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Muagene kuponu 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini paraaıa muaye -

ne ettirebilir. 
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Boğazlar ____.iç......_in_b_ir_n_ota verdik 
Ankara, 10 (A.A.) - Baıvekiletteıi teblii edilmiftir: , ... • _ . 
Anıulusal vaziyette husule gelen hukuki, ıiyaıi ve askeri eaaıh değişmeler karııaında boğazlar mukavelesinin bugünkü halinin TiiTkiyenin emniyet ve müdafauı için 

e.uından değitmeai lazım geldiğini mütahede eden Cumuriyet HükUıneti, vaktiyle boğazlar mukavelesini kendilerile müzakere etmiı olduğu devletlere müracaata karar 
vermiftir. Türkiye hariciye vekaleti buna dair olan notayı alikadardevletlere ve makamlara tebliğ edflmek üzere icap edenlere bildirmiıti. Nota metni alikadarlarm eli ., 
ne vaııl olduğu anlatıldıktan ıonra netrolunacaktır. 

Bir nokta ,imdiden taırih olunur ki, hükumetin tetebbiilü timdiye kadar takip ettiği e1&1 siyaıetinin uıullerine tama.men mutabrk bir mahiyettedir. 
-•ınnldll•••ızw_.ııtı""""'•"ı..,•ı""'"""'ım111ıııınııııııııtt111nıı"lll'""''"""""""'"""""""'"""""""''1111~111 Hlflllllllllfınııııııııııııııhuııııtl'lllll11ııın!llftllllllılllı-llllllllllll._lll'tllll 

13 ler karar verdt" : Gençlerle haşhaşa 

Italya ile Habeş konuşmağa başlıyor Suad-ö-~;·;iş;·f inka; eden 
Zecri tedbirler kaldmhrsa... s u a d D e r v i ş ! 

ltalqa harbi kesecek. Fakat lngiltere diyor ki: 
"Babıali sanıldıOı gibi bir kör "Zecri tedbirler ancak harp kesilirse kalkar!,, bataklık değildir!,, 

- Havalardaki 1 J 

Ku!~.~·!~usay~ınd• Hikiye 
Her edebi nesil, 
kendisinin alıır za
man nesli olduğu-

Alman hava kaptanı or. Ecke- Müsabakamı-
.ıer'in bir yazısı var. Bütün nıı iddia eder I 

dünyanın en büyük hava gemisi zın neticesi 
olan "Hindenburg,, Zeplini ile Av- I 

Birinciliği. ıkinciiiği, J 
üçüncülüğü kazanan 

• * Gençler hececil&r rupa ve Amerika arasında tecrü
be ııeyahatını yapmış olan bu zat 
fennin ve tecrübe kuvvetinin hava-
larda hazırladığı inkılflplara dııir , 
Cihan efkfm umumiyesine bir misal t.<f. • 

hikaqeler 
H.iki\fe müsabakamız o...l.b 

ri mat edecek 
hangi bir varlık 

•Öatercliler? \leı but ~rtırir--1nftanlar .. etlı tr' •· 
va şeraiti içinde olursa olsun oenim 
ıeplmimle h iç korkusuz ve hiç lehli -
kesiz bir sure' le devrialem seyahatı 
Yapabilirler . ., diyor. 

Doktor Eckener kendisinin de ya
zısında söylediği gibi bugün yetmiş 
Yaşına girmek üzere bulunan bir ihti
Yardır. Bütün hayatını havalarda in-
8anlann tam emniyet içinde seyahat 
edebilmeleri için hava gemileri yap · 
lllak ve bu gemileri idare etmek idea
line kendini vermiştir. Nihayet (Kont 
Zeplin) den sonra yaptığı ve Avrupa
dan Amerikaya, Amerikadan da Av
l'Upaya götUrüp getirdiği en son L. Z. 
129 ile bu yilksek maksadına etıniştir. 

ASIM US 
(Sonu Sa. 8 Sü. S) 

... uyük bir rafbetle brp1aıuli 

gönderilen hikayeleri tetkik işi tah. _ 
\ } min ettiğimiz müddetten çok fazla 

l =ı- sürdü, 
B Alol i Bugfin neticeleri illn ediyoruz: 

• z BiRiNCiLiK 

On Uçler komitesinin dUn yapacağı 1 Blrlncllltl "Hediye,, adb hikly 
toplantı çok bilyük bir ehemiyeti haiz. kazanmqtır. Bu hlk&yaba blrind 
di, Çünkü bu toplantıda ltalya ile Ha - aa~ ıudarı 
beıistan arasında sulh müzakerelerine Yolun f/Gll taraluulakl, tozlu 
başlamak imkanı hasıl olabileceği gibi, 'lnl!l/tlanda oynarken kıZf11111/tU g#l. 
ftalyaya petrol ambargosunun da kon- nefl altuula 11anan toprak l/Ö:ılerL 
maama karar verilebilecekti. Fakat, ye- mUi kalaftınrtlı.,. 
ni bir netice olarak ihtimallerden bl • iKiNCiLiK. 
rincisi tahakkuk etmiıtir. tkincilifl "Gülnaz,, adlı hiklyei 

km bir 11alnwr bulatı.ı altında bir 

* Bayan Suad Derfliş'in 
&Özlerini bugün "Güzel 
San•tlar" &agıf amızda 

bulacakaınız. Bayan Suad Deruif 

Boğucu gazlar 
Türk murahhasının on sene evvel 

söyledikleri birer birer çıktı! 
Vaziyetteki gerginlik de birdenbire ka~mııtır. ilk satın pdar: il 

izale edilmit bulunuyor. 1 Batan lcaMıbaıla karanlılı fi. 
(Sonu Sa. 6 Sii.. !) hançn-enln fJoluk ~ 6mzf. 

"""----------:---'."'""-'-"'"-~-,'"""' -.,,.. -_-~-=--~----;o-;:--------- yen bir 1a tlupluyord&,. _ 
UÇ UNCULUK =, 

"Bay Matlarlaga 1 yakın zamanda zehlrll g•z kulla• 
nalacak. O vakıt zecri tedbirler dU9lnmly• mecbur 
olacatız. fahaan alz bunuala uıra9acakaınız ... ,, 

1 
U~nell18ftl "iki gfinlUk &mril,, 

adlı hiklye kazanmıştır. Bu hikLj 
yenin flk etlmlesl şudur: • (Yazıaı 4 ilncü aagılada) 

-'Yahut elinJ çabuk tat. Daire..! -~-----------------------

' ;
1:7S:::· .. ::1::::~I Yeni çarpışmalar başladı 

l H hfklyelerinin misveddelft'ile be.( . 
raber yazı müdtirlttttımfize milra- G. Grazyanı A dlsa ba l1aya ita/yan 
c:aatlarım ve kendilerini tanıtmaıa.J . 
rmı rica ediyoruz. l b 1..1 d k h { 

Derecealmıyan,fakat beğeni-; a_yragını . l meye azıı anıyor 
len diğer hiklye~n adlannı da\ 
önümüzdeki hafta içinde illn ede-1 Ad• b b J I J J ? 

eettz. \ ısa a ayı a ır ar mı, a amaz ar mı 

----------------------~ Bugünkü salJımız 
il&vemizle be1aber 

16 
Sayıf a 3 kuruş 

7 ürk - BuJear 
münasebatı 

(Döt"düncü sayıfamızda) 

Parasız doktor 
(Yazı81 4 üncü sayıfamızda' Babeıler ltal11an kumandanlarına ln"1n olugorlar. l_ 

ı Yazım 2 inci •Y.Xfa<la>: J 
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Lokaraocalar da toplaadl 
Eden Almanya., ile görüşmeğe memur edildi 
Fransanın verdiği gizli nolftd<ı ııe/Pı Vlır? 

Cenevre, 10 (A.A.) - Lekamo dev· 
letleri görüımeai aaat 15 te baılamııtır. 
Toplan~ya tn.citere adına Bay Eden 
n Lord llalifab, Frama adına Bay 
Planclin Ye Paul - Boncour, İtalya adı
na da Beron Aloiai n Bay Rocco itti • 
ıak etmltlerclir. Baron Aloiai'nin bu ak
pm Cenevreden hareket edeceii haber 
almm~tır. 

MOZAJCERELER DEVAM EDiYOR 
C.ennre, 10 (A.A.) - Lokamo top

lantm aaat 19.30 da nihayet balmut • 
tur. llibakerelere aut 21.15 de ll'ranaız 
beyetiniA otelinde devam edilecektir. 

NEYE KARAR VERiLDi? 
Cennn, 10 (A.A.) - Alman haber 

alma bllrosunun ölrendiğine göre, Lo
kamo devletleri, lngWa kanaatine uy • 
pn olarak, Jaakem mOsakerelerine de • 
vama karar Yermittir. Bay Eden Alman 

pllnındaki bazı nokt~ların aydınlan -
ması için Alman hükümctile yeniden 
temasa memur edilmiştir. Lokarno dev
letlerinin mayıs ortaımda konseyin iç· 
timaı esruasında tekrar toplartmaları der 
Pİi edilmiştir. Bu aJ<şamki toplantı sa -
dece bugünkü müzakere hakkında müş 
terek bir tebliiin kaleme alınmasına 

hasredilecektir. 
FRANSANIN GiZLi NOTASINDA 

NE VAR? 
Londra, 10 (A.A.) - Havas ajamu 

bildiriyor: 
Fransız elçisi Bay Corbin, dün sa • 

bah, Cenevrede, bay F\Aftdin tarafın • 
dan Bay ~eıı-'e tebliğ edilen mahrem 
Fransız muhtırası metnini, dıt itleri ba
kanlığı daimi mU.teşan Bay Van Sit
~a teYcli etmlfdr. 

Fransanın, Almanya ile uzlaıma mu-

amelesinin filen akim kaldığı ve bina • 
enaleyh, t.ondradald lokamo anlapna • 
sı mucibince tazyik tedbirlerinin tatbiki 
lazım ıeldiği fikrinde bulundulu ha • 
ber verilmektedir. Maamafih, söylendi
ğine göre, Fransa, alakadar hükumet · 
lcr tarafından tazyik tedbirleri hakkında 
bir karar verilinceye kadar bu tedbir • 
terin tehirine muvafakat etmekte ve bu 
kararlatm da sür'atle Yerilmesinde ıs

rar eylemektedir. 
Teklif edilen tehir, Almanyanın Ren 

mıntakasında tahkimata baılanması hı· 
tinde hükümıüz kalacaktu. 

Praaaa, 19 mart tarihli Lokarao iti • 
}jfıruft 7 ncl madd..&ıde yazıb Ye kar • 
1ılıklı yardım taahhüdütlerine mUteal • 
lik bulunan pratik tedbirlerin tatbiki bu 
ausunda müzakerata ciritilmeei isJlı ı• 
rar edecektir. 

Kızıl Haç komiteleri tahkikat yapıyor: 

ltalJanlal' ,, ......... .. 
u e llarlledl1orlar 'I 

Alınan neticeyi bildirmekten çekiniliyor 
Ccn vre, 10 (A.A.) - BeJmlmllelf tevdi •ttımeıdne lmkln mevcut olma-) 

KmDıaç muhariplerin harp ...uerlDe dıfl ehemmiyetle kaydedilmektedlr. 
mtlteaWk oJan Kmlhaçm komlteltrln- Bu cenpta K1zdbıç komiteemin 
dm ve bu komJte1erJn. Jhbelfstl'Mkld tam bir bitaraflık gietermek ve llOD 
ajanlarmdan '1Dlll olduJdU'I hüiırle- cı--. thttjoatlı .,. ketum __,r'Dllll&lrl 

....... _-JılllJlll•li...,.... -~·....,.. -~'tılllbll .... 
tea. bıatbıa.a&miltir. Kmllıaç komitesi tcdir. 

tarafından 13 )er komlte.sne ...Wp Cenevre 10 (A.A.) - Babetlata· 
)a alü JMlll'8CHlm enapta K•••e ' 
\omlt-tntn hallburnta l'talyaa w mn JıOJJetıer cemiyeti nndlndekl mu-
stlıet htlkOmetlmnia talep w men- memill genel lekretefe ~ cevabi 
caülan tberfne lta!Jaa • Babet ıa.rp notada, memleketinin zehirli gu1ar 
usulleri hakkında ketfiyat icraama baklanda şimdiye kadar oldufu gibi 
girişmiş olduğunu ve ayni mesele hak bundan böyle ele cemiyetin mUracaa -
kında bafka bir tahkikat yapılmumı tma uygun hareket edeceğini bildir
istiyen Milletler cemiyetine vesaikin mlştlr. 

Bununla beraber, haksız bir taar
ruza kurban olan memlekeWe Millet
ler cemiyeti tarafmdaD takbih edilmit 
olan mtltearm ltalJIÇl 13 Jer komi
tesi tarafmd&D mtıavi muameleye 

lNl W,t\lbllpm4aİı ıölayı -~tiııl 
gizlfyemlyeOeftiı{ iliv& etnifttir. 

Diler faraftan ltaıyan htlkfunetl, 
yeni bir teJgratmı teblf# etmıetlr. Bu 
telgrafta, ttalyanlarm Optten cephe
sinde de 2hirllgaz kullammya bqla
dıklan bDdlrllmektedlr • 

mpr Waftan ttaı)'an btıldimetl 
Rabettettn ttalyan Mlrlerlne karp 
mewalfml hatlmlda genel llbetere ye-
ni vesikalar vermiflerdlr. ' 

Yeni çarpışmalar başladı 
G. Grazyaoi Adisababaya ltalyan 
bayraiını dikmeye hazırlanıyor 1 

Adfsababa, 10 (A.A.) - HaTU L 

.fuaı ...ı.a'blrl lıH~r: 
haparater kıta.atıma Desyenin 80 

kfl..tn fimalinde Valad.rada ltal. 
1U kunıltleriyle temasa gir.tikleri 
...... wertlmektedir. 

..... 10 (A.A.) - B&'fU ajau 
muhabirinden: 

Aaık:ert mahf eller, General Grazia.. 
al •mrhlPki ııaın, Jat'alamua pek 
Jakmcla nerf hareketine bqlıyaeafı 
ftkrladtdlrler . ..(ğlebi iTıtimaJ Adisa. 
büa llerlme İtalyan ba1J'Bimı Gt -
neral Graziani dikecektir. 

zaman Jtalyanlana kendi ileri kWnan 
nı lap edffllmelerl çok ~ hellrl de 
temamen gayri kabil olacaktır. Ben, 
,yaPıurlarua ltalJaaları miitlüf be • 
zimete uğratacağına 'eminim.,, · 

Actiaababa, 10 (.A.) - Ceaup cep
Mainden gelen haberlerde, lta1yanla
rm & nisandanberi Sasabaneh ve 
Degabur üzerinde zehirligu kullan • 
dıklan blldirihnektedfr. Adillababada 
hilkfunetin bu huıll8ta tekrar Cenevre 
ne7Allnde protestoda bulunaCJğı bBdi
rlllyor. 

ltaıyanlarm cenup cephesinde muh 
~lif noktalarda taarıııa geçtikleri 
haber Wrilmeit.edlr. 

tm terlr.edlllp edtJ.miJecell laakkıa. 
da bir karar verltm.tae illtlzarea 1-
talyan fimal ordulan DNl&e •tıka • 
metinde ilerlnaelerlne deY .. etmek. 
ı, n yilrtlylşlerinde lal~ bir hakDd 
Habeş mukavemetine maraz bulu -
mamaktadırlar. Habeş kıt'alan ltal
yular ....... dajll.Utadır. Mama 
ıa •nlal'flt Mr lm•m•• ltaıyaa 
a.tıan serilerinde pteler laalinde 
1eaid• tefekkll e•eceklert Y• aa. 
dıkça daha ziyade hilt ..... ru bir 
Yasiyet alaa ttal,.. •8ukale hatla .. 
nna taarnzlarda 1M111111aeaklan ma 
hakkaktır. 

Eritre menbalanndan öinllUdl • 

ANKARADA 

Bit kaçakçı çetesile 
çarpışma oldu 

k.ülligetli miktarda kaçak mai yaka/antlı 
Ankara, 1 O (Telefonla) - Evvelisil 

Ciln saat yirmi birde, Midyatın Seke • 
rek köyünden 30 kitiden mürekkep bir 
kaçakçı çetesi ile gümrilk muhafaza teı 1 
kil&tımuı: arasında dört saat süren kanlı 
bir çarpıpna olmuıtur. Çete efrıdnun 
yirmisi ıilihlı, onu ailaharzdı. Çarpıı 
ma neticesinde bir muhafaza memuru • 
muz kolundan ve çarpıtma yerinden ıe· 
çen bir klSylUmüz de bacağından yara -
lannuşlardır. Kaçakçrlann UçU ağır ya • 
ralı olarak yakalarumt. diğerleri karan· 
ltktan istifade ederek kıçabilmişlerdir 
Maamafih, kaçanlann hüviyetleri teıbit 
olunmuı ve Neroh kazasında, Karıtan 
afirttine mensup oldukları anlafılmıı • 
tır. 

Kaçakçıların ellerinde 16 denk içinde 
74 top keten, panıuldu, 58 top Ameri
kan beai. 58 top ipekli mensucat, 3 top 
ma9toluk kadife, 18 top basma, 8 top 
tUlbent bulunmuftur. 

Kaçanlan yakalamak nzere takip 

lannın ucuzlaması üzerine teker fabll
kalanmızın ıtoku bitmiş; iatihalat da
tiyacı karplıyamaz olmuıtur ... Şeker bir 
liği" iıtihaalltı artıracak tedbirler al • 
makta beraber balkın ihtiyacmı teaıılıa 
maksadile hariçten 10.000 ton ıeker • 
hali için vekiller heyetince ahnan kadf 
bugün gümrüklere bildirilmiftir. 

Yeni beden terbige•i 
p1o~ramı hazırlanıgor. 
Ankara, (Telefonla) - Kflltilr Ba .. 

kanbğı ilk, orta lise ve f akmteterde tat
bik olunmak mere yeni beden terbiye • 
si müfredat programını hutrlamakta • 
dır. Programın tanziminde ameU dere
ler kadar nazari derselere de yer verilr 
cektir. Her ımıfı mabeua beden ter• 
yesi kitaptan bastırılmaktadır. 

Almanqa9a tiitün 
•atacafız 

mUfrezeleri çıkanlauıtır. Ankara, 10 (Telefonla) - Almanyl 

7 ütün eksperleri ile yapılmakta olan ticaret anlapnd 
mtbakereleri memnuniyet +erici bir .... 

talimatname•i kilde lnklpf etmektedir. lfibakere ..ı-
Ankara, 10 (Telefonla) - Tütün batı cizli tutulmakla beraber konutd" 

eaperlerl tallmatnamai Vekiller heye- Jarda Almanyaya mtihim mikdarda ttl • 
tlnce tasdik edllmittir. Talimatname eh tün ihracatı yapabilmemiz lfla tarafı• 
llyetname alamıyacaklann ebperlik mızdan yapılan teklifin Almanya tara • 
yapmalarmı menetmektedlr. Ellaper eh- fından kbul eclilclili anlaplmaktadır. 

Uyetnamell alabilmek için de ortamek· ~ f I • t · • t of 
tep maunu olmak. ticaret odalarmda ~ 'OOr aa ıge 1mız "' ,, 
kayıtlı bulunmak Ye maruf ticarethane- Ankara, 10 (Telefonla) - Orta 1' 
lerde d&rt tene ita) yaptıktan IODıa t11 nadoluda spor faaliyeti başlam11tır. "'I" 
ldl eclilecelr imtihan heyetleri tarafın • man birlikleri,, umumi merkezine ıel .. 
dan yapılacak imtihanlarda muvaffak ol maH\mata göre Kayseri, Amasya, Sİ • 
mak prttır. Bilsat tUttln ekimi ile ut· vas ve Çorumda büyük spor meydd' 
ratanlar lfht ıtaj müddeti Uç senedir. lan istimlak olunmuıtur. Buralan d • 

Ebperlik imtihan lleyetlerl her tene mumi merku tarafından yapılacak p1" 
te ...... a~ ~ .. latan - tarla modem spor mahalleri haline I' 
bul, Samıun ve fzmirde olma~ !bere Uç tfrflec~lrtir. 
yerdt ttf1dl edilecektir. tıtanblal hntl- • tzmit klfıt fabrikam için 15000 J.. 
hail b.,.ıl bOtUn tilriln mmtakalan itin. re miklbı odun ithalini tensip eden -
tmıir ve S.msun ise yalrur kenc!l mm- klller karan gümrUklert bildirilmifdt• 
takalanna mahsus el11tyetname verecek • inhisarlar idaresi Almanyadan ıJf 
lerdir. bin 620 kilo karton ve 200.000 kilo..,. 

gıhk klğıt getirtecektir. 
• Çankaya ve Altınordu klUplefiOlll 

davetile Galatuaray mayma ~ 
Ankara, 10 (Telefonla) Şeker fiyat • gelecektir. 

Hariçten şeker 
fetir tilecek 

Atatürkle Yugos
lav Naibi arasında --
7 elgıajıar teati olundu 

Aakara, 10 (A.A.) - Relskumur 
Atatlrk'le Yuseela•ya naibi Preu 
Pol arasında apildakl telgraflar te.. 
ati olunmuştur: 

Alta R•ualüdzin mazlıar oldu
lu 61,,alc balıti,arlıfı dnfn bir le· 

"'1açk ,..,. alıgoruın. 
Bu ınaııt lırıat y#Jklt'k muluıbbet 

,,. ıamlıııl doeUuk lıulerimi tekrarla. 
mat N gerek Altn Ruafllllinlze gerek 
Alta Ru•dl Prerueı Olga'11a en hara,. 
retli tebriklerimin arzına lmkdn wr. 
~dfr. 

EUellna Cumur Reisi .Ankara
~ prerualn dolumu miJnmıe 

&dile vaki ~brllr N dlleklerlnün do
la111 Ebel~a gerek ben, ~rrlt 
prmaa bitin ltalblmlzle teplckBr e. 
tlmz. 

Kamutay grupu 
toplantısında 

8dşvekil ızaliat oe1tll 
Ankara, 10 (A.A.) - C. H. ~ 

Kamutay grupu idare heyeti ~ 
lığmdan: ~ 

C. B. Partlai Kamutay pupu ':.. 
gt1n öğleden aonra Huan Saka ff' 
bafkanlıtmda toplandı. Bqbakd 
met lnönU genel siyasal durum .,.,_ 
kında partiye lahat verdL _. • 

Başbakanın tahtan gnıpça nı-
tefikaıı kabul ve taavip olundu. 

Bir tavzih 
Ankara, 10 (A.A.) - Sabık yyjJll# 

bafvekill B. V eniselom'un vefatı ::; 
ymile bir ecnebi guetede :.:,,,-

Soa dnlerde Somalideki Jtal:ran 
kıt'alanna 200 kamyon dnderlladt
tlr. Ba kamyonlar Harrar ve Adisa • 
baı.ya dofra 8"kedllmektedlr. 

Şimal cepehsinde, Dessi yolu Uze. 
rbıdeld Ualdtntn ılmalmde fi4dejli 
muharebelere t.f)•nmlfbr. 

........... JW)I ........ - -----------

ve içine dollt ve müttefik ~--"" 
kJymetll Hariciye Nazın ~ 
illmini de kanfbran bir yumJll ~ 
bul matbuatmda iktlbu muretDI tJlll: 
redildifi g6rtllmt1fttlr. ,,, 

Haber almd.ılma söre Romanın 
fMlelnla 711 dhtlmU olan %1 nisan ta
rllalacle ltalyan ordalanmn ileri ha -
Metine •Ut.eaDlk •Bhenf~ bir ha· 
ber netredlleeektir. 
ALIRUR ili, ALA•AZLAR •it 

Loadra, ıo (A.A.) - sn a ..... 
larda Mr Habef kmlhat •JJ&r ..._ 
70n1111a l&tre .C.lf 1"ıl-• " bin 
IAadraya pbalf olan lrlu•h ... 
tor BroW.. Beater ••llühhle demif 
tir.at: 

.... JtaJJular ut11e11 .Mlla 
.... ,. ftram17UÜlardlr. ltalyaa • 
br "'8 yafmarlar ile beraber blytlk 
bir im&ilwı detnll ~. O 

Roma, 10 (A.A.) - 141 numaralı 
resmi tebliğ: 

Neg8.le karii pleret kıtaatmıı11. 
pek slJlde yardım etmekte olan GıJ. 
la çete1erinin icraatı arumda, 3 bin 
klfilik .&r.etio .. RalpDe çteleri gru
pma lrir QOk defalar Raa Gleta Ac· 
clu lataatm• hllcum ederek bunlara 
Od bblden tul& aylat verd1rdiklerni 
bydetmet icap eder. 
17ALYAN ICObLARI iLERLiYOR 

LoJI~ it (A.A.) - Riyter 1111.U. 
ıt1or: 

ilk nlh ınUzakeratııuı mllsatt bir 
.bata tpade bqlalUk lçlll ......... 

dea •iirekkep Wr l&alyaa kolu lnldn 
Kobha il0 Vardla araııında bulunmak 
tadır. Valdla Des8fnlıt ancak tftO ki
lometre kadar şimaUadıeclir. 

Bu ktla mtivazi bir surette ilerle
yen başka bir ltalyan kola ise kervan 
yolunu taklbetmekte ve Muna clva • 
rına gelmiş bulunmaktadır Mugya 
Mav.dalanın 80 kilometre kadar şı. 

mallnWlr. 
Gondar mrntr' ll"ınclan .relen ltal

yan kol• fııle Hn•hw şarldye d~r11 ak 
maktadır. Delntahor'u dtiştlliU 
haberine her an intizar elunmakta • 
dır. 

A- m111takamı "'81 et.hı e
lu ltaJJu lı:olord•andu nıah b· 

berler abnmamııtır. Mamafih bu ko 
Jun da, umumi ltalyaa taarruzuna it 
tirak etmekte oldufu ve hiç obaaua 
ltalyan ordalannın sol eenahmı taar 
rnlardan \'lkaye l~ln hareketlerde 
bulunduğa muhakkaktır. 

ttalyan işçi ekipleri, seee stlndtb 
yeni yollar yanmak için aalııpnakta i
seler de Uerf ttalyaa kollan o deftee 
dratle ylrilmektedlrler ki, lnan1ar111 
lqeslaln n 1Hazımmm otomohOlerle 
temini kabil nlmıyacaktrr. Rw iaşe Ya 

zlfMI tayyarelere •eritmiştir. Vaktfy
le Maka11e dvannda oldub sfhl. tay 
JBrtler ltn lyıt.n kıta lanna oandtler 
le ""lak ve •ül• .. & 1etiftlrecek 
lı1'411r. 

Anadolu ajanm. Ankara """'4-.; 
haflll nezdinde yapbfl tahJdJr&ta lıf " 
Jiaden her tlrltl uıl ve ...... 9ı1. 
lan bu yazının tekzibe bile --
yeri oJmamlmı beyan eder. ./ 

"Hindenburg,, 
Almanyaya c1· 

Loadra, 10 (A.A.) -~ 
balona b1l akpm aa& 17• .. ._:;;//# 
riludaafende braya lamlf'lr· ~
yalam it illotlrl lfllyor ... ~,.. 
du Mri Alulem llerlatl .-..m.ıııı'.a. 

•lr edlı.iftlr' 



Atada S.i~ 
..... ..._,_···················-
Maria Müller'in 

konseri vaıı· 
Allahın in•anlar arcuına gön· 

I G ezintiler 

Adliye 
koridorlarında 
Birkaç gün ör.ce, bır İ§ çın ad· 

liye binasına girmişt~m. V akıt er
kendi. Ortalık bombo§tu. Yeni sü
pürülmü§ •olalarda ıalak bir to:a 
kokum duyuluyor, garsonlar süt 
bardakları t(Jfıyorlardı. Dakika
lar geçtikçe, binanın ısaız.lığr, a
yak ıeılerile ürpere, ürpere uyan· 
dı. Fıııltılar, ilkin mırıltı, sonra 
gürültü oldu. Dıvar kenar!arına 

dizili nralar çar§allı, mantolu ka
dınlar, diclilmİf yün gibi kabarık 
bQflı yo•malar, tıraşı uzamı!f er 
damlarla cloldu. Hepsi dalgın ve 
içine/en pazarlıklı idiler. Cigara· 
tarını sık •ık ~ekiyorlar, clümanını 

sert nelealerle ıavuruyorlarc!ı. 

derdiği nadir te•ellilerden biri fU 

ıiinlerde lstanbulda bulunuyor. 
Berlin devlet opercuı arti•tle

rinden Bayan Maria Müller'in ev
uelki akıam Beyoğlunda Alman 
cemiyeti bina•ında vere/iği kon-
lerin sonuncla, salondan bu hü
kiimle ayrıldım. 

Şiir mülekkirenin clerin bir 
lermeıti ile clolup tQfmcutna ıe
l>ep olan kuvvettir; musiki, •<imi
Q)'İ kibar bir tahcum• asaleti için
de lezzet ve heyecana cliifürür ve 
Prıhun yan karanlığında çakan §İm 
leklerile i~ ôlemimize mecl ve cezir 
do/galan uzatır. Şiir ile musikinin 
l>irlqmesi elemek olan farkı bu 
ftııkın menbalarclan aldığı zen • 
rinlikle mümta:ztlır; yiik•ek muıi
~ terbiyui görmüı olan bir güzel 
leateki müthif sihir ve cazibe de 
flctve edilince tan kon•erinin Ju • 
)er,. ruhlar için naaıl tehlikeli bir 
&iiYil .ayılmaaı lcizam gele/iği he
itten anl'lfllır. 

Memleketimide i•tİdatlar var-
41ır kon•ervatuvarcla ıan der•leri
ıae hanın bir ehemmiyet verili • 
)o,.; lakat kulaklarımız bu •alıa
fiQ ıimdilik ancak yükıek •an' at 
danyalanncla yetifip toprağımıza 
dq bazı bazı ııık veren gelip ge

~~ yıldızlann ıeılerüe aydınlanı· 
>or. 

Bayan Maria Müller, bu aracla 
fttemleketimize gelip giden ecne
~i ıes ıahikalarının en tatlı yük • 
•eklikle bQf döndürenlerinden bi· 
1'i •ayılacaktır. 

Büyük ıalonu tıklım tıklım 
iolduran, Jıoar luınm-lonna ara· 
fttnan ve geniş balkondan öbek ö
~ek sarkan kadınlı erkekli kalaba 
11k, onu tek b:r lmlak halinde elin· t· 
1 '~ordu; Becthoven'den, Weber' -
e,,, Brahms'c/an, Wagner'clen,Stra 
"•a' dan, söylediği ıarkılan tek 
~İr kalp halimle anlıyordu ve her 
fQrkının sonunda eller biribirine 

'iirekli bir heyecanla rarparken 
'ttlonan havası sanki binlerce gü-

11trçin kanadının fakırhıile clolu
l'or ve alkt§lar dinmiyordu. 

Münih devlet opera•ı artistle -
~nelen Dr. Franz Hallcuch piya-

1110da refakat etti; berikinin muh· 
'''11 •es abiJ en ne bu yükıek arfir 
~ilt çall§ pek uygun ve güzel bir 
'l'kel kaidui sayılır. 

Coethe'nin muıraları bu CO§kun 
"'1' at gece.inin haz ve heyecanını 
~t.tıran bir ebcdüikle hatırlarcla 
"fQlcıcaktır: 

Ah, yarı ıılak gözlerden ebedi 
~kın yaşlarını silmeyin; hayat o· 
'ıq ıısız ve ölü görünür. Umitıiz 
'ltrn yaşlarını •itmeyin! 

~efik Ahmet Sevengll 

"1EClDJYE KôYUNDEKI 
ARAZI 

• Mecidi.)e köyündeki :ırazinin ta-
11Ya rabtr işini konuşmak üzere Bey
~lu kaymakamı Danişin başkanlığı 
ı.. lıııda toplanan komisyon dün ilk 
~l>lantısını yapmı~tır. Komisyon her 
~i{den e'·"el. kadastro planlarını tct
•ıa etmek lüzumunu duymuş "re bu 
\ llları getirtrneğe karar ,·ermiştir .. 
\ tılar gelirgelmez ikinci bir toplantı 
\ha Yap~'acak ''e arazinin tapuya 
~si bir neticeye bağlanacaktır .. 

lil 'il lran hüktlmeti Arnerikadakf el
i\ ,.e konsoloshanclerini kapadık · 
~ sonra , Arnerikadnki lran tebaa
"•'" fsleri ile Türkiye elçilik n kon
~Oshanelerinin mesgul olmalarını 

611tetimlzdcn rica etmiştir. T<.>k
tarnfımızdan kabul olunmuştur. 

Belediyeye gelir temini i.çin Kırk mektep önümüzdekı 
sene tutulmıga,ak ga~ına, 1 elefona bir Elektriğe, hava 

miktar zam yapılacak Bu yıl yeni açılacak \"e kira ile 

Belediyeye alt bazı işler hakkında konü.§Uldu ve bazı e,,aalar te,,bit edi
vekiletlerle temasta bulunmak üzere lerek hük-Umete arzedildi. Bilahare bu 
bir hafta evvel Ankaraya giden vali mesele /ırka gurubunda da konıışuldu 
ve belediye reisi Muhittin Ostündağ ve tasvip edildi. 

tutulacak olan ilk okul binalarının 

durumu Kültür direktörlüğü tarafın. 
dan incelenmektedir. Dün bu işle 
meşgul olmak üzere Kültür direktör
lüğünde sıhhat ve ilk tedrisat i.spek. 
terlerinin iştirikile bir toplantı ya .. 
pılmıştır. Merkez içinde kira ile tutu
lan binalardan 40 tanesinin bugünkü 
vaziyette okul olmaya elverişli bulun 
madığı görülmüştür. 

dün sabah Ankaradan şehrimize dön- l:ıte §imdi bu tasvip ve te.sbit edi-
mUştUr.. len esaalar dairesinde a1dkadar vekd-

Muhittin Üstündağ Ankarada bu • letlerle lrontl§tum. 

Bu binalar yeni ders ~thnda kira 
lanmnyacakhr. 

lunduğu bir hafta zarfında İstanbul Gelirlerden biriri §ehir halkının 
belediyesine ait bazı mühim işleri in- sar/ettiği elektrik kilovatı ~na. 
taç etmiştir. Halledilen işlerden birin- sonra telefon mU~~eme,,i b~na ~e 
clsl (Gazi köprüsü) meselesidir. Mu · haooga..."1 metromık ahı lxı§ınt1 bır 

hittin OstUndağ bu mesele hakkında . miktar zam yapılmasında~ ~aretti~. Atına 1 ıp Koneresi Pek az zamanda koriclorun ha. 
dUn bir muhanirimize §UDlan söyle· Bu miktarlar hakkında ~mdiden bır On altı nisanda Atinada büyük bir 
mi§tir: şey :Jöylem~kle beraber bir gazete tıb kongresi toplanacaktır. Bu kong-

vaat düman, yerleri izmaritle 

kaplanclı. Arada nracla etekleri 
uçarak siyahlı bir avukat geçiyor, 
köıecle ba1lar biribirine yakltı§a • 
rak konuımalar oluyor. 

- Escısen ortada mühim bir 1Wp- nin yazdığı gibi haoogazının metro reye bUtUn yabancı memleketlerin tıh 
rll meselesi yoktur. Projede escıslı bir ~ik'abı ~IJ§ına .!-:5. ku~ a~ın~ıyaca- mensuplan çağrrılmıştır. ~hrimiz -
tadilat yapılm~ deği'ldir. Vaktile pro- gına tasnh. edebılınm •. Bu yırmı para- den tıb faktiltcsi dekanı Bay Nured 
je yapılırken kaprUnlln ugözleri,, 'keı- dan galat ol.!cı ~erektır. • din Ali, profesör Sedat profesör Ob
merli olarak yapılm~tı. Şartnameye · A~yın bel~dıy.cye. ~erilmesı .ha~ • endorfer ve diğer bazı J)rofesörler dün 
de, lil.,"'11.m görüldüğü takdirde bu ke· k~ndakı kaoodıs §•.mdilı.k metı~m.!U'- Atinaya hareket etmişlerdir. 
meroari §ekillerin tadil edileceği kak- dır. Bunun için §ımdilik hiç bir :ıey Profesörlerimiz Atinada. on gün 

Dıvara a•ılı lfote!erin önünde 
kalabalıklar var. Bcışları, yakala
rı beyaz ıırmalı mübCJ§irleri bir 
ele buracla görmeli. Hiç bir rei•, 
onlar karlar kibirli değil. 

kında da kayıt konm114tu. Yarıılan 3öyliyemem.,, kadar kalacaklardır. 
tetkik{lt netıcesinde kemervari §ekme- OSKODAR TRAMVAY ŞlRKETtNtN 
rin kaldırılıp dllz şekle ifrağına lii.zum DİLEKLER! Elektrikle 1 edavi 

Saat onda kapılar açılclı. Or
talık kaynCJ§tı. Dinleyici yer1eri 
gürültüler, patırtılarla, sarsıldı. 

Davalara bG§lanıyordu. Bir ıalo • 
nan önünden geçerken açık kapı· 
dan göz acile baktım. Çiy bir ay

dınlık içine/eki çıplaklık hiç hoffr 
ma gitmedi. Derme çatma yerler 

görüldü ve icabeden taahihat 1ıapıla- Sermayesinin D;lUhlm lılue8f bele-
rak Hügo Herman grubuna g&teril- diyeye alt olan Üsküdar tramvaylan 
di. o da kabul etti. Mesele bundan iba- idaresinin belediyeye yaptığı yeni tek 

Kon~resi 

rettir. 
Bir de 'bugankfl ak.§a.m gazetele • 

rinde gördilğünüz vcıçhile belediye gl!
lirlerini alakadar eden bir 'lw.ber var 
Escısen belediyenin bu gelirleri kak • 
kında Ankarada toplanan belediyeler 
'kongresinde konu:ıulmıtftu. Sonra ge
çen sene lstanbul Şehir meclisinde de 

Bir paşa zade 
Yakalanarak Müddeiu

mumiliğe verildi 
Son günlerde Suadiye tarafında.ki 

zengin evlere girip bir çok kıymet • 
li eşyalar toplıyarak götüren bir adam 
yakalanmıştır. Bu genç eski paşalar -
dan birinin oğludur. 

Kendisine Turhal eeker fabrikasın· 
da çalışan bir mühendis süsU veren 
bu adamın bir müddet evvel Eminö • 
nündeki büyük otellerden de bir çok 
eşya çalıp götürdüğU de söylenmek· 
tedir. Son defa Suadiye plajı otelinde 
oturmak istemiş ve altmış lira da kira 
parası vermiştir. Fakat bir rnUddet 
geçer geçmez battaniyelerden başJıya
rak oteli soymıya teşebbüs etmiş, ay
ni zamanda plaj sahibine ait bir halı· 
yı da götUrmüştür. Kendisinden ştlp
h~ edilerek derhal yaklanan bu adam 
suçunu itiraf etmiş ve Üsküdar ~üd
deiumumiliğine teslim olunmuştur. 

FENALIK GELDi - Tophane 
Berberler sokağında 15 numaralı ber
ber Sabri'nin dükkanında yatan Girit 
mübadillerinden seyyar elektrikçi 
Mehmet oğlu İbrahim üzerine gelen 
fenalık neticesi düşmü3 ve tmda.dı sıh
hi arabasile Beyoğlu hastahanesine 
gönderlimiştir. 

ARABADAN DtJŞURtJLMtJŞ -
Balat vapur iskelesinde arab~ılık e
den Ali oğlu Salim, polise müracaatla 
arabadan düşürUlerek başından yara
landığını iddia etmiş, suçlu yakalan
mıştır. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Dün saat 
on yedi sularında Saraç lshak mahal
lesinde 3 numarada oturan Haticenin 
kızı Mukndder'c 2063 numaralı ot.,mo
b11 çarpmış ve yaralanma.sına sebebi
yet Yermiştir. 

l" ANGIN - Baharjyede Lima.npa
şa sokak 44 numarada Bayan Hikme· 
t'in sahip bulunduğu 3 katlı ahşap e
,·in boya tamiri yapılırken ev tutuş

muş itfaiye tarafından söndUrülmüş
tiir. 

iSKAN SUiiSTiMAi../ 

Dört seneye yakın bir zaman önce 
takibine giriı:ıilen iskan suiistimalinin 
davası. İstanbul ağırceza hakyerinde 
görülmüş, temyize gidip gelmişti. O 
zamanki İstanbul iskan müdürü Ce -

liflerin tetkiki f çin Şehir meclliıinden 
ayrılan encUmen dtln nbaym başkan
lığı altında toplanmış, OskUdar tram
vay şirketinin dileklerini tetkik f>tmiş
tir. Encümen dilekleri tesbit etmlttlr; 
buna ait mazbatasını Şehir meclfsfnfn 
önUmU7.dekl pazarte81 gtlnlrl1 toplan
tısına yetiştirmiye çall§J'llaktadır. 

Seyyahlara taksi 

Maym :ıyı içinde Londrada arsı
ulusal bir elektrikle tedavi kongresi 
toplanacaktır. Bu kongreye tıb fa -
kUltMi profesörlerinden bir kişi da • 
vet edilmlşttir. 

lnkılao dersleri 
üniversitede inkiUıp dersini dün tirilmiı, masalar, küraüler, ııra • 

C. H. P. genel sekreteri Bay Recep far, bir mahkemenin :rulılcr iiı • 
Peker vermlıttir. tündeki ağır izini yaratmal·tan 

OGRETMENLER BIRLICININ 
ÇAYI _ Öğretmenler birliği bugün çok uzaktı. Koridordaki lôii.ba-
saat 15.30dan başlamak üzere . saat liliği görünce §Gfmııtım. Fakat 
20 ye kadar gardenbarda bir çaylı eğ- scılonlan gördükten sonra artık 

S on kıoar ıo/ör/eri Jeaee tertip etmiştir. gönliimJe o ilk ıaıkınlığa yer kal 
memnun etti y ABY A KEMAL iLK KONFE • maclı. 

RANSINI VERDi - Edebiyat fakiil Adl. b · .. b' 'il t' h L Jstanbul anrörler cemiyeti O'ijn)er- ıye, iıfun tr mı e ın CIR" 
._ .. tesi serbest profesörlUğüne tayin edi el' O 

denberi uğ1·1uıtıfı bir mesele hakkın- kının tartıldığı yer ır • raya 
·~ len şair Yahya Kemal ilk, konferansı 

da son kararını l'ermi§ ve bu karan· nı dün vermiştir girerken, rulılar yerine/en oyna • 
nı alakadar makamlara bildirmlştlr.. BALIK Clı'ılSLERI _ istatistik malı, yürekler tlize gelmeli. Ha • 
Mesele. birkaç gftn önce yazdıtımız genel direktörlüğü balıkların cinsleri kim hııziirile tann divanı arcuın
lstanbula gelen seyyahlann §ehfrde nf gösteren bir istatistik yapma.fa k.a- ela ayrılık kalmamalı. Bafka ülke-

~:z:~~~=I !~!!~et~~~:=~P ::~ :~:e;:i~:~~~i~en Bf:kti~==~i~e te~~ ferdeki mahkeme salonlarının tolı 
otomobillerle gezdirilirken sonradan, heybetli, Jokunak!ı olu~u mantı • 

kere yollayarak balıkların fenni ad-
bazı mütavas!ıt1ar acentelerle uyu. Jannın bir listesini istemiştir. rı:z bir pohpoh İfİ değildir. Göz-
şarak muayyen otomobillerle seyyah- PROFESÖR RACH GiTTi -Birmüb elen kalbe yol var, derler. Doğnr 
lann gezdlrilm~lnin temin yolunu dettenberi ~l)rimlzde bulunan ve fki clur ve "gözdaiı,, Ja halk ruhiyat
tutmuşlar ve sayyah1ardan alınan pa mühim tıb konferansı verip Cenev- çılannın o canım buluılarından bl 
ranrn ancak bir kısmını şoförlere ver_ re Universlte!!i profesörlerinden Bay ridir. 
meğe başlamışlardı. Bu, şoförlerin Rach dUn akşam memleket dönmüş dl' · k k b" 
haklı olarak şikAyet1erlnl mucip ol- l•tanbul a ıyer., or unç ır 
muştur. Cemiyet, m~lenin kokün - _ı_u_r_. ------------ ypngın geçirdiği için, elbette brr 
den halli için btitün şoför meslektaş 1 dağınıklıktan, bu çıplaklıktan ıu~ 
lan bir ~naya toplamış, fiJdrlerlni a.. L K 1 S A H A 8 E RL ER la tutulamaz. Fakat yenisi yapı-
larak bir karar vermiştir. Yerilen ka • Bodrum ve Marmaris sünger lırken bütün bu noktalar gözden 
rar, şehri gezmeğe geleuk seyyahla- mıntakasmdan 1934 senesinde 15.307 kaçmamalı, "ai:lalet,. heykeli lli
nn daha ucuz gezebilme1erini temin kilo stinger istihsal edilmişti. Bu yik olduğu, büyük ve muhte1fent 
ve alınacak paradan da lüzumsuz o- 'kd 193"' de uooo k'I d" .. 

mı ar ,) .;, 1 oya uşmu! • piyedestal üzerine konalmalıclır ••• 1arak motavassıtıara pay verilmeme. t•• 
ur. Q f 

sidir. Seyyahlar paz:lrhkla değil, tak- "' Istanbul maliye mürakıbı Raşi- ________ s_. __ •_z_o_n_ 
si hesabı ile ırezdiri1ecektir. din başkanlığı altında tahakkuk ve 

Cernfyetfn bu müracaatı Jtli\kadar tahsil müdürlerinin yaptığı içtimalar 
makamlarca tasdik edilir edilmez fa- de'\"8.m etmektedir. Maliye şubeleri 
aliyete geçilecektir. hakkında nrllecek karar yakında bel 

li olacaktır. 

BiR MOTORCUNUN DAVASI 

Motörcil Sırn KAmil tarafından 
elbise komisyoncusu Kemal aleyhine 
açılan bir hakaret davasına, Sultanah
met birinci sulh ceza hakyerindc ba
kılmıştır. 

Sım, bir elbise meselesinden ken
disine kızan Kemal'in, Sutanahmet 
meydanında bir gUn karşısına çıktı
ğını, kendisine ısövilp saydığını iddia 
ediyor. Kemal de bu iddianın aslı ol
madığını söylUyor. 

Hakim Reşit, bir boyacı ile ik: po
lisi şahit olarak dinliyecektir. 

mi11e daha başka bir çok kişi aley -
hindeki bu davaya ait dunışmıya dün 
devam olunmuştur. 

Dünkil duruşma, İstanbul ikinci 
hukuk hakyerinde bulunan bir dos -
yanın getirtilmesi !çin katmıştır. 

• Şehrimize gelen lsliçre tarihi 
tabii müzesi direktörlerinden profe -
sör Forkart memleketimizdeki böcek 
lerin yaşayışlarını tetkik etmek tizere 
yapacağı seyahata bazlangıç olmak ü 
zere pazartesi günü Ankaraya hare
ket edecektir. 

.Y. Son iki sene içerisinde yapılan 
vitrin müsabakalarında derece kaza
nanlara nrilecek madalyalar 1 nisan 
da merasimle Ha1kninde Terilecek -
tir. 

"" Akay idaresi 25 nisanda ilkba
har, 25 haziranda yaz ve Şirketi Hay
riye 1 mayısL-ı ilkbahar, 1 temmuzda 
da yaz tarifel<.'ı ini tatbik edecekler -
dir. 

~ l tanbul telefon şirketinin sa
tınahnma..~ı için hazırlanan mukavele 
Nafıa ,·ck~Jetinde Ali Cetfn Kaya 
ile şirketin salahiyetli mümes.((iJi ta
rafından ankarada imza edflmlştfr. 

KOPRO iSKELESiNDEKi 
iLANLAR 

Şirketi Hayriyenin köprü i.ı;kele

sinde bulunan ilan levhalarının in
dirilmesine karar Yerildiğini C\'Yeke 
yazmıştık. Fakat şirket verilen müh
let bittiği halde henüz leYh:tlarını in
dirmemiştir. 

Belediye tarafından şirkete ay ba 
şına kadar le,·halannı indirmek için 
ikinci bir mühlet dah~ Yerilmiştir. 

Bu miiddct zarfında IC\·halar in
dirilmediği takdirde şirket ce7.a göre
cektir. 

YALOVA KAPLICALAR/ 
Akay idaresi Yalova kaplıçalanm 

bir mayıstan itibaren açmaya karar 
vermiştir. 

ldar~, bu sene Yalovada umumi 
olarak nazım rolünü oynıyacak lo
kanta ve gazinoların mühim bir kıs
mını müteahhitlere verecektir. Bun
lar Akay tarafından sıkı bir surette 
kontrol edilecek ve te,lıit edilmi~ tarl 
feden fazla almamaları temin oluna
caktır. 
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Boğucu gazlar 
ltalyanlarm Habeşistanda boğucu gaz

1 

kuUanmalarına karşı ne yapılabilir? 

On sene evvel konferansın umumi katibile 
1 ürk murahhası a1asında f!eçen münakaşa 

192:l .•enesi ill"h:ıh.ıı·ınt:a l't.•ne\ ı e-ı 
de, e~laha ticarP.tini kontrol için bir 
muırn,·cle \'Ücuda g-etiı mek mak~adiJe 
hUyut~ h:r konferans toıılanmıştı. l'ç 
nr süren müzakerell'rden .;;onra es la . 
l1a th!art'tini nizanı ve usullere h.-ığ-lı

yan bir muka\'ele ,·licuda geleli Bu 
mukan•leye, birçok devletlerin hil _ 
ha 1a a:-;keri sanayii inkişaf etml'mi~ 
ol:ınlıı•rın itirazı pek çol•tu Büyük dev 
!dlcr. hu wsile ile c;;.anayiden mah -
rum devletlerin müdafaa vasıtalarına 
h'tl-.i1'1 olmak İı-;tiyorlardı. Bunun j -

dn. im7 .. a etmiy~ler ~oktu t mza e . 
c' .!illerin bazıları da tasdik etmediler. 
l •ı 'üıc!cr: mukaYele halfı merirett> ~i 
rcmr"ld.,ti r. 

Diif'r cihetten 19::!:l konferansının 
rı1 ·i 'het ciheti. ho~ucu gnzlarrn harp -
f .. ı.•ıllanılmasını meneden hir proto-
1 olün konferansa i~tirak eden büti.in 
devleiler tarafından im7.a edilme.."i ol. 
mu hır. ltal~·a ve llabe:-istan da im -. ~ . 
za e~cnlN aras•ncla idi. Eslıiha ti-
c ır<>t m•Jka\•{'l~sinden ayrı olan hu 
rrotolrnl hütün m~m leketlt>rce taFldik 
ohmmu~ ve meriyete girmiştir. Harp. 
tc ZPhirli gazlerin kullamlma."mı ya
"ak eden bir akdin ta.stikinde tea.1-
liik gösterilmesi. kimya sanayiinin ha 
zırhclıJ!'ı boğucu gazların dehı::eti, her 
kesi, pek hakir olarak, düşiindürdü -
ğündendir. 

Fakat, ltalya, Şarki Afrikada, ser 
bc.stçe imza ve kabul ettiği beynelmi
lel hir akde rağmen, zehirli ga~ler 

\ullanmıştır. 

O halde. zehirli gazlerin kullanrl
nn masr nasıl temin olunabilir? Eden
in diişiiıırltiğü imalatı yasak etmek 
••.az harbinin önüne geçebilir mi? 
19:!.i kcnferansınd.a, bu cihet de uzun 
lP.adıya münakaşa edildi. Sivil kimya 
cı:ınayii ileride bir devletin harp ha -
!inde zehirli gaz yapması işten bile 
dc~ilcHr .. Bu fikre taraftar olanlar, 
kimya sanayii kuvvt>tli devletlerdi.. 

Ru fikre. 'ı 'ürkiyc de taraftar olma
dı 

19~.i multa,·elesiı1in en zait tarafı, 
harple zehirli gaz kullanan devlete 
karşı hiç bir tedbir derpi:j olunmama 
-.ıdır. Bu bo~luk, o l'akıt birçok mu 
rnhlrlslann dikkatini çekiyordu Mu
ka\'denin. tatbikatını temin i<:in, hir 
kuHeiteyidi.}e dii:;;ünülmesini teklif 
eden Tiirk mıırahhası ile knnferam:m 
umumi kıitihi Madariaga arasmda a
şağıdaki miinak:ı~a olmu~tu: 

- 'J'aahhiidiine rnğnıen gayri in 
c,rıni hir vasıta olduı;!uıHla ittifak ha
sıl olan zehirli gazleri h;ırpte kulla
nan hir c'evll't. hu hareJ.etincl('n mı,.ıl 

men olunacaldır? Bir m;lletin, feci 17 

tıraplar i:;inde, muhv('dilmesine se' ir 
ci mi kalınacaktır'! 1 

- Bö.} le bjr taarruza uğra) ar 
devletin ele ayni yasıtayı kullanma 
mm:u için artık hiç bir mani kalmaz .. 

- F<tkat. böylelikle, gaz harbine . 
hem ele en şiddetli bir surette re,·nr 
vermiş oluyoruz. 

- ~ı~alesef evet! j 
- Mösyö Madariaga? yakın bir 

zamanda zehirli gazlerin kullanıldı 1 

ğınt göreceğiz. O nkıt, hu gayri in~:ı ' 
ni harhi men için zecri tedbirler dit-

1 

şünmeğe mecbur olaca~n . .Belki yine ı 
şahsan siz bununla uğl'aşa~.aksınız! j 

- Böyle güç bir vazife karşısmd;> 
kalmayı hiç arzu etmem. j 

On sene sonra ltalyanlann Hahe 
şistanda zehirli gaz kullanmalan de 
layısiyle ayni Madariaganın bu i~le 
uğraşma~a mecbur olması hayret e -
dilecek bil' tesa.diiftür ... 

192.5 protokolünün noksanı anlaşılı 
nuşbr . Be.,.q,erlyeti tehdit eden en 
hiiytik felaketlerden biri olan zehirl?j 
gazlerin müstakbel harnlerde kulla -
nrlmJmast için bir teyit kuvveti dii- I 
~ünmek ve kabul etm('k ı.arureti ken· 
dini g~termiştir. 

B. O. 

Tavla mlsabakamız 
• 

·Dün gece Beyoğlunda yapıldı. 
gece Şehzadebaşında 

Tavla müsabaka
larrmız en hararet
li devrelerine gir -
miş bulunmakta -
dır. Dün gece Be -
yoğlunda ikinci 
müsabaka yapıl -
mıştır. Saray ga
zinoımnda başlı -
yan bu müsabaka 
c:ok hararetlidir. 
Bu mfü;abaka pa
zar . ..-si gecesi ay
n i yerde tamamla
r.:ıc:ıktır. 

41tcncı mii 
sa baka qar1n 

Yarın tam saat 
birde Şehzade ba
ı-:ında Ferah tiyat
t osu karşısnıJ.ı ki 
Halk kıranthane

sinde altmcı mü -
sabaknmız bn.Eılr -
) ı. 1c tır. Bu mii -
snbaka i<;in şimdi 

ye kadar isimleri
ni kaydettirenler 
oluzu bulmuı:Jttır. 
Bugün akşa.Jn sa
at yediye kadar 

. ı 

idareh~nemizin ya l'ardrır T.:ıraatlıane.,.im!e yapılan karş zlaşmalarda. 

nındaki V AKIT 
kiitüphanesine gelip yeniden isimleri
ni k::.r-~ire<:ekler de yarınki bu bü
yük müsabakaya girebilirler. 

Bundan sonraki müsabakalar An
kara caddesindeki Meserret kıraatha
nesinde, Taksimde Camlı köşkte, Sir-

kccideki Viyana kıraathanesinde, 

Eyüp iskele gazinosunda, Beşik 

taş iskele gazinosunda Kadıkö -
yünde Abbas'ın gazinosunda, üs
küdarda Aile gazinosunda yapıla

cak ve mayısın ilk haftasında tekmil J 

Parasız 
Doktor! 
KURUN okuyucul.ırına yeni bir 

hizmette bulunuyor: Parasız mua · 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs· 
küdar ve Kadıköy taraflarında hafta
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve ne~

rettiğimiz kuponları kesip biriktir
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu· 
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERt 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidir.Okuyucuianmız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· 
nmda "V AKIT" kütüphanesine mü
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ
leden sonra saat 14 den yirmiye ka.
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi • 
!erini muayene ettirebileceklerdir. 

OSKODARDA 

Üsküdar için muayene yerimiz tis. 
küdarda Ahmediyede eczane yanın· 
daki 20 numaralı evdir. Üsküdarlı 

okuyucularımız da cumartesi günle 
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka · 
dar yedi kuponla birlikte bu adrese 
giderlerse KURUN doktorunu ken • 
dilerini muayeneye amade bulacak 
!ardır. 

KADIKöYONDE I' 
Kadıköyünde muayene yeri Mü 

hürdarda, 30 numaralı evdir; o civar
daki okuyucularımız çarşamba gün
leri saat 14 den 20 ye kadar yedi ku
ponla birlikte bu adrese giderlerse 
·KURUN hekimi kendilerini parasız 
muayene edecektir. · 

RADYOLOJIK VE OPERATJK 
MUAYENELER 

Doktorlarımız tarafından muay· 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül-
mü~ ve bu gibi hastalardan 

l'11karıda ve ortadaki resimler, Boyan 
Benlinin cenaze töre 

l\filli Müdafaa Vekili General 
Kazım Ozalpın anneleri Bayan Yıldı
zın öldüğünii dün esefle haber ver -
miştik. Merhumenin cenazesi dün 

ı Maçkada Teşvikiyeden kaldırılarak 

namazı teşvikiye camiinde kılındık
tan sonra Edirnckapıdaki aile kabri~ 
tanına defnedilmiştir. Cenaze töre -
ninde General Kazım Oza1p1a refika
ları bir çok Gen<'rallar • şehirde bulu 
nan saylavlar ve birçok kimseler bu-

Yıldızın, iiçilncü resim. Bay fJfiltP 
11le1·inde alınmı~tu·. 

Junmuştur. 

BOLU S.4l'LAVININ CENAZESi 
Ölümünü evvelki !!'Ün teessürle~ 

ber verdiğimiz Bolu saylavı l\fitllS 
Benlinin cenaze namazı da dün saat o~ 
ikide Teşvikiye camiincle kılınmış 11 

merhum Eyüp sultandaki aile kab,' 
ristanına defnedilmiştir. Cenaze t' 
reninde lstanbulda bulıınan :M l~~ 
ve parti mensaplaıile, merhumun d~ 
ları bulunmuştur. 

Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartmıanında Röntken mü. 
teh::ıssısı Bay Kamilin muayeneha· 
nesine müracaat edeceklere azami 
tenzilat ve teshilat gösterilmesi 
kararlaştırılmıştır: ancak bunun. i. 
çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu müesseselere hitaben bir tezkere 
almak 1§.zımdır. 

Türk - Bulgar •• munase-
batı çok iyidir 

' Eski ve 
larının 

yeni Bulgar baş konsolos" 
söyledikleri Doktorlarımız istiyenlerin tansi . 

vonuna da bakacakları gibi Belso 
>ukluğundan, kulak hastahklarındar 
~ikayetleri olanların da temin edi · 
len mütehasnslar tarrıfındın, sağlık 

;ervisimizin vereceği vesika muka 
bilinde muay~ren günlerde parasrT 
muayeneleri ete kararlaştırılmıştır. 

muh!lrririınize 

KUPONLAR 

Kuponların neşri devam edecek 
•ir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 
rnsma riayet etmeye zaruret yoktur 
Yedi kupon gösteren lier okuyucu 
)İr kere muayene edilmek hakkını 

'.azanmış demektir. 

DİKKAT - Ktıponlarımız her 
gün birinci sayfamızda, gazetemizin 
bnslığı y;:ınmcfadrr. 

/<;f rınlml Vçiincii icra Menmrluğım
claıı: 

Satılmasına karar \'erilen 355() No 
lu Kamyonetin nısıf hissesi 18-4-936 
cumartesi günü saat 10.10.30 kadar 
Nuruosmaniyc c:ıddcninde 56 numara
lı garajdı:ı açık aı·tırma ile satılaca -
ğmdan almak isteyenlerin nıczkftr 

gün ve ~:.ıatte mahallinde bulunmala-
rı ilan olunur. 

Bulgaristan baş konsolosu Bay Van
çef Bulgaristan dış bal<anlrğı şube di -
rektörlüğüne terfian seçildiğinden ye . 
rine gelen Bulgaristan Prag elçiği baş 
katibi bay Slivcnski ile birlikte dün öğ
l~den sonra İstanbul vali ve belediye re
isi Bay Muhittin tlstündağ'ı ziyaret 
etmiş, yeni meslekdaşını takdim etmİ§ 
ve vedalaşmrştır: 

Dün akşam Bulgaristan Başkonsolos
luğunda kendilcrile görüşen bir muhar· 
ririmize eski ve yeni Bulgar başkonso -
loslan aşağıdaki beyanatta bulunmuş . 
lardtr. 

Eski başkonsolos Bay Vançef de . 
miştir ki: 

"Türkiyeden ayrıldığmııa çok müte · 
essifim. Daha ~rirm.i sene evvelden mem 
lekctinizj tanıyordum. Son seneler için
de her sahada elde edilen terakkileri 
görmek fırsatım nail ol<lum. bugünkü 
Türkiyeyi gördüm. Bütiin bu tahakkuk 
ettirilmiş muvaHakiyetler doğrusu şa · 
yam hayrettir. Şunu da söylemeliyim 
ki memuriyetim esnasında Türk ına -
k<ımlan tar3fınd"'n ;ıızemi teshilatı gör
diim. Memle!tefrıizde bulunc't:ğum za -
man iç.inde Türk - Bulgar münaseba
tının ~aıaıı buldu{rur.u memnuniyetle 

{V. No. 15104) müşahede etmişimdir. Önce arada b;\ZI 
---- 1 suitefobhümlet" vardı. F?kat hunlar, Türk 

edilecek olan mmtaka müsabakaları ve Bulgar dış baltn.nlarının müşterel< 
bitip asıl İstanbul şampiyonluğu maç- resmi tebti<rlerinden ııonra zail oldıı. 

!arı yapılacaktır. Bu sayılan yerler - Bunu zevk ve meımM11ivetle lntnrh · 
den müsab~kalara girecekler bir an yı>nız.,, • l 
evvel gelip kayıtlarını yaptırmalıdır- Yeni BuJ,,.ar başkonsolosu da şu söz-ı 
lar. leri s6ylemiştir: 

"Çekosbvn!,yadan Türkiyeye ilk d~ 
fa olarak vazife ile geliyorum. E v,·el , 
ce, memleketinizi ziyaret etmiştim· ~·, 
kat sadece bir seyyah olarak gelip gıt~ 
mitşim. Yeni vazifemden ve bilhl';,
memleketinize gelmiş olmaktarı 

memnun ve mütehauisim." 

Eski başkonsolos Bay Vançef yar1 

dan sonra Sofyaya dönecektir. 

,,. 

İsııJnl>ul 8tltdİ\t\'1İ 
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"Cep 1 akvimi Şairleri,, 
sözüne dair 

Yunanistanda : ·'~"·.· .. ,:· .... ·:.:.:;;.· .. ~ ·: ··.B .. U ... ·.G·.·ÜN. K. U.@]: .· ·.. . . , ·R·-'A· ··o·v ·o ':' ' ....... ·' .. : ~ ~. ' . 
. ~- >. •'.; . . . ··i.ı· . . ~ 

·.~··-. · . PROCRAMI ·. 
'·~1" .. ı:·;~:. ··.·. · ' .. 

Yeni bir hükfi.metın ı 

kurulması isteniyor l ljjiJSfliTiANiiBUL - ıs: Dans musikisi (plAk). 

~on zamanlarda bir kaç muhar· 
ı ı.i n kaleminden geçmiş olan bu 
taoir nasıl çıh.ir? Ve neyi ifade edi 
yor? 

B\ınu edebiyat merakWan da 
6ğrenmek istemiştir sanırım. Bir 
~abah muharrir (Va - Nu) yanıba
snnda otmuyordu. Otedenberi di · 
line dolanuş olduğu takvim büyük 
lüğünde bir takım şiir kitapların · 
dan bahsediyordu. (Va • Nft) bu 
kitapların kendisine gelmesi ve bi
rikmesi dolayrsile bir kaç defa acr 
, urette tenkitler y~pmıştı. Fakat 
son zamanlarda bu çeşit neşriyat 
pe~ çoğalmış ve gelen kitapcrklar 
da hayli yığılmış olacak ki, (Va · 
Nı1) artık bulara toptan bir isim 
koymak ve sırası geldikçe hepsini 
birden mütalea etmek lüzumunu 
duymuş .. O sabah: 

- Şunlara "takvim büyüklü -
ğiinde kitaplar çıkaran şairler,, 
diyeceğim, dedi 

Sonra bunu daha krsaltmak is· 
teni. "Takvimciler,, dedi; "Tak • 
vim şairleri,, dedi. Ve söz gelişi o
larak biraz da bu tabirin teşekkü· 
lüne biz de yardnn mı ettik ne • 
dir? Nihayet "Cep takvimi şairle -
ri,, denip işin içinden çıkıldı. 

Fakat sonra ben muazzep ol -
dum doğrusu ..• Bu tabirin bu ka • 
dar fazla kullanılacağını, hatta ga
zetemizin yaptığı edebiyat anketi 
esnasında, pervasızca, seyyar bir 
yafta haline getirilerek onun bu. 
mm, istemeden göğsüne takrlaca· 
~m hiç kestirememiştim. 

Amma öyle sanıyorum ki, bu 
l,orlmlacak bir şey değildir. Çün
kü cep takvimi şairliğinin vasfı 
tayin edilmemi.j tir. Çünkü büyük 
tanıdığımız şairlerin de eserleri 
cep takvimi hacminde neşrolun -
muştur. Hatta son seneler içinde 
ı ıir "Büyük şair" iri başına böyle 
hir kaza geldi. Eserleri cep takvi
minden daha büyük basılamadığı 
gibi, ondan fazla da tutmadı!.. 
Fakat bu kıymetsiz demek midir? 

"Cep tah"Vimi şairliği" tabirin· 
den istifade edilse edilse, aksi su· 
rette istifade edilir. Yani, "Cep 
takvimi şairlerinden olmıyanlar,, 

elemek suretile .. 
O takdirde "cep taKvimi şair

liği" nin tarifi krsmen ortaya çı -
kıyor demektir. "Cep takvimcili -
ği", parasr olmryan ve onun için 
kitabını küçük bastıran değil de, 
meziyeti az olan ve büyük de·bas· 
tırsa kabahatini büyütmekten baş
ka bir iş yapmryacak olan 
san'at heveslilerinin işidir. Ve 
bu adam iyi ki küçük bastırmış · 
tır kitabını .. Çünkü daha büyüğU
ne zaten tahammül edilemezdi. 
Fakat burada, işte bu kitapları 
mi.italea etmenin mümki.in olup ol· 
nrn aığ'r ve müdrik bir gözle mü • 
talca edilip edilmediği meselesi -
ıır' geliyon1z. 

"Cep takvimi", isminden de 
~ nlaşrldığr Yeçhile, yalnız zevahir 

ozetilerek bulunmuş bir isimdir. 
Y >kscı. takvim, muhteva-:ı itibari · 
lr hydasız bir şey değildir. Hat
ta ınnhtrrah ise içerisine iyi bir 

Yazan:. Hikmet Münir 
öyle yapılmamıştır. İşin asıl tuhaf 
olan tarafı, bunun edebiyat ta · 
ıihleriınizce adeta bir cereyan sa
yılacağı vehmolunmuş gibi boyu· 
na tekrarlanmasıdrr. Fakat dedi -
ğim gibi, edebiyata bu tabir an · 
cak tersine girebilir. Yani denile· 
bilir ki: 

19 : ocuk saaU. bildi.yeler. 19,30 ocuk musiki Atina, (KURUN) - B. Metaksas l 
0.k). 20; Trlyo~ Stüdyo san'atkArlan ta 

rafından. 20,30 studyo orkestraları. 21,30: 

matbuata bir beyanatta bulunarak s1 

Yunanistanı güzel bir vaziyete getir
mek istediğini söylemiştir. B. Papan
clrau da bir teklifte bulunarak yeni 

Son haberler. 

BÜKREŞ - 21 ,15: Dint muslkl . 22,30 

bir hükümetin B. ~Ietaksas'ın reisli
ği altmda kurulmasını istemiştir. Ma
mafih bu teklif ne fırka liderleri ta
rafından, ne de liberaller tarafından 
muvafık bulunmamıştır. 

Haberl<!r. 24: klllsedcid pa.ııkalya ayinlnt na 

kll. 

BUDAPEŞTE - 1~,30 Yaylı kuartet. 20 

kilise çanları. 20,10: Org musikisi. 21,40: or 

kestra( Şarkılı). 23.10: ingene musikisi. 24 

10: PlO.k. 

- Filan devirde şöyle ehemmi K ' t 
yetli bir cereyan daha belirdi ki, a r s a 
bu, "Cep takvimciliği ile alakası 

VARŞOVA - 11.,15; Koro. 20: Şilr ve mu 

siki. 20,30: PIAk. 21,15 koro ile orz. 21,45: 

Paskalya neşriyatı. 22,30: Piyano (Beetho 

ven, Sensen, GIUk, Paderevskl). 23: Senfoni. 

24: PlAk. olmıyanlar" m yoluydu. Şiddetli zelzeleler 
"Pek ala cep takvimciliği ne· 

dir?,, diye mukadder bir sorguya ·devam ediyor 
da edebiyat tarihçisi şunu yazar • 
dr: Kars, 10 (A.A.) - Geçen ayın 16 

sından beri Digur hududuna yakin Kö 
tek kamonunda ve köylerinde afsılalarla 
şiddetli ve sürekli zelztleler olmaktadır. 
Sarsıntı dar bir vadi içinde sıralanan 

köylerde daha şiddetli olmaktadır. Zelze 
lenin yer altı çöküntülerinden ileri gel 
diği tahmin ediliyor. Bu bölgedeki evler 
de yıkılmalar ve çatlamalar olmuş ise de 

MOSKOVA - 18,30: Yabancı bir lisanla 

verilecek opera piyesini nakil, 22: Yabancı 

dillerle nakiller. 

BERLİN - 19,15 B?-fldo tnuzlka. 20: Mu 

siltlll mikrofon skec;I. 21: Haberler. 21,10: Şen 

musiki (Sopran ve tenor seslerle). 23: ha 

herler. 23,30: PIO.k. 24,30: Fausttan sahne 

!er. 

vtYANA - 18,40: Or;: musikisi. 19:ope 

radan nakil. Vagnerln "Parslfal'' 

24,050: Kuartet konseri. 

operasr. 

- Pek tayin edilmiş bir şey de· 
ğildir. Bu tabiri esas uyduranın 
ifadesine bakılırsa, küçük küçük 
risaleler çıkarma san'atına "Cep 
takvimciliği,, deniyor. Fakat o za
man gerçekten ehemmiyetli şair • 
!erin ve mensur şiircilerin bazı e· 
serleri de o hacimde çıkmıştrr. 
Demek iş hacimde değil... Oyle 
ise "Cep takvimciliği,, özü itiba • 
rile manasız, deli saçması yazan -
lann zenaati oluyor ki biz, bu 
kuvvetli tabirin dışında kalanla · 
ra bu ismi menfi bir şekilde ver -
mekle bir nevi krymet ifade etmiş 
oluyoruz. 

zelzelenin verdiği zarar ehemmiyetsiz .:------------•--'"!. 

• • • • 
Fakat işin şurası anlaşılsın ki, 

bu başı boş tabir, edebiyat tarih • 
!erimize bir cereyan diye girerek 
san'atnmz, gelişi güzel bir oyunun 
oyuncağı olnuyacağı gibi olma • 

dir. Halk hala çadırlarda barınmaktadır. 
Kızılay tarafından halka her türlü yar 
clımlar yapılmaktadır. 

Almanyanın lngilterc 
elçisi birden bire öldü 

Londra, 10 (A.A.) - Alman elçisi 
Von Hoesch, bu sabah giyinirken füc
ceten vefat etmiştir. Dün sıhhati pek 
mükemmeldi ve ölümünün bu kadar ya
kın olduğunu tahmin ettirecek hiç bir 
sebep yoktu. 

Bay Von Hobesch 1924 de Paris el
çiliğine tayin edilmiş, 1932 de Londra· 
ya naklolunmuıtu. Müteveffa 55 ya -
şında idi. 

BORSA 
10 . 4 . 936 

Blza)aroıda yıld12 lpreUI olanlar, t\ze 
rlnde muamelP ııtörenlerdlr Rakamlar 
88.ll\ 12 de kapanı" 118.bf f),yatlanı ur. 

PARALAR 
•Londra t\22 • vtyans a.-
• Nevyork 126- * Madrld lfl-
*Parla t67 - * Berl1n :12.-
• MUA.no \5:'> - • Va.rşova 2-1.-
• BrllkseJ 84.- • Budapeşte 23.-
* Atlna 24.-- * BUkreş ıs.-

•Cenevre ~20.- *BelgT&d b2.-
• Sofya :!4 - •Yokohama S4-
• Amsterc!am 84 -· •AJtm tıi8-

• Pralt \ı\? - •Banknot 238-
• Stokholm ~H -

mak da lazım gelir. Kötülerden ----------- ÇEKLER 

T k • CumPrlesi PAZAR 
8 Vlm 11 Nisan 12 Nisan 

======1{9Muharem 20Muharem 

Glbı doğup 5 31 52() 
GOıı bab§l 18,39 18,39 
Sabah namazı 5.26 526 
Öğle namazı J2J7 12 17 
Ildndl namazı 15,45 15,55 
A.kşam namazı I8,38 1839 
Yatsı nam&Z1 2011 20,12 
lmAk 3,53 3,52 

Yılın geçen g11nlerl roı 102 
Yılın kalan g11nlert 264 263 

•Londra f2i • Vlyaııa U~7 

•Nevyork OillH • Madrtd 0 819~ 

•Parla 1206 • Berllo 1.9762 
• MUano 100775 * Varşova &,2244 

*Brüksel 4 70 •Budape~e {.M62 

*Atına S4-- •BU~ t0846~ 

•Cenevre 24409 * Belgra.d l',49217 

• Sotya t'4.!J718 • Yokohama 2. 7:'>90 
• Amsterdam 11712 •Moskova 24 78Mı 

•Prağ lU.22 •stokholm B 1212 

ESHAM 
l~ Ba.nk.IUD to 80 ıt,W 

bahsedildiği şimdiye kadar görül· 
memiştir. Ancak Amerikalılar, ba· 
zan mesela en kötü bir romanı ba· 
sarak "senenin en kötü eseri,, di • 
ye eğlence olarak dağıtıyorlar ... 
Fakat bizim eğlenceye ne vakti -
miz vardır; ne de tahammülümüz 
olmalıdrr! Biz müsbetle uğraşa · 
lım. Mizah gayretile hiçi abideleş. 
tirmekten hakikati incelemeğe ge 
çelim. Hem iyi inceleyelim. Keİi- .._ ____ ...... ___ .._ __ -= Anadolu :!lJ Slı 

Reji ~ llfö 
Şir. Rayrly Hı (XJ() 

Tramvay 
*Çimento 

Unyon Det 
Şark Del 

6!00 
lJOO 
ı.> oo 
:,)(X) 

me oyunu yapmıyorum... Hele 
"Gençlik" sözünü idareli kullan -
mayı öğrenelim. Genç, zaten, yal· 
nrz şiir yazmakla kendini göste ·ı 
recek ve göstermekte değildir. 

"Cep takvimciliği,, tabiri hatta or
tadan kalksın .. Onun yerine maz· 
but bir meslek ahlakı, tam bir te· 
enni, yol göstericilik, güzel bir in· 
saf ve dikkat gelsin. 

Merkez Bank M 25 
U. Sigorta .tKJ 

Ponomontı ".00 

tstlkrazıar 

* 1933 T.Bor.1 :fü [ı2::t 

Balya 
Şark m. ecza l tK> 
Telefon J 00 

Tahviller 
tı:lektrfk 

• • • D 22.lıU Tramvay 

13 ler karar verdi 
" " .. m :!'217 Rıhtım 

Cstık.Dahilt U-i 50 • AnadoJu 1 
* Ergeııl !stlk. l+8 00 • Anadolu Il 

1928 A M 10 CXI Anadolu m 

ı.AJ 00 
tSl.iO 
HOb 
4lHll 
~IHO 

.~20 

4980 

( U at yanı l incide) 
13 LERIN VERDiKLERi KA

RARLAR 
Cenevre, 10 (A.A.) - Havas ajan

l!lı bildiriyor: 
On Üçler komitesinin iki l!laat süren bu 
sabahki gizli celsesinde, Bay de Ma • 
dariaga, İtalyan delegeleriyle salı gü -
nü Cenevrede bulunmak tasavvurunda 
olduğunu ve 13 ler komitesini Perşem· 
be günü tekrar toplantıya çağıracağını 
söylemiştir. 

B. de Madariyaga Bay Aloisi ve Bay 
Volde Maryam ile yaptığı müzakere -
ter hakkında izahat vermiş ve şu nok · 
talan teyit etmiştir: . 

1 - Habeşistan, bay de Madariaga 
iJe bay Avenol'ün hazır bulunmaları 

ve müzakeratm Milletler Cemiyeti çer · 
çevesi içinde yapılması şartiyle İtalya 

mümessilleriyle müzakerata giri§meğc 

hazırdır. 

2 - Bay Mussolini, Bay de Madaria
ga'yı Roma'da kabul etmeğe. yahut pas 
kalyadan sonra. mümessillerini Cenev -
reye göndermcğe amade bulunuyor. 

* S. Erzurum U~. • Müm .. ~su A 
zakerat yapılması vadisinde olduğunu ._ _____________ .,. 

söylemiştir. 

Milzakeratın usulü hakkında henüz Zahire satışı 
hiç bir karar verilmediği zannolunuyor, n-15-tan-b_ul_llea-re-ı-~-e-z.ahlr--e-bo_nı&11_m_da_d-1 
zira, delegelerden bazıları, Milletler Ce muamele cöreıı (kilo) maddeler: 

miyetinin himayesi altında, alakadar ta
raflar arasında doğrudan doğruya te • 
mas ypılmasma taraftar olduğu halde 
diğer bazıları, cemiyet delegelerinin bu 
görüşmelere bilfiil iştirak etmelerini ter 
cih etmektedirler. 

HARBiN DURDURULMASI iSTE. 
NECEK, FAKAT ..• 

Cenevre, 10 (A.A.) - 13 ler komi. 
tesi, bugün ihzari sulh müzakeratr şek
lini tesbit edecek ve bu müzakerat, ağ
lebi ihtimal, gelecek hafta, Bay de Ma
dariaga'nrn huzuru ile Bay Aloisi ve 
Volde Mariam arasında cereyan ede -
cektir. 

İtalya, Negüsle müzakerata girmeği 
kabul ettiği takdirde 13 Jer, muhasa • ' 

Kş. P. Kş. P. 
Nev'i: En az ~çok 

Buğday (yumuşa.K) 7,12,5 7,25 

" 
(sert) 6,10 

" 
(kızılca) 6,11 6,15 

Çavdar 5,22,5 
Mercimek 12 
Mmr (beyaz) 4,20 

" 
(san) 4,22,5 

Tiftik (mal) 74,25 80,30 
Yapak (Anadol) 50 60 
Peynir (beyaz) 21,7 23,21 

" 
(ka§ar) 38 44 

Zerdeva derisi çifti 3200 3800 
Sansar derisi çifti 2000 2600 
Var~ak derisi çifti 1200 1400 
Kunduz derisi çifti 1000 1666 

20 
matın derhal taflini isteyeceklerdir . .._ _____________ .,.. 

Tav~an derisi adedi 17,5 

Üniversite rektörü 
An karada 

Havalardaki 
inkılap 

( Vstya ııı 1 incide) 

J,,. Z. 12U hava gemisi her nirf 
(1.000) beygir kuvvetinde dört nıotör 
ile işliyor. l:3aatte (130 ) kilometre sür
atle hiç durmadan ,.e hiç bir yerde 
yakacak almağa lüzum görmeden 
(11.000) kilometrelik mesafeye gidi -
yor. Bu hava gemisinin yolcular için 
temin ettiği konfora gelince, yolculuk 
deniz üstünde en mükemmel bir vapur
da seyahat etmekten farksız bulunu· 
yor. Sonra yeni hava gemilerinin en 
büyük meziyeti hiç tehlikesiz olma -
sı, bununla beraber bu vasıta içinde 
makul bir ücretle seyahat edilebilme
sidir. Onun için doktor Eckcner "Hin
denburg,, gibi ha\'a gemilerinin yal
nız Atlas denizi üzerinden eski ve ye
ni dünyayı biribirine bağlıyacak bir 
vasıta olmadığını, ileride bu vasıtala
rın şimdi vapurların muhtelif mem
leketler arasında yaptığı vazifeyi ya
pacak bir hale geleceğini söyli.lyor. 
Bu suretle havalarda. istikbal için 
hazırlanan inkılabı anlatmış oluyor. 

· ASIM US 

----------------· Denizyolları 
IŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy - Köprü baş 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

I•-- Han telefon: 22740 --•I 
Trabzon Posatıarı 

Pazar 12 de, Salı , 

Perşembe 15 de 

lzmir Sür'at Postaları 
Cumartesi 15 de 

Mersin Posla/arı 
Salı, Pertembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumartesi, 
Çarşamba 18 de. 

·- Pazar, Salı, Per· 
şembe , Cuma 9 
30 da 

Mudanya - Pazar, Salı, Per
şembe. Cuma 9 da 

Bandırma. - Pazartesi • Salı , 
Çarıamba , Per· 
şembe, Cumartesi. 
21 de. 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 
lmroz. - Pazar, 15 de 
Ayvalık - Salı, Cuma 19 d~ 

TRABZON ve MERSiN posta· 
larına kalkış günleri yük alın 
maz. (1918) 

I stanbul A lfrncı I cra 111 cmurluğıaı

daıı: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu -
karrer 30 çift kadın iskarpini Beyoğ
lunda İstiklal caddesinde 411 No. ıu 

kunduracı mağazasında 14-4-936 ta " 

ifr bile yazılabilir. Eğer cep tak
' iınciliğinden kastedilen mana, o 
ı , 11fazanm icindckilere ait ol::;ay· 

t, kerisi cidden karışık manzara 

Bay de Madariaga. 13 ler komitesi
nin yardımı olmazsa bu müzakerelere 
nezaret edemiycceğini söylemiştir. 

Fakat İtalyanın, zecri tedbirler baki kal 
drkça bu teklifi reddedeceği tahmin o . 
lunmaktadır. Bu noktada bir ihtilaf zu· 
huru muhakkak görülüyor. Zira, Millet 
ler Cemiyeti mahfelleri, bilhassa tngi • 
!izler, ancak sulhun bilfiil tees<-iiısü ha
linde zecri tedbirleri kaldırmağa mu · 

Cnh'crsitc rektörü B. Cemil Bil- rihinde saat 16 da birinci açık artır· 
ma ile satıla.cakt1r. Taliplerin mahal· 

· 7.eden bir ba~ka teshih bulmak 
lazım ~clecekti: "Bakkal defte · 
.,, "d 1· htr 'b' F k rı , e ı mu rasr,, gı ı... a ·at 

Bay Flandin zıt bir mütalea yürüt -
müş. 3 martta verilen kararm alakadar 
taraflar arasmda doğrudan doğruya mil vafakat edeceklerdir. 

~ı dün al•şam Ankarnya gıtmi..:ıtir. 
F.:ıkülte programlarında yapıla -

cak t:ıditat, hüt~c Ye diğer teşkilat iş. 
!erile meşgul olacaktır. 

linde hazır bulunacak memuruna ıııil
racaatlan ilan olunur. 

.(V. No. 15103) 



Bir mütellassıs diyor k:i: 

Fazla Makiyaj 
Cilt için zararlıdır. 

Yapılm.asl lôıtmgelen 

Fen, ııenl:'llerle sık sık yapı· 
lan makiyajdan yüzde yaşın 
ilcrledi!i izleri belirir. Bu ise 
bir genç kız teninin güzelliği 

1 • 

için tehlikelidir. Fakat bu gi· 
bi hallerde cilt Biocel tabir 
edilen gençleştirici ve ihya 
edici utısurlarla beslendiği 

takdirde derhal tazeliği, gü· 
zelliği ve yumuşaklığı iktisap 
eder. 

siz uyurken cildin zayıfla • 
mış ve solmuş adalelerini 
sıklaştırır ve beşereyi bes • 

ler ve gençleştirir. Sabahleyin be • 

yaz rengindeki (yağsız) Tokalon 

Küçük ilin.l~r 
, ~• ' "'~ I •' 

Amerikada Ncvyorkta lastik fahri -
kalannın çok kullandıkları - her nevi 
isler - kimyevi maddeyi imal eden bü
yük bir fabrika bütün Türkiye için na• 
muslu ve gayyur bir vekil arıyor. Mu -
habere: İngilizce, fransızca yahut al -
mancadır. Alakadnr olanların mektupla 
"V AKIT" propaganda servisine "llis • 
tik" rümuzile bildirmeleri rica edilir. 

(P. 122) 

YAZI GOZEL GEÇiRMEK 

Çamhcanın en gilzcl yerinde cihan -
şümlıl İstanbulun panoramasile bütı.in 

bir yazı başbaşa ve sakin geçirmek, su 
ve havasından istifade etmek isterseniz 
mükemmel kiralık bir köşk vardır. Tut
mak arzu edenlerin VA KIT propagan• 
da servisine "köşk" işaretile miiracaat 
etmeleri. ( P. 121) 

Kimyevi bir mahlCılün Türkiyctle 
imalini deruhte ederek. 

PARA KAZANMAK 

1stiyenlerin mektupla ••v AKIT" evi 
propaganda servisine müracaatları rica 
olunur. (P. 117) 

Bu kıymetli cevher, Viyana t.t • 
niversitesi profesörü doktor K. Ste 
jskal tarafından hususi bir usul da -
iresinde genç hayvanlardan istihsa
le muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
pembe rengindeki Tokalon kremi 

kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaz • _____ ....._ ___ _;.... ___ _ 

terkibinde mevcuttur. Akşamlan 

yatmazdan evvel kullanılmakla, 

latıcı ve mukavvidir. işte bu suret • 

le makiyajlı ve solmuş bir ten ye • 

ni ve cazip bir güzellik tabakasile 

kuşanır. 

Esnaf bankası tasfiye m<mıurlıı - { r 
ğundan: Almanya' da 1 

İkinci defa olarak 8-4-936 tarihin- .. l 
de yapılacağı gazetelerle ilan edilen MUHENDlS MEKTEPLER 
hissedarlar umumi hey'eti toplantısın · 

da. rtıznamenin müzakeresi bitirilemc 
diğinden toplantı 4. mayıs 936 s:ıat 14 
de bırakılmıştır. Makineıerı cJektı1k mühendislikleri ~ş-

Evvelce ilan edilmiş olan ruzname- ktmc bilgileri/otomobil ve ta\·yıuccllik 
nin mUazkeresine devam edilmek üze-

.. ____ Pıoırıtm Vlr&IU ------· 

re hissedarların yukarıda yazılı gün 
ve saatte Yenipostahanc caddesinde , 
Mısırlıoğlu hanında banka merkezine 
gelmeleri ve sahibi oldukları hisse se
netlerini bir hafta evvel ibraz ederek 
vesika almaları ilan olunur. 

(V. No. 15107) 
Hali Tattfiyerle-J1umnan 

ESNAF BANKASI 

ml!ft~r-Akademi 
Wısmar oSTseı 

Tasfiye Mcnıurlan Tay, ... ~dlik, makine, elektrik, 
7.AY1 otomobil, mimarlık, in!aat mü· 

928 senesinde lstanhul Erkek lise hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
sinin orta kısmından aldığım şıha · ı Alman hükumetince tasdik edil· 
detnameyi kaybettim. Yenisini alac:ı miş ve kabul edilmiş mühend · :ı 1 
ğımdan eskisinir\ hiikmü yoktur. kt b" 
(V. No. 15102) 485 Abdürrahim me e ı. ....., 

BARA 

POSTA PULU MERAKLILARINA 

Almany:ıda bir pul kollcksiyoncusu 
ile posta pulları mübadele etmek isti • 
yenlerin mektupla adreslerini "VA -
KIT" evi propaganda servisine "Pos -
ta pulu'' rümuzu ile bildirmeleri rica 
olunur. (P. 119) 

lTHALA.T VE iHRACAT 

:lşlcrile meşgul Berlinde bir firma 
Tilrkiye ile iş yapmak arzusundadır. 111-
tiyenlerin ''ihracat,, işaretile ''V AKIT" 
propaganda servisine lutfen mektup • 
la müracaatlan. Muhabere: Fransızca, 
yahut almancaclır. (P. 123) 

FOTOCRAF ALETi 

Mümkünse Lcica kullamlmı§ı derhal 
aranıyor. Fiyatla satmak istiyen adre • 
sini "Leica" işareti altında "VAKiT" 
propaganda servisine yazması dilenir. 

(P. 24) 

RADYO ALETLER! 

Avusturya Viyanada tanınmış bir 
radyo a1etleri fabrikası Türkiyede vekil 
aramaktadır. Bu gibi işlerle meşgul o -
!anlar tercih edilirler. İsteklilerin 

"Radio" işaretile "V AKIT" propagan -
da servisine müracaatları. ( P. ı 25) 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

.. -
,,. 

-- I 
.. ~'/il. . . ... 

• .... ıt' ... ,, 

Ankarada Jandarma Genel Komutan
lığı Satınalma Komisyonundan: 

Eldeki vasıflarına uygun bir ki losuna elli bet kuruş değer biçilen 
12000 kilo vazelin 22 - 4 - 936 çarıamba günü saat on beıte ka
palızarf us~lile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyond an alınabilir. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin eksiltme vaktinden en az bir saat 

evvel 495 liralık teminat, şartnam ede yazılı belgeler, teklif mektup .. 
larını Komutanlık kurağında Kom isyona vermiı olmaları. 

(734) (1745) 

Satışınıız veresi 
Dikkat: 

edir 

Bahçekapı Şekerci Hacı Bekir karşı sında Türk elbise dep~sunda aradığınu: 
yerli ve ecnebi kumaşlar hazır ve ısmarlama elbiseler, palto, pardesüler, çocuk 
elbiseleri ucuz fiyatla bulursunuz. Yeni çeşitler gelmiştir. 

Şubemiz Sirkeci tramvay durak 20 
numaradadır. Fırsattan istifade ediniz. 

,, ' 1 (14396) 

lstanbu, 4 üncü icıa memur:uğundan: 

Emniyet Sandığına 
500 lira mukabilinde birinci derecede İpotekli olup pv.raya çeY"' 

rilmcsine karar verilen ve tamamına 1200 lira kıymet takdir edi· 
len Saraçhanede Mimar Ayas ma haJleainde imam soknğında eski 
13 yeni 21 numaralarla murakkam kagir ve bahçesi ohm bir evin ta· 
mamı açık arttırmaya vazedilmittir. Arttırmn peıindir. Arltırmaya it
tirak edecek müıterilerin kıymeti muhammenenin %7,5 niabetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil oJ:na -
!arı icap eder. Müterakim vergi, tanzifat tcnviriye ve vnkıf borç
ları ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi borçluya aittir. ArttJnna ıarlna
mesi 20. 4. 936 tarihine müsadif Pazartesi günü Dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci nrttırması 13.5.936 tarihine mü
sadif Çar§amba günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edile
cek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin %75 ini bul .. 
duğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhUdil 
baki kal~ak üzere arttırma on be"Ş gün daha temdit edilerek 28 5.936 
tarihine müsadif perıembe günü aaat 14 ten 16 ya kadar dairede ya· 
pılacnk ikinci arttırma netices"nde en çok arttıranın üstünde bırakı

lacaktır. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 mcı maddca'ne 
ıevfikan hakları tapu sicillerile ıa bit olmıyan ipotekli alacaklnrla 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu .. 
suile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün zarfında evrakı müsbitclerile birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sic"llerile sabit olmıyanlar aatıı 
bedelinin pnyla~masından hariçkalırlar. Daha fazla mallimat al· 
mak İ&tiyenlerin 934 3195 numaralı dosyadn mevcut evrak ve mahal .. 
len haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan olu .. 
nur. (1926) 

!stanbul Milti Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Bulunduğu yer Muhammen Bedeli 

Lira Kuruı 
Kadıköyünde Y oğıırthane ıoka 6ında Nafia dairesi 

anbarmda saklı yol inşaatında kullanılan 345 kalem 
muhtcHf cinsde alat ve edevat: 2605 81 

Küçük Çekmece gölü ve şimen düfer hattı kenarın· 
da Halkalı Ziraat mektebine ait arazi içindeki taı o· 
cağında bulunan Harap üç baraka ile bir kısımı bara· 
lrnlarda ve bir kısmı Ziraat Mektebinde saklı taı kır· 
mağa ve ocak açmağa mahsus 29 kalem muhtelif cins.. 
te alat ve edevat ve hurda makineler: 452 90 

Zeytin burnu fabr;ltasında mevcut tahminen 2800 kilo mikdarın· 
daki Acitatör, Lokomobil kazanı ve sair hurda demirler: Beher kilo
su (35) paradan. 

Yukarıda cins ve l:ulundukları yerler yazılı eşya parası peşin 
ve nakit verilmek §art ile hizaların daki bedeller üzerinden açık arttır
ma usulile ayrı ayrı satılacaktır.. isteklilerin ve §eraiti öğrenmek is .. 
tiycnlerin 22 '4/936 Çarşamba günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey ak .. 
çelerile müracaat!arı. M. (1815) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pjyangosu 

Şimdiye kadar blnlerce kişiyi zengin etti 

6. cı keş;de 11 Nisan 936 dadır. 

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

veller tertip edilerek ihtiva ettiği bütü- numaralarda iştiraki tazam· 
ınun etmek üzere satıı yapıldığı ve a: ~arlara bilet verilmeyip 
yalnız bu cetveller verildiği işililmekted11. 

Bu suretle yapılan satışlarda Direktörlüguauüzün alakası olma· 
dığını sayın halkımıza bildiririz. 
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ABONE ŞARTLARI 

Mem)!ketimlzde 
Yabancı yerlere 
Posta birliğine ı 
gir'mtyen yerlere~ 

Yıllık 

750 
1350 

180 

6 aylık 

<i20 
725 

950 

3 aylık 

235 
tOO 

Ayhk 

110 
150 

180 

'l'urkiyenin her posta merl<ezinde K URUN'a abone yazılır. 

2 ve 20 knnıor1meli\ ambalajlarda 

bulunur. 

Am.balaj ·ıe kumprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

YAZI VE YONETIM YER/: 

Istanbul, Ankara Caddesi, (VAKiT yurdu) 

Telefon {İdare: 24.370 f Yazı işleri: 2H1S 

Te1grat adresi: KURUN lstanbul 

Posta kutusu No. t6 

ER 
ERDE 

RAYINIZ 

~ ----------------------·---------=' 
Güzellik 

ve 

Sıhhat 

tşte JOLI FAM kremlerinj pud
rasını ve diğer güzellik müstahza· 
ratmı kullanmakla bunları kazan 
dım. 

Az bir zaman JOLl FAM 
kremlerini (gece için yağlı ve 
gündüz için yağsız) kullandıktan 
sonra, yüzümdekj siyah leke ve 
sivilcelerden eser kalnıadığını 
hayretle gördüm. 

Böylece tenim kadife gibi yu
muşadı, tazelendi ve kenrUmde 
dinç ve çekici bir güzellik hi~lt. 
tim. 

Hakikaten JOLt FAM ~üzellik 
müstahzaratımn emsali yoktur. J o i F-_ ...... ,_.,,., 

DAKİK.ZARİF 

SAGL'\M 

İSVİÇRE 

MAMULATı 
Ht11 !Enot ANArıNız 

F-İATf UCUZ 

(V. P. 110) 

il · 
=--- ıı- ·ıı · --r-,\-

1 ~ 

-ıi 
l: 

Gemlik C. H. P~ ilçe yönkurul 

başkanlığından: 
Ademı iktidar ı - Yapılacak İ§; GemHkte Atatürk heykeli yanında 5770 ti' 

ra 80 kuruş keşifli C. H. Parti konağıdır. 
ve 2 - Şartname, keşifname, pi lan ve resimler, Bursa 11 ve GerJI' 

Bel gevşekliğini giderir. Her lik llçe Parti bafkanlıklarına ve Galatada Minerva hanında 32 
eczaneden arayınız. sayıda mimar Bay Abdullah Ziyaya müracaatla görülf: bilir. 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 3 - İş; açık eksiltme iledir. Ve eksiltme Nisanın 16 ıncı pet' 
şembe günü saat 15 de Gemlik Urayında yapılacaktır. 

ıp::m:::::::m:m:nmumm:::nm:::::::::::, 4 - Muvakkat teminat akçesi 432 lira 81 kuruştur. , 
:ı Dr. Mehmet Ali != 5 - istekliler o gün teminat akçesinden başka huıuıf şartı'~ 

ı !! B L' _
1 

h i~ mede kendilerinden istenilen fenni ve mali ehliyetnameleri göste' 
:: ev llje mu e assısı :: mek mecburiyetindedirler. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==Kö~ü~~Em~hübnTel:ftM5~ 6 y ı· k k' W~ &lm:=-::=w=:mmrr-rmı=•aam• - apıya azım um, ıreç, taı ve tuğla Partice temin o 
m tur. 1615 



işte yeni bir 'iddia 

Kadın erkekten üstündür! 
Deli mi istiqor sun uz, saqalım .. 

Daha dune kac~ıı di.iııya nıem 
leketlerinin hemen hepsinde ka 

dmm hedefi. erkekcğı: ı~ıi.isa \' ol 
tnaktr. Bugün de hiı ~ok nH:mle 
ketlerde kadın 'aı hu hakkı temin 
için çalışıyorl~r. Geu; i t rnn~a 
Avmpanm en ileri memlrketleri 
arasmda sayılcıığı halde, kar1 ır ·ı 

henüz intihap hakkı veriln ı eıı.i~ti 
Fakat bunun sehehı Fı:ımw1 Ka · 
dınının hakkını tanımamak is • 
teği değil , fakat kadının reiime 
dü~man olan unsmlarla bir.ıiktr 
haı·eket i ihtimalidir. Ote taraftan 
bir çok mE:mleketlerdl' karlmm 
tniisavat h::tkkı yahıız ta ıı ıııırnık 
la kalmamı~ kadın hu t:rnnnamn 
biitün ha~1at şuhelerimle hi rleş · 
trıesi ve gcrçekle~ınesi için çalış -
nuş, mii~avat fikdni maddi ve 
ll1anevi hakrm hu elan yaşatnıağa 

ınuvaffak olmuştur. 

Fakat karlının erkele müsavat 
tnerhalesinde ve seviyesinde dıur 
ınanıak fikrinde olduğu şimdiden 
göze çarpıyor. 

Yani kadın biigi.inkü seviyeye 
'7:u-clriüan sonra bir adım daha 
'ltıp erkekle yalnız müsavi değil, 
fakat erkeğe üstün ve her bakım· 
tlıaru en eğe !aiR: ol uğünu sôyle
llle,ı1:e ve göstenneğe başladı. 

Hatta bazı İngilizce gazeteler 
kadınların üstünlüğünü isbat ede
cek neşriyatta bile bulunmakta • 
dırlar. 

Bu neşıiyatın ileri ~iirdüğii 
deliller arasında en fazla göze 
Çarpanları şunlardır: 

Kadının bünyesi erkek bünye 
sinden daha kuvvetli ve daha d~ 
Yanı kir dır. 

El'keğin adali kuvveti belki dP 
kadınrn adali, kuvvetine faiktır. 
~akat iklim şartlarına, hayat güç· 

lükleıine dayanmak ve mukave -
met etmek bakımından kadının 

bünyesi erkeğin bünyesinden çok 
sağlamdır. Bir kadından doğan 
üç, dört, beş erkeğin nadiren ya~a 
masına mukabil, ayni şekilde do· 

i'ran kız çocuklnıınm yaşaması na 
bunu isbat eden deliller arasın -
dadır. 

Sonra tabiatin bütiin dişi nev 
ini korumaya ekeği korumaktan 
ctaha fazla ehemmiyet verdiği de 
apaçık görülüyor. Türlü türlii hay-

vanlarda erkek, dişiden daha gös 
ter işli, ve ·daha süslü püslü görü 
nür ve bundan tabiatin erkek nev 
ine daha fazla itina gösterdiği 
zannedilir Hakikat böyle değil 
dir. Tabiat kadını koıumak ve 
tehlikelerrlen siyanet etmek iste -
rliği için onu az gösterişli yarat · 
11 • ''c tehlikelere hedef yapma
ını:-.t 11' . 

Karlının kafa bakımından da 
erkekten yüksek ve erkeğe üstün 
olduğunu gösteren deliller vardır 
Gerçi kadınlar arasında erkek -
ler kadar dahiler yetişmemiştir. 

Fakat kadınlarda yaşayışa a~t en 
miihiın meseleleri hallettikleri 
halde erkekler bu emseleye hfıF 
yanaşamamışlardır. 

Giyiniş meselesi bu hayati me 
selelerin en milhiınmidir. Kadın • 
lar bu meseleyi halletmişler. En 
uygun, en sıhhi ve en gü · 
zel gıyınışı buldukları halde 
erkekler hala en uygunsuz, en 
gayıi sıhhi, elbiseleri giymekte 
devam ediyoı·lar. Bu yüzden ıkı· 
myor, sıkılıyor, ve türlü türlü ra · 
hatsızhklara uğnyor, fakat akıl • 
larını bsışlarına toplayıp rahat gi
yilir-, rahat~kanhr, mhat-yıkıinır 
rahat ve kolay d€ğiştirilir bir gi
yiniş tarzı bulamıyorlar. 

Galiba bu gidişle erkeklerin 
bu mühim, bu hayati meselesini 
de kadınlar halledecekler ve bu 
sayede erkekler de hürriyete ve 
rahate kavuşacaklar. 

Kadınların erkeklerden üstün 
olduklannı isbat için şimdilik ile
ri sürülen deliller bunlardır. Gün 
geçtikçe bu delillerin çoğalaca -
ğmda ve günün birinde erkeklerin 
de bu üstünlüğü kabul edecekle . 
rinde şüphe yoktur. B. D. 

kadınlarını tem•il eden, fimcli de Berlin olimpiyadına hazırlanan: Fhylli. 
Harding 

Almanların en ümit bağladıkları atletlerden Hans Heinrich Sievert 

Olimpiyadlara. hazırlık 
Dans müsabakaları da yapılacak! 

Berlin olimpiyadı hazırlıkları, dö· 
nen rivayetlere rağmen, bütün hızile 
devam etmektedir. Amerikalılar Al -
manyadaki oyunlara iştirak için bU
yük bir Transatlantik kiralamışlar -
dır. Bu gemi temmuzun on beşinde 
Nevyorktan hareket edecektir. 

Olimpiyatlara otuz Çin talebesinin 
iştiraki de kararlaştırılmıştır. Bun -
lar gösterişler e.sııasmda Çin boksün
den de nümunclcr vereceklerdir. 

Olimpiyatların güzelliğini arttır -

Yarın yapılacak lik 
maçları ptogramı 

Fener stadı: 
Alan gözcı.iMü: Sait Saltıhattin. 
Altınordu - Kasımpaşa A takım 

ları saat 12 hakem: Saim 'l'urgut. 
Suleymanıyc - Eyüp A takımla

rı saat 1~,45 Hakem: Ahmet Adem. 
Yan hnkcnııeı ı: Şeref, !<:Sat. 

Fcnerbah!ic - Vefa A takımları 
saat 15,:-30 hakem : ~adi Karsan. 

r rcf stadı: 
Alan gözctisü : Halit Galip. 
l:.>e) ıerbcyı - Dobanspor A takım

ları saat 1:.! hakem: Halit Galip. 
tstanbulspor - Beyköz A takım· 

lart saat ı~ .45 hakem : Cafer. Yan ha
k<.'rnleri Samim Talu, Bahaettin Ulu 
öz. 

Bcşikta.c; - Hilal A takımları saat 
15,:..ıo hakem : Suphi Batur. Yan ha
kemleri: ~aiı . '\"Pvzal 

Taksim stadı : 

Alan gözcüsü: Şazi Tezcan. 
Sumer - ı."'eneryılmaz A tAkımla 

rı ~ant 11.30 hakem: l. Muhittin A • 
pak. 

f;alataı:ıarnv - A nndolu A takın' 
ları saat 13 hakem: Şazi Tezcan. 
Yan hakemleri : Halit Özbaykal, Tah-
3in. 

Glineş - Topkıı.pı A takrmfarı ı:ıaat 
14,45 hakem: Sabih. Yan hakemleri 
Hayri, Mehmet Ali. 

. 
mak için olimpiyada iştirak edeceJt 
bütUn milletlerden en iyi dansçılarını 
göndermeleri de rica edilmiştir. Bun .. 
lar arasında da bir müsabaka yapıla .. 
caktır, 

4 :ı;: 11-

Berlin olimpiyatlarına iştirak ede4 
cek Türk spor kafilesinin mihman • 
darlığını eski güreşçilerimizden Dürw 
rü yapacaktır. Bcrlinde bir vazifede 
bulunan Dürrü mali'.ım olduğu üzere 
1924 Paris olimpiyadına giden güret 
kafilesine dahil bir sporcumuzdur. 
Ve Paris olimpiyatlarında vasat siklet 
güreş müsabakalarına da iştirak et • 
miştir. 

Di•k atlet (BerlinJe olimpiyQd. 
meydanında dikili hey_kel· 

lerJen biri.l 
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ilkbaharın bluz ve kostüml Faydalı Bil~ter 

PARt8 

dikkat edin 

BI0.1u kOstUmler bu Hilenin moda-
11111 tefldl ediJorlar. Bqb küçlk bl\
yilk bUtiln Awupa .-Uı.riıade pyilen 
buıılardır. Gesea 1ene pek nvilen ve 
Truakar namı verDen usan cebttl ko.
ttlmter attık dolap ctOtdurmaktan bqb 
bir.,. ,ualmyor. 

loldm ... : 'lanmta8k nüte Jln 
Jn=·111 1914'"• Bolero ,......iri 
Ollmtle tık W. kaattlm. Bu 1reetftna1e 
~ .... kOJJl.ıak .... p. 
JIWIUlr. 

kenarJanna ince..,.. bir ıent nane
dilmMi lhmadır. Bu ~e ekseri
ya Taft yahut Pikee kwuaıtan bl0% ci· 
yitir. 

Ortada çerçeven resimler: Koyu 
penbe " omuzlan meneqe rencindeki 
blts koyu meneqe reqin8e yOn ku -
lbaftan yapdmlf bir kostümle .pek tık· 
tır. 

Salda: Önl ,alı1it lüoçya renkle
rinde ,an lmmqtan Japdmıı lıport 
koetllml eberiyetle ..._, balattan 
blls1ada tndla eclllm'Utdr. 

Balık yemekleri 
Memleketimi.dn her tarafmda tada 

su yahut denis bahldan_ boldar. Faır-. 
bizde bunlan yalmz ııkarada fllaut tr 
vada zeytinyağı içinde kızartırlar. H ... 
buld bahk yemekleri muhtelif çeıitld' 
üzerinden yapılabilir. Soluk hazırlan• 
DUf balık daima bqb bafka IP.zette • 
dir. 

BALIK KOTLETI 

Bahir kotleti için daima bi,Ulr 
lar tercih edilmelidir. EneJA 
bap kesilir; soma munlupnca o 
dan ildye tabim olunur. Kılçıkları 
kanhr çıkarılmaz bu ild parça eJ 
umetinde parçalara balilntlr; tatlaal 
Bir bez ile suyu çıkanhr ve llaerl 
limon s6rülilr. 

Bir kiıe içine ild yumurta Jarırlad 
Ud çorba kqıtı iyi unla &UaeJce 
tınlır. Limon aiirülmUf balık pa 
bu yumurtalı un içine batırılır ve 
yalile tavada kızartılır. Y enclill 
man Uzerine limon ırkılır. 

BALIK. SOGUŞV 
Sövilı yapmak için balık ~ 

parçalara kesilir. Evvelce tuslamn&t 
biber taneleri çltlenbik alacı yap 
lan - dart ~I yaprak bir litrt a.ı 
ile kaynamı! suya atılır ve 20 da 
kaynatılır. Pişen balık parçalan dı ..... 
çıkanldrktan ıonra ıuyu bir ıUzgeCll 
ıbWUr. Suyun içinde varrm litre bt 
lık suyu için iki çorba kaplı un ve 
çorba kaşıtı da terevait ilbe tdilir 
bir tahta kaşıkla on dakika bdar ha 
att9 üzerinde lran,trrıhr. Ateşten aJdl 
dıktan sonra içine. bir limon ıdntır. 
ru da pa~aJanmrş mavdanoa na., 
lir. Bu da evvelce bvnanq balık plf 
cıalarm'" ........... •'-"• ~·"'1r .f1C\ 

Ctl(lier - Bıeao11,, C. B. morliasını taııgan koton oe 
ınal2ernegi fercila etliaia I 

Rnlı:Jirl rteme•ıı n gtln .... tlllrile solmas, prllma ve gevwemes. 

~ .. ,..eaC!eukf: NIKOLAIDI EFTIS 
hlttelıld • 8.,otha, btildll caddeai 204. Telefon: 41862 

.Aoeupada eo Wlflatı Bayanlar! '* - -~1-1'*7 - ..... - -=-

Çocuklara nasıl hakmalıgız? Bilir misiniz? 

C1 o1aD sebee V8 ..,..ı.ı. hiaat kon . j 
'"" eder. ~ala kODHnr tifelc• 
rini birden alamadıp takdirde birer bi· 

rer alır ve banlar senelerce yUs elli, iki 
yüz tane olduktan sonra bir allenlrl bU· 
tUn kıt ihttyacı olan sebze ve mey• 
va kon1erveleı1n, k&fi gelir. 

Ev konseneciliji pek Mele ye pek 

kolaydır. Bunun için bu ~ memle • 

ketimizde de yapılmaima gayret edil • 
melidir. Bilhaıaa fıtaabulda oturanlar 

ıebze ve meyva menlminde meseli on 

gün kadar Bur1a1a ıiderek orada bu • 

lunduklan mUdd~ ailenin lhtyacr o • 

la.., lıonJerveleri ~ yapadana 1lem •i • 

yartt hem ticaret kabilinden pyet iyi 

ve pek de 11cuJ ve iktısadt btr 19kf1de 

evJ .. :Ci idare etmit olurlar. (•). 

Evini bir tara(tan bayl~ce ikttaat!t 

bir ,ekilde idare eden bir m11n diicr 
taraftan da cocuklannm taJhn ft ter • 
btvesine pek bU;Uk ftlnı «llterlr. 
COCUKt.ARtMttl N451L.8AKA. 

CAÖIZ? 
Yeni dofenlar ancak üç dart hafta 

aoma m'ıneden \eantr ve ana sUtU 
pompa ilt cıkanlu, .ı.eıue konur; be • 

bek--~~ .Ut •efe ahltırlkr •e •'·j 
tı av bebekler tamamne inek ıfttfle be.-
...,. Ayni nmailda her eh bnyo .. 

it aı ~""taJJaman ıOtlerl ..nur, n 

nıınıa:1amuı 117ku uJUID&larma salı • 
plır. 

Altı aJ ...,. ılık " laafU ..un. 
bl yemele bqlarlar. Ditlerl çıbuık a • 
nre iken eJlerine IOJUlaml bir havuç 
nrlHr •• bwıanla bem oynarlar hem de 
havucun auyumı _..ıer. Bu tuntle 
kqman dlfetlerlal taldn ederler ve ı • 

mmafı atrenırter. Yanı :ravaı keneli· 
lerlne ıUt içinde bialdlit verlUr: elma 

esmesi pitirillr, çiy haYUS rendelenir " 
pyet ince rendeJenmit c..U ve fmdık 

ı~ı. portakal ıuyu da bunlmn bafhca 
ııdalannı tetkU eder. tts dlrt dalda 
kaynamq ,._urtanm yahm 11mı da 
bebekler için pek mapddldlr. ltahltlı 

ctbl lremlk hutahklanna 1rarp baala • 
ra bahkyafı nrmek pek taYllye olu • 
nur. 

Yeni Moda Mecmuala 
GELDil •• 

• Alman70lltılti B•7# .. waafnin 
lllı6altııre oe ,_.. aifl olan ,,.,. 
.........,.,. H pat7on1.,, W .. 
,,_. allWar .,/ecele siHlll,.,,,,. 

alonumuzdan geçer 

1 Ba mecmaalan ılrilala çok •le· 
• .:ec ...... s I Salon memuremla ıin 

tltNilWsizahab~. 

S..ı - ı - ı,. War. 

ÇOCUKLAR TARTILMALIDFR 

Bebekler pek akı ballanmallar, lro'• 

lannı aerbelt hareket etdrlrler. Kendi
lerini trmaklarile ttrmabyan bebekle • ----~--·-------------ı-----. ....... -
rln elleri bir mendl1 ne ballanır. Bun • natalmalıdlf. Yamurtanm ala katlyyen 
lan mUmkUnse bir yıpna kadar her sGn veriba-.elidlr. 
dofru bir teradde tartmık •e bOJf • YHID': tlcak havalarda bu kflçUlderı 
.fUkJeripl teabft etmek 1lmndır Bir n· çml pplü ban n cUnq altında bı • 
"mdın sonra her haltı t"rtw!.ınüıılar. le~ ı bu ıuretle de bUy(lmelerint 
<:oeukt.n ~ ıltı YlltTN it-dar melr dikkat etmelidir. Dahi bu 11fte Çocuk· 
sflttl ...._udir. Silt daima enYlce ~ lara •bahlan telam ••rm.ıt •• ıe-
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Kanlı Kazanova! 
•Ka~ınmı 
•frkek mi• 

Aşk Uğrunda Kendini Feda Eden 
Bir Kalırarİıan, Bir Şövalye! .. 

za gelip Lester'i kocam ıanarak f 
öldüren odur!,, 

Bu üade üzerine zabıta Rosen· 
feld'i aramağa başladı. Onun hak 
kında alınan malumat, canlı bir 
Kazanova oldıı.ığu idi. Bu adamın 
Bullok'un evine girdiğini gören -
ler vardı. Fakat kendisi ortadan 
yok olmuştu. 

Telgraflar, telefonlar işlemeğe 
başladı. Rosenfeld'in şekli her ta
rafa verildi 

Rosenfeld her yerde aranaığı 
halde izi bulunamıyor, fakat ona 
dair bir sürü malumat elde edili· 
yordu. 

Müdafaa a vukatlan Rosenf el r 
d'in bayan (Bullok) a fışık, fakat 

katil olmadığını ileri sürdüler. Bun 
lara göre katil, bayan Bullok'tu 
ve Rosenfeld sevdiği kadını ku~ 
tarmak için cinayeti üzerine a lI · 
yordu! 

Müdafaa avukatlaıı telliyerek 
pullıyarak işlemi~ler, ve bayar: 
Bullok'u ittiham etmişlerdi 

Bayan titriye titriye bu ittiham 
lan dinliyor, şa.~rnyor, ve kekeli
yordu. 

Kapıyı çaldım. Kapıyı açan iri ya• 

n adam üzerime atıldı. Döğüşme
ğe batladık. ikimiz birlikte yere 
düttük. Bu ıırada bir el ıili.h atıl
dı. Kimin attığını görmedim. Son
ra kafamı kaldırdım ve bayan 
Bullok'un elinde bir tabanca gör· 
dilin. Tabancayı bana uzattı. Ben 
de tabancayı aldım ve kottum. 
Bayanm silahı attığını zannetmİ· 
yorum!.,, 

Herkes hayret içinde kendi 
kendine soruyordu: 

- Bu aaam sevdiği bir kadmr 
kurtarmak için kendini ileriye mi 
sürüyordu? 

ıe 
Facianın kurbanı Lester Ston. 

Müdafaa avukatlarının tezj 
Rosenfeld'i, şövalyelik yapan ve 
aşk uğrunda kendini feda eden 
bir kahraman haline getiriyordu. 
Tez işlenmeğe müsait olf.Uğu için 
avukatlar, Rasenfeld'in itiraflan· 
nı çürütmek ve davaya yeni bir 
istikamet vermek için ellerinden 
geleni yapıyorlardı. 

Fakat bayan Bullok'un Lester'i 
öldürmesi için hiç bir sebep yok· 
tu. Bu adam ancak kocasının dos
tu idi. 

:: tBSTER STON 1935 senesi 1 
·f h: ... 

fı' 'lll 26 nisan günü öldürüldü. 
, İ{endisi genç, yakışıklı, evli ve 
" 'ahtiyar bir adamdı. Bir zaman • 
' r futbolcu idi. Daha sonra bok. '' i oldu. Boksörlük alemind~ bü

. ,§iihret olmağa namzetti. 
akat anası bu işle meşgul olma· 
~ istemediği için şöhret ve ser. 
h istihkar etti; boksörlük-ten 

a<:geçti. 
~ 1935 senesinin 26 nisan günü 

enkanm Altanta şehrinde u -
llıni bir tatil günüydü. O gün 
~er'in kansı akrabalarına git· 

~ti. Kendisi yalnız kaldığı için 
~ı. l d rn arın a oturan Bullok'un a. 

1, ttımanına gitmeğe karar verdi 
~ e 'Sitti. Eve girdiği zaman, hava
~ bir gerginlik hissetti. Bayan 
~ -tlok ona kocasının banyo daire· 
ı~de tıraş olduğunu söyledi ve 
;ster evin yabancISı olmadığı i
~'tı Bay Bullok'un yanma gfrdi. 
~.ttllok, vaziyeti saklamadı. Aile 
~sarsıntı geçiriyordu. Bullok 
~ ~anç bir adamdı ve karTSI çok 
~ ~ıp bir kadındı. O gün kansı 
~den çıkıp gitmiş, saatlerce son
~· gelmişti. Kan koca kavga et· 
~~er ve Bullok kansından ayrıl. 

gaı karar vermişti. 

~ster ara bulmağa çalıştıysa da 
~ affak olamadır. lmkil.n yohiu. 
~trı bu sırada apartıman kapısı 
~tndı. Bullok kapıyı nçma~a koş 
~ k istedi. Fakat Lester arkada· 
t tıı tıraşını telrnıillemcdiğini gÖ· 
~~k kendisine müsaade etmesini 
~ ıverek açmak için kapıya biz -
t gitti 
~ li'akat kanıyı açar a~maz bir 
~ ~ el silah bo<=andı. Bullok he • 
en kostu. Korkunç bir manzam 

>e karnıla.5f,ı. Lester göğsünden 
ediği bir kurnunla yere yuYarlan

' kan içinde yüzüyor; kansı 
~l'kodan gözleri frrlaım~ bir hal 
baş ucunda dunıvordu. 

~ perhal zabıta.va haber verildi 
İlıc;.,t T -gt ''} " t" "" ~ er o mu<: u. 

> ~nhkikat h~cla<lt. Katm rörPfl 
ı~"t'U. Zabrta bir tek in ucu eld<' 
~ f>rrıet'1~r:tı. T ~~ rnm'~,..,,,,e1 ht .. 
anıdı. Hayatında gizli kapaklı 

hiç bir şeyi yoktu. 
Bullok ile karısr da isticvap e

d~ldiler. lsticvaptan anlaşılan bir 
şey varsa şuydu: 

Bayan Bullok o gün sokağa çı
kıp geldikten sonra telefon cal - • 
nuş, Byan telefona koşmuştu. Ka• 
dm telefonda kendisile kon~~na: 

- Aman bir şey söyleme f di
ye bağırmış .. Kocası telef onu elin
den kapıp kimin telefon ettiğini 
anlamak istemiş, fakat buna im • 
kan bulamamıştı. 

:Mister BuHok ifadesine şu söz
leri katıyordu: 

Kolu kelep~eli Şövalye: 

- "Katil Lester'i değil, beni "ı 
öldürmek istiyordu. Katil Midt-r .. 
Moray namında bir adamdır. Bir 
zaman önce kansile tanıştım. Gö· 
rüşüyordük. Kadın kocasına ben· 
den bahaetmiı, kocası bu yüzden 
şüphelenmit ve onu da heni de Ö· 

lümle tehdit etmi,. Bu kadının 

kocası beni tanımadığı için Leı • 
ter'i öldürdü.1, 

Rosenf eld türlü türlü Ganges 
ter teşkilfıtile alfı.kadardı. Türlü 
türlü çetelerle beraber çalışan bir 
adamdı. 

Ancak haziranın son günü Ro
senf eld'i N evyorkta yakalamak 
mümkün oldu. Nevyork zabıtası 
ayni adamı, iki zabıta memurunu 
ve Singer namında bir birahane 
sahibini öldürmek suçlan yüzün· 
den aramakta idi. 

Bütiin bu malfımat bir ip ucu 
teşkil ediyordu. 

:Madam Bullok kocasının ifa -
desini teyid ederek şu sözleri söy
ledi: 

- Silah atıldıktan aor..ra pen· 
cereden baktım ve Moray'ın koşa 
ko§a gittiğini gördüm! 

Moray tevkif edildi. Fakat 
yapılan biitün tahkikat bir şey ifa
de etmedi Ye kendisi serbest bı · 
rakıldı. 

KatiHn bu adam olduğunu gös· 
terecek hiç bir şey yoktu. 

!şin ip ucu muhakkak madam 
Bullok'un elindeydi. Fakat ma · 
dam bir şey söylemiyordu. 1\Iada
ını sıkıştnınak icap etti ve ma&am 
itiraftan haşka ~are bulamıyarak 
anlattı: 

Rosenf eld yakalandıktan son. 
ra kendisine evvela Lester'in kat
linden bahsolundu. Katil inkar et· 
ti Ye Lester namında bir kimseyi 
tanrmadığını söyledi. Bunun üze. 
rine Bullok'un evinde vukubulan 
hadise kendisine naklolundıu. Ye 
o zaman: 

"- Evet, dedi1 bayan Bullok'u 
seviyorum. Onu kocasının elinden 
her ne bahasına olursa olsun ko· 
parmak istiyordum. Bunun üz& 
rine kalktım. Evine gittim ve kar· 
şıma çıkan adamı vurdum. Dahe 
sonra aklım ba§ıma geldi ve kaç. 

- "Dün öğleden sonra Ro!en· tım.,, 
feld n<ımında bir adamla gez-tim. Rosenfeld bu itirafım yazı ile 
Kend=ain1 bir ka~ ımü önce tanı . vennekte de çekinmedi. Bunun 
mı~tım. B .. ni ıevdi~ini ıöytüvor lizerine Nevyork hükurnetind~m 
ve lcan ··ı~·ıe kac:!'rr:rnr istiyordu alman rnUsaadc He Atlanta'ya gö. 
Ba~ımdan aıwmağa çahş!ım. M:.ı- türüldü. 
vaffalc olaml\dıM. Kocamla gö - 7.ahrta mnvnff::ık o]dıığuna ve 
ru~n,., heni el'n-'~" "''""'e)l. .. 11 ıö·· müthi~ bir cnniyi yakal:ırlıi!ına kani 
ledi. Ko .. anu ıcvrli~lmi ve 1<en'1i nbrak hı! nr1Ji•·f''-T<) ,1,,~rr(ltti ve vaka 
stn"en l'\••r,1.,.,~Jc fatcmedi~ımi A8··· [Hnl o znman başka bir mahiyet 
ledlm. Dlnlcmdei, Aparlımn.:ıımı- nldı. 

Rosenfeld vaziyetin bu istika 
meti almasından istifade etti ve 
yeni iddialar uydurdu. O zaman 
Bayan Bu11ok bütiin bütün sa~ır
dı. 

Gerçi Rosenf eld bayanın katil 
olduğunu açıkca ~öylemedi fakat 
hadiseyi şu şekilde anlattı: 

"- Bayanm evine gitmitti"" 

Bununla beraber müdafaa mu
vaffak olmuştu. Mahkeme caninin 
itiraflarım hasıraltı etti ve bunları 
jüriye takdim etti. 

Jüıi heyeti itirafları gönneden 
karar veıınek mecburiyetinde kal 
mıştı. 

Davayı jüriye takdim eden 
müddeiumumi muavini Hudson, 
Rosenfeld hakkında idam cezası
nı istedi.- Lütfen ıagılayı çevlrir.i• 

Müatuna c<Uibui olan kadın: Bayan Francu Bullock. 
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Dil YAZILARI Zeplinler birer ôliinı 
tuzağı değildir ı 

"Erkek,, Anlamlı Kelimeler 
"Homme, Homo, Uomo, Ome,, 

HOMM~ 

''Dictionnaire etymologique de la 
langue française" bu kelime hakkında 
şunları yaLıyor: 

"Homme. - Latince "homo" nun 
mefulubihi olan .. hominem"den. Latince 
kelimenin muhtelif şekillerine göre he -
men her yerde mahfuz kalmı~tır. ital • 
yancası - Iatince "homo" dan - "uo
mo"; İspanyolcası "hombre"; eski pro • 
vansalcası "ome,, ..•. il.'.:h. 

''Eski Fransızca ''huem·· nominatifi. 
«homme» kelimesi üzerine kurul;;an ve 
gayrimuayyen bir zamir rolü oynıyan 
"l (h) c.m" şekli önünde kaybolmuştur. 
Bu yeni şekil de almanca «man» kelime 
sinin nüfuzu altında inkişJ.f ederek hı:· 
gün ''on" ve .. l'on,. olmu tur. 

«Fransızca "cım" ve Cermence "man" 
kelimeleri "İstrasburg yemini'' ndc mev 
cuttur 

« "Homme" kelimesi l•ı.lk fransı7.('a 

smdn ve patı.ta tal5ffuzlarıncla "koca" 
manastnı 18 inci arsırda cıJmıştır.» 

Şl'1 izahat gösteriyor ki k~limeyi, yal
nız bugünkü Fransızca şeklinde değil. 

Latin, İtalyaıı, isp:ınyol ve provans:ıl 
ek illerinde dahi tal.ip etm. k ı; umd.r 

ilk önce en son ıekli olan Fran .. ızca· 
cmın ctimolofk an<'liYine rir·~ .. Jim: 

Kclbıcnin b2ş tarcıf n4Jki (h) Frnr -
sııca la ok·ın-az (h) dir. Bu ke1imcce 

kııyr.aım·~ oh'1 aıın l.öktin bir hatıras ı 
gibi sayılabilir. 

K:-li:ıede yanyana iki < ın) k<':t'"O!H' 

r.öze ça:-pl'l'akt, dır. Tür!: fonc ik ka -
nununa nörc bunbr 'an l.ıirinin uzatma 
roli •l: { ') olarC'k alınm;ısı l5zımrlır. 

nu nc-1 ·~ı .. rı nüz önünde tutarak ke 
lir:ı. ,·n e'İ""l"ı"': k ~+liri y;ı·~lrm: 

(1) (2) (3) {4) 

(oh og om + e ) 
( l' Oh: I~uvvet ve kı.ıL.rc anlamı • 

nı iiz.: •ne <>larok temsil eder. birinci de

rce: pren'"İpal l:ökti'r. 
(2) Oğ: Kök nrJ r-ını t?mamhyar 

ve isi-nlcndircn elemandı~. 
( 3) Or.ı: Kök ı:ır•l:ıırıl"'ır. ta .. l:Ok ey 

lcdi" i sü;c VC}'a olıjeyi gÖ'"terir. 
(4) E~: Kc'·rn.vi t~\in ve ifade c • 

den ve isimlendiren ektir. 
Ru analize göre, kelimede şu iki kıs 

mı ayırabiliriz: 

1. - Doğrud<1n doğnıyrı k\lvvet ve 
kudret anlamını ifodeye y rıyan un -
surlar: F.n başta kaynaşmış bir ana 
kök olau (o~). onu iızerine al n ( ob) 
\'C bunu ifade ecl.en (oğ) ile (ot:oboğ -
ohoğ). Bu unsurlar sadece kuvvet ve 
kudrel anlamına gelir. 

U. - Süje veya obje ifade eden 
(om) unsuru ki bunun yukarıki kuv • 
vet ve kudret a:ılamını benimsemesi de 
sondaki (eğ) ile ifade edilmektedir. 

Bu halde (oh + oğ + om + eğ) şek 
li şu değişmelere uğrar: 

a) Ba~taki vokal dii§er. 
' b) (Oğ + om) elemanları arasında • 
ki vokal dü~erek iki eleman kayna ır ve 
(f) kendisinden sonra gelen (m) §ek -

lini alır. 
c) So-.da.ki konson düşer ve onun vo

kali olm (c) de okunmaz (e) halini a
. lır. 

İşte bu değişmelerle kcJimenin al -
drğı en son morfolojik ve Ionetık şekil 
(HOMME) olur. 

(HOMME): Kuvvet ve kudret ken
disinde pulunan süjenin adıdır. 

Not: l. - Kelimenin aslında (top -
rak mahl(ıku) mana:sma geldiğini ya • 
zan Fransız <h:cileri vardır. Bu mana 
dahi etimolojik §ckilden çıkarılabilir. 
Bunun için, baştaki (oh) prensipal kö
küne "'toprak" anlamını vermek kifayet 
eder. Bu halde (ohoğ) toprağın ismi ()4 

lur: (om) bu toprağa mensup bir süje 
anlamına gelir ve kelime "toprağa men 
sup bir süjenin adı .. diye de manalan
dınlabilir. 

Not: 2. - Kelimenin do~rudan dof• 
nıya (adam) anlamına olan şeklinden 

tü·kçe• e şu üremeler vardır: 
I. - Oma: Akraba. ırk nesil; 
il. - Omağ: Akraba, aile, ırk, ka -

bile, nesep, nesil; 
III. - Omak: Akraba, aile, ırk, ka· 

bile, nesil; 
IV. - Omrak: Akraba. 
Not: 3. - Kelimenin lat\ncesi olan 

"homo", 1talyancası olan "uomo" Te 

provansalcaşı o1an «ome» sözlerinin eti• 
moloJik şekillerini «homme» ile karşı -
la~tıralım: 

(l) (2) (3) (4) 

I-Iomo : Oh + . + om + oğ 
Hoınc : Oh 1- • + om + oğ 
Uo:no : Uğ + . + om + oğ 
Omc : Oğ + . + om + eğ 
Got ülüyor ki kelimeler hep bir asıl· 

dan ve bir anlamdadır. 
( l) Oh, uğ, oğ: Ana kök veya onun 

yerini tutan birinci derece prcnsipal kök 
tiir Manası "kuvvet ve kudret" tir. 

1. - Büyük Türle liıgati "Çağatay 

lehçeıi"; Pavet de Courteille liı • 
;ati. 

ll. - Büyük Türk lugati "Çağatay 
le!ıçesi"; Pavet de Courtcille lu
gati; Radlof, I. "Çağatay ve Uy -
gur lehçeleri". 

111. - Büyük Tüı-k luı:nti ''Çafatay 
lehçesi"; Pavet de Couteille lu • 
ıati; Radlof, 1. "Çağatay ve Uy

ıur lehçeleri". 
iV. - Tuhfet-üz Zekiye. 

(2) Oğ: Yalnız prensi pal ker'ı<Ün ya
nına gelen bu tamamlayıcı eleman. 
Fransızca ~eklinden ba§kasında yoktur. 

(3) Om: Süje gösteren bu eleman 
dört kelitr.enin hepsinde de birdir ve 
bir anlamdadır. 

(4) Eğ, oğ: Kelimeyi tamamhyan 

son ektir. 

Bu yoktur. Zeplinlerde bi..: 
elde ettik 

~ HinJenburg balonu hareket ederken ve yolda, (kÖ!ıede Dr. Eckener.) 

Son defa imal edilen L. Z. 129 Halbuki o sıralarda Amerikada Zeplinlerin tam bir teket11Il1~ 
Zeplinile Büyük Okyanosu geçe- bazı kimseler şahsi teşcbbi.islerile derecesine getirilebilmesi kolaY ~~ 
rck Avrupac!an Brezilyaya giden ~ri~ti~l~ri tccrüwbelerde muvaffa. iş ol~amıştır. (Kont Zeplin~ ~}: 
doktor Eckener bu büyük ıeyahati kıyetsızlıklere ugradılar. Bu husus yaptıgımız uzun mesaf edclo 1,. 

hakkında bir makale yazmıştır. ta bir fırtına esnasında parçala - uçuş esnasında bir takım zorlu~~ 
Çok alakalı bulduğumuz hu ma- narak bir çok kişilerin ölümüne lam u~rı-adık. Dünyanın en biİ~:} 
kaleyi okuyucularımıza tercüme sebep olan (Shenen doah) tecıi.i- bir vapuru olan (Normandı~ 
ediyoruz: besnii hatırlamak kafidir. (Ak . Fransa, (Queel! Mary) tngilte. Dört kelimenin dördü de, geerk mor• ~ 

folojik ve gerek semantik bakımından Bu satırbr gazetede çıktığı za- ron) ile (l\fakon) balonlarından için neyse L. Z. 129 dahi AJnıtıI1~e 
biribirinin aynıdır. Hepsi de ''kuvvet ve man dünyanın en büyük hava ge- birincisi cıc Atlas denizinde, ikin· için odur. Bu vapurları göriiP ··w 
kudreti haiz olan §ahıs" anlamını verir misi olan L. Z. 129 Zeplininin Ccnu cisi Okyanos denizinde harap ol onJan yapan mühendislerin Y11 

, 

ler ki "erkek,, fikrinin ifadesinden iba- bi Amerikaya ilk seyahati bitmiş o- mu~tu. sek kabiliyetlerini takdıir etnıe i 
rettir. lacaktır. Som·a gemi Şimali Amc- Büyük Britanya (TI. 101) zcp mek müminin değildir. O gerdle~ 

Not: 4. - Kuvvet ve kudrefn süje- da Tl" 
rika ile Almanya arasrncla hava !ininin (Beauvais) civnrmdn ga yapanlar eserlerinin karşISin • JD 

de temerküzünü anlatan (r) elemanı v 
bu kelimelerde yoktur. Bu bakımdan münakalfıtmr tesis etmezden ev - yet feci bir şekilde uğradığı f elfı sil bir gurur hissederlerse be~ j, 
bu kelimeler anlama "er" ve "erkek" vel Avrupa ile Cenubi Amerikn ketten sonra bu ti.irlü hava gemisi L. Z. 129 karşısında öyle bir ıftır 
kadar kuvvetli surete del.llet edemi • arasında daha bir seri tecrübe u- yapmak tecrübelerini bıraktı. har duyanın. Büvük Atlantik l(ı\, 
yor demek olur. çuşlarr yapacaktır. Bütün bu hadiseler hava p-emi t3wnı olan Edgar Britten sefere C•ae 

t. N. DiLMEN L. Z. 129 Hindeburg Zeplini si teşebbiislcrine zarar c:etirmiş - trgr zaman neler duyarsa beJl et' 
~~~~~-a~k~a~t~~ .. ~d~f~~~k~di~.~~k~t~.-l~k~-a~d~mın~~k~ .. ~~t~ıl~tN~~u~n~d~a~n~h~~~s~e~d-il~ havadaseyahatclmekiçinba~3 ti~Birçokhlnısclerzep~nlericiP ''Hindenburg\u~vadaida~~ 

r . mu a aa en no m w.ı, ·~ 1 k 1 t kl ,0 _ . m - b 1 rl - 1ıarı naza.nnt ileri sürmekte ısrar etti. miş bir bahtiyarlık sayanlar dn mem e et erin yap 1 ·arı felaket- ' lüm tuzagı,. ı~mini vermiı::tir ege a.c:ı a ıgııu zaman oı . bil' 
Ona göre, Lester kapıyı açara1· vardı. Hakikatte bu adam masum li tecıi.ibelere rağmen eminim ki, Bu tiirli.i fikirlerin intişarı t;hjj yanm. Oyle zannediyorum kı , 
Rosenfeld'le kars~arak döğüş • 1Jir kadını. davaya çekerek idam- hayatının en büyük ideali olan olarak (Fredrichshafen) de meş gün At~.a~. denizi üzeı:~nde ~~~o 

d k zeplinlerin emniyeti maksadını fa· um tesirler vapmı~tı Bizimle h"- ken o bııvuk kaptanı vıık~ekl 
mU.ş, bayan Bullok işıkının dayak an mrtulmuştu. · · " A ... 1111· 
yemesi.ne dayana.mıyarak Lester'e Rcsenfeld, yeniden muhake- maınile temin. ve takviye edecek- raber çalışanlardan hm~ıları \'en i selamlamak fırsatını bulaeag 1 
ateş etmiştir. me edıiJmesini istiyebilirdi. Fakat tir. zeplinin insaı::r işinde endişcleı L. Z. 129 un lfiksü ve teıyirı:t~ 

Jüri her tarafr dinledikten SOil· daha scıt b:X jüri ile karşı aşmak- Bütün aleıu "Hindenburg,, zep- göstermiştir. hakkında bir çok c:evler yazı]t~~ıı 
ra müzakereye çekildi ve müza- tan korkarak böyle bir talepte !ininin tecrübe seyahatini hi.iyük Son senelenfo, <Hindcnhur,g) trr. A~la itiraz kahul etmek~ Jrl' 
kere saatlerce sürdü. Rosenfe~rl bulunmadı. bir merak Ye alftka ile takip edi - zeplininin inı::asma başlandığı sı- diyebilirim ki bu ha,·a gemisı JıİÇ 
ter döküyor ve bekliyordu. Bayan Bullok verilen hi.ikmü yor. L. Z. 127 "Kont Zeplin,, İP ralarda, efkfı.ri umumiye (Kont dar konfor ves..1iti havi oJ:ıll ı::t.ıt· 

Tihayet karar tebliğ edildi: ağlıyarak dinledi Ye ne yapaca - uçmak hUSUSUnda gösterdiği l11Ü- %eplin) İn tCCl'tibe UÇU~}arı ilr bir hava VaSitaSI yap1Jn1aJ1Jl!; 0~ 
"Suçlu. Fakat hakkında mer- ğını soranlara= kemmeliyct sayesinde denebilir altüst oldtJ. Nihayet herkes Şima Büyük bir memnuni:vetle şıııııı eP' 

hamet gösterilebilir.,, "- Kocam aleyhimde ta1ak ki Şimali ve Cenubi Amerikaya Ji Atlcıs denizi üzcrinclen işliyeceı· söyliyeyim ki (Hindıenbu~~) d~re' 
Bunun mruı.asr müebbed ha - davası açtı. Uk işim onu bu dava- karşı her tarafta mevcut olan a - bir hava postasının ehemmiyetini !ininin tavfası için de ka~ı- ·fo~ 

pisti. 'l dan vaz~et:innek ve kendisile gi.:~ laka aıtmıştır. makul bir ücret ile zeplinin birçok cerle konfor temin edebi]dıl<;~tir9' 
Rosenield ayağa kalkarak jü- ze] güzel geç.inmektir. Bu hain Birleşik Amerika cumuriyetleri yolcu ve eşya nakletmesindeki cularm rahatı için onların ~·J<, 

riye: Rosenfcld az kaldı ocağımı sön - Kont Zeplin'in mazhar olduğu faydayı anladr. Biz "Hindenburg, ha ti erinden f erlakarhk etJlJe 
1 

- Teşekkür ederim, teşekkür dürecekti.., büyük muvaffakiyet karşısında hay ile bir otomobili bir diin>radan ö. L. z. 129 Şayanı bayı:et_0,~:~ 
ederim! Dedi ve yüzü güldi. Arada bir zavallı adam boş be- ran k:ıldıdar. Çünki.i Zeplin her hür di1nyaya nakicJ,·h~ii~;.,rı.-;r.. ceK bfr süratie uçmuştur .. ~utiJle 

Elektrikli sandalyeden kurtul· şuna gitti. Bu adam mes'ut bir türlü hava şeraiti içinde uçtuğu Bu hal uzun mesafelerde (7,ep süratini (Kont Zeplin) in sura 
Cl'uğuna memnundu. aile reisi olan zavallı Lester Ston- halde hile yolcularına tam bir ~e- Hn) in kahiliyeti hakkında bir fi 

1 
.. cııdc) 

Bu memnuniyeti sevilen bir dtL ya.hat cmnjyeti temin ediyordu. kir verebilir. (Sonu 6 • 14 un 
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Tavşan Kls · 
Niyet Çekmiy ' r: 

"Sabrın sonu se1amettir. Hiç korkma 
tuttuğun iş olacak! ,, 

Niyet çeken tav§anlardan bri. 

lstanbulun kenar semtlerinden tiler. Şimdiye kadar horozlu kıs
)'&V&§ yavaı ıehrin göbeğine doğ- metçi vardı. Vurgunu V1.:1rdu git
ru ilerliyen bir nevi esnaf var: ti. Bir kaç kuruı kazanacaktık. 
Kut falcıları... Bunlar şehre doğ- Şimdi de tavtan küstü. 
ru yaklattıkça, galiba bir yenilik Sordum: 
olsun diye, kafeslerine kuı yerine - Günde kaç tane satıyorsun? 
horoz ve tavıan da koymağa baş- - Belli olmaz. Hazan seksen 
ı 1 Yüz kadar satıyorum. Hazan da amış ar ... 

Bu nedir?. Fal mı?. Eğer otuz, kırk. 
fal ise böyle açıktan açığa nasıl - Kismet kağıdlarını kaça a-
icrayi sanat! ediyorlar. Onlar: lıyorsun?. 

K t D. • - Kırk tanesini iki kunııı.a. - ısme ... ıyor ve. :r 

- Kısmetinize baktırınız... - Demek iki kurut sermaye 
Baylar, bayanlar, kısmet! Diye iş ile kırk kurut kazanıyorsun. 
görüyorlar. Geçen gün Alay köş- - Ne yapalım .. 
künün önünd~ duran bir kuşçu- "' • :ı. 
nun önü gene kalabalıktı. Yak- Tav§an darğm olduğu için pa-

laıtım. bir Rum ailesi etrafını rasmı vererek kendi kısmetimi 
sarmış. Bacakları titriyen yaşlı kendim çektim. 
bir bayan çektirdiği kısmeti okut- f ıte 22 numaralı niyette ya-
mak için adam arıyordu. Bana zanlar: 
uzattı. Okudum. "Azizim teıebbü• edeceğin ıey-

"Sabnn aonu selamettir. Hiç 
korkma, tuttuğun İf olacak. Bcq
kale.rının ıözüne bakma .. ,, 

K:;ıdmın yüzüne baktım. lztı
rapla kırıımıı yüzünde ıevinç ~li.
metleri gözüküyordu. 

- Ah •.• Diye iç çektikten son-
ra anlattı: 

- Kalbim çarpıyor. Ama çok 
çok çarptyor. Demek kurtulaca-
... ' gım •.. 

Anlıyordum. Zavallı kadın 
doktorlardan ziyade bu kuıun ga
gasına inanıyordu. . "' "' 

iki köylü çektikleri kıımeti o
kuduktan ıonra konufuyorlardı: 

- Ben bu it olmaz diyordum. 
Bak d~tmanlarım varmış. Vaz 
geçmeli bu işten!. 

- Aman kardetim, evdeki pa
zar çarJıya uymaz .• Nene lazım 
~enin. Kazanayım derken elin
deki de gidece!< .. 

Zavallı adam, belki bir kuş 
yüzünden galiba karlı bir teıeb
büsü yanda bırakıyordu. 

Bizim Babıali caddesinde bir 
tavıanh falcıya rastladım. O, di
ğerleri gibi bağımnyordu. Sebe
bini sordum: 

- Tav~an dargın, dedi. Kıs
nıet çekmiyor!. 

Yanındaki seyirciler izah etti
ler: 

- Tav,am dövmüş de darıl

rnı~ .. 
Kısmetçi onların sözlerini ta

mamladı: 

- Tam bir saattir darıın ... 
Gelen mü,teTiler gerisin geri git-

den sırrını ıakla. Düımanlar

dan ıakın. Tedbirli hareket et .. 
Sebat ve muvalfakiyet vardır. 

Sualin hastadansa geç ilakat 
bulur. Maldanaa bir müddet aon
ra gelir. Evlattansa az hayır görür
sün. Nikahtanıa mü§hülatla hasıl 
olur. Beklediğin haber geç gelir. 
Sabrın sonu selamettir, sozünü 
unutma.,, 

41 numaralı niyette yazanlar: 
"Ey niyet salıibi, bilmiı ol ki 

talihin müsait ve bahtın ziyade
dir. Sabır ve teenni ile maksat 
ve muradına nail olursun.,, 

Ba~ka bir niyetten bir kaç 
cümle: 

"istediğin arslan harnıncfo ba
lık kursağında gibidir. T eşeb· 
büa ettiğin §eyde muvaffak ola
mauın. Zarar görürsün. Bu ni
yetten vaz geçmek hakkında ha
yırlıdır.,,, 

Bütün bunları tahlil edecel' de· 
ğilim. Fakat günde kim bilir 
kaç zavallının bu niyetlere inana
rak aldandıklarını düşünüyor, on
lar namına acı duyuyorum doğ· 
rusu .•• 

afkasyada 
Petırol kokan biır 

adif e parcçiısıı .. o 

Gürcüstan tezatlar memleketidir 
Yazan seyyah: Maria Teresa LEON 

Ukranyanm hükumet merkezi kurmağa başladı. Bu himmet sa
Harkofa gidiyorduk. Bir Okyanos yesinde yakında Nalçik Kafkas • 
gibi uzanan uçsuz bucaksız bir o- yanın en güzel şehri olacak. 
vadan geçiyoruz. Ovanın düzlüğü Bu malUmatı aldıktan sonra 
içinde şehirler, köyler yükseliyor, burada Kolhozları ziyarete çıktık ~b_::~~~~2~1t[J 
fakat bu egin düzlük hiç bir yer- Kolhoz Rusyadaki kollektif tarla. 
de kanburlaşmıyor, ve yeıin sır • lara verilen isimdir. Bw·adaki An
tmda bir tek hörgüç görünmüyor. drcyev kolhozu 1200 kişiden mü· 
Harkoftaki traktör fabdkasmm teşekkil 312 aileyi banndınyor ve 
yazif esi, bu ovaları işletmek ve bunlar 2400 hektar araziyi eki -
verimleştirmeh-tir. yorlar. Her ailenin bir evi, bir ine-

Azak denizine varmak için bü- ği, tavtlklan, domuzları, kazları 
tün bu ovayı geçmek lazımdı. He- bir küçük bahçesi vardır. Evleıin 
defimiz Kafkasya idi. Sovyet hepsi de temiz ve rahattir. l\fem· 
Rusya muharrirlerinden bir heye- leket kadınları peçeyi atmış bulu 
tin refakatinde sekiz Avrupalı nuyorlar. Halbuki bir zamanlar. 
muharrir, görülecek her yerde du. sımsıkı kapalı idiler. Erkek kı7 
raklrya durakhya Kafkasyaya gi· bütün çocuklar mekteplerine de 
diyorduk. Ovalar içimizde dağ vam ediyor ve eğlenmek imkanla· 
hasreti uyandırmıştı. Sovyet mu- nm da buluyorlar. tık önce çocul< 
harrirlerinden Tetriakof'un baya- lan mekteplere ahştırmak için biı 
m, Nalçik dağlarına yaklaştığımı- hayli güçlük çekilmişti. Fakat bu 
zı söylediği zaman bu müjde bizi gün bütün güçlükler maziye ka 
sevindirmişti. Fakat Nalçik şehri· rıştr. Nalçik mektebinde çiftçiliğe 
ne, vardığımız halde bir dağ izi ve çiftçilik hayatına ait herşe' 

. öğrenilmektedir. Sonra buradakj 
tıh mektebi, doktor, ebe Ye bay · 
tar yetiştiriyor. Ehliyetli çocuklar 
:Moskova üniversitesine gönderili 

Bugünkü Kaikasyada görülen 
tipler. 

görmemiştik. Gece karanlığı, içi. 
mizin iştiyakım sabaha kadar bek 
lctti. Sabahleyin konduğumuz ote 
lin penceresinden A vrupanm en 
yüksek dağı ile karşı karşıya gel
dim. Koca Elburz'un tepeler.i, baş
tan başa karlarla örtülmüştü. En 
yiiksek tepesi 18.526 kadem yük· 
selen bu dağın gölgesinde dört ırk 
yaşıyordu: Kabardaylar, Bal • 
karsklar, Ruslar, ve Almanlar. 
Bunlardan her birinin kendine gö. 
re miiphem an'ane1eri vardır. 

yorlar. 
Nalçik'in dağlarında gezdik 

Ve kızaklarla dolaştık. Daha son 
ra Baku'ya hareket ettik. 

Rakü, Hazer denizinin limanı· 
ln-. Bugün Azerbaycan cumuriye

tinin merkezidir. Bu şehir, emper
yalizm hırslarının temerlrüz ettiö-1 
bir yerdi. Bu şehir, kışın Şimal r··.., 
garlarının buzlu pençesinde, ~:ı · 
zın cehennemden farksız bir c:t • 

caklık içinde yaşar. Burada g, z, 
ancak sarılık ve beyazlık ile kar
şılaşır. Bir tarafta bir ağaç veya 
yeşil bir ot bulunmaz. Y eratlı bir 
denizden frşkrran korkunç bir ıü· 
yadan farksız bir yer. Burada bir 
mezarlık ıssızlığı hüküm sürüyor. 

Buradaki petrol kuyularını is
tismar eden yabancı sindikalarm 
en mühimmi, fen ve edebiyat m ·· • 
kafatları sahibi (Nobel) e aitti. 
Bununla beraber Fransız, İngiliz, 
ıtalyan imtiyaz sahipleri de Ba~ 
kWıun kanını emiyorlardı. Bu yüz 
den burast ihtilal kavgalarının en 
kanlısına şahit oldu. 

Baku'ya varışımızdan bir knç 
gün önce, yeni bir petrol kuyusu
nun fışkırmış ouduğunu ve Baku
yii saran çölü zift bataklığına çe-

1i1liı:in hol/ekti! çiftliklerinde 
çalışanlar. 

virdiğini haber almıştık. Bakiı'ya 
vardığnmz zaman, herkesin bu 
hadiseye karşı gelrnClk jçin uP.'ra.c;. 
tıl:rım görc!ük. Yinni bin fıçı do
lusu petrol doldurulmuş olduğu 
halde petrol kuyusunun tehevvü

(Liitfcn sayfayı çeviriniz) Kabardıaylar, Şimali Afrika • 
dan gelme kabileler olduklarını 
söylüyor, B:ılkarsklar 500 senesin-

___ .._ 

-
de Türkiyeden buraya göçtiikle • 
ıini anlatıyorlar. Bunların hepsi 
de 1917 ye kadar müslümandılar. • .. 

hepsi de ticaretle, davar alışveıişile .,; _ 
uğraşmaktaydılar. Krım harbinden ~· 

sonra Çar birinci Nikola, Kabar - • ,,.. ~~ •· · 
daylard:m bir muhafız bölüğü te~- ~?"~ 
kil ederek o zamanki Rusyanm ~~,..; ..... ...-~..l'lı... 
navıt-ıhtı olan Petcrsburg-'a götür- ?'~ 
ıU~tii. 1\Teınleyetin hiitÜ~ sürüleri ·~ .>".,,.,.,..,,,,~ 
şrafm elindeydi. Toprağın bir .... ~ • 

karışı bile çiftçilere ait değildi. 
Rus ihtilalincen sonra hura.daki 
halk da ayaklandı ve memleketin 
en bPlli başlı serveti olan otlakla
rı eline geçiı erek bugün ekHen 
yurtlar içinde Ji.ikselen şehirleri 
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Zeplinler birer ölüm 
tuzağı değildir ! 

Uzun zaman herkes şu suali 
sordu: ''Bu Almanların yaptıkla
rı zeplinlerdeki emniyetin sn-rı 

nedir. Zeplinlerin inşasında nasıl 

Adanada 

Pahalılık 
( 4 .- 12 nci sayfadan devam) 

1-.ıyas ctn1ek doğl·u <leğildir. (Hin· 
<lrnburg zeplininde her biri 
( 1,00@) beygir h"Uvvetinde dört 
notör vartlr. Bu ınotörler zeı}line 
aattte (130) kilometre sürat ve · 

ı ·yordu. Halbuki e·vvelce (Kont 
Z plin) de her biri beşer yüz bey
' · · Jmvvetinde olan beş motör bu· 

bir ince!ik vardır ki bu derecede Ehalisi 1 ürkçe konuşmı
tehlike~iz ~ib~k hava ~.yahutleri qan k öy/ete dıkkat! 
yapmaga mıkım lıulabılıyorlar? ,, 

Gaziantep vili yetinde 
yeni yollar yapıiıyor 

C. H. Partisinde ve Halkevinde!t 1 
çalışma - Şehir parkı - P~sri mezarlı k 

ınuyordu. Onun sürati saatte 
(113) kilometı·eden ibaret idi. 

L. Z. 129 Fazla mevaddı mü -
arrike rorf etmeksizin azami sür

·ı iizerinden uçabiliyordu. Bu d3 
'zim için ayrı bir fayda temin 

C'diyordu. (Hindenburg) zeplini -
ı ·n hiç duıınaksrzın alabildiği 

ı ıesafeye gelince, bu saatte (112) 
1,ilomdre süratle uçmak şartile 
( 11,000) kilometrelik bir mesafe· 
dir. Bu büyiik mesafeyi en büyük 
( ınniyetle alrr. Büyük Atlas denizi 
üzerinde Eski dünya ile Yeni dün
ya arasında hiç bir yerde te,·akkuf 
( lerek mahrukat almağa lüzum 
f.l'Öl'meksizin hor iki tarafa gidip 
' elmiş olaınsı ile filen bunu gös
t rmiştir. Bu suretle son yapılan 
· plinlerin biiyük miktarda mah
ı ukat alması ve büyük bir mesafe
~ e hir durmadan gidebilmesi en 

uyü!{ mm·affakiyetlerdendir. 
(Hindenburg) zeplini bütün 

, ınr gösterecektir ki zeplinler 
m mıniyetlc uzak mesafelerde, hil 

. ~a Şimali ve Cenubi Atlas de
nizi Uzcrinde yapılacak hava ~e-
1·'.lhatlcri için en emin vasıtalar -
f' 1 •• 

. · hııanlar zeplinlerile hakiko
. · "har edebilirler. Çiinkü baş

h ı · 1 tlerden evvel onlar mü . 
· ' ederek büyük hava gemi • 
i i bugünkü ıniikemmeliyet Cle

~ :11 getirmişlerdir. Bu yolda 
h" ·ro zorlukları muvaffakiyctle 

' 
r inmemişti. 

Ptaadaki enstitü petrol mühen 
c1L·i yetiştiriyor. Henüz 13 yaşın
da lan bu miiesscsederl' dört bin 
m 'ih ncUs ~ıknuştır. Müesseseye 
< 'L m eden talebenin yüzde yir-
1 i ·i kadımdır. Talebe mektepte 
~a · -ı;or ve 180 ıuble aylık alıyor. 

1 I ·ızer denizinden Kara denize, 
yani l'akıi'dan Batum'a dokuz jiiz 
kilometrelik bir boru uzanır Ye 
hu horunun içinclen akan petrol -
hır gemilere yüklenir. 

Ba.kfı'dan, Gürcista!ım ınerkc. 
" · lan Tiflise gittik. Gürcistan, 
J\' n :-a."yanın merkezi parçasıdrr. 
in :m naku'da, lrana yakın b:r yer 
de olduğunu hissediyor. Çünkü 
Havyam ile Fidc,·si'den sık sık 
1 ı:ıhsolunuyor. Tifliste asırlardan
} e:i edebivata hfı.ldm olan Rahsi. 
yet, ~air Rusta,·eli'dir. On ikinci 
asırda ' 'Kaplan derili adanı,, adb 
hir eser yazan bu şair, göze göriin
miycn varlığile bütün Tifüse hfı -
1."ınoir. Tiflisin kUltiirel hayatma 
h· kim olan tiyatronun kapısmda 
. :ıiı'İn altın haıflerle J·azılmrş arlı. 
ı · r;ı '<r1..li:ror"~n117.. 

T:fli,., geniş bir şchirclil' ,.c 
1
1 i ıı·r nehir ikire böler. Eskil 

· r, ·rJa", ı:nalar, ser,·iler. hahcc-
1 : ·ı i ( fr 'U'a~mnadır. Seh!'in dıc:: 
ı' ı ... ,, !, rı üte~lmle ac_:ık taılalar . 

1 • • 1" ! YC bo.:-t =:ı nlar uzam ı. 
T"fL teki Güreli muharrirler 

l · i k~•"ıl 1 ·arak müzeleri g-c 7 r1fr. 
· r. zi~·afetlere cağırdıl~r. E~l·' 

~iirc'1 pre~.slerinden bir"ne ait o· 
bn htr tınrav, Gürcü muharrirler:n 
. a~iivedd"r. 

Gür<'iı:tan te7.at1ar memleke -

Bunu kısaca söyliyeyim: Bu 
işte hiç bir sır yoktur. Bu :sadece 
bir düşünüş ve teW.kki meselesi • 
dir. Ben bunun için teknik tcfer 
ruata girmek istemem. Yalnız zep 
linlerdcki emni~·eti tecriibe saye
sinde elde ettiğimizi ~öyliyehil · 
rim. Biz bu işte :fenni kaideler ü 
zerinde uğraşmaktan ziyade t~c
ıühe yollan üzerinde çalı~mağı 

daha muvafık bulduk Ye bu saye· 
cıc muvaffak olduk. 

Ben taınamile kaniinı ki L. Z 
129 en yiiksek bir terakki merha
lesidir. Bu bir çok şckilleı de ya -
pılan uzun mücadelelerin mahsu • 
lüdi.ir. Nihayet mes'ut bir ııdice
ye varmı~tır. Çünkü çalışmaları • 
ınız istediğimiz semereyi Yermiş 
bulunuyor. 

Ben bir ihtiyar adamım. Ya -
şnn yakmda (70) i bulacahiır 
Allaha ~iikrediyon.nn ki uzun se
neler beslediğim bir idealin ta
hakkuk ettiğini bana hayatımda 
gösterdi. Ben öyle bir zeplin yap
tım ki bununla hiç tehlikesiz ôev. 
ritı.leııı seyahati yapıhbilir. Diz 
bununla y:ı.lmz A \'Titpa ve Ameri
ka arasında posta işletmekle kal· 
nuyacağız. Yakın bir zamanda 
bütün memleketleri biribirlerine 
havadan bağlıyacağız. Zeplinler 
ile münakalat meselesi arsıulusal 
bir elbirliği ister. Benim yegime 
temenni ettiğim şey, milletlerin 
biribirlerine kin Ye garezle bnka
caklaıı yerde bu sahada el c1e YC· 

rerek çalıştıklaıınr göın1cktir.,, 

tidir. Sıra sıra asmalar arasından 
Allahverdi mabedine ô::>ğm git -
tik. 

Burası henı bir kale, hem bir 
mabettir. Büti.in yıl buraya uğn -
yan bulunmaz. Burasını yapan 
mimar, mabedi tam h"Ubbeyi ta • 
rnamlıyacağı sırada düşmüş YC 

"Allah kurtarsın !,, di~re bağınmş. 
Mimar, ;-]dükten sonra mukaddes 
bir adam sayılmış. Hristiyanlar 
bura va gelerek mimarın mezar ta
şını öpiiyorlar. Fakat mimar "Al· 
]ah., adını söylc<liği için miislü • 
ınanlar öa ." A ilah Yerdi,, ye hür
met gösteriyo!'lar \'C bağ bozumu 
nıe,·simin6e clağlardaki kabilele
rin hep~i de burava inerek üç dört 
gi.inü burada geçiıiyor, on, on l:e~ 
bin araba etrafı doldtuı.ıyor Ye 
,.i,·or icİvor eöfonivor Ye ahsve-
• .J ' .. , b .. 1 .> 

r:~ ediyorlar. 
Tifli::tcm Batuma gittik. Hatn

ınu yüksek dağlar, uzun ağacl:ır 
muhafaza etmektcd:r. Burası J'Ft. 
rol kokan bir kadife parçası gib> 
C:.ir. Uatumun ha,·ası çay yetiştir
ıneğ'e mü·~~'lde edecek şekilde 111-

tubetle~mi bulunuyor. Eskiden 
J.usva bütün çayını hariçten ithal 
ctt"ği halde' Batumun çay fabrika
sı S.'.:t;vesiı1dp iki yı l sonra cav ihra
cına b~1slı•,"1 cak. Çuk\i fabrikası 
tertemizdir \'e harıl h:ırıl çalı~mal: 
trdır. 1913 te Rusyanın ~ay kralı 
olan Popof bugün unutulmuş hu
hınuyor. Dur,iin herkesin hildiğj 
b:r sey m:.1 \1sla hiriPci te,..!·in ar· -
sında her vı{ 130 000 kilo çayın 
is!."hc:al edildiğid · r. 

Datumdan tekrar Yapura bin
dik w~ K:ıfka~yanan aynldık. 

Adana, (Üzcl aytarımıztbn)
Adıanada sıc:ıklar başladı. Palto 
pardesü giyenler artık görülmez 
oldu. :Martın on beşinden itibaren 
bağlara çıkanlar vardı. Şu son 
günler içinde yerliler bağlara ta
şınmakla meşguldür. 

nu yıl bağ kiralıyanlar fazb 
para vermek mecburiyetinde kal 
maktadırlar. Diğer yıllara naza 
ran bu yıl göze ~arpan bu ziyade
lik pamuğun iyi olması ve memle 
kete para getirmesidir. Ozüınii 
mey\•a.-u, sebzesi olan ,·e içind(' 
otuıı.ılalfüecek bir evi olan hağlar 
130-200 liraya kiralanınaktadır. 
Daha aşağısı olanlar ca var. 40 
liradan aşağı bağ yok gibidir. Zan 
edildiği gibi hurn bağları çok se
rin yerler de değildir. Şehirden as 
gari bir kilometreden başhyan 

bu bağlar srcaklrk itibarile Ada -
nadan hiç de geri kalmaz. Yalnız 
geceleri serin olması ve havanın 
üaha temiz lrnlunmasr rağbet u
yanrlırmaktarlır. 

Bununla beraber bn kadar pa· 
rayı kira diye vermektense lstan 
bula yeyn havası, suyu daha uy 
gun bir yere gitmek istiyenler de 
yok değildir. Demiryollan idare· 
sinin gösterdiği kolaylıklar birçok 
Adanalılarr 1stanbulu gönneğe 
sevkeden en birinci amil olôu. 

Gaziantep, ( Ozel aytarımız . , 
dnn) - Bir mart tarihinden itiba 
ren Yilayet yollarında faaliyet~ 
başlanmıştır. Antep - Nezip yo 
lunun bir kısmmm şose inşaatımı. 
başlanım~tll'. Nezipten itibaren iki 
kilometrelik şosenin de keşfi yapıl 
makladıır. Bu kısım bataklık olup 
bu sene müteahhide \1erilecektir. 
Kfıfi tahsisat bulunduğu takdirde 
bu yaz Nezip yolunun tamamilc 
bitirilmesi düsünlilmektedir. 

Antep - Kilis, Antep - Nar
lr, Antep - Fcvzipaşa, Antep -
Akçakoyunlu yollarında tamirat 
başlamaktacbr. 

Kfös -1slahiye yolundaki Af· 
rin köprüsü inşaatı da 24300 lira· 
ya müteahh:dinc verilmiş ve mii 
teahhit tarafından tetkikatta bu -
lunulmuştur. Betonarme yapıla 

cak olan bu köprü elli dört metre 
uzunluğunda olacaktır. 

YOL VERGiSi T AHAKKUKATJ 

Bu sene yol Yergisi tahakkuka 
tı enciimcn azalarının nezareti 
altında hususi memurlar vasıtasi 
le yaptırılmıştır. Öğrendiğime gö 
re şehrimizin tahakkukatr yüzde 
otuz beş fazl"'sile doksan bir bin 
yetişmiştir. Kö.vl rin Yergi tahak. 

PAHALILIK kukatı için de ayrıca memur ve 
Bu son iki yıl içinde Adana katipler çıkarılım~tır. 

pahalı memleketlerden sayılmağa Her ı:::ene tahsildarlar tarafın -
başlandr. Ilıma da sebep, ev ldar- &an yapılan vergi tahakkukatmm 
lannın artması, f-'ebze Ye mey-\·:ı bu ~'11 enciimen kararile encümer 
fiyatlarmm, gıdai maddelerin es- azaları nezareti altında y=ı.pılma· 
ki yıllan aratmasrdır. Turfanda sı tahakkukatı yi.iz<le otuz beş ar 
sebzeler ve ıneyvalar burada ye· tırdığı gibi beş ço~uklu, fakir ve 
tiştirildiği halde, Ankara, J{onya1 malul olan yurtdaşJarm dn bir def 
İstanbul ,·e dciğer ~ehirler:ınizc terde teslıit edilerek ''ergiden is 
gönderilmesi, burada hem paha . t:snalarmı kolaylaştırmıştır. 
lılığa sebep oluyor ,.e hem de iyi- HALK FIRKASINDA -
}erinin bulunmamasına saik teşkil Cumuriyet Halk Partisi ilvöıı 
ediyor. . kurulunca partiye yeniden tiye 

Bugün burada koyun eti .c15, kaydına haşl:ı.nımştrı·. Halk büti.ir 
keçi 3Q, ~ığrr :::!7,5 kunıştur. Yanı· ocak ve kamtmlarrfo akm akm paı 
basımızda Tarsusta i~e \'azi.vet., t. l kt ,J r .. ıYe vazı ına aı.-1 . 
hiç de böyle değildir. Orada en iyi · P;rli başkanı Antep s:ıyl:ıvı 
koyun eti 34 kunıştur. Bir çok A- Bay Omer AEnn Aksoy, bugiln 3 • 

<lanalılar, Tarsu~a gittikleri za - çılışı yapılan Bekirhcy k:mmn ku 1 

man ellerinde bir but etle dönmek rağıflda partiye yeni yazılan yuı1 
tedirler. Diğer maddelerde ele hu- daşları toplamış, bil'birine tanıt 
na benzer ucuzluklar mevcuttur. mı~ ve bir söylevle ıwıtinin prog· 
K?..~ak et satanlar, gizli hayyan ram ve ülki.Lajnü, parf cilerin ya 
kesenler de göze ~arpmalda ve be- zifclcrini anlatmıştır. 
lediye lıu gibilerden cezalar al - Parti ih'ön kurulunca şehir için 
maktadır. de biri Akyold:ı , diğeri Ilalıklrda 

len binaların hazırlanmasile uğra· 
~ı lmaktadır. 

HALKEVINDE 
Halk evi konferans salonunda 

Mithat Ence tarafından körlerin 
talim ve terbiyesi hakkında çok 
istifadeli bir konferans verilmiş • 
tir. l\Iit..at Eneç bu konferansında 
körlerin ne suretle okutulduğunu 
ve bu ilmin tarihçesini anlatmış. 
kör alfabesini ve ne suretle yazı· 
lrp okunduğunu yabancı memle .. 
ketlerde körleıin nasıl yetiştirildi 
ğini izah etmiştir. 

Trahom nıiicaclele tabibi dok
tor lzzet Bilge tarafından <la tra · 
hom ve göz hastalıkları hakkında 
bir konferans Yerilmiştir. 

Halkcvimizde her pazar muh• 
telif mevzular etrafında konfe • 
ranslar Yerildiği gibi temsil şube
since piyesler oynanmaktadır. Son 
defa temsil edilen Kan piyesi çok 
rağbet görmüştür. 

Halkevimizde büyük şair A b • 
dulhak Hamit ,.e Antep şairi Ha
si p Dürrü için de birer toplantı ya 
pılnuş ve büyük alaka uyandır • 
mıştır. 

ŞEHlR PARKI 
Halkev'ne ait ahçc, ~·anm a_.· 

ki bostanın ilavesi suretile genişle 
tilmektedir. !stimlakin eşhasa ait 
kısımlarında itiraz çıkmışsa da 
bunun da şu günlerde halled1lere· 
ği muhakkaktır. Bunlardan en 
mühimmi Müftü zade Hayri'nin 
yeri için 1800 lira \'erildiği halde 
kendisinin 34 bin lira istemesidir. 

ASRI MEZARLIK 

• Belediyece asri mezarlık ya • 
pılmasma karar ,·erilen şehrin lm· 
zey doğusundaki sahanın istimlfı
kine karar verilmiş, sahanın taraf 
larmm tanzim ve ağaçlandırılma
sına başlanmıştır. Bu takdirde es
ki mezarlık tamamen ortadan kal
dırılacak ve vaz ıneY5iminde yeni . . 
mezarlığa öfü defnine başlanacak 
tır. 

ZEYT lNY AGI REKOL TESI 
Yilayetimizin bu yıl zeytinya

ğı rekoltesi sekiz bin ton tahmin 
olunmaktadır . Zeytinyağlarımız 

bu sene Eğe mıntakasmda hasım· 
tın az olma.-.r dolayısile para edi 
yor Ye alıcı buluyor. Geçen dört 
senenin kuraklığı yi.izünden zey· 
tin has• 1" tı aJanuyan çiftçiler bu 
vaziyet.ten çok memnundurlar. 

• • 

Adanayı ucuz bfr hale ."'etir - olmak iizcre iki kanıtın merkezi 
ınek için her türlü sebepler vnr. ııin daha açılması kararlaştırıl . 
Yalnız, bunu g-öz önüne getirerek mıtşır. Bu kamunlar için beğeni 
icabına leY~sül edenlerpekgö - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 
riilnıiyor. Belki, zamanla hu d~ı 
takdir edilir. 

TÜRKÇE KCNUŞMIY ArJLAR 
Irmak boyunda bir çok köyle -

rin tül'kçe konuşmadıkları tesbit 
edilmiştir. Bunlar arapça konuş -
maktadırlar. Du köylerde açılan 
mekteplerden verim almaımmıak
tadıır. Bura öğretmenleri, biitün 
çalı~malarmın heder olduğunu 
söj·lcmektedirlcr. Çünkü çocuklar 
mckte1Jte türk~e\ i öğrendikleri 
halde evlreine döndükleri z:unan 
ana, baha Ye ı-~rde~lerinin türk
çe konuşmamalaıı neticesi o?arak 
bunlar da mektepte aldrklarrnı u
nutınaktadrrlar. 

Bunlar üzerinde cidıdi bir tet-

kike fe~ınenin srrası ~elmiştir 
HalkP\·i g-eçenlerde arapça konu
~an köylerden birinrle bir dersha
ne açmrştı. Buraya 35 kişi Hk za. 
manlarda deYaın et.tikleri haldC' 
lııugüıı bu miktar G-7 ye düşmüş
tür. Bu köylerde Türk harsını ya~·
m~k ,.e türkçcyi hakim kılmak 

zarureti meventtur. Bunlar hak . 
hnda isk~n kanununu tatbik et
ı 1eklen ba<;ka radikal bir çarr 
yoktur. Başka tü rlü çabalamalarm 
n1 iisbet netice verecefri şüpheli -
dirÇok uzak olmn-an bir zaman
da Cumurivet hükumetinin bu 
cidden mühiııı rılan işi sarrlaına 
bağlıyacnğından hiç şiiphemiz 
yoktur. 

Bir f!enç buğday anba
r1nda öiü olarak bulundır 

Balıkesirde Muharrem Hasbi un 
fabrikasının buğday anbarında, bir 
amelenin cesedi bulunmuştur. Vnk"a 
§udur: Yenice mahallesinden öıncr 
çavuş oğlu Kara Mehmet fabrikanııı 
üst katında buğdayların anbara ko -
layca inmesini temin için kürekleIJ'lCJ< 
işinde <;alışıyordu. Sabah başladığı btl 
işten bir daha dönmemesi merak u .. 
yandırdı. Fabrikadakiler onun meY • 
danda bulunmamasından şUphelendi • 
ler. Zabıtaya hnber \'erildi. FabrikadB 
tetkikat yapılırken Kara Mehmetlc 
anbardaki huğ-davlar içinde ölü ola .. 
rak bulundu. Cesede memleket hnsta.
hanesinde otopsi yaıplarak havas111 '" 
ltktan boğulduğu anlaşıldı. 
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Gençlerle haşhaşa 
···-

Suad Derviş'i inkir eden 
Suad Dervişi 

"Babıali,, sanıldığı gibi bir kör batak değildir. Gençler 
hececileri mat edecek hangi bir varlık gösterdiler?! 

... -- ecltlliptamsa :reai kq;Mtl., 
flaoİ)abama ,.. davalu .......... 
................ içinde~ 
•? Ba• heis Wlmi,__. ÇiJIW ,.. 
ti.- wil ..... daha .. mil ......... 
lildir. Kim Wlir ..... her .a· ••. kaç 
,.. Wr ........... tetik oban. nıbt o1. 
.... ms ,...ı den-ec1en~--.--
tİceJ9 ahıım. Bunu laaıiadea bitir
...,. lnılrb ..... _ ... , 

ıwn. Bizde fert oı.r.ık 1a,a.t1er ftl' • 
dır. Ma111l Tevfik Ym.t ..._,. t.k ... 
ıma Wr çılmhr. Bir davaclır. F.._ • 
nan clavum1 ecleıbintı ceclid ı ain dava • 
•• diye Wal ecl-,ia. O, Flıretia da· 
vaudır. 

Soma .....a Na... Hi1mneti ala • 
lıaa. Nlaa 8--._ Tirtc ec1tW • 
yatında Flcnt aa.i ve ..._ timııli ak • 
........... ,. .. bçMimsllit.k ... 
tım _... Wr elmliin mü .... ıi&clir. Fa • 

ömer Bedreddin'in en 
sevdJfi Pirlerinden biri: 

Bataklık Güneşleri 
IUqnı/Jan Jlifibnlii atlarunu ~rtla, 
Kaınqlarla smlrniı bir aynada P'•ema. 
Göaerimis, alıtamJan aüiilen ince narda, 
/CJırıungia neleirle lracaAI..,. bir Jenis. 
K.,,.,,arla ~mit bu aynada •il•Mtüı ... 

Ba, amn 6ir ooa lıl lıarlı Jafltınla ıaa, 
Sal.,.,,. llurinJe iter .alılı birer atla, 
Baıı:alılan MaPlalı, 8dınolı 6ir lıöylii lıu 
Ba 6tlbıilılt ipnt/e Pnefl• bu ID1ltla.. 
Baıı:alılan pl'fıplalı, atmalı 6ir lıöylii lıu. .. 

Ba ,.,.,,.,. .,. samartlan ·~ 6adaralı 
Simliilı atlarunm lmıl Jenia Jofnı ... 
Hll• onla, P2)'afl ~rlara ahrd, 
lainüulen hflman •lara Jl'llan yolcaı 
Botalılılıta siineıl• 6irlilıfe lıalan -yolca ... 

Bayan Suat Dervlfle konupuımrs clr 
..U Mr nq'e ve ak uk atılan kah· 
lrahılar araamda ıeçti. Kenuun en 
buin kıaımlarmda bile biç delilse du
daldanmda tebeuUmü mubafuaya ça • 
hpJordum r ÇUnJril evveU, adece mu· 
Urr1rUk delil. bbim cı1Ji bllfm pse -
tecDik eden deferli mealekdapm çok 
ntt'eliydl. Sonra .. Cumhuriyet" de ken
dlalne ayrılan aydınlık k&fenin dun • 
nnda alllı bir levha, nq'eU bapnm 
tlattlnden daima ıöderime takılıyordu. 
Bu levhada, belki, harfi harfine delil 
amma, t8yle utırlar vardı: 

Ben mtll huh • 931 dlıl&i Suat 
Deniti bllc&r ~ 937 deld Suat 
Denit de 936 dald Suat Denife hür
met edecek mi? Banu ela llaPnden 
aörliıemmal 

kat Nmm Hlm.t hattl lıencliainden -

- acaarau tuuazlann oduıdır. Bu
l'Üa udı ıaratla oturu)lms. ö)'le o • 
.......... çık sit daha iyi. Bir p 
• 1 ..... lUi ellendhVor .... de ö,le ,.. ... 
Çıkıp gitmek mi?. Hayır, hayır .. Ga • 

aetedlik lleminde değerli mesltkdapm, 
tatuu olmayı tercih ediyorum 1 

• • • 
tıd gaıete:l kartı brpya gelince ne 

Japar? Ya dertlqir, ya biribirlni atlat· 
mak yolunda bir takım iıkandillerde bu
lunur, yahut, (patronlar duyınaan) ha· 
Yadlı mübadele eder 1 

Biz dertleımeyl tercih ettik. Bfr ta· 
reftan kendi yaptığı anketle uğraıırken 
•At•JM~ft•••i 1 ı·aıille•· t '! ..... 
zrtrsinde yazdığı cümleleri niçin yaz • 
dı~ m nazik sözlerle işaret ediyor, bu 
u:art, kendisini fevln!!de :ıin;:-lc:?direrı 

bazı Jı:-.rşılaımalan anlatıyordu. Mne· 
1' ıövlc diyordu: 

- Tuhaf cleiil na?... Muanen hir 
....... güaün en mühim meHlesi, bat· 
ta bir memleekt davuı üzerinde biri • 
aile konuımaya sidiy~wn. M.eli bir 
anket yapıyoruıa. Fakat çok defa kar
pmdaki ubn aorıuıuaa karı• ilk ce • 
..... ıa oluJOI': 

- Aman efendim, NIİ mazur aörii· 
aı&s. Bu mesele üzerinde biç metlUI ol
..lma! 

Alhıb Allah.. H ... ki, mevkiini bir 
t.nıfa IMnıkalım, hiç doilae münevver 
....... obmık miinuebetile o meeele 
u. ....,..ı .... JhnDdı. Kendi da • 
-.. ...... .-. röz1erinl JUIDIDUI bir 
..._.Ne baW, ne taW. 

Soma madmı ki ........ o1nwm,. 
lorıw lı•clitini mef111I olmaya da • 
"9t delil miclir? Falaıt söyl~ 
~ 

• • • 
lerulan bir mesele önOnde, oturup 

Jbma11 tercih etmeden, hemen ve tam 
hır umbnlyetle naul cevap verilir. Oa· 
aetecl mealekdapm buna muharrir ve 
ronwna Suat Derviıin alzmdan en cG· 
ael lrneli veriyor. Not almayı bile cUs· 
lettlren bir s&yleylf: 

NiÇiN YETIŞMIYECEKLER 
. ACANIM? 
_..._ ..... ....U,prlpWr ...... 

.. 11•'-i• ..... - .. tlliyat .... ol-

... ı W6a ..... Dlapda .. ...... 

..... Wr teF ,.._. Heoeciler ,..tif • 
tlil - Fecri lticil9r ayni l9'İ 111" 
.., .............. - kim yelifti?,, 
..,...... ...... slllac i ...... ..... ...,.... ..,.... ......... , ....... 
..... ,.-., IFW.a etoılri ...m.rüa 
1ıl.I, IFWm ..._ wwwıHwi ialcir et-

• f • ...._. --- ,Wpnel.rial, 
., 1 ., .. J•lılııca ....... olma1anm " 
.... ....... ..... .._,idi ldidar,.a 

'ı • k ............ . ............ _.. ...... . .... , ..... . 
.... , ....... ,.... .,.....,, El • 

..... ,...... .... YabalNnlarmiçia-

Şama ........ i.d,.... ld .. nıWD 
la)aai nJıitJ.. .... D .... tene ene) 

.... 1-tb idi ..... kıymetlen ebem-
mi79t yeriyordum. Su'at telAkkim, • • 
deWıat tel&kkim '-fisaydı. Bqia te • 
lildrimıia defitmiJWiinl aamyonam. 
Çilnlrii lnanank JUJY°""m. F•t lıııun
mn .. , ..... evvel de inanarak ,.. • 
ayonluml 

EDEBi KIYMET NEDiR? 
- Bu hilkUmlerl herkese tatbik ede • 

billr miyia? 
- TaıWI ,.- rmç ....at ortaJa e

... ..,.., ........ lroymılllDll .... , 
deniyor. Edebi kıymet için ölçü nedir? 
Onda ne kalite arıyonız? Bence edebi ... , ....... ~ .... ~~ ... ~ 
posunu yükseldiği, eri~tiii yerc!en da
ha yükseie çıkartımık, ona yeni bir a · 
lem kapısı açmak Ye adeta bir yeni!ik, 
bedii bir yenilik rekoru 1mmaktn'. 

Ne bileyim ben; Nedim pnl J'U • 

mtf. Nedimin yuchldamu bir fair tim
di yazaa ye yahut o zaman yaz.aydı ve 
onu geçmeseydi bunu tabii Wr kıy • 
met diye kabul etmezdik • 

Hececiler nıealt. Ah evet. Bence tan

zimattanberi yazı yaunlan gözden P
çirec:ek oluraalc edehiyab cedidenin tan
zimatçdan, aüzellite daha iJi eritmek 
yanpnda pek seçemediklerini göriirüz. 
Fecri ati, edebiyab cedideyi kat'iyyen 
pri blrakmıt cleiilcl'ır. Hec:ec:ilere ge • 
lince, ilanlar edebi:ratı cedidecilerden 
fula • ppb " ,.ni tairf•, ıençler, 
hececileri ... t eclec.iı hansi bir var • 
bk p.terdiler? E~ bb&ele edeWyat 
..Ueri urf tekil ile Wrihirindell aynJ. 
............ Filıriptı, jeniti aJn olan 
banll Pisr var? 

Kut• -..,. koydu ...... biri • 
.......... WlaWitün lkai olarak söa • 
• ..... iatill ..... çıplar aıumda nl• 

........ positif Wr wlıdete, bir ela-la -
,. taallGlc ..... haqi -~ v.,. ., . 
lan'hll ......_tir. Bir tanMİ liaanı ıa 
teldi .. lmllaamq. dlleri böyle.. Biri 
"8llİ aru olanıık ..... " dilen hece.. 
amacı. • fu4ı ..... &isim ..wKyatnmz
da ...... çıtır cliye, yeni .. eski eli • 
,. kİmM •• hiç Wr teY ..... .tmiyo • 

Sanatkarın ölümü 
1
< 

Gitti •elma 6alua 7.li; _ 
= 

Şarlnlar ~· WJa. ( 
Biffin 6alapler lrUitli; : 

A.mlalclr TannJa WJı. ( 

Geldi fldh en .,. lilmelı. ( 

Ne Wr 7MÜ1, ıt• 6ir PrM• ı= 
Y am)'Or fİÜNlf• pefei: 
Biliin hl lltWla W4a. 

= 
CAHIT SIT«l İ 

:. = 

-- ...... ,......,. ....... olan ... 
İrler de cWail olımılc iMN, keneli cleY • 
rini, kendi edebi clevriai :yiiriitmeıin' 
bilmiıtir. 

KiMLERi BECENIYOR? 
- Kimleri beğenirıinid 
- Şiirde, denain de iıimlerini aöy k 

diiim gibi, Fikreli, Niznn Hikmeti Le 
ğenirim. Aklıma aelenler onlann tiir • 
Jeri oluyor. Gençlerden, yenilerden ba. 
zılarmm but kitaptan elime seçti. Ba· 
zdan kendileri hediye ediyorlar. Bun • 
lara Cep tııbimi tairleıi adım vennit • 
ler. Bunlann içinde aüzel mHralar aö • 
züme ifİfİyor. Fakat içimde yer edta, 
tür deyince aklana ıelen ıek- Gala. 
sebepleri bunlann pek seri olma1-ı, bi
raz da finnalapnanuı balu...,.hn_ W· 
ki ele çok cılannut bulunn8makbiısn • .... 

Bir lu~ ı~utA ~ eclilema. 
Meıela hikayede Sabahattin Alinin böy-
le devam edene tanzünat • 

tanberi en bi hikirecianiz olahilecciV 
zannediyorum. Çünkü yazılannda be · 
nim iltediiim f9Y var. iç var, aörüı 
..... Sonra telmiii IJÜul. yeni lnr " 
japa)'llll dire ....... te kasıan tanılı 
,o1r. lıte t.öyle .• 

Bu eözlere helEi kaacaldar IMalunur 

-- ... ,..,.ı.mı 
KiM VAR BiZDE ROMANCI? 

- Ya romanda? 
- Kim 'ftl' bizde J'OlllUCI?. Romanda 

benim ilteditim romanı laenüz JUIDlf 

olan yok. 
- istediğiniz roman nedir? 
- Sormaynm- SonnaJIDIZ efendim! 
- Halide Edip? 

Meıhur Fransız Reısamı lnıreı'in yukarıda gördüğOnllz tablosu tfındiye ... 
dar Ncw Yorlı:'ta bulunuyordu. Son ıünlerde Londra National Gallery nıGslll 
bu eseri 14000 ınciliz lirasına ~ aldı. Bayan :Moiteuier'nin portresi o1aa 
bu tabloyu yapmağa lnıres 1844 ıcnesinde batlamıı ve fasıla ile çahfarak, 1856 
da, yani 12 sene sonra. bitinniıtir. 

tnır~ı, 19 un~u aur Fransa resminin en büyük ustalanndan biridir ve baJ& • 
tını reaımde te~ ~e ahenk meselelerini balletmefe çalıprak geçinniftir. Oa• 
en bU:yUk kıymetını bu sahadaki muvaff akiyeti teıkil eder. Meıhur un'at mi • 
nekkidi R.H.Wilcnıki onun için fÖyle de mittir :''İngreı bugün Fnnaıs eanatnıdakl 
en tayanı hayret adamdır; çünkU o her namindc hem kl4ıik, hem romantQıt, 
~':-tekilci. hem na~aliı~: hem mubteıem. hem manal!Z olmaanu bilmlftlr. Ba 
ıyı eserinde en bUyü.k un atklrdır; en fena eserinde en mükemmel abdllllllt 
bir re1Um olmuıtur :,. 

- Kmcli devrinin IJI romanandır. Anaa o .. -- iatecliiim gibi ,.... _____________ ..._ _________ ....:a;,j 
dan rUcua benzeyen bir lraç cllmle da. nn tanınır. Yahat .-.. öl.._._. DIMlllfbr • 

- Ya Ninmettin Nazif~ 
Bayan Suat Dervitin mat yllzllnden 

pembemsi bir dalga geçiyor 
- Kocam 1111 •• O çak iyidir. Bütün 

manaaile ramana odur. Biz hePnıiz 
uzun blliye yuanz. Herbanai 1lir İnaa· 
nm hayabm on bet ailnGnü, yinni ae • 
kiz gününii, yird sekiz aeneaini yaza -
nz. Halbuki romana bütün bir llemi, 
bir deni, bir nesli beraber yqataa a • 
damdır. O, daha biiyiik bir kompom • 
Yonclur. 

En 'belendiPn roman NimMmn "Kat· 
ran K.aam" adh " Nazmi Şahap nam1 

miıturile yazdıfıdır. Amma 1'0lmllCI 

olarak tanımn kocmn romuu para için 
yazar, l'OlllUl ~ aevmez. Sevse 
bize daha iJ11erini. daha mükemmelle • 
rİ1aİ vereceiine ,üphem yoktur. 

ŞAKA M1 BELKi DECIL! 
- Biraz kendinizden bahsetmez mi • 

•İniz? 
- Ben mi- Ben kendimi de roman

a .,.. blııu1 etmem. 
- Ya ''Me1rutiyetten ıonra gelmiş 

romancdarm en kuvvetlisi Suat Der· 
vittlr., yolundaki bir batka ankette oku
dufumuz a8zleriniz? 

Suat Dervit plUyor: 
- Onlan tllka olarak aöyJemlttim. 

c;.Jıi diye yumq .• 

Diyor. Bununla beraber i§te arkasm· 

-ha: 
- Şimdi .,.. l'OiMn jaalJOl'UID. Onu 
~ Hen&a im1ini ko,...dım 
....._ p iyi olaaık. En bn'ltll _. 
oleaa ~istedim. A-.. ıiz sene u.n 
~ Ba bir iddia.. Bir ele bittikten 
IOlll'a aüı sörün W..lnn, ne direcelui • 
niz! ! 

- Bir pheeer tabii. 
- btediiim de o .• 

BABIALI BAT AK DEQILDIRI 
- Son bir ıual. Gençler "eaerlerimb 

okunmuyor, Babıllt bir kuyudur,, di • 
yorlar? 

- Kat'inea. &.Wli aamlchiı p.i 
bir kör .. iM cletilclir. Bunun ~- a • 
~ töhnt tohumlan bir sün fvlana 
vam.daa - aiaç sibi her tarafa ,.. 
........ Onı.ı Wr toprütır. Albnda ... 
ler oldulunu ~ia. Bam a1asJar 
bodur kahr, kimiti tat;ms. iyi .... ..._ 
• tı.dini .......... ,...... olmtn • 
•M tmınqmP.fwn,, yaktar. 

Bammla ......... ı 'd it JOklulu· 
na "8 bMr ..._, Mleell M Nanl
llh Atama iyi Wr müıwldcit olclutu aan-
mnda delfli;n. yeni ?A.n ... iM • .m.m,............ ,......, Wr ...... . 
kit )elit,tirVH tcl.W,at lJemiıacle - iyi 
bir .... PPID't olMllLtar. 

Ne .,_clwa; net M tam•ı 'n,. 
,-oktur. Basla .......... iyi .... ,.. 

ra.. 
- Öldükten sonra? 
- Evet öldülcten ıoDI'&.. GeDçı.r Wt 

iimitaizlemnaoelidir. ~ b,W. 
mu. MHhakkalr sünün ıAriade filWe • 
nirl • 

• • • 
Evet filizlenir. Pencereden balaJo • 

rum. Yığın yığın filiz, yığın yıfm tue 
yaprak ve bahar .• Bir kaç ay evvelki....,. 
naıız kiltWderden, mka dallardan p.. 
di zengin, çekici, iç açıcı bir hayat flt
Janyor. Bizi gözümUzU yummaya de• 
ıu. açmaya aevkediyor. 

• • • 
- Ne o •• iki pnteci. Sen .....,. 

kadar pllnin ele Wzi aa ....... ,.. 
mi? 

Cumhuriyetin del~ll JUi mUGtl 
Abidin Daver kapıdadır. Elini 111sar • 
ken: 

- Anbyarum dqw, ............... 
.. tleiil mi? 

Bayan Suat Derviı hemen lrarpb 
yor: 

- Ha,.., diyor. Arbk .-..a WW. 
mit. orta ,., .............. ......,... 

Odada kaç kiti vana hepli ~ 
ayni kelimeyi 18y1Uyorlara 

- Eıtalfanallah
Nı 7tffnde bir ittifak ... 

A. Sırrı Uzelli 
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::.. ... 
'Amerikmla en hota giden yıldızlara fahri olarak riitbeler tevcihi, adet olmuştur. Fahri rii.t !ıeyc 

sahip olan en iistiin yıldız Mey Vesilen sonra, Cincer Racerse de rütbe verilmişti. Bahriye mes'e
fine delikanlıların hevesini uyandırmakta rol oynıyan bu cevval yıldız, şimdi amiraldir. Yukarıdaki 
retrim, bu vel1İle ile Cincer Racer• şerefine loı Angeleste tertip edilen tes'it ziyafetinden bir görün(; 
belirtiyor. Amiral yıldızın solunda oturan, T ekıaı valisi Ceymı V.Olreddir. Valinin ıolunda olüran 
da film artistlerinden Con Balıdür!. 

dl 

ncı Marlen, Anlatıyor: 
Trude Marlenden - }.farkn Ditrihi 

hatırlatan bu ikinci Mnrlenden - Al. 
mnnla.r pek hoşlamyorlar. Bu yıldızın 
geçen haftaki sayıfada bir resmini 
lioymuştuk. ''Evlenme grevi,, isimli 
filmde başkn.dın rolü~i\ oynıyan bu ye
nl yıldız, bu filmden bahsederken, 
§unları anlatıyor: 

- Yuliyus Polün bir sahne eserin
aen mevzu":ı.lmarak çevrilen bu film. 
vak'asr köylüler arasında geçen bir 
komedi filmi<.lir. Ben filmde genç bir 
kiz, dağlık köydeki handa iş gören 
Hanniyim. Bavyerada dış kısımlarının 
çevrildiği bu filmde benim görünüşüm, 
nasıl mı? Şehirden köye geliyorum, 
orana ipek c:;orap giymiş bulunuyorum. 
:Su çoraplar, şeffaftır. Bald1rlar1mın 
eli görüuüyor! !ştc bu şeffaf ipek ço-

raplar, köy kadmlamuıı elinde benim 
aleyhime vesikalardır. Bunları giyişi-
mi, ahlak yoksulluğu, utanmazlık sa. 
yıyorlar. Hatta handa iş gören başka 
bir kadın, bu eşffaf ipek çoraplar için 
''Şeytanın iğva vasıtaları, günah işle
meğe tahrik edici şeylerdir bunlar!,, 
bile diyor. Zaten benim şehirli oluşum, 
köy kadınlarının aleyhimde bulunuş -
ları için yeter bir sebep! Hepsi de, be. 
ni köyün erkeklerini baştan çıkarma
ğa gelmiş sanıyorlar! 

Bunda yanılıyorlar doğrusu; çünkü 
ben köyün bütün erkeklerini baştan 

çıkarmak niyetinde değilim. Ben ken
dime yalnız patronu seçtim. O da ba 
na çıldırasıya tutkun; fakat buna rağ
men bir kavga sırasında hiddetle ba
na yolvermek gibi bir hataya düşüyor 

Sen misin böyle yapan! Onu kıskan . 
dırmak için, pelerinile şapkasını giyip, 
erkek kıyafetine giriyor ve onun uzak
tan seçebileceği bir sırada odama çı
kıyorum. Daha önce de, odamdaki bir 
ot minderi insan kalıbına sokmuş ve 
yatağıma yerleştirip üstünü yorganla 
örtmüştüm. Odama girince, bir de ne 
göreyim? Peşimden hiç mi hiç ayrılmı. 
yan, bununla beraber benden de hiç 
mi hiç yüz bulamıyan bir köylü, gizli
ce yatağıma yatmış, horul horul uyu. 
muyor mu? Beynimden vurulmuşa dö. 
nüyorum. 1ş şaka derken sahiye bin
di! Tam bu ande hancı pür hiddet gele
rek, ateş püskürüyor.· 

Bu vaziyet karşısında ben işin iç 
yüzünü açığa vuruyorum. Tabii inan
mıyor. Derken yataktaki esniyerek u
yanıp aptal aptal "Ne var, ne oldu?,, 
diye kımıldanınca, patron, tereddüde 
uğrayor. Çünkü, yataktaki erkek hiç 
telaşa kapılmıyor. Ben yataktakini ite, 
kaka dışarıya atıyorum. Hancı, odada 
kendi şapkasile pelerinini de görünce, 
artık şüphesini gideriyor, memnun gü. 
lüyor ve işler yoluna giriyor artık 
Hancı patronla ben anlaşıyoruz! 

Öyle tahmin ediyorum, ki, bu tcat
ral vak'alı komedi filmi, seyircileri bol 
bol güldürecektir! Birçok sahnesi, ta
biatin, dekoru içerisinde geçen eğlen. 
<'eli bir film! Acaba r oHimü başara bil. 
dim mi?. Bu noktada ben smı;ıvım, 

hUkmü başkaları versin, dahR iyi! Böy 
le olınaı:ıt, daha yakışık alır elbette! 

\'ANLARDAKi RFSIMI ER: 
Co:v lfocea Cinccr Racerıin 

Fred Asterle birlikte çevirdiği 

- ıimdiki halde - son film olan 
uFiloyu takip et!,, filminde onlar
la beraber oynıyan bir yıldızdır. 
Coy Hoces, bu müzikal filmden 
başka "Hayvanlar bahçesinde is
)ıan,, filminde de oynıyor. Yll• 
<frt, bu lilmde rolleri bulunan 
"Variyor,, acllı atla "laytning,, 
is 'mli köpeği. kendisine tam~ 

m:le alıştırml[ilır Yanlardaki re
•İmler atfa köpei!in araforı na
nl ofrJ.,~11 lırıı.ıA, .... rl.a kafi derece
de bir f ihir veri:-! 

Con Krof orcl!a Rol e.-1 Montgcmerinin ııe Con Krolordun yetti 
Kocası Franşot Tonun beraber oynadıkları "Hayatının kadını,, fil" 

mine ait iki resmi, evvelce koymuştuk. Bugün ele aynı filmden bar 
ka bir sahneyi, Robert Montgorr..eri ile Con Krofordun göründükleri 
başka bir sahneyi gösteren yulzarıclaki resmi koyuyoruz.!. 

~---D_o_··_r __ t __ B __ i r __ T~a_r_,,_a~f_t_a_n __ 
Jenni Jugonun baş kadın roltinü oy

nadığı ''Bir Kraliçenin krzlık seneleri,, 
isimli filmle Silviya Sidneyin baş ka • 
dm rolünü oynadığı "20 yılın kadını,. 

isimli film, şimdi Almanyadaki sinema
lardan bir çoğunun programındadır. 

••• 
Yeni Alman fi1mlerinden "Donogu 

Tonka'' nın almanca söLlüsünde Anni 
Ondra. fransızca sözh.isünde Röne Sen • 
Sir, "Sıcak kan'' filminin almanca söz " 
lüsünde Marika Rök, fransızca sözlü .. 
sünde Lizet Lanven oynuyorlar. Alman 
yada son zamanlarda bu iki dilde çevri· 
len filmlerin yekunu, epev tutuyor. AY" 
ni zamanda İngilizce olarak çevrilell 
filmler de az değil 1 


