tle ~e taksim eder. 
Banun üçte biri yem çamaşır, c?lbi.se. 
k1D1af gibi etYalar tedariki içindir. 
diğeri yemek içmek için aynlmıştır. 

Her ailenin de her halde bir gün-

11 - KURUN 28 MART 1938 .._. 

Parça Kumaşlardan Şık Bluzlar ... 
"""""""" ...,..,.... ...... 

~i ol..ı ~7inilmeld.lü. Bu 
,.,,,.... ..... olııhllilNIOClı 

' Bayanlara adabı 
maaşeret notları I 

B28401 

Psiill,. ....... ~- .... 
Ji hnlinüe Wr 6aLb ~ 
hmimiiniisii rniilıenund 6ir ,.. 
lıoymaı olmwmue 

B 284015 

B. 28407 kırmızı ve mavi çiz.gili 
ipek kuma§tan ve mavi kıravatlı ku. 
cak blfızu uzun boylu gösterir. 95 san. 
tim genigliğinde bir metre 40 antüJı ...... 

bu kıaa bınz her wtüme uyar. 8:; 
santim genifliğinde bir metre 45 aaıı. 
tiıµ kumaş kilidir. 

B. 2M<K. !pek lnun•ttan ve.fistan 
üzerinde giyilecek bu blftz için 80 san. 
tim ~de bir metre 75 santim 

kumaşa ihtiyaç var<br. 

B. 2840. Uzun ve kısa kollarla kır. 
mızı ve kül rengi kumaştan yapılan kumaş llzımdJr. 

ilkbaharın En Güzel 
... Moda Modelleri •.• 

tstanbul-Anbra caddesi "'V AltlT" 
Evi !loda Salonunda 

Bulabilirsiniz 
•• w 

ilkbahar 
Mecmuaları geldi/ 

Bu mecmualarda 256 model ve yine 
100 den fazla model ve bwıların pat

ronlan da vardır t 

-------
Bütün l>u elbiaeleri, kostümleri 

kendiniz dikeıbı1ir •e az para ile çok 
t*siJ~! 

(Dııarıdan pista ile sipari_ş kabul. olu nur •e 50 Jnırua am .. bilinde mec
mualar gönderilir!) 

ı - Güzel örtiilmit bir aofra fena 
yapılmıt yemeklerin kuıurlannı &Öl • 
termeı. 

2 - Öğle ve aqam IOfnJan beJU 
bezlerle örtillUr; çay ve kahvaltı için 
renkli sofra bezi tercih edilir. 

3 - Sofrada bir kaç çiçek neı•e " 
iıtahı açar. 

4 - Sofrada peçeta berber dU1rtrtnıO. 
da traı olur gibi boyna asıhnu, maa 
Ustilne konmaz, yeleğe de IHftlrt1meııı; 
dizlere ıerillr. t 

5 - Sofrada yahut baf)ralanmD bla • 
lundufu bir mahalde ldlrdanla dit b • 
nttınnak en biyilk tcrbiyaidiktir (1) .. 

6 - Sofrada berkeıin önüne im ta • 
bak konur. Çatallar bu tabağın tol .. 
rafına, bıçaklar sağ tarafına (bıçafm 
keskin tarafı tabak tarafma bakacak) ve 
katıklar da tabağın arb tarafına (•p
lan sal tarafa 1-bcalc). Pwçeta'e• ye 
tabaklann üzerine yahut da laj tarafa 
bıçağın yanma konur. 

7 - Kumaı peçeta yerine kllat pe • 
çcta kullanmak ayıp aepdlr. 

8 - Ekmek, dilimlere kaUmit ola • 
rak bir sepete konur. 

9 - MimkUme daima cJelikl tuJak 
ve bl'berlik JnıDaımm. Pumalc1a tu ft 
biber almak hem sıhhate mup;rir. Mal 
de iirençtir. 

10 - Su yalnıt prap budaklan ta. 
bap •i tanfma konar. 

ı l - Su yahut prap fltelerl yeme .. 
ba§larken sof raya getirilir. 

12 - Miaafır çok ise bir kaç Wıc tm
tuk ve biberlik sofraya konur. 

13 - Dilim ebnck tekrar ~ük ktl • 
çük, birer lokmalık parçalara a)'llhr n 
bıçakla lreihnn; el ile kopum. 

14 - Patates blçakl• küçik papla • 
ra knilmes, çatalla kilsiilı pmpılu'8 1ıl 
lilnür • 
ıs - Jlisafırlikte peçeta ile tabakk • 

n, çatallan, bıçaklan silmek hem ayıp, 
hem de ev kadını için bir tahkirdir. Lo. 
kantalarda tavsiye olunur. 

Hi - Peçeta yalnız ağu: silmek için• 
dir ve kullanıldr1ı:tan sonra &den alm. 
dığı gibi yani bul'\JfUk olarak tüak,.. 
but sofra üzerine bttakdır. 

ı 7 - Bot ditler Jcin.deld ,aDek kı • 
nntılarını diğeri ititccck kadar ıOri.tld-
10 çekmek ve şapırtılı yemek :rem*. 
kahn içmek gayet ayıptır. 

18 - Ağız yemeğe defil, yemek sa • 
talla, kagıkla ağza götürliJir. 

19 - Yemek ıaeak fae öO~k • • 
tutulmaz, kap& yahut çatal ile. batta • 
nlaralı: ıoıatmm • 

20- Yemekler çatal ile fakat 1llsü • 
ağza götürülmez. 

21 - Balıklar kat'iyycn bıçak ilt. yenıı 
mez. İki çatalla yenilir. (2) .. • 

(1) Diflerinden ...m.rip ........ .. 
eRerile aialarmt bpa..,•llk .... Lir ,. 
~-- INrUD ...... az • 

Orta halli ailelerin la.dan nl• 
riacla n i§lerial g..p öirenirlene 
de bunlar kısmen bir kaç seaedıe ta. 
Hm ve terbiyelerini ikmal etmek için 
blJap lebatatarô awlrk ederek 
- blaat kendi verdikleri bir ücret 
mukabfliwde - pitirmek üğrenirler. 
Ailelerin nlitlerl müsait ise bunlar 
~ puaiyonlan,. na verilir v~ bu
rala bir çok faydah işlerden seora 
.-ıd. adabı muaşeret ve emsali 
te:rler de atrenlrler. Yahut ıe~ 
ailelerle,, orta halli aileler içiade kız
lar blrlbirlerine mübadele edilir ve 
ita suretle yabancı evlerin de idarele
rini lfrenerek malftmatlarını genişle. 
tirler. mr ailenin diğer bir aile ya
nında bulunan kızları, o aile tarafın. 
dan kendi kızları ı,il:ıi 11111Bmele gö
rür. Bunlar bfrfbirlerine ne ücret 
9-rirler ft ne w alırlar. Fakat bu. 
._._lan aile tarafıa•n t.eslenlr
ler. Yalnız ft9 ,.nlannı ebneya -
hri nrtr. MJie yalııaıla •ir mvhlt
• ,.....alda 4la llaflı hapa b11al. 
lerW iare etmeli ötrenmi~ •lurlar. 

lük gazetesi ile haftalık bir de moda ---------------------------
ler. 

(2) Büyük ziyaf.tlenie ..... m-.. 
denclen yapılmq 'babk .._...... ...mr. 

.A1'1'11p&Ü mobllye medalan da 
elblH .-ı.n ciW selip ıe~tiftn
... evloecek kızlar yalıııJ. para W. f 
rlktlrlrt.r, ltılltün ihtiya~larmı evle· ı 
-WJerf amaı1 tedarik ederler. 

mttmaası eksik değildir. Fakir aile
ler bblikte gazete Ye moda mecmua
larma allene elap sıra ile okurlar. 
Bnclaa lıafka He•en her aile kira 
ile yeni (ikan eserleri okumak için 
bir kütüphaneye de abone elurlar. 

YOksek sosyete aileleri müste~na 
olmak üzere, sabahları en erken ya. 
tağnulan fıkan ev kadınıdır. Hatta 
erie hizmet~i bile olsa gene kalkar .. 
Kalnaltıyı hazılarken koeasmın po
tinlerini lostra eder. Çilırkü kocası 
hariçte potinlerini boyatırsa her güa 
beş karaş verdiği takdirde a.yda yüı 
elli, senede bin sekiz yüz kuruş tu. 

tar '" "" para ne Mltiin 8ene giyilc
nk potin ve putofleJeri almak 
milmklndür. Bundan başka potinler 
daima. bir cins iıoya ile boyanacakın
dan çabuk eskimez1er. Hizmetçi var 
ise afırca itleri tabtl hizmetçi yapar. 

Erkekler kahvaltı hazır olduğu vakiti 1 
kalkarlar. Bazı lan beraber kalka - F aydah Bilgiler 
rak kanlanna yardım ederler. Av-

1
iiiiiiiiiiiiii_. ... iiiiilliilail;;;;;;;ıı;;;;;iiiiiiliiiiiiiiliila.i: 

rapada erkeklerin htmea laemen yüz-

de sekseni, yüzde doksaRI kendi keL irmik muhallebisi 
dilerine tıraş olurlar ve b1& suretle 
de hem çok para iktisat ederler, hem İrmik maballebiei memleketimizde 
kendilerini ekseriyetle berber dük- yedilimiı un ve. nipatadan yapdan ma· 
kanlarından bulaşan cilt hastalıkla. hallebiluden daha lem ve ııdakchr. tr. 
nndan kurtanrlar, hem de berbere mik ınahallebiai un venipata mahallcbiai 
gidip beklemek ve gelmek ~in vakit gibi ıitmanlandırmaz. Uzuvları, sinirle
kaybetmezler. Onun için Avrupada ri kemikleri besler ve kuvvetlendirir . 
hrassız erkekler pek aadir girilir. İrmik mahallebisi yapmak için ince 
En fakirin bile bir jilet ileti bulu • irmik tcrcib edilmelid\r. Bir litre .ut iki 
nur. çorba katığı tereyağı ve ki • 

Her ailede sabahlan iyi kahvaltı fi mikdarda ıckerle tatlı • 
etınek adettir. . Sabah kaltnltılan taıtmldtktan ıonra bynatılmalı •e 250 
çay, çikolata,. kakılO ve yah11t sltlfl - 350 gram ince irmik illvc edilerek 
kalıve, ekmek, tere yalı, reçel, yw.. ıoo ıram ela çelrinlebiz kuru OaUm f. 
mur~ peyair ve sunktan ibarettir. ıave ediline daha 1C2b oJur. t...a JıaJa 

(DetHHA ed,e(;e]c) lolaaıya bdar ~ bir tahta 

kqrkla karqtrn!makdır. trma .etle 1 • 
yice hallolunca. ateıten abmr. ÇDe ild 
yumurtanın güzeke pını.91111111 wm 
ilbe edilir ve tekrar bir iki cWdla a. 
dar tahta kapkla kaıqtmlır. Geme a. 
lan iki yumurtanın aldan da derince bir 
tabak içinde bir çatal ile yalnız bir ta• 
raftan yani daima ya saf taraftan ,.nt 
sol taraftan köpük olauya ..._. p9ı8. 
Dil' 99 irmik mahaUebisine derhal i!lft 
edilir. Hepsi beraber tekrar tMta im• 
pkla bet on saniye kadar ~ 
aoiumağa konur. 

trmilr mahallebW .ı.. e....n. ,.. 
nlr. Elma ıoyulup ince ince Mml8N 
kesDir ve tekerle hallolauya bcfar pi • 
ıin1dikten IOftnl sofutahr1. irmik .., 
UllcMli lsama JıGDur. 
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" Saraq ,, da : 

M 01 
Filmini Kuvvetli 

Bulmadık! 
. :Samson" filmi bu hafta ·':::a -

ıay,. sincmnsmda. Banri Bcr:1-; • 
taynin mc~hur piyc~ini lstanhullu
Jar temsil edilirken de göı mi.iştüı·. 
"S:unson" piyesi, V<\ktilc Bcyoğ' -
Junda "Fmnsız Tiyatro..;u,, nda tek 
ı ar tekrar oynannuşt~. Oymyan aı· 
ti~t!er de şunlardı: Alck~andı·, ka· 
nsı Robin ve Andre Lüge. Bu tem 
sillerde en büyük l'Oli.i yapaıı .\ · 
leksandrm borsaya hakim Jak 
Branşar tipini Ye rolünii ibdaa ,·a
ran bir kudretle yarattığını ~ . l't 

iyi hatırhyoııız ! 
Pjyes, türkçeye de çe,·ı i · f 

.:ahııeye konulmuştur. "San~sun · · 
un türkcesinde bu rolü Ra.~it Hıza• 

~ ~ 

almıştı .... vo oldukça nnwaffak da 
olmuşt':l. 

Filmde bu rqlü, Haı1i Bor ya -
pıyor. Han·i Bor, aşağı yukarı her 
zamanki gibidir. Fakat bir istek • 
le aksiyonlann kıymetini düşüre -

llttfi IJOI' ve Gabi lılorlcy Samson filminde. 

• 
"Sumer,, Sinemasında: 

Aşk Uğrunda! 

• 

(7 ıııcidrn drt•am) 1 
beni, yine kullarının arasında bu. ı 
lu)orsun. Benı maziir gör, biitün1 

burada bu'unanlar benimle alay 
dn etseler, güzel cümleler yapma
sını bilmiyorum. Eğer gülmrmeği 
adet edinmc;niş olsaydın. benim 
bu sözcnliğime muhaklcalı: sen de 
gülerdin. Güneşten ve diinynlar . 
dan bahsetmesini bilmiyorum . 
Yalnız insan1arm nas·) eziyet çek 
tiklerini görüyorum. Dünyanın kü 
çiik Allahı hep ayni hnlde; yine 
ilk günkü gibi garıp; eğer ona 
göksel nurunun inik0smı verme· l 
miş olsaydın birnz dahn iyi ya . 

1 
şardı. O, ona idrak ediyor, ve o·' 

nu yalnız her ha) \'andan daha 'ı 
hayvan •.ılınak için kullanıyor. Ben 
onları, haşa huzurundan şu clai· 
ma uçan, uçarken sıçrayan ve ol· 

ların içine girince ezeli şarkısını 
söylcmeğe koyulan uzun bacaklı l 
aeustos böce!<lerine benzetiyo . 
rum. Daima otlar içinde kal!a yi.1 
ne ne ise, her şeye burnunu soku. 
yor.,, 

Satır satır, cümle cümle incele-
yelim. Allahrn "Jşlerimizin nasıl 
gittiğini,, sorması, "Eğer gülme . 

"Schein,, sozunu de Seniha. 
Bedri ''İnikas,, yapıp çıkmış Fil
vaki bu söz inikas manasına da 
gelebilir. Fakat burada bu söz ha· 
kiki manasına kullanılmıştır Bu 
da ''Parıltı,, demektir Parılt sÖ· 
zünün güzelliğini ihmal edip te in
ikas demek mısram giızell:gin• gi· 
derdiği gibi Göthe Snobiım. s.ııa 
da lame-men aykırı düşmektt>rli,. 

Bu tenkitleri yaptıktan sonra 
aynı Mef isto parçasını ben de ler
ce::neye yeltendim ve aslındaki 

güzelliüin ycrjnde yc!ler estiğini 
gösteren, ynldızlnrı diikülmüş ka
ba saba bir beyandan başka eli -
me hiçbir şey geçmedi. Bu kısa 
ve küçü1c denemede lisanın biraz 
daha cc!ebilcştirilmesine ve l~E>li • 
melerin daha yerli yerinde huJla. 
mlmasına çalışılmıştır Meraklı • 
larm bu iki tercemeyi karşılaştı· 

racnklarmı ve daha ;yisini yap • 

mağn i.i7..enece!derini umarım: 

rek, karısını baştan çrkammğa sa- E 
vaşan Jeromu - kendisile bera· n 
ber - mahveden, kansını ç1ldı • 
rasıya seven ve şiddetle kıskanan 
erkek tip \·e rolünde kendisini ya· 
dı.-~uchk. Çiinkü, piyeste genç kı • 

meyi adet edinmemiş olsaydın 
benim bu sözcnliğime muhakkak 1 

sen de gülerdin.,, İbaresi kat'iy -1 
yen edebi değil. Türkçede bir söz 

Enteresan Şey: Bir Kaz Numarası! bu kadar çapraşık olabilir. Hal . 

ediyor. Bununla beraber. insana buki Göthenin bu beyti meşhur ol 
(;yle geliyor, ki bu filmin senaryo- mu~lur, akıcılığı ile söz arasında 

. su yapılırken öteki filmin mevzuu okunur. Gelelim biraz daha nşn 
kısmen olsun göz önünde tutul - ~ısına.: Seniha Bedri "Alt.. keli · 

''Aşk uğrunda,, filmi, bu haf -
ta ''Sumcl',, sinemasında rejisör 
Tikolas Farkas, oynıyanlar: An • 

nabella, Jan Gaben, Fernan Gra -
YCy. Film, Fran ızca ··zn. 

"Mcfisto • Ya Rap, işte sen yi • 

ne bi7e ya!daşıyor ve halimizi so· 
ruyorsun. Bir zamanlar bakmak · 
tan hoşlandığın ben de süfliler a· 
rasmclaytm. Yüksek laflar düze . 
mediğim için, bütün bu muhit ba
na gülse de beni affet. Gülmeyi bı
rakmasaydın çoşkunluğuma elbet 
sen de gülerdin. Güneş ve dünya
lar hnkkında söyleyecek bir sözüm 
yok, ben yalnızcn insanların neler 
cektiğini görüyorl.lm. Dün}anm 
küçük Allahı hal?. o halinde ve 
hilkat günündeki gibi ı;nrip Keş
ki gök ışıfi'mın p:ır.ltmnı ona bah· 
ş_etmeı;cydin belki L:r~ııcık daha 
iyi yaşardı. İnsan bu puılhya a· 
kıl der ve aklını sadece herhangi 
bir hayv2ndan daha hayvanca, 
var olmal( için kullanır. Müsaa -
denizle arzedeyim ki bnna o dur• 
madnn uçan ve uçarken sıçrayan 
ve otlar arasında her daim eski 
tiirküsünü çağıran uzun bacakh 
Cırcır böceği gibi gelir. Bari dai· 
ma otlar arasında kalsaydı .. Hal· 
buki, her saç:na işe burnum.: so· 
kuyor.,, 

m ünce nefret ettiği, lakin so · 
ııunda seYdiği erkek, Hani Bol' 
•ibi tıabalaşmı~ bir görünüşte dea 
·•ihUr. Sadece resmen kansı olan 
1

\lZ.!': llCft etine mütehammil dav · 
ı-nn-:-ıak1a beta bcr, kahramanca 
har .eti ÜZ{!rinc nihayet genç kı -
zm aşkla sevebileceği görünüşte 
bir erkektir. Filmde gördüğümü · 
zü, lhzm ancak :;efkntle scvebile • 
ceğine inanıyoruz. Ortada bariz 
derecede göze çarpan bir yaş me· 
:-ele.:;i var ki.. .. hülfısn, bu nokta -
dan film, piyesin ruhundan bir in
hiraf farkettiriyor~ 

Galli :Morley de, An :!\fari ro 
Jünde her zamanki hususiyetini ye
ter derecede gösteremiyor. ~ş ola· 

Bu, hir canbazhanede cafıbaz 
kızla iki ip eşi arasında geçen ma
ceradır. Kız, ikisinden birini ter
cih eder ve redde uğrıyan, rakibi 
aleyhine fena hareketlere giriştik 
ten sonra, nihayet <'ekilip gider. 

Vaktiyle Liya <lö Püti. Emil 
Jannings, Yarvik Vörd tarafların. 
dan oynamnLc_ı ''Aşk uğmnda ka.-ı 
til,, filmi ile bu film arasında mu
hitten ba.~ka mevzu birliği de var: 
mı? Mcvzua giı1ş safha.:r olduk
ça ilerlediği halde, seyreden o es
ki filmin mevzuu ile karşılaşıyor· 
muş kanaatini ediniyor. Fakat, 
v:ık:a~ın yihüyi.~i.i, ansızın başka! 
bır ısbkamet takıp ederek inki~ıf 

u ı -~~--·- mesini ikid~ birde "E.zeli.. diye 
Hava r ayni tempoda olnn bu çeviriyor. Almancn icin en emin 

iki filmden yenisi, ötekinden her bir mehaz oldui::'Unda hiçbirimi · 
cihetce çok daha basit ve zuyıftrr. zin şüphesi o!mıynn "Dudcn,,in İ· 
Ötekinin teknik ve temsil kuvve· kinci cildine bakıyorum. Bu ciltte 
tine dayanan canlı bir film oldu . h::r kelimenin nasıl !:ullanı!chğı 
ğu halfı hatııımızdadır. o film gösterilmektedir. "Alt kelimesi . 
aradan seneler geçtiği halde - hu· ni baştan a~eğı okuyon1m ve mü · 
la gözlerimizin önünde adeta! tercim in bu sözü "Ezeli. dt}'e c;e 

"Aşk uğnmda,, filminde An . virmesine hak verdirecei< hiçbiı 
nabellanm çok yeknesak ve yap • istimal tarzı b:.1lamıyorum. Bu sö 
macıklı oynayışı da gözden kaça- zün "Esl<i"dt"n başka mannsı yok. 
cak gibi değil. Bu filmdle en ente- Hoffmamn sinonim sözler h1ğa . 
resan şey kaz numarası ve ' 1Su • tındaki "Ait., "Eviğ, 5özlcrine 
zan,, isimli kaza aşık olanın, bu bakıyorum. 0,· da da ,. Alt .. a e· 
Za\•allı mahlukun akıbetini sezi • zeli mannsın1 vl'rclirec,.I< bir ip u · 
şi... YC sezdirişi ! 2492 metroluk cu bulamıyorum. Belki mütercim. 
filmde en enteresan şey! 'Eski,, sözünii kafi derecede şai . 

rak Harıi Boru yadrrgaımşa ben • -------
ziyor. Hal ve tavnnda mutadın • Sahne değişmelerinin mahdut oh\"( 
dan fazla bir tutukluk bnriz. 'ru· şu için de ayni şeyi 8öy1iyebilir ve 

" Melek " de: 
rane bulmadığı için "Ezeli,, eliyor. 
Fakat Ezeli. znmanen namütena
hi, başı yoktur. demektir. Her es· 
kiye bu ka.dnr geniş, bir şümul ver 
mck doğru olur mu? 

Eserin yalmz ;u. vaprağı hak· 
krndaki t;töri.ışlerim burada kesi· 
yorum. F nustun bir kere, belki 
birçok here dnha lc>cemesine muh 
tacız. Senih"'\ Bedri payma düşeni 
yapmıştır. Zorluğu kadar değerli, 
ve değeri kadar derin hnzli bir uğ· 
raşma olan bu dencmesile fikir 
alemimizin cazip ~nhsiyetini kut
lular ve Göthe madalyası hamilin· 
den pek yakında ''\Vilhclm Meis· 
ter,, i dilimize kazandrrmasınr 
beklerim. 

tukluk jçin "mutadından fazla,, sorabiliriz! 
eliyoruz: Çünkü bir neYi tutukluk, 
bu artistin hususiyetinin bil' paı· -
çasıdır ! 

Jerom Lögo,·cn rolünde Andre 
Lüge, . Mhne üstünde oynayışın 
tesirinden kuıtulamamı:. Süzi 
Prim, Gabıiyel Doı ziya, ·Andre 
l.ıöfor Kristivan Jerar kücük rol· , J ~ 

terinde canlı, ahenkli bir ansambl 
teşkil edemiyorlar. Temsil ciheti 
için, topyekun gerek olduğu gibi 
kl!vvetli, derneğe imkan yoktuı·. 

Bu ::?700 metrelik filmin ~l'na• · 
yosunun yazılişr, mc,·zuu daha z1· 
yade h~rekctle yürütücii 0 1 nrnlıy -
dı. Bu mevzu, film için iyi işlene· 
bikcek bir me\•zu olclu~ru hakk, 
·enaryo, hemen hemen piyesin bir 
kanaviçesi olmuştur. i\loı·is Tur · 
nörün rejisörlüğü de, rejinin hn~
kala~tır<lığı bfr. film YÜcude getir· 
meğe yetmemiştir. ~1escl:'.ı bor~a 

·ahneleri. hm·:Hl'~ filınicı;ndPki 
kuru gürültüli.i. kuru kalabalıklı 
~örüniişlcrdcn rıe 1.;adm farksız! 
Sonra kondşma!ı sahneler, ne ka
cbn· tcatra.1 ! Böyle mi olmalıydı?. 

Bu tanmıııış piyesin eskiden 
şcssiz, şimdi de fransızca sözlü 

olarak filme alınan mcvzuuna, 1 ekrar ... J/e 1 ekrar ! 
~~karıda bir nebze dokunduk. llı· 
tiınal "Samson'' adının alaka nok '·Beklenilmiyen şal_ıit,, filmi, 

tasını izaha muhtaç görecekler bu- b~ hafta "1\lelck,, sıne.~ı~ı~~~~:·l 
lunur, <liye bu noktayı kısaca be - \ .~iyem 15. Hov_arclın reJı:orlugıı: 1 
liıtelim. Sam~on, uzak tarihte cf· nu yaptıgı bu fılınde ~ ya~lar. 
sa.nevi bir kahramandır. Gfıya bü· Vilyen Povel, Mirna y, ) una 
tün kuv"\'eti saçlarında toplanan Mc.:kcl. ~ii~ik ~'l!dız Kora'~~n .?a 
güçlü, kun·ctli bir adamı Dalila rohı var! Fılm, Iı ransızca sozlu 
adlı kadın, bu erkek uyurken bir Oıia bir oynanışla Ye bariz Ya~ 
makasla ~aclarmı kesip onu bir fı olımyan bir reji ile çevrilen lıu 
mabette zin~ire nırduruyor. Pa • filmde, e. as vak'a, htınen heım n 
kat, SamLonun saçları uzayınca fil_ın~n . on ya_rrs.mda te_ksif :·ılil -
ktffveti verine ı:relivor ,.c bir ı::ar - ınıştır. Bu krımıncl bır vak '-dil" 

~ ~ Asıl ~uçlu olan, şantajcıyı iılc.· ·ı l~n 
sı~ta mc11ner 5füunları yerinden hamd kadın? İste hakver:nJ. 1 u 
oynatıp mabedi yıkıyor. Keneli 1 :orgunun cevabı .:.ıhnıy~r. Scnaı -1 
kubbe altında kalıp Çiziliyor. fa · 

yo, yalnız btt saflıoda h(\Saph hü 1 
1·~t di.i~manlarını da c:1kaz altı - tcıiibin ifadesidir. 
na :~ömi.iyoı-. iyilik ettiği ,.c k<•111· 
' J, n(.irdi.iğü .Jernmu - kendisi f

1
(' 

lwıalıer iflfü'.: etmek Uzer(• - ııı: 1 • 

nıclcn hoı-sava hakim Jak Bı ım · 
şır. i:ıte hu noktadan uzak tari -
hin Samsomma hcnzctilerek. QSC· 

rC' "~am~nn" ndr \·C'rilıni~tir ! 

Şunu da no~ edelim, l i bu 
yolda muhakcmc'i ıuevzul:.ı ·, ıil

mc pek sık vq pek bol çekilıııi,tiı. 
Simcliye değin " 1!?.d0 r "!~:!:!- ... 1 
rfük ki! Dolayısile bn hafta i;ı _ I 
t)üğümtiz, görülenlerin bir tC'kı:- ·• 
lanı~r mahiyetindedir. Ayni ~('\in 

Seniha Bedri yine bu ayni Me 
fis~o parçasındaki iki pek malum 
ke1imcyi Türkçeye çevirirken 
tam l:arsılıklarmı kullanmamıs . 
trr. ''Die vernunf t, sözünii "i d . 

YUNUS KAZIM KONi 

rak"lc naklediyor. Halbuki dili· --------------
mizdc "Dic Vernunft,, sözünün Bay Kamerer 
tam karşılıöı olarak müesses "A. I• ran~anm Tokyo büyük elçiliğine 
kıl,, kelimesi var. Esasen Göt he ln) ın edilen e. ki Ankara elçisi Bay 
de aklı kazdediyor. Göthcnin ne Knmcrcr'iıı nisan ayı içinde yeni elçi 
kadar bilgili bir adam olcluf\Jnu Bay Ponso ile birlıktc şehrimize gele· 

rC'k Anknr3ya gidN· wj habcır alınmış· 
tekrara lüzu".11 yok. Platon ve PJo. 

tır. 

tin F elsefel rini bilen Göthe ele Bay Kamer 'r y nı elçiyi t kdıın 
on.Jar gibi. innnda i!f!h: bir şul<' "ltiktcn r;oıır:ı ı· . ., '. ı vcu'.lln.r:ıp Ja -
olan akı1 d •1 b:ıhsediyor. Felse ·•onyaya ~ick · !,tır. 

P:aka resmi 
Şofoı lcr taı afın<lan bdedıycyc pltl" 

ka rcsimlcrmm ter.zili ı ın ) npılaJl 
11ür.1rau t reddrdilmistır. 

fede ve fik"r tarihinde kökleşmir 
bir tra'clisi> olan "Akıl , keli . 
mesini bıral. > ta , 'idrak. 'tlcyİ· 
vermek f els 'i kültürle uycun de 
f'!ilclir. Gölh. .lllÜterc1mi icin hiç 
ho, r;örulmiy tek ~ir c:ksiklik ... 

Diğer taraftan Ü<' ayda blr aınııns· 
sı isteği de kabul edilmeınis ve r "İ.Ill" 
krin her ny alınmasına karar veril • 

h"iy'ı• tek., l'l ~ Bu uu \: pılan fil. mi8tir. l\nrar bir nisandan ltıbareJl 
·. ' , ' : "' · :l .... · · • n· - "\. • "!blli cd!;"neğe ))&.cılanecrurtır. 

le buluyoruz. "Beklrn'll'ıİ\ c:n ş<; /~~--------------~ 
•ıit , , 1 'ıe ne -ır;ıJr cuk, ne de y~ Çocuk Haf tas 2.., Nisanda bCJ1• 
ni hiı "C'J ~i'i~·füyol'! 1 lıyor. 
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Münakasa ilanı 

Belediye sular idaresinden: 
Memelon ıs mm 

" 
40 ,, 

Yanıın musluğu ağızlığı 60 " 
,, " tiji 60 ,, 
,. ,, ağızlığı 90 " 

Vanduz musluğu 40 " 
" ,, ıs ,, 

El musluğu 10 " 
" 15 

" Ana musluk ıs ,, 
" 

20 " 
" 

30 " 
" 

40 ,, 
Şapofon ıs " 
Emniyet musluğu 15 " 

" " 
20 ,, 

" ,, 30 ,, 
" ,, 40 ., 

500 Adet 

50 " 
30 " 
30 " 
25 " 
25 ,, 
25 ,, 
50 " 
55 ,, 

750 " 
100 ., 
50 H 

25 " 
25 " 

( ,. 

Ademi iktidar 
Cll'cır muıluiu "Joj,, 15 
Mualuk tapkası 10 

" ,, ıs 

" ,, 

" 

750 " 
50 " 
25 " 
10 " 
30 ., 

200 " 
400 ,, 

ve Bel geveekliQine• 
kar•• 

•una çeıme 
Çeıme muıluiu ve aynaıı 

,, " " 
Şadırvan " ,, 
Tu,ikli au için muıluk 1 pus 

,, ,, ., ı / 2 pus 
,, ,, ,, kapağı 1 puı 

.. " 
,, Rakoru 

<Kiloluk) 
(Yarım kiloluk) 

50 " 
150 ,, 

150 " 

200 " 
50 .. 
75 " 

100 ,, 
30 ,, 

HORMOBiN 
Tafsilit: Galata P. K. 1255 Hormobin 

P. No. 111 

AJmanya'da 
MOHENDlS MEKTEPLERi 

Jno- 0 n İPur M•tt •d 
~~(_ule 1H1 L) 1 Wel a İdaremizce cins, eb'ad ve miktarı yukarıda yazılı bronz muslulc 

._ abamının döktürülmesi iti kapalı zarfla münakasaya konmu,tur. 
M.adnlıer ı eJtfrtrllc wııühendiılikterl ,_ 

1 - lıtekliler münakasa tartnameıini Taksim, idare Merkez bi· -.. biJ&ilcri/otomobil ve tayyarecilik 

numdaki levazım servisinden paraıız olarak alabilirler. p._ ... .,.,_ -----

2 - ihale 13 nisan 936 pazartesi ıünü ıaat 16 da idare Merke 

zinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün •e 
saatten evvel Müdürlüğe vermelelidirler. (1566) 

Y alo .. kazaaı hikimliiinclen: 
Yalovanın Samanlı köyünde oturan 

Erzincanlı Dursun tarafından Erzin • 
c.ıuıı Kernovik köyünde oturan karısı 
Ali kı~ı Fatma aleyhine ikame eylediği 
L•ı•••a ilıataı:ı davHının jcra kılııımaıc. 
ta olan muhakemesinde müddemley -
hanın 'imdiki oturduğu yerin betli ol -
tnadrfmdan hukuk uıulii muhakemeleri 
k. nun 141 ve 142 nci maddeleri ntuci-

hince illnen teblijat ifasına karar •eri
lerek muhakeme 27-4-936 puartai 
günü uat ona bıralnlmıt davetiye •e is
tida nUıhaaı mahkeme di•anbanesine 
talik edilmit oldulundan dava istida -
una on sün aarfıada cevap ••rmeai ve 
muayyen günde mahkemeye ıetmeai 
aksi takdirde cıyabrnda muhakemeye 
devam olunacalt tebliğ yerine ceçmek 
üzere ilin olunur. (V. No. 14697) 

Tayyarecilik, makiGe, elektrik, 
otomobil, mimarlık, İnf&at mii
hendiıleri. Kiremitçilik inamı. 
Alman hükGmetinıce taedilr. edll
mit ve kabal edilmit mühendie 
mektebi. 

Cksurenıere: Katran Hakkı Ekrem 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADlR 

- . 
·--

- .ti/ ...,. t,vu, 

-·'"-
... 

- . ' "'' 
;·fi'l 

- -- • r-.. " t.ıiG... 

5.000 
Liralık ikramiye 

iş Bankası Kumbarası sahipleri ara
sında 1 Nisanda Ankarada noter 

huzurunda çekilecek kur'ada 
Birinci ikramiye· ıooo Lira 
ikinci ,, 250 ,, 

10 kişiye 100 erden 1000 ,, 
20 " 50 ,, 1000 n 

175 ,, 10ardanl750,, 
ki cem'an 207 kumbara sahibine 5000 

lira ik1amige teozi edılecektır. 

Satışımız vereslyedir 
Dikkat: 

Bahçekapı Şekerci Hacı Bekir karşı sında Türk elbise deposunda aradılnm 
yerli ve ecnebi kumaılar hazır ve ısmarlama elbiseler, palto, pardcaUler, çac.ak 
elbiseleri ucuz fiyatla bulursunuz. Yeni çeşitler gelmiştir. 

Şubemiz Sirkeci tramvay durak 20 
numaradadır. Fırsattan istifade.ediniz. 

Ankara belediye reisliğinden: 
A - Satın alınacak tey Otobüı Direktörlüğü için 50 - 70 ton ben

zin olup tahmin bedeli 25375 liradır. 
B - Şartnameıi 127 kurut mukabilinde Direktörlük levazımın· 

dan alınabilir. 

C - ihalesi kapalı zarf usulile 3 - 4 - 936 cuma ıünü ıaat 15 
de Direktörlük binasında yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı 1904 liradır. 
E - lıteklilerin, kanunun emr ettiği bütün ıeraiti hai7 olmalan 

icap eder. 
F - Kapalı zarflar 3 - 4 - 936 gür.Ü saat on dörde kadar ko

misyona tevdi edilmit olmalıdır. (589) (141 t) 

Münakasa i 1inı 

Belediye sular idaresinden: 
Kurşun boru 15 m m kutrunda 25000 kilo 

,, ,, 20 mm ,, 5000 " ,, ,, 30 mm ,, 5000 
" 

" " 
40 mm ,, 3000 .. 

idaremizce eb·ad ve miktarı yukarıda yazılı kurşun boruların 
satın alınması kapah zarfla münakasaya konulmuttur. 

1 - lıtekliler münakasa şartnamesini Taksim, idare Merkez bi· 
nasındaki levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 

2 - İhale 13 nisan 936 pazartesi aünü saat 15 de idare Merke
zinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı tarih 
ve saatten evvel Müdürlüje vermelidirler. (1564) 

• t .. 
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TEKB.R Z 
A'IK BEYAZvE 

I 

u 
BiR CilD TEMi 

~ , 

SU $AYANl 

WA'C'ERET TE~· 
LlFOEN H~HEW 
QUCıÜNDEN tS· 
TİFAOE EDİNİZ 

Yüzünilzdeki siyah benlerden, açık me
samelerden ve sair gayrisaf maddeler -
den kurtulmak isterseniz: cildinize ye• 
ni ve esas bir güzellik veriniz. Hemen 
bugünden itibaren bir vazo beyaz renk
teki (yağsız) Tokalon kremi sabn alınız. 

ETMELiDiR 
, -

AKSI TAKDiRDE 

Terkibinde taze kaymak ve musaffa zeytinyağı ile cidden mukavvi ve beyazlatıcı 
sair bir çok cevherler mevcuttur. Bunlar. siyah benleri eritirler. Açık mesamaleri 
kapatırlar ve en sert ve solmuı ciltleri yumuşatıp gençleştirirler. Yalnız bir veya 
iki gün zarfında yaptığı şayanı hayret tesir ve gösterdiği büyük farka şaşacaksmrz. 
Bir haf ta sonra, teniniz açık, nermin ve yumuşak olacak ve bütün dostlarınızın 
gıpta ve takdir nazarlarım celbedecektir. Her vazo garantilidir. Memnun kalma
dığımz takdirde, aldığınız vazoyu İstanbul 622 numaralı posta kutusu adresine 
ademi memnu niyetinizin sebebini de zikrederek iade ediniz. Verdiğiniz paranın 
iki misli geri verilecektir. ' (P. O. 113) 

Güz ili 
ve 

tşte Joli Fam kremlerini pud
ı·asmı \'e diğer gi.izellik müstahza• 
ratını kullanmakla bunları kazan
dım. 

Az bir zaman Joli Fam krem
lerini (gece için yağlı ve gündüz 
için yağsız) kullandrıktan sonra, 
yüzümdeld siyah leke ve sivilce • 
lerden eser kalmadığını hayretle 
gördüm. 

Böylece tenim kadife gibi yu
muşak ve tazelendi kendimde 
dinç ve çekici bir güzellik hisset
tim. 

Hakikaten .Joli Fam güzellik 
müstahzaratının "11ı~ali yoktur. 

Türk Hava Kurumu 
Biiyük Piyan osu 

Şlmdiyt11 h adar binlerc~e kişiyi 7.(•ngin etti 

6. cı keşıde 77 Nısan 936 dadır. 

Büyük tk ramiye 200.00u Liradır 
Bazı kimseler laratmdan piyango bilet ııumaralnrmı havı cet

veller tertip edilerek ihtiva ettiği bütün numaralarda ışliraki tazam· 
mun etmek üzere satış yapıldığı ve alakadarlara bilet vrrilmevıp 

yalnız bu cetveller verildiği işitilmektedir 
Bu uretle yapılan satışlarda Direklörluı;umuzun alakası olma 

dığını ıayın halkımıza bildiririz. 

TiFOBiL 
o r. iHSArt SAMi 

Tito ve paratılo hastalıklan~a cutuı 
mam3k ıçin ajtııdan alınan ıilo hap 
arıdır 1 liç rahatsızlık vermez. 1 fer 

keı; olabilır Kutusu 5 5 Kr 

SA Ti l.IK VE KiRALIK 

f 

İN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

.Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. Beyoğlu Bekar sokağında 10 nu • 
maralı hane kiralık ve satılıktır. İstek -
lilerin VA KIT yurduna müracaa tlan i· 

lh~unu~ 1-----------------------------
Sahibi: ASIM Uı - Vakıt Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevenıf.I 


