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Parasız 
Muayene kuponu 

Bu kupondan yedisini blıika 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir. i . 
..... ~::.~!.~~1:!.~.!.~.~~~-ı!.~.~:!:ı:::::.!. I 

lngiltere Milletler Cemiyetinden Çekilecek mi? 
Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Boğazlar mesele•i: 

' (İkincide- Son haberlerimizde)' 

Boğazlann tahkimi için hükumetin 
yaptığı teşebbüs alakalı devletler tara
fından hemen umumi denecek derecede 
iyi karşılandı. Hükumetin notasına ve
rilen cevaplar bu teşebbüsün yakın bir 
zamanda müsbet bir neticeye varacağı
na şüphe bırakm[yor. Sovyet Rusya ve 
tngilteredcn sonra Fransanm hazırla -
makta olduğu cevap da Tilrkiyenin ar
zusunu terviç eder mahiyette görülü • 
yor. Bulgaristanın bu fırsattan istifade 
ederek Akdenize mahreç meselesini ka- 23 Nisan "Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı,, Ankara4a çok büyük merasimle kutlulanmııtır. Yukarıdaki reıimlerJe 
rıştırması ihtimali tahakkuk etse bile küçük izcüeri Bcqbakanımız ismet lnönü'nün etrafında "Zaler abicle·•i,, önünde görüyorsunuz. 

(Solda). 

netice ilzerine hiç bir tesiri olamaz. E-

sa~.en. boğazl.ar i~in kabul edilecek yeni Almanya cevap vermeden evvel soruyor: ''Al b k 
re1ımın mahıyetı ne olursa olsun, tica- ayr a 
ret gemilerinin tam serbestliğine halel M • ı ı ti c • t • • ı 

. ı· ' ıs ıyoruz. ,, 
!;1~~z~::k~~~a~~~; i~7ga~~:::~a~~~ ı e er em ı ye ı n ı nası 
denize olan yegane açık yolu da kapan- ı h d k • • ? 
mış olur ... demelerine imkan yoktur ve IS a e ece Sin i Z • 
ilave edeJim ki Bulgarlar tarihin hiç bir 
devrinde Akdenize çıkmış olan bir mil
let değildir. Nöyi muahedesinin kabul 
ettiği mahreç ise Bulgaristanm ithalat 
ve ihracatı için serbest bir liman ver -
mek mahiyetindedir ki bunun için Se -
lanik limanında Bu1garistana blı yer 
~östermek suretile Yunanistanm daha 
evvel yaptığı teklifler Sofya hükfıme -
tince kabul edilmemiştir. Bu itibarla 
Bulgaristanın bugün bu türlü bir ko -
]aylıktan mahrum olmasının mes'uliye
ti tamami1e yine kendisine aittir. Yu -
nanistan da Türkiyenin teşebbüsünü 

büyük bir samimiyet ve dostlukla kar -
1tlamış, Türk tezinin doğruluğunu tas
dik etmiştir. Yalnız boğazlarm tahkimi 
meselesi ile boğazlara yakın olan böl -
gedeki bazı Yunan adalarının tahkimi 
luım geleceğini hatırlatmaktadır. Bunda 
da Yunanlıların haklı olduğu şüphesiz
dir. Çünkü boğazlara vuku bulacak bir 
taarruz mevzuu bahsolduğu zaman bu 
civardaki Yunan adalarının bitaraflığ[ -
nı müdafaa için tahkim edilmeleri bir 
zaruret olur. 

Lozan muahedesile müesses Boğazlar 
tejiminde kefil olan devletler arasında Ja· 

ponya da vardır. Onun için hükumet 
, bu devlet nezdinde de teşebbüste bu -

ASIM US 
(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

miştir. 
İngiliz notasının, kabinenin yapa

cağı yeni bir toplantıdan az sonra Sir 
Phipps Eric vasıtasile verilmesi ihti
mali vardır. 

Dış bakanlığı mahf elleri, M. Ede
nin Berlin seyahati hakkındaki şayi 
alan tekrar tekzip ediyorlar. Mama
fih, kabinenin, M. Eden'in yerine, M. 
Halifax'ı göndermek imkanını tetkik 
ettiği zannolunmaktadır. 

Şimdiye kadar hiç bir karar veril 
memiş olmakla beraber, kabinenin ü
zerine, siyasi mahfellerin bu hususta
ki itirazlarmm geniş mikyasta mües
sir olacağı umumiyetle tahmin edil
mektedir. Zannedildiğine göre, lngilzi 
notası mufassal ve vazih olacak ve 
M. Flanden'in, Avrupa ve müstemle
ke meseleleri hakkındaki Alman mak 
satlarma dair nisan iptidasında söy-

( Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

Yabadller Kadilse 
kaçıyorlar I 

Araplar her tarafı ateşe verdiler 

Suriye halkını isyana tqvik eden bir nasyonali•t reis. 
Kudüs, 24 (A.A.) - Havas ajansı 

bıuhablrinin bildirdiğine göre, cuma 
gijnUnftn hususi bir mahiyet arzetme· 
al dolayısile zabıta ayrıca tedbirler 
'1nıı§tır. 

Polis kuvvetleri ve asker devriye
leri istasyon civarında nöbet bekle
mektedirler. Araplar saat 13 de teza
hürat yapmağa karar vermişlerdir. 

(Sonu Sa. 2 Sü. 4) 

Değerli artist buıfÜn 
samimi meıasim/e 

gömülecek 

Şehir tiyatrosunun değerli san'atka
n M. Kemal Küçüğü kaybettik; cena -
zesi bugün saat on buçukta Beyoğlun
da İngiliz elçilik konağı arkasındaki 
Kamerhatun camiinden kaldırılarak 

Köprüye getirilecek, on birde bu iş için 
ayrılan Haliç vapurile Eyübe götürülüp 
gömülecektir. İstanbul belediyesi, gü -
zel Sana'tlar akademisi, konservatuar, 
Halkevi, Matbuat cemiyeti ve şehir ti
yatrosu cenazeye çelenkler gönderecek
ler ve iştirak edeceklerdir. Bugün üçün
cü sahifemizde san'atkar hakkında bir 
yazı vardır. 

Eminönü balkevinden: 
Gösterit şubemiz üyelerinden ve İs

tanbul Şehir tiyatrosu san'atkarlann • 
dan M. Kemal Küçük vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün (25-4-936 cumar • 
tesi) saat (10) da Beyoğlunda Aynalı· 
çarşıda Kamerbatun camiinden kaldı -
nlacaktır. 

Bir çok değerli hizmetleri hasta ha -
linde bile evimizden esirgemiyen bu ar
kada,a son vazifemizi yapmal< ilzere 
blltün evimiz bağlılarının bulunmaları
nı dileriz. 

J:..i~ ..;. .. ;ı.,. ._.~, ... ~~.a-, .. #,..~-~~.....>~.t 
' .h.l»I J'-·J~ :J..4 •...4,. J'J!; .,,< J,ı:'J.;>ı,< 
~x-J ... ...,')LJ, .::ı ı.;;. ....... , "'Yİıılııl..t ,~~ G 

azetenin baı1ığı. 

13 nisan 1936 pazartesi tarihini ta -
şıyan ve Berutta münteşir ''Yıldız" isim 
1i türkçe bir gazetede, Suriyede yapı . 
lan talebe nümayişlerini mevzuu hah -
sederek "Al bayrak istiyoruz" başlığı 

altında bu nümayişe cevap veren bir 
makale okuduk. Bu makalede ileri sü -
rüldüğüne göre mesele şudur: İsken -
derun mıntakasında ekseriyeti Suriye -
liler mi teşkil ediyor; yoksa Türkler 
mi? .. Suriyeli mıntakaları birleştirip bir 
Suriye birliği kurmak istiyen Suriye 
vatanperver gençliği geçenlerde bir nü-

' 

eğ ni~en 
Müsabakamızda · 
Bir inciliği kazanan 

h ikô.yegi bugün 
neşredi y o1 uz 

* Açtığnruz büyük hikaye müsaba -
kasında yüzlerce hikaye arasından 

birinciliği, ikinciği, üçüncülüğü ka
zananların kimler tarafından yazıldı
ğı belli olmuştur. Sahipleri müsved • 
delerile beraber gazetemize gelmiş -
ter ve hikayelerin kendilerine ait ol
duğunu bildirmişlerdir. 

20 Lira Mükafatlı; 

mayiş yaparak (ve gazetenin yazdığına 
göre satılmış bir muharririn rehberliği· 
le) İskenderun sancağının Türklerden 
daha ziyade Suriyelilerle meskun bulun 
duğunu iddia etmişlerdir. Bu nümayişi 
mevzuu bahseden gazete Suriye vatan
perver gençliğine şu cevabı vermekte· 
dir: 

"Biz Suriye vatanperver gençlerinU. 
hiç olmazsa batka mi11etler hakkında in
saflı Q)acağını ve herkesin ulusal hu • 
kukuna taarruz etmekten ıakınaeağmı 

'(Lut/en sayıfayı çeviriniz) 

Birinciliği kazanan "Hediye" adlı hikaye Kabataş Lisesi son sınırından 
Bay Ali Kenan tarafından yazılmıştır. Kendisin!,. tebrik ederiz. Bu hikayeyi 
bugün 15 inci sayfamızda bulacaksınız. 

* İkinciliği kazanan hikayeyi yarınki, llçUncUlüğü kazanan hikayeyi 27 
nisan pazartesi günkü sayımızda neşredeceğiz. 
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lngiltere Milletler Cemiyetinden 
mi? 

inhisarlar idaresinin 
sene bütçesi çekilecek 

• 
yenı 

kolay yol 
ita/yanın 

ıecri tedbirleri ,ıcld ti aclirmek, fakat .•• 
harbe lcalkacağından k<Jrkutuvor 

lnhisar arın birleştirilmesinden 
hasılatta inkişaf görüldiı 

sonr . 

Londra, 24 (A.A.) - Vernon Bart·J 
lett, Neva Chronlcle gueteslnde ne•
rettiğl bir makalede İngilterenin. Mil
letler cemiyetlıie bağlılık siyasasiyle 
bir buhran devrelli geçirdiğini kay
ettikten aonra. diyor ki : 

1ngilterenin, kon1eyin 11 mayu 
toplantısından evvel, Mllletler cemi
yetini terketmek mi yoksa zecri ~ec!

birlerl ıiddetlencllrmek ml lstedlll 
hakkında bir karar vermesi Ihna ge
lecektir. 

Zeerl tedbirlerin bugUnkU tekille 
bir kaç hafta daha muhafazası mUm
kün olaca.Pıı zannetmek kabil defll
dir. Buhranın 11ebeplerlnden biri, bir 

• 

taraftan ltalyayı bir mücrim gibi te-ı 
llk1d ederken diğer taraftan bu mem
leketi koneeyde arkadat olarak muha
faza etmektedir. ~ tedbirler İtal
yada tesirini göetennie olinakla bera
ber, bunlar İtalyayı hareketinden vaz 
geglniılyeeektlr. tki ıutetl hal mUin
ldhı görUlebilir: En kolay sureti hal 
flmdikl zecrl tedbirlerin muhafazuı. 
dır ki, bu takdirde Milletler cemiyeti 
için LaY&l • Hoare tekliflerinden gok 
daha u mUsalt bai"ıt prtlan elde e
dilebilir. Bu rnfretı halden elde edile
cek netice İngllls pi'e8tljlııbı malıwl
muı olacaktır. Meaellt Sudan htıkt
metlnln bir memuru, yerlilerin tngn. 
ten,e k&r11 olan htmnetıerliıhı atlr· 

atle azalmakta olduğunu bildirmiştir. 
Diğer bir netice, Milletler cemiyeti 

nln lnhilalidir. Milletler cemiyeti aek
retetll~n bazı hası, ttaıyaya kattt 
daha mllessir ııecrt tedbirler tatbik e
dilmedlll takdirde bir Avrupa harbin 
den sakmmak lmklnsız olacağı kana
tindedltler. Evvel emirde İtalyanın 
Milletler cemiyetinden çıkarılnıA.Bmı 

ve petrol u.ertne ambargo konulma
BlDI istemek llamdır. Hatıl SUveye 
kanalı da lı:apatılmalıdır. Fakat bu 
takdltde, İiigllüı ulUIUDun dikkatini, 
MU1BOllııi'nln o zaman harbe mlltaca
at edeblleeetf noktamı;. çekmek icap 
edecektir. 

Ankara, 2-i (Telefonla) - İnhisar

lar idaresi 936 yıl bütçesi projesi Ka
mutaya verlliniştlr. Teklif olunan bUt 
çenin varidat kısmı yekfttıunun 
39,750,000 lirası tUtün, içki tuz ve 
patlayıcı maddelerin sat11 kln 
3.350,000 lirası tUtUn lçkllerdekl mll-

1 
it mUdafaa vergisi ve diğer rusum ha
mlltı ve sairedir. Bu yekillı 9315 yılı 
muhammenatına nisbetıe 2,065,000 li
ra fazladır. Masraf kıBtnı iae 7,•21,028 
liradır. 

Bütçe encUıneni hUkQmetln tekli
fini aynen kabul etıni,tlr. 

Esbabı mucibe llyihumda '6yle 
denilmektedir: 

Boğazlar meselesi normal şekilde 
inkişaf ediyor 

"İnhlsa.rtarın blrleştirilineelnden 

llOnra bu idarenin muameli.tmda her 
sene artan bir intizam ve huılltında 
da o nisbette bir inkişaf görülmekte 
olmasını bilhassa kayde şayan gören 
etıcUmenlmlz elde edilen neticeleri 
başta hU.SnU idare olmak Uzere şu !Şe
kilde hUlba edebilir: Bir bu tqldll· 
ta memur edilenler işlerinde ihtisas 
edinmişler ve vazifelerine bağlanıhıt
lardır. lkt teşkllltm blrleitlrilmef!ıl 
dolayısile memur adedinde, masraf
larda tasarruf temin edilmiş, idarece 
maliyet flyatıarmm ua.lmuma mU

Dışbakanlığı Genel Sekr.eterimizin ll'liilıim 6t1ftıttatı 

Bay M nemecioğlu BUkreşte 
Btıtrat, %4 (A.A.) - Anla ajafıiı 

Mldiri~: 
Türkiye Dıt itleri Bakanbğı Genel 

:sekretııfti bagih\ :Se!grattaiı BOtfeie 
müteveccihen hareket etmİftir. 

Bu eabahki Politika pzetetl, TOrk 
uyük elçitinln bllhula BolUlat men 

ı si haikmt!aki bir beyüıatım nefret • 
mektedir. Bay Numan llenemendoilu 
bu beyanatmda ayni tamüda Ud litllll• 
metin dı.işüncelcri ve metodlan arum • 
daki tam mlltababtı da tebıittls ettir • ...... 

Bofatlann yeniden aakerllettrilnıetl 
meselesinin inkipfı baklana bit ıuale 
Türk büyük elçiıi ıu cenbı •ermlftlti 

"Mesele ......... Wr tanda~ •• 
meilıedir. D.a.a ._ A•' tn+a .,wl • 
madan enel, So,,.ı. Birlllh"n, WI • 
yitk Britanyamn w Ytlllinhtanm tuvip 
kir cnaplanm ahnııtılr. Diier mıem • 

Waıtlirti c1e a;tii bricla ~ı 
•• mekten hali kalmly.aıltlanna emi • 

MiiNEMl!!Nct OOLU ~ 

Bllktei, 24 (A.A.) - ADadolu a
jan.amm hUSWd mUhablihıden: 

Dil illeri Bü:anlı#ı genel Jiekrete· 
rl Bay Numua llenemetıcl Oflu bu. 
alllam 11&t 10 ftlptMUe B&knle pi 
fBlltlr. Bay .Nuawı.,, Bllkril btu70-
mmd& Rbmen htııdimetl namma har-l 
clye mil8tetan · ve hariciye li'kbı . 
8o•yet elçlal, maalahatgUzanmn Ye 

elOWflinlz memurlari tarafmdan kar· 
planmqtır. 

Bilkreşte bUlunduiu mUdde~ bay 
Numan ve refakatinde bulunan arka
datlan, Roırıen hUk1lmetinln misafiri 
olacaklardır. 

Dış işleri genel sekreterine, dost 

Romen h~ gayet parlak bli' essir olarack mUhlm tedbltler alın
program hazırlanuftır. mıŞtır. Uç kaçağa karşı yeniden şid-

liat Numan Meminenei oğlu, yamı detll höktımıer konmuş olmakla bera
~ mutahatgUzarnmzla, harici~ ber diğer tat'aftah halkm da ka~p 
mtlstiprin& davetlldir. Bu davette karşı meyli eeki kuvveUini kaybetmiş 
Ronıa.ııyamn ADbta elçkd, hariciye tir. D6rt idare gerek mamulltmm ne
umum mtldUrleri, protokol ve matbu- fasetini arttıracak ve gerek satışını 
at umum müdürleri hamr bulunacak- çoğaltacak tedbirler almak suretile 
tarda\ Aıııl aklanı genel aeltret.erl- rağbet temin etmiştir. 
mlzle mulaba~ M. Titillea-
ko'nun em. JaU1n1a1 myatete davetlt- Y~ni Cankurtaran 
dirter. talimatnamesi 

Puar gllnll hi.rlciye ftkiletüıbı Ankara, 2• (Telefonla) - Ticaret 
Bay Numan'm eeref ine vereceği res- gemilerinde bulnnmuı icap eden can 
mt öfte Ziyafetinde Balkan ve KUçUk kurtaran vurtalan ile aımması muk
Antant ile fnslltere, ~. Sovyet, tezi can kurtaran tedbirleri hakkmda 
İtalya ve Polonya sefirleri hazır bu- __ __.. ........ ...__ _________ _ 

l~. •1 Numan lfenemmcloflu pa
zaıUel abahı Kmkovaya hareket e
decektit. 

Atatürk'iln teıekkütü 
Aalura, 24 ( A.A.) - C11mur 

Bqkanhlı Genel Sekreterlitin
den: 

23 Nisan bayramı münuebe

ki talimatname Vekiller heyetince 
tasdik olunarak mer'iyete konulmut
tur. 

Talimatnameye göre yolcu RetnlfJi 
12 ve dalia fazla yolcu laştmalt tiiefe 
tertip olunmuş gemi demektir. Kap
tan, gemi 18.hibi ve ailesi efradlle hiz. 
metçilerinden maada gemide bulunan 
herkes yolcu sayılır. 12 den az yolcu 
taşımak Uzere tertip olunmuş veya 
yalnız yUk taşıyan bUtUn gemiier yut 
gemisi itibat olunur. Kısa kıyı deniz 
yalculuklarmda çahşah bOylan 30 
metreden uzun ve uınurgalll.M 931 ha
ziranından evvel konmuş \i'eya bu ta
rihten evvel yolcu gemlsltte çeTtllı!llf 
bUtUn yolcu gemileri taşıyacaktatı 
yolcu ve gemi adamlannm yiizc!e alt
mrşmr taşiyacak hacimde can lrurta
ran füılkaın, yttzde kırkını kurtarabi
lecek kadar sal bulundurmafa, mec
burdurlar. Aynca bUtün yolcu ve re
mi adamları için birer can kurtarl.b 
yele~ de bulunduracaklardır. 

Denli üzerinde vukua gelen hl
diselere karşı alınacak emniyet tecl
birlerini en ince tef errUatına kadar 
teabit eden talimatnameden can kUl'
taran aallarmm yapılış tarzı vt! mat
ıemeei lc:in tktlut Veltlletm~ aytft 

bir talimatname yapılacağı ve Bllll&
rm be!t kllrek, beş iskannar lle ıti l~ 

de kendi kendisine yanan bir met'ale 
ile donatılmalan lazım geldifi de tu
rih olunmaktadır. 

Seqahatlerde döoiz 
miJsaatle si için 

AJiküa, 24 (Telefonla) - vaD
ler heyeti 3589 sayılı lt~ 
dokuzunucu maddeBinin B fttraBınl 
a.pltdakl ~kilde tadil etmişti: 

''Ticari maksatlarla yapılacak ae
yahatlerde dövtz mtısaaclest verilebil
mesi makSadı. Beyahatm tlcaıi bir •· 
rurete mUBtenit bulunduğunun ve bu 
11eyahatten memleket için iktisadi fay 
da hasıl olacağının mahalU aanayt ~ 
ticaret odalarmın kararlqtnmuı ve 
bu kararttı İktisat VckAlet~ tUdl>o 
ki icap eder ... imparator Derede 7 l Almanya cevap 

1 l 1 . b n 1 1 rmeden evvel 
tile yurdun her tarafmdan ıelen ___.._..........., __ __.,___ _ _._.;.;..-..-...... ~ 

Ye vatandaıların sevinç ve yük1ek K AMUT AYDA 
hlılerini bildiren yazdara lefek-ta yan tayyare erı u u anyor ar • <0,,,_ , ...,., 

7 eslim olan bir Habeş kumandanı "imparatorun IecUll maWmm mOlhem olacaktır. 
k J k ı. • k I ·.ı. d• Bl1UI mahteller, tnıWa ııo•ınm 

kürlerini ilettneie Cumur Batk•'" 
nı Atatilrk, Anadolu Ajan.ını 

ödevlemiıtir. 
· mu avemet eu.ece as"erı a maaı. ıfor hllhı• l'l w nokt&dlD beluıe4ecell 
Londra, 24 (A.A.) - .En 80ll alı- lert mütemadiyen imparatorun nere· nl llS71emekt.ed1rler: · 

nan haberlere pre O&acfıende (iralla· de bulundujunu teebite çahpnakta· ı -~ Clllup ve IU'k 
Di orclulunuıı mol oenahı ancak dırlar. komfuladle mbnuebetJel'I. Ta wıa ıimcll ~·ya. vamıII ve mer Alımara, 24 (A.A.) -Alman ha- 2- llUlmt mQu.vatmm Alınan.ya 
kez ordusu da Sassabeneh istikame- ber alma bürosu muhabirinin telsiz tl.l'aftaduı tanı tetalrl, 

tinde twTua cirilmiftir. teıp.fı: ,_Mdlldlfine ,ara, ı.cum hUkd- • 
Habeş hUkOmetinin bildirdiğine Habeelerin en mümtaz stıel §efle- ~eti, Alman htlldımetlnln, komşula- Tophane şampıyon-

ıare, bugUn yeniden imparatorla dof- rinden biri olan ve vellahte Delyeden rile akdetmek latedlll ademi tecavüz ) •td• 
l'Udan dofraya muhaberede bulunul- kaçarken refakat ~tmlt olan Decas paktları maddeleri Ulerinde, Milletler arı seçı 1 
ln.\lltur. Fakat imparatorun nerede ol- Magqe kendisine NegUsiln hlll mu· cemiyeti niamnameal maddelerinin 
dufu got g1sU tutulmaktadır. kavemet gösterip gösteremiyeceğ\ rUçhan b•klmu haiz bulunmaamı ka-

Adlaababa, 24 (A.A.) - Burada hakkında aotulaıı auale •'Hangi kıtaat- bule amade olup olmadığmı aoracak-

Tophanedeki tavla müsabakamız 
dün gece bitmi§, B. B. Rüat, Veysel 
Oemirkıran, Piyazcı Mehmet, Halil, 
Seyit semt p.mpiyonu &eçllmitlerdir. 

lannedlldlflne a&"e, lta1Jan tayyare- la?,. cevabını vermiştir. br. 

fimit---. Ftılad onlar llMit Wr ta·f küıi hiui~atı milliyeUle, Türkün temlt 
bn orunlarla llkencleran ınıat.katma kalbile o;rmmamalaruu ta•aiye ederiz. 
twna edi,..._, w ös Türle olaa la • hkencleran ~ 19Mlanna :ral • 
bndenan aancaiım Sari:re ho:ruile-. mz ve :yalnız al ba;rrak çekilelNlir •• Bu 
~ istiyorlar. Flllaıt ey efencliler, a- mmtabda bir iatifta :rmıpılmıı olsa in • 
lalar cihana .. ,1m.,ona: Biz Tir • ....ı.r deiil, taılai' ri dallar bile size 
lrüz, Sari,.U 4elills. Sari:reye aw1et1. türkçe c:nap vererek "Biz Türkü, Su• 
tem..N edem. Fmt bncli ...... da- ri,..U defiliz,, diyecııld•clir. lkenderun 
lıilintle hlnwlr n .W llatkumm ..., llllDtabsı Türktir. Ve Tilrklüfii alika· 
~ mtn••"" .-rtiJ•- dar devletler araamda aktedilen ımaa • 

Antalr,aclalll Arap taWı"-i Sari,. ......... ta;in ~ tudiiE edilmiftir. 
............. ıela...ı.....lc lltiyor. Bu fO- TGrk miOeti a,.le aüriiltülere PllPUÇ in· 
~ hareketle .-ıı 'tıketteki Tiıfı ek· nılanaz. hkenclenm mmW..ıma wle 
eeriıwtlidn hubıkana teenüz ediliyor. innnlan değil, cı.tlan, ~ da Türt 
Tüı4dere, Türldüie hakaret ediliyor. tür. iklim Türktür, aemaıı, denizleri, 
Şimdiye kadar bayrak meselesini kur • yıl~ızları, ıüneti Türktür. Ve timal rü7 
calllllllak isteımeclik. Fakat hududmn.•za, ı( rlıınnın eerinliğinde Türkün koku11 
laukulmmuza, teref •e milliyetimize ta- vardır. Çehremiz Türk, saçımız Türk • 
~edilince Wz de artık bir millet ol- tür. Binaenaleyh lskenderun aanuğı • 
.,_ w..t iP. ...;....;n Jibelt • mn sMrlerincle :rükaelecelc ba:rnk Sa • 
.... mı:lı mu. Suıireli ~ .. Tir- l'i78 lllı:rnlı clelil, Al Barnktır.,, 

ALlılANYA DA SORUYOR 
Parla, 2• (A.A.) - Madam T&bou

ria, .. Oeuvre,, ıazetesinde diyor ki: 
"Londnda mevcut umwnt kanaa

te göre, Alınan hUkfımeti İngiliz muh 

Yarm gUndlls 11&&t birde EyUpte 
vapur lakelesinde Bay Halit'in Bah
çeli kahveelnde on blrtnci mtlll&baka
ya bqlanacaktır. 

~~-~~----~--~-------t ıras mm ilk sualine cevap vermeden 
evvel, Fransa ve lngiltereye, Millet- Yahudiler Kudüse 
ler cemiyeti statusUnil ıslah etmek ls-

teyi.p istemediklerini sormak niyetin- kaçıyorlar 
dedır. 

Londra ve Berllndekl mtlp.hitler, (011YGIN 1 intül.tı 
Milletler cemiyeti nlzarnnameefnin Şu anda Telavivde 11immJ1 8.000 
16 mcı maddesinin ilgası teklifine ce- yahudl vardır. 
vaben, lngilterenin memnuniyetle mu KARIŞIKLIKLAR DEV AK EDiYOR 
vafakat cevabı vereceğini Qnnetmek- Telavlv, 24 (A.A.) - Havu ajan-
tedlrler. sı muhabirinin bildlrdltfne göre, Tel· 

ÇUnldl İtalyan • Habeş anlaşması- avivle Yafa arasında mUnakallt bil· 
nm halli huşusunda Cenevrede hiçbir fiil milnkatı olmuştur. 
usul muvaffakiyetle neticelenmemiş- Yahudi makamatı, hallri 1929 da 
tir. Bu ınıretle, Milletler cemiyeti, bel- kanlı karg&§&lıklara aabne olan mm
ld daha tıevimli bir amulusal mahke- takaları tahliye edip Kudille aılmrJıa 
meye lDkıllp etmem lhtimaU vardır. ğa davet etml§tlt. 

Kabul edilttn mii· 
him l&y,halar 

Ankara, 24 (A.A.) - K.amu
taym bugün Tevfik Fikret Sılaym 
bqkuılıittıda yapblı toplantıda, 
CwmuifM Mt?kea ldlıua kanu
nunun 92 inci maddeainin tefsiri
ne liilWll olmadtiına dair bütçe 
encüaneni ~btltuile Denizyolla· 
rı Akay itletlemelerile fabrika Ye 
haYU•lar idar..lne ait ltinalana 
vergi ile allkadar bululım&dlfla• 
clair tefıir mazbatalan, cle•let 
memurlan aylıldarınm te•hit n 
t•dülüne dair kanan& '*it. bd 
.ayılı cetTelde pterileb mllll 
mUdafaa Vek&leti kata ..... , llM-

murları meyanına iki ........ na• 
•esine, iatildll harbi malllltriaa 
nrilecek para mllt&IM& .._..,_ 
claki kamana batla eeı.tl ........ 
tiklik yapılmunm, n1aat ..
alal bnmmna blr ..... elti 
....W.• SoYyet aaemlllsetlerinclt9 
ptlrllen mazotun sGınrGlt, htilald 
...U.1'rine, 11111111 bahklanaclu 
çıkarılan yağların av vwslıinden 
iıtiınaıma dair kanun llyihaları 
müzakere ve kabul edilmitllr. 

Kamuta1 puatteti topla.._. 
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Sahnemizin yası var 

Kemal Küçük, bu 
Eyüpte gömülecek 

Sanat hayatı, rolleri, piyesleri, 
kitapları, dersleri ve hastahğı 

Fikir ve san'at hayatımız için bü
Silk bir acı: KUçük Kemal öldü. 

Türk sahnesinin en değerli artist
lerinden biri olan ve herkes tarafın
dan sevilen Kemal'in kaybedildiğini 
duyanlar dUn büyük bir hüzünle sa
rıldılar, bugün bu haber yayılınca bu 
hüznün halkalan genişliyecektir. 

1901 de Giritte doğmu§tu; babası 
Girit eşrafından Mehmet Fazıl'dır 
küçük yaşında lstanbula geldi, Vefa 
lisesinde ve ltalyan mektebinde oku
du. Daha mektep sıralarında iken sah
ne hayatına karşı büyUk bir istek du
Yuyordu. Bundan on yedi· yıl önce. 
henUz pek genç yaşında iken Beya
zıtta Türkocağında Babür Şahın sec
cadesi isimli komediyi oynamak sur<'
tne sahneye çıktı, ayni sene Darülbc
dayie aktör olarak girdi; o zamandan 
beri tiyatromuzda vUcudile. kaf:ısile, 
kalemile çalıştı, uğraştı, didindi, hır
palandı, hastalandı ve nihayet .• 

Komedi istidadı fazla idi, Fransız 
tiyatro neşriyatını muntazam surette 
takip ederdi; tiyatro, edebiyat ve ru
hiyat mevzularına dair eserleri derin 
bir alaka ile okurdu. Okudukça. ve sah 
nede çalıştıkça bir yandan zevki in
celiyor, yükseliyor, bir yandan da san
atkti.rlık kudreti artıyor, inkişaf edi
:Vordu. M. Kemal, Türk sahnesinin 
en kuvvetli kompozisyon san'atkarla
lından biri olmuştu; bilhassa klasik 
komedilerde yarattığı fevkalade SC· 

\'imli ve muvaff akiyetli tipler, daima 
sempati ve alkış ile karşılanırdı. 

M. Kemal düzgün, sağlam, gilzel 
bir uslupla tiyatro mevzuları üzerin
de makaleler ~azardı; bunlarm bir 
çoğu gazetemizde ve başka gazete ve 
nıecmualarda çıkmıştır. Ecnt"~i dil 
lcrden bazı piyeslerin adaplas•· •una 
iştirak atmişti; Molyer'in Taratüf'unu, 
ııurai ismile ve bayan Seniha isimli 
bir kadın muharrirle birlikte Türkçe
:Ve adapte etti. Bekü.rlar isimli kome
diyi Nabi Zeki ile birlikte dilimize <;e
\•irdi; San zeybek isimli opereti Hü
seyin Kemal ile birlikte yaptılar. 

Cumuriyetin onuncu yıldönümti 

lnllnasebetile tertip ettiği b:ı.le pan
clomim.ik, !stanbul Halkevinin temsil 

IUbesi san'ntkarlan tarafından Alayköş 
kU sahnesinde temsil edilerek büyük 
bir muvaff akiyet kazanmıştı. M. Ke
bıal, tstanbul Halkevi temsil şubesin
de senelerce tiyatro dersi okutarak 
genç atkadaşlarmm yetişmesine hiz
tnet etmiştir. Esasen gerek burada, 
gerekse Şehir tiyatrosunda rejisörlük 
~olundaki çalışmaları ve denemeleri 
daima iyi neticeler vermi5ti. Bizde 

lnndr: önce Heybeli adada tedavi gör
dü, iyileşti; tekrar sahneye ~rktı, tek
rar hastalandı, bu sefer latanbul be
lediyesinin yardunile Viyanaya gön
derildi, sanatoryumda bir ciğer ame
liyatı geçirdi; iyileşti, sıhhatli bir hal
de memlekete döndü; tekrar sahneye 
çıh.-tı, tekrar hastalandı ... Ne o sahne
den vazgeçebiliyor. ne de hast~;ık o
nun yakasını bırakıyordu! 

l\l Kemal son bir kaç yılı böyle ba
zan ayakta. hazan yatakta, fakat da
ima işini düşünerek ve işi için temiz 
bir se\'gile çalışarak geçirdi. Verem 
glinden güne ilerliyordu. Nihayet bun
dan bir kaç ay önce yeniden ve bu se
fer şiddetli bir halsizlik ne yatağa 
düştü. Beyoğlunda Aynalıçeşmede Ka
merhatun mahallesinde bir apartıman 
da oturuyordu; son hafta içinde he
kimler Çamlıcaya nakledilmesine lü
zum gösterdiler; ev tutuldu, geçen 
salı günü hasta, Ertuğrul Muhsin'in 
bizzat kullandığı otomobille, itina ile 
denizi araba vapurile ve otomobil için
de geçerek Üsküdara, Kısıkhya götü
rüldü. Burada iki gece kaldıktan son
ra üçüncü akşam, - perşembe saat 22 
de - doktor Şerefettin Fazıl'm ihtima
mı arasında gözlerini hayata kapa
mış ... 

Acı haber, 22,30 da Şehir tiyatro
fmna aksetmiş; aktör Büyük Behzat 
ve bir arkadaşı gece yarısı Üsklidara 
geçip Çamlıcaya çıkmışlar, aziz ölü
nün son hizmetlerinde bulunmuşlar. 

Dün sabah erkenden telefon ziJi 
ile uyandım. 

Ertuğnıl Muhsin'in sesi: 

- Tiyatroya gel! 

- Kemalden acı bir haber mi'! 

Diye cevap vermişim. Heyhat, hiç 
gelmemesi istenilen bu müthiş haberi, 
onun ne zamandır gözümüzün önünde 
her gün bir parça daha sönmekte ol
duğunu içimiz kanıya kanıya görerek 
bekliyor gibi mi idik? 

Tiyatronun rejisörü. kadın erkek 
yirmi san'atkarı, Halkevi tem.sil şu

besi reisi, bir iki dost, Çamhcaya çık
tık; Kemal'i ~kılmış, perişan bir ba
banın ıztırabı, bağrı yanmış bir anne 
nin feryadı. mektepli genç b ir kardc
§İn hıçk ırıklan arasından çekip ala
rak şehre getirdik. Bugün de alıp Eyü
hc götüreceğiz. 

Büyük babası orada gömülü imiş; 
son dak!kada yanında bulunanlara 
te,·di ettiği \•asiyetler inden biri de bü
yük babasının yanına gömülmek! 

l?efik Ahmet Sevengll 

tiyatro bilgisine ait ilk modern €'Seri -;--==---==========--
de M. Kemal yazmıştı; bu kitap ''Ti- Olkemizde 
:Vatro,, ismile neşredilmiştir. Btından 
haşkn ''Konuşma san'atı,, ndı altında 
'7Ucuda getirdiği eserde Şehir tiyatrosu 
tnecmuusmda bir sıra makale halinde 
tıkmıştır. 

lstikl~l harbini ve milli dava ve 
?.nu,•affakiyeti tiyatro edebiyatımıza 

geçiren Çınar isimli telif piyesi de 
ltitap halinde bastırılıp çıkarılmıştır. 
l3u piyes Halkevleri Sahnelerinde oy
tıanmak Uzcrc kabul edilmişti. 

Sahnemizde oynanan ilk çocuk pi
Yesleri de M. Kenıal'in kaleminden 
Çtl·mıştır. Şehir tiyatrosunun bu sc
tıe bütün bir mevsim oynadığı "Tiyat
l'o dersi,, ve "Gülmiyen Çocuk., isim
li çocuk piyeslerini hasta döşeğinde 
l'azdı. 

M. Kemal ufak tefek bir adamdı ; 

hem bundan dolayı, hem de sahnede 
liüseyin Kemal isimli bir başka san
atkar daha olduğu için arkadaşları 
l-.ı. Kemal'e ''Küçük Kemal,, derlerdi: 
bu sıfatı sonralan Soy adı olarak ka
buı etti, adını deftere "Kemal Tföçtik,, 
cliye yazdırdı. 

Bundan sekiz yıl önce yerli filmle
lin çevrilmesl mesaisine iştirak et-1 
lllişti; o sıralnrda ciğerinden hasta-

ölü evinde 
Ağlaşan kadın 'ar tavan 

•• f •• 
çot<unce •.. 

Osmaniye, 23 - Bahçe kazasının 
Hnruniye nahiyesinde Haydar adında. 
bir adam ölmüş ve defnedilmek üzere 
evden kaldınlacağı .sırada aile.sini te
selli etmek üzere gelen komşuları evi 
doldurmuşlardır. 

Bu kadar kalabalığa dayanamıyan 
ve esasen çürük olan ev b irdenbire 
çökmüş 12 kişi enkaz altında kalarak 
ağrr surette yaralanmıştır. 

Mersinde beş şaki 
qakalandı 

Mersin 23 - Kayser i ve havali
sinde adam öldürmek, hırsızlık, bas
kın gibi b ir çok suçlar işledikten son
ra izlerini kaybetmek için on beş gUn
denberi Mersin mıntakasmda. dolaş
tıkları anlaşılan beş şakiden dördü 
şehrimizde gizlendikleri evde yakalan 
mıştır. Birisi de şiddetle t akip edil
mektedir. 

Bir buçuk günlük va 1 i ! 
Çocuk haftası programında mevcut olmıyan 

bir madde nasal tatbik edilir? 
Dün çocuk bayramının ikinci günii 

idi. Havanın yağmurlu olması yüzün -
den bir çok mektepler, bahçelerde ha -
zırladıkları çocuk eğlencelerini yapa • 
mamıılar, mektep içinde temsiller ver
mişler ve çocuk filmleri göstermi~ler • 
dir. 

Eminönü kazası içindeki mektepli • 
ler, Alay köşkünde Halkevi gösterit ko
lu tarafından çocuklara mahsus hazır -
ladığr temsilleri seyretmi§lerdir. Bu tem 
siller üç gün sürecek ve mektepliler sr
ra ile seyredeceklerdir. 

Çocuk Vali 
Çocuk haftasında çocuklardan vali, 

belediye reisi, polis müdürü seçilmesi 
ve bunların 23 nisan günü bu makam -
lan işgal ederek arkada§larının ziyaret
lerini kabul etmeleri bir kaç seneclen
beri yapılmıyordu. Bu sene çocuk haf -
tası programını hazırlryan komisyon da 
programa böyle bir madde koymamış -
tır. Buna rağmen Cağaloğlunda Yeni 
Nesil hususi mektebinin son sınıf tale
belerinden on iki yaşında. Kadri, tstan 
bul lisesi talebesinden Faruğu alarak ev
velki gün vilayete gelmiş, valinin oda -
sına girerek vilayet makamına otur -
muştur. Kadri arkada§ınt da vali mua • 
vini tayin ettikten sonra daire müdürü
nü çağırmış, valinin otomobilini hazır
latmasını, Taksime giderek çocuk bay • 
ramına iştirak edeceğini söylemi§tir. 
Daire müdürü benzin tahsisatı olmadı
ğmdan hizmet otomobilini veremiyece
ğini söyleyince çocuk vali bir taksi ça -
ğırtmış. arkadaşile binmiş, Taksime 
gitmi;ıtir. Merasimden sonra Darülace -
zeye, oradan Haseki hastaneııine de git-

1 Gelenler, Qld•nler 1 ----AJman t caret heyeti 

miş, gezmiş tekrar viUiyete dönerek ba-ı 
zı istidaları kabul etmiş, telefonla bazı 
yerlerle görüşmüştür. 

Taksi ücreti on dokuz lira tutmuş 
şoföre bir kağıt vermiş, parasını Çocuk 
Esirgeme kurumundan almasını söyle
miştir. Şoför bu kağıdı kurum merke -
zine götürmüş. parasını istemiştir. Mer 1 
kez böyle çocuk vali tayininden haber -

Bir işçinin 
kolu kırıldı 

dar olmadığından parayı vcremiyeceği
ni söylemiştir. 

Diğer taraftan çocuk vali dun sabah 
yine erkenden vilayete gelmiş, muavini 
ile birlikte ôgleyc kadar oturmuştur. 

Kendisini arkadaşları, mektebinin mü • 
dürü ve muallimi ziyaret etmiştir. Saat 
on ikiye doğru daire müdürü çocuk va
liye salonu tahliye etmesini, çünkü ha· 
kiki valiyi ziyarete ecnebiler geleceğini 
söylemiş, bunun üzerine çocuk \•ali ile 
muavini vilayetten çıkmrşlardır. Yolda 
arkadaşlarından ayrılan iki arkadaş be
lediyeye gitmışlcr, müfettiş Bay Ncca
tinin odasına girerek oturmuşlar, \•ali -
nin belediyedeki makamına girmek is • 

Şark şimendiferleri amelesmden temişlerdir. öğleden sonıa iki çocuk 
Osman Küçük Çekmecede raylar üze· tekrar vilayete gelerek vali muavini B. 
rinde vazife görürken düşmU~. sol ko- Hüdaiye bir hafta müddetle vazife gör
lu kırılmıştır. Osman hastnh:ıncye mek isted:kterini söylemişlerdir. 
kaldırılmıştır. Muavin Bay Hildai lisanı münasibile 

1 aşla ve qumrukla mekteplerine dönmelerini söylc;incc 

Etmeydaında Ahmediyc c:ı.d<lesin- iki çocuk vilayetten ayrılmı§lard:r. 
de oturan Mehmet ile karısı Zeliha Dün Çocuk Esirgeme kurumu ile E
Perşembe pazarında yoğurt satan minönü halkevi ile ve diğer alakadar
Mustnfa'nın sergisine gitmi§ler, ta§la yerlerle görüştük. Programda böyle bir 
ve yumrukla ~Iustafa'yı başından ya- madde olmadığından çocuk vali ile mu
ralamışlardır. a\ininin tayininden haberleri olmadığı 

SAHTE MEMUR _ Kasımpar;ada, :11 söyle~i.1;~·· Çocuk vali .b!r buçu~ gün 
oturan Saim Hoşkadem medresesin<' suren valılıgı esnasında vılayette bır ha 
gitmiıı, kendisine polis memuru sUsü demenin maaşına on lira zam talebini 
vererek odaları dolaşmıya başlamış- kabul etmiş. su tesisatı olmadığı için 
tır. Halinden şüphelenenler zabıtaya kendisine ceza kesilen Beyoğlunda bir 
malfunat vererek sahte memuru yaka· aşçının !ikayetini dinlemiş, Üni\·ersite
lattırmışlardır. ye hademe olarak girmek istiyen bir a· 

lHTlYAR ANNES1N1 DÖVMÜŞ- dam için üniversiteye telefon etmiş, iki 
Haydarda lrf an sokağında oturan belediye zabıtası memnrunun Üskiidara 
Nuri sarhoş olmuş, seksen yaşındaki nakilleri icin seyrüsefere emir vermiş • 
annesini dövmüş, evinin camlarını tir. Bu emirler tabiatile yerine getiril -
kırmıştır. Nuri yakalanmıştır. memişti:-. 

Bayan Afet 
MOTOS!KLET ÇARPMASI - Ar

na.ı,.-utköydc oturan erkanıharp mirn-' 
laylanndan B. Muzaffer'in yedi ya
şındaki çocuğuna 47 numaralı moto· 
siklet çarpmış, bacağını kırmıştır. C<-
cuk Giilhane hastahanesine kaldırıl

mı~tır. 

Ankarada Türk - Alman ticaret 
muahedesinin yenilenmesi hakkında mü 
zakerelerde bulunan bet kiıiden mü -
rekkep Alman ticaret heyeti tat il dola- LI 
yısile şehrimize gelmiştir. Yann akıam 1'0men koro heveti 

Dil ve coğrafya fakültesi profesörü 
Bayan Afet'in bugiin şehrimize gel
mesi beklenmektedir. Bayan Afet, 
buradan müzelerde bulunan eski ha
ritalar ve keşülerc ait vesaik Uzerinde 
konferanslar vermek Uzere Parise ha
reket edecektir. 

tekrar Ankaraya dönüp müzakerelere 
devam edeceklerdir. 

Alman seyyahlar 
Alman bandıralı Milvoki vapuru a -

ym otuzunda şehrimize 400 Alman sey
yahı getirecekti r. 

Bayan Selyer 
Dün gelmesi beklenen meşhur Fran

litZ feministi Bayan Malater Selyer bu 
sabah şehrimize gelmiş bulunacaktır. 

Bay Asser 
Türk - Franı>ız muhtelit mahke -

mesi hakimler heyeti başta reis B. Asser 
olmak üzere dün P arise gitmişlerdir. 

Romanyadan gelecek 
göçmen fer 

Roınanyadan gelecek olan muhacir
leri get irmek üzere dün limanımızdan 
"K:ılkavan zadeler" in "Hisar.. isimli 
vapuru Köstenceye gitmiştir. 

On gün sonra getıreceği muhacirleri 
Tuzlaya götürecektir. 

- Bana bak, işte yüz kı::m clbiscle 
Tini- gctfrflim yarm geceki rcı•ilda gi
yecekleri 

"' 
Bugün geuqor, qarın ilk 

konseri verecek 
Bugün 88 kişiden mürekkep ve ara-I 

larında BUkreş operasından bir çok san-

1 atkarlar bulunan Romen taganni he • 
yeti şehrimize gelecek ve ilk konserini 
yann ak~m Fransız Tiyatrosunda 20.30 
Kızılay menfaatine verecektir. 

Artistler şehrimizde gezinti de ya -
pacaklardır. P azartesi günü Çamlıcaya 
ve Adaya gidecekler, salı günü müze -
leri ve çarşıyı gezecekler, çarşamba gü
nü Eyübe "Piyer Loti kahvesi., ni gör
meğe gide-:eklerdir. 

Şeh\r mütehassısı B. Prust 
Mayıs sonunda ge'ecek 

t stanbulun imar projesini hazırlı
yacak olan Fransız mUteha.ssısı Prus-

, t un bu ::ı.y sonuna doğru gelmesi bek
leniyordu. Mütehassısın işi çıktığın

dan seyahati bir müddet geri kalmış
tır. Mayu;ın sonuna doğru gelecektir. 

Doktor - Artık benim ücretimi de 
dii§illı m clis iııi:: ... 

Hasta - Eyı:alı, demek öWyo 
rurn.'. 

Şirketi Hayriye seferleri 
Mayısın üçüncü gününden itibare 

Altınkumdaki gazino açılacağı için Şir 
keti Hayriye vapurları o iskeleye mun 
tazam seferlerini yapınağa başlıyacak 
tır. 

Naftalin yükseliyor 
Naftalin fiyatları geçen seneye na 

zaran on kuruş kadar yükselmiştir. Pe 
rakende olarak 45 kuruşa satılan naf 
talin alakalt tacirlerin söylediğine gör 
bazı spekülatörlerin fazla kazanç el 
de etmek istemelerinden ileri gelmek 
tedir. 

Limon fiyatları 
Son iki üç ay iserisinde birdenbir 

pahalılaşan limon bir iki gün içerisin 
de birdenbire dü mUştür. Şimdiye kaı 

dar 5 kuruşa satılan limonlar 3 kuruş 
inmiştir. Buna sebep, mühim mikdard 
küçük limon sandıklarının piyasaya sev 
kedilmesidir. Bu limonlar kırkar para 
dan satılmaktadır. 

- Ey Sinyor, ilç sa(lit!r arkand 
koşuyorum. Seui t.P1c/ondatt rağırıyo 
1ur! 
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Arkadaşımız Sadettin'in Bu SH~ft~ ~BPBlllıYDr! 
• 

cenazesı dün gömüldü Kuruçeşmedeki 
kömür depoları 

icra, hakqerı kararını bu 
sabah yerine rfeliriqor! 

Değerli gazeteci arkadaşımız Sa-f gösterdi. Projenin hazırlaıımasındrı 
dettin'in acı ölilfn haberini dün ver- çok emeği vardır.,, Diyor. 
miştik. Cenazesi dün kendisini seven • • • 
arkadaşları tarafından Amerikan has 
tahanesinden kaldırılmış, Teşvikiye 

camiinde namazı kılındıktan sonra 
J{uruçeşmedeki aile makberesine gö
mülmüştür. Tabutu, Maçka silahha
nesine kadar arkadaşlarının omuzu 
üzerinde taşınmış, buradan otomobil
lere binilerek mezarlığa gidilmiştir. 
Cenaze törenine İstanbul Basın Kuru
mu Ba~am Giresun saylavı Hakkı 
Tarık Us, İnhisarlar müdürü Mithat. 
Sadettin'in bütün gazeteci ve inhisar 
memuru arkadaşları bulunmuşlardır. 

Mez{l.rına Basın Kurumu, İnhisar 

müdürlüğü ve inhisar memurları na
mına üç çelenk konmuştur. 

• • • 
Sadettin çok çalışkan bir gazeteci 

idi. Son senelerde inhisarda memu
riyet almı§tı. Çalışkan, ve iyi kalpli 
arkadaşımız bu memuriyetinde de çok 
işler yaptı. lnbisar müdUrU, Sadetti
ni anarken: 

- Tiıtün kanunu projeri. hazırla
mrkcn komisyonda umulmaz değerler , 

.. 
Dünya siyasasına 

(Uıt yanı 1 incide) 
IJnmuştu. ~aponyanın cevabı da mlis • 
b:t mahiyettedir. Ancak Japonya Mil -
Jetler Cemiyeti ile alilcalı görünmemek 
için boğazlar mcıelesinin Cenevrcden 
ba§ka bir yerde müzakeresini iltizam 
etmekt~dir. Esasen boğazlar meselesi 
ile Milletler cemiyetinin bir alakası bu
lunmadığından boğazlar rejimini yeni 
baştan tetkik edecek olan devletler kon
feransının Ccnevreden başka bir yerde 
toplanması ihtimali kuvvetlidir. _, 

Şimdiki halde Ankaradan gelen ha -
berlerde hükumetin devletler arasında 

cereyan edecek mUzakereleri kolaylaş -
tırmak için bir proje hazırladığı bildi -
rilmektedir. 

ltalyan - Habq me.ele.i: 
İtalya ile Habeıistan arasında bir uz· 

laıma formülü bulmak için Ccncvrede 
toplanan On Üçler komitesinin çalııma· 
lan neticesiz kalmıştır. Bununla bera • 
her zecri tedbirler ile alakalı olan On 
Sekizler komitesi toplantrya çağırılma -
mıı, mayısın onuna kadar her iki tarafa 
yeniden mühlet verilml§tir. Bu müddet 
zarfında İtalya bugünkü aykırı vaziyet
te devam edecek olursa ve mayısın o
nunda yapılacak toplantıda tekrar On 
tlçler komitesinin tavassutu akim ka -
lırsa On Sekizler komitesi toplanacak -
tır. 

On Uçler komitesinin bu defa müs -
bet bir karara varmaması, mayısın o -
mında yeniden toplanmağa karar ver -
miı b:.ılunması Fransada umumi inti -
h:ı b.ıt olmasındandır. Fransız hüklıme • 
tinin intihabatta yerinde kalıp kalmı -
yacağ ı ve yeni parlamentoda kuvvetli 
bir çokluğa dayanıp dayanmıyacağı ıim 
diden belli olmadığı için mayısın üçün
de k afi olarak sonu alınacak olan umu
mi intihabın neticesini beklemek l!zım 

gelmiştir. 

Bu intihabatta Fransız partileri ka · 
zanacak olursa Fransanın arsıulusal si
vıı.ıası 1ngiltcreye yaktaıacaktır. O va
~İl in~iiicıe fü: Frans,; ftalyaVci ı. .. ~; ı 
tmtbflt ean... 9eetf tedbirler üzerinde 
.. ?ıa kotay 11nta~acaklardrr. 

ltalyanın ,artlan: 
Habe§ kuvvetlerinin son mağlubiyet-

Hastalığı zavallı arkadaşımızı su
ya hasret bırakmı§tı. Midesi suya ka
palı idi. Bu dert, onu ne kadar ezmiş. 
bitirmiş olmalı ki: 

- Bari öldilğüm giin hava yağ
murlu olsa .. 

Demişti. Dün, Sadettin'i candan 
seven arkadaşları onu yağmurlu bir 
günde omuzlarında taşıdı. Allah rah
met eylesin .. 

TEŞEKKÜR 
Dermansız bir hastalığın zalim 

pençesinden kurtulamıyarak bile bile 
ölUmün kucağına düşen zevcim inhi
sarlar idaresi memurin şubesi kısım 
amiri ve gazeteci Sadettin'in cenaze
sine gelmek ve bizleri teselli etmek 
zahmetinde bulunan Matbuat cemiyeti 
reisi ve Giresun meb'usu Bay Hakkı 
Tarık Us ile İnhisarlar umumf mil
dUrU Bay Mithat ile kocamın eski ve 
yeni meslek arkadaşlarına açık teşek 
kilrlerimi bildirmeği bir borç sayanın. 

Merhumun zevcesi: 
Nazan Sadettin 

toplu bir bakış 
leri üzerine İtalya sulh işinde Milletler 
Cemiyetinin müdahalesinden kurtulmak 
için harp hareketlerine daha fazla hız 
vermiştir. İtalyan kuvvetleri (Adisaba -
ba) yı işgal etmedikçe sulh müzakere -
sine giritmek istemediğini ihsas etmiı • 
tir. (21) nisan İtalyan Faşistliğinin yıl
dönümü olduğu için Mussolini bu ta . 
rihte (Adisababa) nın işgali için doğu 
Afrikasındaki İtalyan ordusuna kuvvet
li emirler vermiştir. Fakı:t mareşal Ba
doglio Mussolini'nin bu emrini yerine 
getirememiştir. Ondan sonra bilakis 
İtalyan kuvvetlerinin (Dessie) de m~ğ

lüp olarak geri çekildiklerine dair ma -
IUmat gelmcğc baılamıştır. Vakıa (Adi· 
sabaha) nın bu türlü haberlerini İtalya 
kaynakları teyit etmiyorsa da tekzip de 
etmiyor. Her halde (21) nisanda !tal -
yanların (Adisababa) ya girmcğe az • 
mctmiı oldukları muhakkak olduğuna 

ve bu neticeyi elde edemediklerine göre 
ortada aydınlanmağa muhtaç bir vaziyet 
bulunuyor. 

Alman - Fransız mesele•i: 
(Ren) in işgali üzerine Almanya ile 

Fransa arasında hasıl olan gerginlik bir 
durgunluk devresi geçiriyor. Bu dur -
gunluğun sebebi de yine Fransız intiha
batınm sonu alınmamış olmasıdır. Fran 
sanın Almanya ile müzakereye girip gir 
miyeceği ancak bu intihabatın netice -
sinde anla!rl<!caktrr. öbür taraftan in -
giltere Almanyaya bir takım sualler sor 
mak iç.in hazırlanmaktadır. Fransız _bu ı 
suallenn hazırlanmasında ve sorul • 
masında ingilterenin a ğır davrandığın -
dan şikayet etmektedir. ihtimal ki bu 
ağırlık ela Fransadaki intihabat harek e
tinin inkiş<!fları ile alfıka lı bulunmakta
dır. Almanyaya gelince, llitler vaziye -
t in yeni inki~aflarına intiza:-en askeri 
h:ı.zırlıklannı tamamlamakla meıgul -
dür. Almanyanın attı ca ~ı yeni adımlar 

bir tarnftan bu hzzırl l: erın tarra..,..l~n

masına. bir taraftan da (Ren) ıı:.cILcs:

nin ar!ıuluııal hayatta hmıule f'Ctird"ğ' 

dalgı1-vı sükun bulmasına bağlıdır. 

Lehistanda buhran: 
Son gtlnlerde (Varşova) dan gelen 

haberler Lehistanda birdenbire bir si -

Kuruçeşmcdcki kömür depol&.rmın 
kapatılmasına bir müddet evvel dör
düncü hukuk hakyerince karar veril
diğini yazmıştık. İcra, bu husustaki 
kararı bu sabah saat dokuzda yerine 
setirecektir. 

füıruçeşmcde oturan Bay Salih 
Münir'in açtığı bu davada, hakyeri 
ehlivukuf ve şahitler dinlemiş, verilen 
raporu gözden geçirmiş, kömür tcızla
nnın sıhhati ve eşyayı bozduğuna ka
naat getirerek, kapatılma ve şimdiye 
kadarki ziyanı tazmin etme karan 
vermişti. Oradaki yirmi kadar kömür 
deposuna şamil olan bu karar, depo 
sahipleri tarafından temyiz edilmiş 
diğer taraftan bu depo sahipleri, icra
yı durdurmak için de aynca t~myize 
başvurmuşlardı. Temyiz, yalnız taz
minat hakkında icranın tehiri yolun
da bir karar ortaya koymuştur. Bu
mın üzerine, icra, şimdi depoların ka
panması kararını yerine getiriyor. 

İşte, Kuruçeşmelilerin yıllardan
beri şikayetini mucip olan bu kömi.ir 
depoları meselesi, bu itibarla bu !!Ja
bah mühim bir safhaya giriyor, de
mektir. Bu netice, bay Salih Münir'in 
açtığı davayı altı sencdenberi takibi 
neticesinde elde edilmiştir. 

Habeşlere 
Hızır yetişti 

(Beşinciden devam) 

püskürtülüşün yüz elli kilometre
ye vardığını bildirdiler. 

Şimdiye kadar en kanlı muha
rebelerde ancak dört ölü, ıekiz 

yaralı veren tebliğler, yekUnla
nna binleri kattılar. ln~iliz kay
naklan •on çarptfmada ltalyanla
nn altı bin kiti kaybettiklerini 
bildiriyor. 

T anklan, timıah leıleri gibi 
çamura ıaplıyan, motörleri dur· 
duran, uçaklara buluttan tuzak
lar kuran yağmur, galiba Habeı
lerin "Hızır,, ıdır.. Sıkııtıkları, 

pek darda kaldıkları, bcıtka kur
tulrıı çareleri kalmayınca, o orta
ya çıkıyor. 

Yarınki tarihçiler, bu ıavaş 
için ne yazacaklar bilmem. Fakat 
bana öyle geliyor, ki atılmıı bir 
çok yanlış adımlar artuında. bir 
taneıi ağır basacak: Kuzuyu hurt 
yapmak! Evet çok sıln~tırmak, 
adam oğluna eilümü ıevdirir. Bir 
kere de ruhlarda;, bu ölüm kor· 
husu kalkınca, bir avu~ İnsanın 
bir yığın yıldırım olduğu görülür. 
Sağda, solda, arkada da ölüm 
olduktan ıonra, kim önde, öldü
rerek ölmeğe r.an atmaz! .. 

!=. Oezgln 

yasi buhran başladığını bildiriyor. Leh 
Başvekili (Koçiyokovski) Budape~teye 
gitmek için seyahate hazırlanmışken 

bundan vazgeçmiştir. öbür taraftan Le
histanın yarı resmi g<ızctesi olan ( Ga -
zcta Polska) Lwow şehrinde vukubu -
lan hadiseleri yanlış şekilde gösterdi • 
ği bahanesile toplatılmıştır. Halbuki al
drğımıı: haberl~re göre makalenin cs~sı 
kabineye bir hücumdur. Bu gazete hU -
kumctin zafr neticesi olarak Lehistan · 
da 1926 daki hük(ı:net darbes"nden ev -
velki anarşi hüküm sürmekte olduğu

nu iddia etme!:tedir ve ihtilalçi _mahi -
1 yettc görd;.iğil grevleri bu anarşınin t <l · 

bii bir neticesi telakki eylemektedi:. C
kurlarrmız hatırlarlar ki 1926 da Lehi"- ' 
tanın uçuruma doğru titt: ği kanaatini 
he::;ıl eden ~'l'?rcşal Pilsnr' .. hi lfr hiikfı
mct cl nı b::-i ile b:i•;;., ::,t'c'"' n l:",,·li eli
ne al-ııı ş•r. Son had"seler. Prnn<l' " gaze
telerinin t"hminlerine gö:e, 111' areşal 

Pilsudski"nin ölihıüııden sonra h"'şlı -

yan dahili te~evviisler!n Lchistanda 
chcmmivetli h1r <ı-:ıf~aya girmek Ozere 
bulunduğuna delalet eı- -kt"dir. 

ASIM US 

f"""'":"""''""'""'";/~:ı;·:~"':""'H:b;;·""h:;~~·-.. -............ ,,, ... 1 
~ Adısababa nın. mudafaa eduememesının sebep- _ 
~ ieri nedir? - Ras Nasibu ordusunun Harar mın- f 
( takasında kalması muvafı~ mıd.ır? - Habeş İ 
( ımpa1alo1u çete harbı mı yapıyor? ) 

j De~ye'n~~ mu~arebeıiz ltalyanla • 1 koyabilir. l' akat, arkasında ıimal cep· ) 
~ rın clıne dupneıınden sonra Adüa • hesinin yıkılmaS1, artık müdafaa İm· i 
~ bab;ı'nın t!a müdafaasına imkan kal- kanı bırakmam~tadır. ~aaibu ordu- ,-= 

~ madığını söylemiıtik. Son gelen ha- sunun bundan böyle Adıaababaya çe-
g berlere bakılırsa halyanlar, Habeş kileceği de pek şüphelidir. Bu ordu ~ 
~ payitahtına 100 kilometre kadar yak- ancak demiryolunun cenubundan A· ~ 
~ Ja§mışlar. ftalyan umumi kararga _ disababa cenubundaki göllere dogru j 
~ hı da Desye'ye gelmi§. Bir kaç ıün- yürüyerek diğer Habeş kuvvetlerile ~ 
~ denberi Habeşlerin şehri botaltmak - birleşebilirsc fay~alı olab" li~. J 
E ta oldukları bilindiğinden Adisaba - Daha evvel, şımalc?e Erıtre cep · :: 
~ banın sukutu hiç bir hayret uyan • besindeki muharebelerde de Habeı • ) 
§ dırmıyacaktır. Artık Habe, payitah- lerin buna benzer bir hatası büyük \ 
~ tı, eskisinin 200 kilometre garbında bir felaket getirmişti. O vakit Ma • I 
~ Soddo'dur. Habeş Unparatorunun bu. kalle'den ilerlıyen ltalyan kuvvetle· ; 
~ lunduğu yer \"e niyetleri hakkında ri A~ Al~i'yi zaptettikleri halde ,~ 
~ türlü şayialar yayıldı. Geri irtibat Tembıendekı Kassa ve Seyum kuv - ) 
~ yoJlan pek çok uzayan ltaJyan ordu- vetleri vaktile cenuba doğru çekile-
~ lannın ark:ııın~an müessir ve mun- mediklcrinden Takaza'nın garbına l 
~ tazam bir çete harbi hazırlamakta ol- atılmışlardı. işte, o vakit yapılan ha-
~ ması pek mümkündür. ta, şimdi Dt;sye ve Adiıababanın mü· 
~ Şimdi harekatın bütün sıklet mer- dafaasız ltalyanlann eline düşmeıi 1 
~ kezi cenup cepbeaindedir. Desye'nin gibi feci bir netice venni~tir. . \ 
~ sukutundan sonra Ras Nasibu or . Bu sefer de, Habeşlerın, Nasıbu j 
§ dusunun Harar nuntakasında kal - ordusunun sevk ve idaresi hususunda \ 
~ makta ısrar etmesi bu ordunun esir ayni hatayı tekrar yapmalarından f 
~ olması ve dağılması ile nihayet bu - pek korku-~ur. } 
§. lacak bir akibete doğru aötüren yan- Tekerrur eden bu hatalar, Habe~ i 
E hı bir harekettir. General Grazyani, ordularının iyi idare edil~te ol-\ 
~ ayın 14 ü ile 18 i arasında Sasabene duklannı gösteriyor. Eaer Nasıbu or- g 
~ cenubu ıarbiıinde yaptığı ,iddetli ta- dusu Harar mıntakasında kalmnkta \ 
~ arnızlara rağmen pek az ilerliyebil- ısrar ederse Adiaababa aarbındaki a• i 
f miıtir. Nasibu ordusu, seferin bida- razinin ve yeni payit&Jıtın ve netice \ 
~ yetindenberi Ciciga ve Harar nun • olarak bütün Habe,istanın ltııl'yan ( 
~ takasında hazırladığı kuvntli mev - itıalinc düşmesine hiç bir mani kal· J 
~ zilerde cenuptan ilerliyen ltalyan kuT mamıı olur. i 
: vetlerine karşı muvaffakiyetle kartı B. O. i 
,,11ıınıı111111 uıııı111111 ıııııııı 111 ııııırıı1111 1ııııtııınıın111Qı 11ııırııııııı 111flRltınııf1'mıııırıııııııııınuıtırıııuııııtııııı111ııııııııı111ıııııuııı;!. 

GalalasarayJıların 
1936 pilavı 

Galatasaraylılar cemiyeti idare he
yetinden: Galatasaraylılar cemiyeti 
1936 yılı için 31 mayıs pazar gününü 
Galatasaraylıların pilav günü olı:ırak 

1 
tesbit etmiştir. Her yıl olduğu gibi 
bu sene de, Galatsaraylılann bu an
anevi pilavı için Hizımgelen davetiye
ler basılmış ve dağıtılmıya başlanmııı 
tır. Yemekte bulunmak istiyen biıtUn 
Galatasaraylılar, cemiyetin. İstiklal 
caddesinde. Saray sinemasının bitişi · 

ğindeki LUksenburg apartımanınm 

bir numaralı merkezinden davetiyele· 
rini alabilirler. 

Konservatuvar 
mütehassısı 

Viyanalr mütehassıs Marks'ın ma· 
yıs ayı içinde şehrimize geleceği an
laşılmaktadır. Mütehassıs konserva
tuvar talebelerinin imtihanında hazır 
bulunacaktır. Mütehassısın bu sene 
mukavele müddeti de bitmektedir. 

Kadıköy gazhanesinde 
Kadıköy gaihancsindc bir mUd

dettenberi asri tesisat yapılıyordu. 
Bu tesisat bitmiş olduğundan beledi
ye fen heyeti müdilr muavini Bay Ne
cati ile Şirketler komiseri Bay lsma
il Hakkı ve bir mühendis Kadıköyilne 
giderek yeni yapılan tesisatı gözdcD 
geçirmişlerdir. Yeni tesisat sayesinde 
şirket daha uzak yerlere havagaıJ 
verebilecektir. 

Galatasaray lisesinde yenecek olan 
pilavdan sonra. Galatasaraylılar top 
lu bir halde Taksimdeki Cum'uriyet 

abidesine giderek abideye bir minnet mı 1 S p O R ı ı· 
çelengi koyacaklardır. !JI: _ _ 
"r an,, ~ki yaşında uı ________ • 

''Tan .. arkadaşımız neşriyat haya· 
tının ikinci senesine girmi~tir. Gaze 
tcye ikinci yılında da muvaffakiyctleı 
dileriz. 

Kapalı zarf usulile 
tekl•f yapanlar 

Kapalı zarf usulile arttırma ve ek
siltmelerde belediyeye zarf verenlerin 
tekliflerini kanun dahilinde tekemmül 
ettirmedikleri görülmekte, bu yüzden 
teklifler eksiltme ve arttırmadan ha
riç bırakıl~aktadırlar. Belediye ala
kadarları bu vaziyetten haberdar et· 
miş. sonradan şikuycte mahal kalma
mak için kanun dahilinde tcldiflı:!rini ! 
yapmalarını bildirmiştir. 1 

Ha kova 
Yarın Güneş takı
mi le kar şuaşıgor 

Hakova maçları Tert:p heyetinde?J: 
1 - Viyananın birinci sınıf profes}'O" 

nel takımlarmdan Hakova ikinci maçı
nı, 26 nisan pazar günü saat on altıd• 
Taksim stadında Güneş takımile yapa ti 

caktır. 

2 - Maçın hakemi Sadi Karsandıf'• 
3 - Ha kova - Güneş maçından e'I ti 

vel saat on dörtte Pera - Kurtuluş r 
rasında bir maç yapılacaktır. 

4 - Fiyatlar: Tribün elli, duhuliY' 
yirmi beş kuruı olarak tesbit edilınit t1 

tir. 

~ilfl,T:.P.~1'~·.J/ll'f!t '' ..... 
l ;~ı=JJU[~~ 

An.':arada yapılan Be§iktaı - Mulılız. Giicü maçından 
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San'atkar 
Kemalin 

Küçük 
ölümü 

Küçük Kemalin ölümünü Şe· 
lıir tiyatrosundaki arkadaılannın 
ıöyle duyduğunu anlatıyorlar: 

Gece saat on buçukta eğlence
li bir oyunun başlamıı ve haylı 
ilerlemiı olduğu bir zamanda Ke
malin ölmek üzere olduğu haberi 
tiyatroya aksetmi§... Tabii hal· 
kın bundan haberi yok.. Küçük 
Kemali delice seven arkadaşları 
ne yapacaklarını şaşırmışlar. Rol· 
leri icabı dışarı çıkar çıkmaz he
men her birisi telef ona koşuyor 
ve kendilerini artık ebediyen bı

rakmak üzere olan arkadaşları· 
nrn, Kemalin vaziyetini soruyor
larmı§. 

Kemal ölmek üzere .. 
Sonra tekrar sahneye giriyor, 

ve cereyan eden bu müthi§ mane· 
vi faciadan haberi olmıyan halka 
"güle, oynıya,, oyunlarına devam 
ediyorlarmış .. 

Ben, Küçük Kemali ta mek
tep zamanlarında tanıyanlarda· 

mm. Gerçi o, benden yukarı sınıf
larda idi. Fakat mehtepten çık-
tıktan sonra hayat arkadaşlığımız 
bizi daha yan yana, daha sami· 
mi bir mertebeye getirmişti 

Merhum arkada1ımızın mek
tep zamanlarından bahsederken, 
onu,; ve onun gibi daha bi1 kaç 
sayılı artietimizin bu memlekette 
temCl§a mesleğine getirdiği saygı· 
yı ve bilhassa bu mesleğin bir 
hafiflik, daha açıkça8r. bir mes
leksizlik telakki edilmesine mani 
ol ~unu unutmamak lazımdır •. 
'Kiiçük Kemal ve daha bir kaç 
r,r.'?adaşı, benim idrak ettiğim 
'cvirlerde, ananelere adeta mey-

.. 
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Süveyş kanalı kapanacak! 
Berutta esrar 

kendilerini 
çeken beş arkadaş 

Milletler Cemiyeti 
düşünüp taşındılar, 
azası sanarak ..• 

17 nisan tarihli Berut gazeteleri ya
zıyor: 

Dün sabahleyin beş kafadar birleşe -
rek Naim Cud adında bir kaçakçıdan 
yarım kilo kadar esrar almışlar ve şehir 
kenarında bir ağacın altında nargileyi 
kurarak çekiştirmeye başlamışlar. Fa • 
kat şehir içindeyken bunların halinden 
şüphelenen iki polis peşlerini bırakma
mış kafadarların oturduğu yerin üç 
metre kadar ilerisinde bir duvar dibin 
de onlar gizlenmiş. 

Kafadarlar arasında hafif bir kahka
ha ile başhyan muhabbet faslı biraz son 
ra ciddiyete binmiş ve ortaya İtalya -
Habeş meselesi atılmış derken söz Mil· 
Jetler Cemiyetine intikal etmiş ve ka -
falar biraz daha dumanlanınca kendile
rini Milletler Cemiyetinin azası yerine 
koymuşlar ve hatta her birisi de muhte· 
lif devlet mümessillerinin adını almışlar 
uzun tezter ve münakaşalardan ıonra: 

İtalya 24 saat zarfında harbi durdur -
madığı takdirde Süveyş kanalının kapan 
masım ve denizden karadan İtalyan ton 

Moskovada ikinci 
yeraltı tramvayı 

Geçen sene Moskovada yeraltı tram
vayı şebekesinin ilk kısmının açıldığı 

malumdur. Bu şebekenin on be~ kilo -
metrelik ikinci kısmının inşaatına ya -

raklarının işgaline karar vermişler ve 
bir resmi tebliğ kaleme almak için ka • 

Bir güzellik 
kraliçesi daha 

işte si::e bir güzellik kraliçesi daha. 
Yukarıda gördüğünüz kızın adı Stella 
Perri'dir. lngilterede Norbrek şehri hal 
kı tarafından seçilmİ§tir. 

kında başlanacak ve bu kısım da gele- ---------------
cek sene bitmiş olacaktır. -TASS - Yeni bir vtanör rekoru 

Pavlodia seyqaresi 
Sovyetler Birliği büyük rasathanesi, 

Kırım rasathanesi heyetşinaslarından 

biri tarafından bulunan 1007 numaralı 

ufak seyyareye, yakınlarda ölen büyük 1 
fizyolog Pavlov'un hatırasını tebcilen, 
Pavlodia adını vermiştir. - TASS -

Moskova tayyarecilik Enstitüsüne 
bağlı havacılık klübü, arkasında planör 
bağh tayyare yükseklik U!rU§tında yeni 
bir rekor te5isine muvaffak olmuştur. 

Havacılık klübünün bir tayyaresi, ar -
kasmda 1lir planör ile, 5800 metreye! 
kadar yükselmiştir. Uçu~ bir saat kırk 
dakika sürmüştür. 

ğıt kalem araştırırlarken polis memur -
lan yanlarına yaklaşmı§: 

- Sizin için karakolda hususi bir bü· 
ro ayırdık. Orada kağıt kalem de çok 
resmi tebliği IUtfen karakolda yazarsı
nız., demiıler ve nargileleri yanlarında
ki esrarla karakola getirilmişlerdir. Çey 
rek saat kadar yol yürüqükten sonra 
başlan daha fazla boşlaşan bu adamlar 
-carakolda bir odaya tıkılıp kendilerine 
!;ağıt kalem getirilmediğini görünce nö· 
'1~tçiye şifahi protestoda bulunarak: 

- Bu işin bir dakika tehiri dünya mü 
ıazenesini altüst eder. Siz mutlaka İtal 
ı·anların adamısınız, bütün mes'uliyet 
size ait demişler. 

Müslim, Hüseyin, Selim, Ahmet 
adındaki bu diplomatlar ( !) iki saat 
sonra bile ayılmamrşlar, hüviyetleri tes
·~it edilirken adlarını: 

Eden, A venol, Madariaga. Flandin 
1.rmcour olarak yazdırmışlardır. 

Tabii adliyeyi ve salim bir fikirle f. 
·~lva - Habeş anlaşmazlığını halletmek 
:,..;" kodesi boylamışlardır. 

Para kazanmak 1çın 
en iyi meslek! 

Par<l kazanmak için galiba en ıyı 
meslek sokak süpürücülüğü olacak. İş • 

te delili: 
İngiletere'de İslington sokağı -

nı süpürmeye memur olan Jim Linker
son geçenlerde ölmü~ ve akrabasına 

dört yüz elli bin frank mira!! brrak · 

mıştır. Bu talihsiz adam, bütün haya • 

tında beş para sarfetrnemitşi. Ne kah· 

veye gider, ne tramvaya biner, ne de 

iht ·.1 .. .:1 için bir şey alırdı. Soknğı ü -

pürürken bulduğunu yer, geceleri d• 

bir köşede uyurdu. 

Gezintiler li 

Habeşlere 
Hızır yetişti 
Yağmurların başlamcuı mı, 6t

çağın kemiğe dayanmaıt mı han
gisidir, bilmem; fakat Habeı ul• 
kunda 1Jöndüğü söylenen yılıdz, 

yeniden parlar gibi oluyor. 
Dünkü gazeteler ita/yanların 

şimalde ağır kayıplara uğrıyaralı 

pütıkürtüldüklerini, cenupta da 
çamura saplandıklarını yazıyor
lardı. Daha bir gün önce "Neca
şi,, nin yerlere serildiğini, bütün 
Habq topraklarında derli toplu 
hiç bir lzuııuetin kalmadığını Adis 
Ababa vollannın artldrğını. "pa
yıtaht,, ın başka yere ta§ındığını 
okumuştuk. • 

En aydın ümitliler bile: 
- Artık bitti!. Bu savtıf de

ğil. İnsan avı!. Diyorlardı. 

Evet, çırçıplak bir kalabalığa, 
di§lerine kadar demire gömü/müf 
çağın en son keskinliğ;le silalılan
mı§ ordular saldırırsa, sonunu 

kestirmek zor sayılmaz. 
Fakat miUet iflerinde, vatan 

davalarında. istiklal çarpıqmal~ 
rında huaba ırğmıyan, aklın n
nırlarından ta1an, ölçü tanımı• 
yan kutsal ba§ka bir kaynayı§ın 
varlığı da inkar edilemez. 8rr u· 

ğurlu varlık sır gibi ruhlartan 
fı,kırıy01, en umulm.a.c:lıh verde, 
en beklenmez bir 'Zamaıula ortalı
ğı allak bullak ediyor. 

Baksanız. a bi"fiin an:,,-lercle 
ş:§hin sözler c{J1·/dnr Rona
nın her sokağında 1-in Sezaı ha
barır!len. an:;ızın hal:~r' rr • r Pn 

inanılmazJ?e lwr-ı1arıvcrdih s~
b~h gaz<>teleri /ta1va"' Reri/,,_.;-;. 
nin y:rmi kilometre ol"'ı·f.• .. •ı• .. ··v
lüyorlardr. Al·§am rıhonlrn ba 

ı: Cifı zqi" 
(S"lnu •<' 4. ~f. ~\ 

Jan okurcasına temCJ§a hayatına ... ...,. __ ,..._....,. .. ...,....,.._ ... __ .............. ,.... ........ --...... ,..... .............. --.. _._._ .... .,. •• ...,. .. --... ..__._, __ .,.. ________ ....,,.._. __ ....,._...,.. ______ .....,,._..__., ................. 
geçm "§ler ve orada çalı§mağa ba§· 
lamıJlar:lır. 

Bugün çok aydınlık ve zihni· 
yetlerin clcği§mi§ olduğu günler· 
de bulunduğumuz için söyliyebi
lirim: Bir vakitler, Kemalin ar· -======
kadaıları doktor, hukukçu, mu
allim, mühendis, erkanı harp ol
mağa doğru giderken Kemal, 0 

vak "tlerin tabirile "tiyatroya geçi
yordu işte ... ,, 

Fakat bugün kaybettiğimiz 
Kemal, tiyatroda çalışmanın 
"saygı değer,, bir hadise olduğu
nu ve daha bir kaç arkada§ile bir
likte kendi fazileti ve azmi saye
sinde gösterdi. Hatta diyebüirim 
ki, onlardan sonra, her hangi 
aile, §uuru yerinile bir evladının 
temCJ§a hayatına girmek yolunda
ki isteğini istihfaf la, ve çekingen
likle kar;ılıyamadı. Örnek önde 
idi. l1te Küçük Kemal .• 

Küçük Kemal, temQ§a hayatın
dan dldi bir istikbal beklenebi
leceğine YCl§ıtlarını ve muhitini 
inand:ttmş ilk §Uurlu gençlerden· 
dir. Omın ve diğer arkadaşları
nın azmi, hevesi iledir ki, o me•
lek itimat edi!cbilir hakiki hüvi· 
yetini kazanmağa bt!§lamıftır .. 
Küçük Kemal tiyatronun gençlik 
gözünde fazilet ke§lini yapmış a
damdı. 

Hikmet Münir 

Numara levha'arının 
paraları toplanıyor 
Binalara takılan numara levhala

rmm ücretleri bina sahiplerinden a
bnmıya başlanmıştır. Her numara sa
libi elli beş kunış vermektedir. Para 
ilk olarak Beyoğlu cihetinde toplan
maktadır. 

Türkiye Cuınuriyeti sınırlan içinde öteki 
tarikatlarla beraber bekta~ilik de kalkmı§tır, fa
kat eşı dostu onu §aka olsundiye "Eren -
ter'' diye çnğınyorlar; bu hitaptan memnundur; 
zaten bir zamandanberi kendi adı unutı.ılmut cibiy
di, en son soyadı yasası çıkınca adını kütüğe böyle
ce yazdırdı. Bu ünvanı vaktile dini bir sıfat olarak 
alamadıysa da ,imdi isim olarak taşıyor. 

Avrupada sosyoloji, psikoloji ve fi10%oiİ okuma· 
ğa çalıırnıştı. Tahsilini tamamhyamadı ama dönüşte 
Türk içtimai hayatrnı düzeltmek isteiine düştü. 
Sistem getirdiğine inanmışbr: 

- Dairenin iki ucu birle~ir, diyor, milli bir bey
nelmilelcilik .•• 

Bu nasıl ıeydir, dünyanın neresinde görülmüştür? 
Onu pek bildiği yok ama bir davac!ır tuttumnış, 
girliyor. 

Türic içtimai hayatı düzeltilebilmek için Türk 
soyu ve nesli düzeltilmelidir! 

Diyor. Bunun için de Almanyada gördüğü ıer
best vücut terbiyesini Türkiyede yaymak istiyor. 

4 
- Bir, iki, üç! ... 

- Bir, iki, üç •••• 

- Bir, iki, üç ..• KoHar yana! •• Dikkat ediniz, §İm· 
di bel hareketleri yapacaksınız. Önce eller kalçaya 
konulacak, göğüsler dik, baı vücutla bir hizada, ku
manda ile beraber yavaı yav8§ belden yukanya bü
tün gövde aağa dönecek, sonra geriye, sonra ayni te
kilde sola ..• Başlıyoruz, benim gibi yapınız; biiiiirrrr. 
Olnmyor Sevim, dikkat ediniz, siz geriye kalıyor • 
sunuz; ilhana baksanıza ..• Onun gi.bi yapınız! 

Sevim göğsünü dik tulup gövdesinin belden yu • 
kansını muntazam· surette sağa çevinneaini bilmez 
değildi; fakat tlhana baktığı için, gözlerini ilhanın 
çıplak vücudunun akla ıaşkınlık veren ahenkli çiz
gilerinden ayıramadığı için sırayı bozuyor, ya öne çı
kıyor, ya geri kalıyordu dıı şu jimnastik hocası yine 
ona ilhana bakmasını tavsiye ediyordur 

Kadınlı erkekli yirmi, otuz gençti. Ayaklannda 
Müller nstemi sandallar vardı, erkekler bellerinden 
aşağı kısa bir sahayı kapayan ve dizlerine kadar İn -
meyen düz ıiyaz pantolon giymiılerdi; kadınlann o-

muzlarından ince bir ıeritle tutturulmuş, vücutları
nı mümkün olduğu kadar meydanda bırakan kenar
lan beyaz ıeritli mavi mayoları vardı. Erkekler ön
de, kadınlar arkada iki sıra halinde dizilmişlerdi. 

Geniı nelea alma hareketleri yapılırken arkadan Öne 
doğru uzanan çıplak kadın kollan ön ııradaki çiplak 
ve kuvvetli erkek omuzlannı hemen tutacakmış gi
bi oluyordu da Yetişmiyordu; takım, "geriye dön!,, 

• kumandasını aldığı zaman erkeklerin gözleri önle-
rindeki mavi mayolu sıranın kıVTımlarında mavi 
gökte dolaıan şiınıek pardtılan halinde koşuyordu 
da dokunamıyor, yakamıyordu. Ayak mafsallannm 
çevikliğini temin edecek olan hareketlerle gövdeler 
öne eğilip ayaklar, geriye uzatıldıkça arkadaki siyah
lar, öndeki m;r.avilere yakhlşll' gibi oluyorlardı da 
yaklatamıyorlardı. "Gövdeler arkaya!,, emri verildi
ği zaman ön ııra Rrka 11ranın üstüne düşecekmi' gi
bi oluyordu da dü1emiyordu. Ar,.lıklar gayet hesap
lı, ölçülü idi. Ne ııraların, ne tEklerin biribirle çahş
ması imkanı yoktu. 

Jimnastik hocası genç bir Alman kndınıdır; ilk ba
kı§ta ona güzel demek münıkün olamaz; fakat kes· 
kin, canlı, hareketli sesile kumanda veri§İ onu se
vimli yapıyor, ve fevkalade ahenkli çizgilerle yaptı
ğı jimnastik, sanılır ki vücudunun etrafında onu gü
zel gösteren şiirli bir hava uyandınyor. Pürüzsüz 
türkçe konuıuyordu; aksanında hiç bir bozukluk ol
madığı halde, türkçe onun ağzında ta~h bir tuhaf -
lık alıyordu. Sevim önce bu yanlıı~ız, fak~t yab3ncı 
türkçeden ho~landı. Kac?ının, düpedüz paylarken bile 
insanı k•zdınnıyan bir rev!mli hali va:-dı ki genç kız 
daha çok onun h~tın için ve da'1R ilk ırünlerden ele 
güne kRrşı rezil o?mamak için tlhana bıJcma!l'tağa ve 
yalnız kt·mandalara göre ve Özenle kıvrdıp bükülme
ğe ha,?ndr. 

- Bir, iki, üç!.. Boyun hareketlerine geçıyoruz; 

dikkat! •• 

s 
Sabahleyin on beı dnkika jimnastik, sonra kısa 

bir deniz banyoNı, 10nra kakvaltı, ıonra kır eğlen -
celeriğ atletizm, diri< ntmıa, oit ve yay talimleri ve öğ
leyin toplu yemek, sonrll uyku, sonra deniz •••• ilk gü
nün progrann böyle geçti. 

Sevim, muş gezintiıinın ertesı gunu, aa.bahleyin 
erkenden Köprünün Adalar iskelesinc!e ilhanla bu • 
luştuktan sonra trkl·m tıklım dolu vapurda genç a
damla diz dize oturdu. Ancak bir k;şili.k yer bulduk. 
lan ve ikiıi de bir"birin!n ayakta durmasına razı ol
madıkları için böyle oturdular; fakat e!ele 
otunnuı olmalarının sebebini kendileri de bilmiyor• 
lar. Sevimin evden çıkarken yanına aldığı Pictorial 
rcew, meğer okunmok için değilmiı de vapurda ka· 
labalıktan liıkıfAn iki gencin bir!eımiı gibi duran diz
leri üstünde bulunmak ve biribirine emniyetle teslim 
olan siniri: elleri örtmek içinmiş ..• 

Kaptan, Sevimle söz birliği etmiş sanılabilirdi: Heybe 
Jiada yolculuğunun bir saatten fazla sünnesi bu yolculu 
ğa bir uzun seyahat manzaraaı venneğe yetmezmiı 
gibi üstelik bir de KaGıköyiine uğranıldı. Açık deniz 
geçilip de Kınalıadaya gel:nince Sevimin içine "bun
dan ıSonra Burgaz, bundan sonra Heybeli!,, diye bir 
üzüntü düıtü; iıtivordu ki bu yol hiç bitip tüken· 
mek bilmesin, sekiz kişilik knnapeye oturan on beı 
kişiden hiç biri yerinden knnıldamasın ve böylece 
yanı h:!şında, di:?~nin dibinde oturan ilhanla bu sıkı 

fıkı yokuluk böylece sonsuzluğa kadar sürsün! 

Hevbcliye çıkıp da çamlara doğru giden aıfalt yo
la doğrulduktan zaman Sevim, Önce hangi palıua gi
rip yerleşmelerini söyledi; ilhanla birlikte bir oda 
tutmavı dü~üniivordu. Çrplıık1ar birliii filan onun 
umurunda değildi, tlhanla bir iltte, ba§başa, yapa 
yalnız üç gün üç gece geçirmek bütün bir hayata 
değerdi! 

Genç adam bu dileği sı>dere duvmamazlıP,a geldi. 
Otelin önüne geldikleri zaman ilhan, aldırmadan 

ilerledi, gen~ kız, onun pe'İnden av11.klan buradan 
ileriye citmek i&temiyerek ~ü ""klenir gibi yüriirnete 
b"-!ladı. Bu vurdumduvmaza adamı?.kıllı kızmağa ba,
lamışt. Bir zanııı.n yürüyüp de plajı sağda bırakarak 
çamlann altından clele yüriimeğe koyulduktan ft• 

kit te'..<rar ı~e:•:i yerine geldi. Ağaçlann aruından 

dül':ldüz görünen açık yüzlü, açık kalpli deniz, gün6n 
bu güzel ve aydınlık saatinc!e insanın içindeki her a
kınhvr rlliı> .. ötürüvor, yerine hafif, hafif, hafif bir 
fft'ahlık dolduruyordu. 

(Aıkuı nr) 
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Ankarada Jandarma genel ko- ır····· ............ :·~·;·~··-·· .......... . 
m tanl ğısatınalma komisyonundan: ı l 

l - 1600 liralık saraç ipliği 2350 liralık teyelli bez; (Bakırköy ~ 

bbr"bısı 701 tipi) 1000 liralık ko!anlık beyaz ~erit 1 - 5 - 1936 ~ 
cuma günü aşağıda yazıl. saatlerde komisyonda satın alınacaktır. i 

lpliif n r.a!;:etine 65 k~ruş bezin metresine ~O ve kolanlı~ın metre- l 
·n<' 25 kuruş değer biçilmiştir. ~ 

2 - Sartnameler parasız Komisyondan alınabilir ilk teminat : 

i;-, 'r "cin 120 lira bez içir.176 lira 25 kuruı kolan için 75 lira. 1; 

J - Eksiltmelere girmek istiyenl er eksiltme günü aşağıda yazılı sa· • 

t~ - • h:ı.c.!ar teminatlarını Komisyona vermiş olmaları • 

Arslan marka saraç iı:liği açık eksiltmesi saat 11, be.t: eksiltme-

s· saat 14. kolanlık şerit pazarlığı saat 15 tedir. (817) (19S6) 

slanbul 4 üncü İcra Memurluğundan; 

PROPAGANDA smvtst 

Ç 
·k-v.h-. 

o mu ım 
VAK T 
Propaganda 
bürosundan 

1 - Propaganda servisimizin is
tanbulda ve Türkiyenin her yönün. 
de olduğu gibi Avrupanın belli baş· 
lı merkezlerinde de iyi tutulm~ 

mniyet Sandığına 
• gündelik. haftalık, on beJ günlük, 
i aylık neşir vasıtalarile bağlanışı var· 
i dır. tstiycnlcrc reklfim şeklini büro-

'

·.·.= muz hazırlar ve bunların uy2'un 
şartlarla neşrini temin eder. • 

ı. ınci derece ipotek olup üç ehli vukuf tarafından tamamına 1585,5 2 - İstanbul belediyesi sınırı i · ; 

1. k kd' d ' l · d M h h 1 l rı"nde her türlü afı"ş, tabel~ ve her ::~: ra ı:~mct la ır e ılen slınye e a mutçavuf ma al esinde stin· -: " 
türlü elektriklı ve elektriksiz ı ek· 

~e caddesinde eski 99 yeni 105 No. lu yalı ve 100 No. lu 303 m 2
, içinde lam vasıtaları büromuzun elindedir; 

kuyu bulunan arsa açık arttırmaya vazedilmif olduğundan 2 / 6 1935 '>ütün müesseseler. bankalar vı: tı· :.i 

tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci ~ caret evleri bu gibi yayım ve rek • : 

IST • .\~BCI, - ıs: nıınıı mus1ldsl (pltık) 

19: Çocuk saati hlkllyeler. 19.30 Çocuk esir 

geme kurumu namma kon!ernns. 2Q: Dad 

köy hıılke\1 koro heyeti. Şef: Profesör Hu 

lQfil. 20.30 StUdyo orkestraları. 21,30 Sor. 

haberler. Saat 2!? den sonra Anadolu ajıınBJ 

nın gazetelere mııhsuıı havadl! ıırrvl!I vcrl 

ıecı:'kUr. 

ti ALI\ OPl-:IH:TI 

Ankara Yeni 
sinemada 

Cumartesi akşarr 
FLORYA. 

Pazar akşamı 
SEVDA OTELi 

BORSA 
24 4 . 936 

flb.al:ırmda nhhı l'ıt!'ı·tıı nlanlıtr, ttıı-
rtnde muarno•I; ı:ilrı>nlPrdlt l(lıkıırııhu 
<mat 12 dA kapanı~ ..atış (lyutlıırı ur. 

PARALAR r~ırması icra edilecektir. Arttmma bedeli kıymeti muhammenenin % i. lam vasıtalarından favdalanmak is· !::': 

tediklcri halde bize 'haber vermeli· 
75 ni bulduğu takdide mÜfterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde ~ dirler. Hiç bir karşılık aranmadan • Londr11 n~~ 
en &on arttıranm taahhü-dü baki kalmak üzere arttırma 15 gu··n müd :.· her türlü izahat verilir; istenirse i: • Nevyork 1~6 -

• Vlyenıı 
• Ma<Jr1d 

t4. -
lti -
'(:,! ·

l!~ -
!;~ -

mütehassıs memurlarımız yerlerine • Parf!I ltıi -
de' le temdit edilerek 17--6--936 tarihine müsadif çarşamba günü sa· i kadar gelir. • • Mlltıno ı •:-\ -

• Berıın 
• Varşovıı 

• 3 P d b'" • llrtılu;cl ·4 -
at 14 len 16 ya kadar keza dairemizde yaprlacak ikinci arık arttırma- - ropagan a uromuz ken· 

• BudnpE-~t~ 
• BUkre,, -:r di posta kutulan vasrtasile cevaplı • Atin• ~~. • 

smda artırma bedeli laymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı tak- ilanlar kabul eder. • c~nevn ·2 1 - • Belgrad 
*Yokohama 
•AJtm 
•Banknot 

ı;:ı -
b2 -
t!-l -P • Sotya '.!3 -dirde satış Zl80 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri brrakdır. Sa - 4 - ropaganda servisimiz Av· 

rupanı.ı her tarafından memleketi- • Amate~ıım 84. --
tış peşindir. Arttırmaya İ§tirak etmek istiyenlerin kıymeti muhamme • mize ve memleketimizden Avrupa- E • Pral! tı2 -

ıt66 -
?.U -

nenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bakanm teminat mek nm her yanına karşılıklı ~alı~ır, ha- =:. 1_•_s_t_o·_ıch_0_1m __ rlli_' ----------
• ber alma teşkilatı kurmuştur. Ti • 

tubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit ol - caret işleri üzerine her türlü istih- ••• : · C E K l E R 
mıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahip- baratı ehven ücret karşılrğı temin 

ede~ 5 
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı 5 - Propaganda servisimiz her tilro : 

evrakı müsb:teleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren lü klişe. afiş, tabela resimlerini ter· ~:.: I 
n~b~yct 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirme - • tip ve tanzim ettirmeği en elverişli 

h 
fiatlarla üzerine alır. 

lcri lazımdır. Aksi takdirde akları tapu sicilli ile sa -
6 - Propaganda servisimizin elin· 

ı .. 't olmıyanlar satı§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müte • deki ne~ir vasıtalarında açtığı kii· 
•kim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rü~umu ve Va· çük ilan sütunlarından istifade edi· 

niz. Bu ilfinlar yok bahasına yapı· 
: ıf icaresi ile 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen ten • ıacak ve işçi arayanlarla işçi iJ;inları 

·ı olunur. Daha fazla malumat almak iatiyenler 2 / 5 / 936 tarihinden meccanen neşredilecektir. 
E,·, apartıman. mağaza. dukk§n 

en herkesin görebilmesi için dairede açık buludurulacak arttır • , alım ve satımları veya bunların ki· 
.. , l}:\rtnamesi ile 934/ 2019 No. lu dosyaya müracaatla dosyada mev· ralanması gibi ihtiyaçlara ait, faka t 
·~ vc:ıaiki görebilecekleri ilan olunur. (2231) ticari mahiyette olmiyan ilan:c1.rla 

işçi arayanların, iş istiyenlerin oto· 

ürk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir . 

mobil, radyo ve saire almak veya • 
satmak istiyenlerin ilanları küçük i· :ı 

lanlar kısmına girebilir. :.=. ı 
7 - Evinin ön veya caddeden gö · 

rünür yan duvctnna, dükkanınııı u· 
zerine muayyen müjdctlt:rle :fük
kanlannın vitrnlerine, gazinoların, 
berber dükkanlarının iç veya dı~ 
duvarlarına afiş ve ilan kabul et
mek istiyenler veya böyle yerlerde 

• Londra ·~:l - • VlyanA 
" ..! ""' 

• Nevyork titıHi • Medrtı> ~.hllt-l 

• Parlııı 1 z Ut) • Berlln 1 tı7 ;(ı 

• Mllllno IUtr:il • Varşovıı 4 l!'.!tiK 

• BrUkseı ı Ml:ıı • l3uda !><'~' ~ • b<f..,tj 

•Atine tl'·44:! • BtlkrP~ ıı-.Höitı 

• Cenev~ "!-t!Wl! * 13(-lgrıı" 4 ııı,, 

• ~l)fy11 ~.ı 41it~1 • YokohAmA l.7:ı'.!ıı 

• Amstero1ıım l 17 l!l • Moskm·" :!t tı:\7ft 

• Prag il' ~i c· Stokbolm K 11 •4 

ESHAM 

ış ~ADkası Hitit• 
Anndnlu tl 40 

lteJI • l~· 
Şlr. Hayrty lbl.O• 

l\lerkez Ba11k 6~ ~ 

U. Sigorta ıJJ 

Ponomonu ~ W 

sttkl"&'-Zlıır 

l'ram \''"' ıı. J ı 
Çimento 111 fi . ., 
Unyoo Del Jl'-1 
Şark O@I ıoı 

Bıılyıt lıJI 

Şark m r-7.H 1111 

reıeton •H• 

Tahvıller 

• 19l\3 r Bor ı H :! t ~lektrtk • '1 

* ..... ll .:!~ f'rnmvıı> .ıı,iı· 
,. • ,. ,. IIJ 2".! al! H.ıhtnn 1 ~ U~ 

• İstik. Dahlll ııU OJ Anadolu ı H 20 
*Ergeni Istık il~ O ı Ana.dolu ıı ı.,ı :!l.ı 

1921' A M ıuı•ı A.nıtdolu ııı ıts~ı 

* S. Er.mnım •!ı "Mllm.,ı-sJI A :ıu il~ 

Yeni tertip planını görünüz 

1. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 

• itan yapmak istiyenlere propagand<ı 
servisimiı delalette bulunur. 

.1 
·.~ ı---

8 - Propagand3 servisimiz dun· • Z"hire sattŞl 
yanın her dilinde, her mesleğe ait : ı---------------
her türlü yerli ve Avrupa kitapla · i 
rınr sizlere temin eder ve gönrl-:riı. : Büyük ikramiye 25.000 Liradır 

Aynaı: 15.COO, 12.000, 10.000 lira 'ık ikramiyelerle 

VAKIT Propaganda servisinın ~:
1 

ı yapmak istediği bu hizmetlerden i . 

I.
::::.· tifade ediniz. Bir telefon. bir kart. E 

bir mektup. bir haber. bir zi~·arc· i 
tinizle bu işlerinizde muvaffa~ ol· : (20.GOO) liralık bir mükafat vardır. 

-------------------------------- mak sizleri bekliyor. : 

lstanbul Milli Emlak Müdür lüğiinden : 
Cins ve ınekvii 

Mektuplara 6 kuruşluk cev<?p pıı. : 
tu konulmalıdır. : 
Adres : İsta 1bul Ankara caı1desı 
V AKIT Yurdı.. Propaganda scrvisı 
Telefon: 24370 
Telgraf: V AKIT İstanbul. • 

Muhammen 

bedeli 

Lira ···································•························ 
Yeni postahane civannda Hub iyar mahallesinin Mey • 

dancrk caddesinde Orozdibak karşısında altında iki mağazası 

ve üç katta yirmi odası bulunan kagir yeni 49, 49/ 1, 51, 53 

No. h Kısantapolos hanının iki bin yüz altmışta on beş payı. 400 

Fatih Çarşambada Beyceğiz mahallesinin Mehmet ağa ha-

ır.amı sokağında 14 No. lı dükkanın tamamı. 200 

Kocamustafa paşa mahallesinin Kocamustafa pafa cadde

sinde alt katı kagir üst katı ahfap heş oda, üç hela ve bir ıo
fası bulunan eski 495 yeni 445 No. lı eski askerlik ~ube:ıi bi-

nasrnm tamamı. 1200 

Yukal'.ıda cins ve mevkileri yazılı emlak hizalarmdaki bedeaer ü·ı 
zerinden paraları pefin verilmek f artile ve açık arttırma usulile ayrı 

ayrı satılacaktır. isteklilerin ve ter aitini öğrenmek istiyenlerin 6 5 / 

Iiiôenieur· Akademi 
Wismar osrsee 

Tayyarccitik, makine, elektrık, 
otomobil, mimarlık, in:lnnt mü

hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükumetince tasdik edil

miş ve kabul edilmi~ mühend:s 

mektebi. 
936 çarşamba günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile müracaat· !··-------------• 

ları. {M) (2140) 

Beyoğlu, Tapu b<ı§ mcmurlu{jun
dm1: 

!'.:ı.sımpa.'.'jada Sahaf Muslahaddin 
mahallesinin Zincirlikuyu caddesinde 
('Ski 62 yeni 60 No. lu bila hava dük
kiınm lntfüal muamelesi için idareye 
müracaat etmişler ise de mev·zubahs 
mahal Duhanı gediği olmalarından 

Almanya' da 
MÜHENDiS MEKTEPLERi 

tapuda kaydı bulunamadığmdnu sc- , 1 
nctsiz tasarnıfat ahkftmı tatbik edile
ceğinden ihin tarihinden Hibaren 15 
gün içinde bu yer hakkında iddiayı 

tasarruf edenlerin vesaiki ta:mrrufi
yclerilc birlikte idnT<'ye 93513105 mu
amele No. sile mUracaatlan ilA.n olu-

Makincıcrı efe~trik mühcndislikleri/tş. 
ktme bilgilm/otomobil ve tayyarecilik 

nur. 20 - 4 - 936 .(V. No. 15454) 
Pıoı,un "erattı 

l"tıınh·ıı '"" ' "'"' , . ., .r.Bhlre bon.a•ındlf ıtü.ıı 
11111.1111 .. h• ı;"\•rı•o ( kllo) mıııtıtı-lı•rı 1 

Kş. P K) P 
\'~ ı. En 01 

Buğday (yrmuıak) 6,25 7,15 
5,37,5 ., ( sc:-t) 

" 
/.r,>a 
Ç;wd:ır 

rk,:ı:ıka) 

5,35 
5,35 
3,35 
5 

Mısır ! r;arı) 5,5 
5,5 
5,10 

Kuşyemi yeni mah. 10 
Susam 21,20 
Yapak ( Anadol lzmir) 57,20 
Peynir (beyaz taze) 19,15 20,20 

,, (ka§ar la:ze) 31 40 

Zeytinya~ı yemeklik 52.5 59 . 
Zeytinyağı 31\hunluk 43 46 
Kunduz derisi çifti 1400 
Tnvşan derisi adedi 20,5 

T 
. Cur11Prlesi PA7.AR 

akVlm ~5 Nisan 2fJ Nisan 

uuo cıoğuşv 
Giln h:\Uşı 

Sa bab namft%i 
Oğle aamıızı 

i kin.ti namazı 
Akşam aamu.zı 

Yntsı namazı 

lm!ı&k 

Yılıo geçen t.'1.lnlen 
Yılın kalan günleri 

!i Sefer 4 Sefer 

517 :=il5 
18,52 J 8,!58 
5 00 !'i 0') 

1213 121.) 
r !'i,59 ıs,s9 
18.52 :85~ 
2028 20,30 
;i,28 3.26 
114 TJ!'i 
251 2!'0 

SA f ILIK ARSA 
Küçük Ayasofya Bostan Ali soka 

ğında eski 17 numaralı arsa ucuz fi • 
yatla satılıl:tır İsteklilerin VAKIT pro. 
paganda eervi .. ine müracaatları. 

(15340). ll 

Parası 
Dok o ' • KURUN okuyuculcırına yeni biı 

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 sadec! 
KURUN okuyucusu olmak ve neş 
rcttiğimiz kuponları kesip biriktir· 
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu· 
ayene için yetecektir. 

MUAYENE Y ERLERi 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarebanesidir.Okuyucularımız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya 
nında •·v AKIT" kütüphanesine mü 
rocaatla biriktirdikleri kuponlardar 
yedisini gösterdikleri takdirde ken· 
dilerim! bir vesika verilecek ve bu ve. 
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka 
dar kütüphanenin üstünde KURUI\ 
ıdarehanesinde doktorumuza kendi 
!erini muayene ettirebileceklerdir. 

DJ~ER YERLER 

$ Üsküdar için mucı.yene yeri Us · 
küdarda Ahmediyede cenaze yanın -
<laki 20 numaralı evdir. Muayene gü 
nü ve saati cumartesi günleri öğle· 
den sonra 14 den yirmiye kadardır 

• Kadıköyünde muayene yeri Mü
.ıiırdarda 30 numaralı doktJr Leon'un 
evidir. Muayene günü çarşamba, sa· 
ati 14 • 20 arasıdır. 

• Beyoğlunda muayene yeri Par · 
makkapıda tramvay durağında 133 
numaralı Hasanbey apartımamnda 2 

inci katta rontgen mütehassısı AL1 
MAHtRin muayenehanesidir. Bu -
rada muayene günü pazar, saati 14-18 
arasıdır. 

• Kasımpaşada Postahane karşı · 
sında Trakya apartımanmda doktoı 

1 
Kirimi muayenehanesidir. Muayent 
günü pazartesi, muayene saati 14·2C 
arasıdır. 

Yukarıda 'işaret edilen yerlere ya 
lıh saatlerde KURUNun yedi ku · 
ponu ile müracaat edecek okurlanmı2 
KURUN doktorları tarafından para· 
~ız muayene edileceklerdir. 

RöNTGEN iŞLERi 

Yedi kupon karşılığında KURUN 
sağlık servisinden alınacak bir kart· 
la müracaat edildiği takdirde ront
gen mUtehassısı Bay Ali Mc:ıhir fil"' 
almak hususunda da hastaya azami 
tenzilat yapacak ... e her türlü kolay 
lığı gösterecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 

Doktorlarımız tarafından muay 
ren günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua 
yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül 
müş ve bu gibi hastalardar 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinclı 

Röntl:en apartımanmda Röntkcn mü. 
tchassısı Bayan Saadet Kamilin mur 
}'enehanesine müracaat edeceklere a· 
zami tenzilat ve tesh'lat gösterilmes· 
kararlaştırılmıştır: ancak bunun i 
((İn önce idarehanemize yedi kupol" 
getirmek ve sağlık servisimizder 
bu müess~selere hitaben bir tezk~rc 
almak Uizrmdır. 

Doktorlarımız istiyenlerin tansi 
yonuna da bakacakları gibi Belso 
ğukluğundan, kulak hRstalıklarındar 
şikayetleri olanların d3 temin edi · 
\en mütehassıslar tarafından, sağlı\.' 

servisimizin vereceği vesi~a muka 
bilinde muayyen günlerde parasız 

muayeneleri de kararlaştırılmıştır. 

KUPONLAR 

Kuponların neşri devam edecek 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

rasma riayet etmeye zaruret yoktur 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek h::ıkkını 

kazanmış demektir. 
DiKKA T - Kuponlarımız her 

gün birinci sayfamızda, gazetemizirı 
başlığı y"nınca:lır. _J 



Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen değer 

Lira K. 
Bakırköy : - incirli çiftliğinde yeni 3, 4, 5, mükerrer 389 

harita numaralı 603 metre ve 33 desimetre 

Ankarada Jandarma genel komutan
lığı satınalma komisyonundan: 

murabbaı arsanın tamamı. 60 33 

Bir takımına 625 kuru1 kıymet biçilen 1000: 1100 taknn örneği 
vasıflarında on kütüklü palaska takımı 6 - 5 - 936 çarşamba günü 
saat 15 de komisyonca kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şartna
mesi parasız Komisyondan alınabilir. isteklilerin 515 lira 63 kuruş 
teminat makbuz veya banka mektubu ve şartnamede yazılı l>elgeler 
içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiıtme vaktinden en geç bir 

Bakırköy : - İncirli arazisinden Kartaltepede yeni 3, 4, 5 
sayılı 281 harita numaralı 333 metre ve 81 de-
simetre murabbaı arsanın tamamı. 53 40 

Bakırköy : - incirli çiftliğinde yeni 3, 4, 5 sayıl ve 112 
harita numaralı 574 metre ve 60 desimetre 

mamı. 

Bakırköy - Kartaltepe mahallesi Aksu cadesi beıinci 
ada eski 1 sayılı 412 metre ve 10 desimet· 

re murabbaı arsanın tamamı. 

Bakırlroy - Kartaltepe mahallesi incirli çiftliğinde 3, 
4, 5, mükerrer sayılı 335 harita ve 574 metre 

ve 60 desimetre murrabbaı arsanın tamamı. 
Bakırköy - Kartaltepe mahallesi Aksu caddesi eski 

1, 3 sayılı 388 metre ve 35 desimetre murab
baı arsanın tamamr. 

Y eşilköy : - Umraniye mahallesi Bostancı sokağı es-
ki 39, 41 sayılı ersanm tamamı. 

Y eşilköy - Şe\tketiye mahallesi Meclisi milli sokağı 
eski 7 yeni 18 sayılı 57 metre 46 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

Bakır'kı-y : - Kartaltepe İncirli çiftliği eski 3, 4, 5 sa
yılı 337 harita 570 metre ve 80 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

Bak~ : - Kartaltepe İncirli çiftliğinde eski 3, 41 5 
sayılı 119 harita ve 574 metre ve 60 desi-

metre murabbaı arsanın tamamı. · 

Bakıtlıöy : - Cevizlik mahaJJesi Yalı sokağı yeni 9 sa-
yılı 48 sayıh 48 metre ve 84 desimetre mu
rabbaı arsanın tamamı. 

KamMlhttun: - Eski Mavi yeni Tevfik sokağı eski 27 ye
ni 2 sayılı 26 metre ve 41 desimetre murab
baı arsanın tamamı. 

Kamerbatun: - Yenişehir mahallesi Rıza paıa sokağı eıki 
19 yeni 29 sayılı 46 metre murabbaı arsanın 
yarı payı. 

Kamematun: - Yenitehir mahallesi eski Kaya ve yeni 
Keklik sokağı eski 111 Yeni 56 ıayıh 86 met
re ve 19 desimetre murabbaı arıanın ta

Oıkiidar 

Oıküdar 

mfUJ1r. 

: - Selimi Ali mahallesi Meyhaneler sokağı 
eski 8, 6 yeni 8, 10 ıayıh iki araanm ta. 
mamı 

: - Selami Ali mahallesi Selamsız caddesi 
eski 225 - 227 yeni 239, 241 sayılı arsa
nın tamamı. 

Kamerhatun: - Y enitehir mahallesi Papaı oğlu sokağı eı
ki 20, 22 yeni 20 sayılı 25 metre 28 desimet

Yenifehir 

. Yenişehir 

re murabbaı ananın tamamı. 
- Mahallesi ikinci Bilecik deresi 
S4 sayılı 57 metre 46 desimetre 
arıanın tamamı. 

eski yeni 
murabbaı 

1 

: - Mahallesi Kilise sokalı eski 49 yeni 59 
aayıb 51 metre ve 46 desimetre murabbaı 

saat evvel Komisyona vermiş olmaları. (840) (2087) 

57 50 

Yenişehir 

76 00 

Yenişehir 
75 00 

Yenişehir 
77 00 

Tatavla 

107 00 
Yen; şehir 

Boyacıköy 

29 00 Kurtuluş 

Balat 
57 10 

: - İkinci sokak eski yeni 13 s;ıyılı 114 metre 
92 desimetre murab bar arsanın tamamı. 

- Mahallesi Yamandi sokağı eski 25/ 28 yeni 
5 sayılı evin 1/ 4 payı. 

- Karabaş köprü başı eski 11 yeni 29 sayılı 
evin 1/ 2 payı. 

Balat : - Karabaş köprü başı sokağı eski 13 yeni 

46 00 

168 00 

250 00 

31 sayılı evin tamamı. 1100 00 

57 50 Üsküdar : - lcadiye Atıf bey sokağı eski 10 mükerrer 

Oıktidar 
49 00 

Büyükçarıı 

66 OO Üsküdar 

23 00 
Büyükçarşı: 

Üsküdar 

arsanın tamamı. 

: e- lcadiye Set başı sokağı eski 24 M. arsa
nm tamamı. 

- Karamanlı sokağı eski yeni 1 saydı dük
kanın tamamı. 

- lcadiye çifte çınar sokağı eski 7 sayılı 
araanm tamamı. 

- Çuhacı hanı 2inci kat yeni 32 sayılı dük
kanın tamamı. 

: - fcadiye Çelik çomak sokağı eski 10 sayılı 
arsa. 

- Tahtaminare mahalle ve caddesi eski 84 

37 50 

102 17 

216 00 

23 66 

250 00 

13 50 

51 71 Fener i ..,.. : 

yeni 68 say ılı dükkanın tamamı. 250 00 

Rumelihisarı: - Arap çe§me sokağı eski 17 y::mi 63 sayılı 
bağ yer:nin yarı payı. 1880 00 

. . - Kürkçü hanı ikinci kat eski yeni 10 oda-
mn tamamı. 

73 50 Boyacıköy : - Mektep sokağı eski 13 yeni 25 sayılı arsa
nın tamamı. 

Boyacıköy 

12 64 
- Üçüncü sokak eski 29 yeni 31 - 33 sa
yılı bahçeli evin 5/ 12 payı. 

486 ()() 

36 00 

70 00 

Yukarıda yazılı mallar 5 - 5 - 936 salı ,günü saat 14 de pe
şin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Sat~ "bedeline % de beş 

28 73 faizli hazine ve i stikrazı dahili tahvilleri de kabul olunur istekli
lerin % yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel ya-
tırınaları. (F.) (2229) 

Ademi iktidar 
ve ı t 

Bel gevşekliğini giderir. Her ' 
eczaneden arayınız. ~ 

Tafsilat : Galata P. K. 1255 Hormobiıı 

Sultanahmet Uçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

Mehmet Sadık ve Mehmet Arif ve 
Mehmet Suphi ve Mehmet Kemal ve 
Bünyamin'in şayian ve müştereken 

mutasarrıf oldukları İstanbul - Beya
zıtta eski Emin ve yeni Tavşantaşı 

caddesi ve Tavşantaşı mahallesind" 
Tabanca sokağında kayden eski 1 ve 
yeni 1, 3 ve mahallen 13, 15, 17, 19, 
N o. lı ve dört kısımdan ibaret ve 13 
No. lı kısımda yedi oda ve iki sofa ve 

bir salon ve iki taşlık ve dört hela ve bir 
merdiven altı ve bir odun kömürlük 
ve bir mutbah ve bir kuyu ve 15 No. 
Jı kısımda altı oda iki sofa ve iki sa
lon ve iki taşlık ve üç hela ve bir ha
mam ve bir kiler ve iki mut bah ve 
bir ~amaşırlık ve 17 No. lı kısımda 

beş oda ve üç sofa ve bir sandık oda· 
sı ve üç hela ve bir taşlık ve bir mut
bah ve 19 No. 1ı kısımda on bir oda 
iki sofa ve bir salon ve iki hela ve 
iki taşlık ve bir mutbah ve bir odun 
ve kömürlük ve iki bahçeyi ve bah· 
çede bir taş oda ve bir kümesi ve 
mahzen ve iki havuz ve eşcarı müsem· 
mire ve gayri müsemmireyi ve elek
trik ve terkos ve hava gazı tesisatını 
havi gayri menkulün izalei şuyuu zım
mında furuhtu tekarrür ederek mü
zayedeye vazolunmuştur. Hey'eti u
mumiyesinin kıymeti muhamminesl 
(32,000 otuz iki bin) liradır. Birinci 
açık arttırması 28151936 tarihine mü
sadif perşembe günü saat on beşte ic
ra kılınacaktır. Kıymeti muhamm.ine
sinin yüzde yetmiş beşini bulduğu 
takdirde ihalei kat'iyesi yapılacaktır. 
Bufuıadığı takdirde en son arttıranm 
taahhüdü baki olmak üzere on beş 
gün müddetle temdit edilerek ikinci 
açık arttırması 12161936 t arihine mü· 
sadif Cuma günü saat on beşte icra 
kılınacaktır. İpotek sahibi alacaklı

larla diğer alakadarların işbu gayri 
menkulün üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve masrafa, dair olan iddia
larını evrakı müsbiteler iyle yirm\ gün 
içinde bildirmeleri lazımdır. Aksi hal
de hakları tapu sicilleriyle sabit ol· 
madıkça satış bedelinin paylaşmasın

dan hariç kalacaklardır. Müterakim 
vergiler borçları nisbetinde hissedar
lara ve dellalivc ve vakıflar kanunu 
mucibince verilmesi 18..zım gelen t aviz 
bedeli ve ihale pulu ve tapu masr afla
rı müşteriye aittir. Arttırma şartna
mesi işbu ilan tarihinden itibaren 
mahkeme divanhanesine talik kılın

mıRtır. Talip olanların kıymeti mu
hammenesinin yüzde yedi buçuğu nis
betindc pey ak<;esini hamilen yevm 
ve saati mezk{lrda Eminöniindc Gtil
bekyan hanında Sultanahmet Ü~UncU 
sulh hukuk mahkemesi baı:Jkitabetine 
93613 numara ile müracaatları ilan 
olunur. 

(V. No. 15463) 

ZAY1 
93t' senesinde bahriyeden aldığım 

terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

Kt1ıça1i şubesinde kayıtl1, Erzu~ 

rum ııilayetinbt Kttrttçaylı kazasın• 

Bizgi kö!ıiinden Kara lıfehmet oij'lllüTr 
rındaıı Şakir oğlu Yakıtp 

(V. No. 15457)_ 

ın 

a• 

-





[ Şen Fıkraıa'r J l 

Siz de yanıl]orsunuz, 
kalbiniz yanıyor! 

Sevdiği kızla konuşuyordu: 

- Bahar, hayatın neşesiııden, 
aıkın galeyanından, güzelliğin 
zaferinden başka bir şey değildir. 
Şu k!rlcua bakınız.. O zerine çi
çekler işlenmiş yeşil bir krep ma
roken giyen bir kıza benzemiyor 
mu?. Bu güzelliğe güneş bile 
Ô.§ık olmu§, kalbinin bütün llcak
lığını onun üzerine döküyor. ihti
yar dağlar bile uzaktan göz, kaş 
işareti yapıyorlar. Ya siz., güze· 
lim, ya siz?. işte hayatın taze
liği yqil gözlerinizde parlıyor, Q§

kın ateşi yanaklarınızda görülü
yor .. Siz de yanıyorsunuz .. içiniz 
yanıyor, kalbiniz yanıyor. 

- Hayır, üzülmeyin, bu sözle
rinizi dinledikçe inıanda hararet
ten eser bile kalmıyor. 

Kaz ve koca! 
Kırlarda otlar büyümü§, çiçek

ler açmıştı. Küçük köylü kızı ba
harın verdiği neşe ile şarkı söyli
yerek mahallenin kazlarını çayıra 
çıkarmıştı. Bunu gören ihtiyar 
bir kadın çocuğun omuz.unu ok
şıyarak dedi ki: 

-- Yavrum, iyi dikkat et. Bu
gün kazları idare etmeıini öğre· 
nirsen, yarın kocanı da idare e
d c bi.l irsin!. 

Saçsaça, başbaşa •• 
Karı koca saç saça, ba§ başa 

l=avga ediyorlardı. Bu ıırada bir 
clo&tları kendilerini ziyarete gel
eli. Bu hali görünce çekilmek is
tedi: 

- Affedersiniz.. fena zaman 
da geldim. 

Erkek cevap verdi: 
- Fena zaman değil. aziz.im, 

ilk bahar bu. Kanımızı galeyana 
getirdi de ... 

Bu da bir yemek! 
Ediplerden biri bir zengin a

damın evinde haftanın muayyen 
bir gününde yemeğe davet edil
miş ti. Bu zengin çok hasiı olmak
la beraber pek de dedi koclucu 
idi. Edip bir daha gitmemeğe ka
rar verdi. Bir gün zengin, ken
disine yolda rastladı: 

- Yarın geleceksiniz, el eğil 
mi? 

- Çok tessüf ederim ki gele
miyeceğim. 

- Neden? 
- Şu bahar günlerinde Elôle-

mi kuru ekmekle yemekten uıan
dım!. 

Bahar şarkı ıöylüyor. (Bir Fransız mecmuasmdan) 

Gençlik tanrısı yeniden dlrlllyorl 
Sevda tanrısı, bütün insanlı

ğın anası 1ştar aylardanberi ağlı
yordu. Bu büyük tanriçenin göz
lerinden akan kanlı yaşlar damla 
damla kuru fidancıklarm yüreği· 
ne gömülüp gidiyordu. 

insanlar, büyük analarının bu 
ağlayışından üzülüyorlardı. Bo
yunlarını bükmütler, neşelerini 

atmışlar; büyük bir yas içinde 
mabetlere dolarak ölüm törenleri 
yapıyorlar, onlar da ağlıyor, on
lar da yaşlar döküyorlardı. Çün
kü İştarın sevgilisi genç yeşerme 
tanrısı ölmüştü. 

Dünyanın gençliği bitmiş, yer 
yuzune ak sakallı bir ihtiyarın 
düşkünlüğü çökmüştü. Ovalar 
kupkuru, ağaçların bütün küzel
likleri bitmiş, artık zevkten, hül-

· lıtanbul bahf.elerinde bahar. 

yadan mahrum, hayattan uzak bi
rer çürük, kara dal gibi ayak ü
zerinde sallanıp duruyorlar. Ne
rede ise yıkılacaklar. 

Mabetlerden acıklı feryatlar 
yükseliyor, genç yeşerme tanrı
sının, büyük ana tanrının sevda
lısının ölümüne herkes ve herşey 
ağlıyor. Sevda tanrısının kanlı 
yaşlarını kuru küçük fidanlar 
damla da'mla içiyor .. 

Mabetlerden neıe, sevinç aea~ 
leri yükseliy~r. Ovalar, dağlar, 
ormanlar gülüyor, kuşlar, en gü
zel ıeslerile en neşeli ilahilerini 
okuyorlar. Ağçalar yeni ümitler
le canlanıyor, Yer yüzü çiçtk çi
çek gülümsüyor, gök beyaz. par
lak bulutcuklarla melekleşiyor. 

Gençlik, yenilik görülmiyen 

- Türk Mitolojiıinden -
sonsuz bir kaynak gibi hayat dam
lacıklarile her yeri suluyor. Ku· 
ru fidancıkların önce emdikleri, 
sevda tanrısının gözlerinden ak
mıt kanlı yaş damlacıkları bu ha
yat sularile kabarıyor, canlanı
yor, küme küme, gül gül açılı
yor. Adonis deresi bunlardan 
dökülen yapraklarla bulanıyor, 

bir kan deresi gibi akıyor. 
"Gül ruhsarına karşı gözümden 

kanlı akar su 
Habibim lasl. güldür buJ akan 

sular bulanmaz. mı?,, 
Bu kan deresi, ateşli bir damar 

gibi, dünyanın vücudunda dolaş

tıkça gençliği coşturuyor. 

Sevda tanrısı gülüyor, bu şen 
gülüş çiçeklerin göbeğinde, beyaz 
bulut parçalarının renginde görü-

( [ Biraz Neş~e== 1 
IJahar o kadar 

güzeı ki .. 
Baharın tam içinde, ta kendi-

11indeyiz.. Bahar şimdi o kadar 
güzel ki inaantn onu yalnız seve
si, koklıyası değil, çok aziz. çok 
sevilen bir sevgüi gibi bütün renk
leri, bütün çiçekleri, bütün ko
kuları ile kucaklıyası geliyor .•• 
Eğer baharı bütün güzellik/erile 
kucaklamanız mümkün değil ise 
kolayı var, bırakın kendinizi bir 
akıam üstü gün batarken veya 
bir ıabah gün doğarken kırlara, 
çayırlara... O sizi kucaklaaın. 

Kırlarda, çayırlarda. bağlar
da, bahçelerde dolQ§ırken, ciğer
lerinizin bütün kuvvet ile nefes a

lın. Hayatın güzelliğini Y<ı§ayın. 
Siz de baharın kızı gibi olun. O
nun gibi gülün, onun gibi ıarkı· 
larınızı gölerek söyleyin! 

Şimdi baharın tam içinde, ta 
kendisindeyiz. Kırlardan, çiçe~ 

ferden, bağlardan. bahçelerden 
ıabah ak§am hayat ve bir teviye 
genç!ik fışkınyor. Şehrin dışın

da Beyaz, sarı, pembe, kırmızı, 
mor çiçeklerden geçilmiyor. Ke
lebekler, arılar, kırlangıçla• lıep 

baharın mavi salkımları , mora 
yakın leylakları ve ıerabi ergu• 
va"ları kar§ı•ında keyi/l; ke.vifli. 
cirit oynuyorlar. Yalnız çiçekle
rin etine dolgun, ablak çelırcli, 
pembe yanaklı kraliçeai lıeniiz 
uykuda.. Hele bir kaç gün ıonra 

o ela uyanım, uykudan gözl rı-i ni 
açaın ve koku•u ile bülbülü !.arrı
ıında meıt etsin de aiz o zaman 
gorun, bu bahar kızının neşe::i· 
ni; o zaman dinleyin ondar.: 
"Gördüm rakip oturmuş gül yüz

lü yare karşı 
Berdela.cuze benzer faslı bahare 

karşı!,, 

Diye okuyacağı şarkının cana 
can katan melodilerini!... 

Sari mi bu? 
Genç bir şair, parkta görüş· 

tüğü genç bir bayana anlatıyor

du: 
- ilk bahar nedir, bilir miıi

niz? Hayatın yüzü çiçeklenir, 
kanda fazla bir galeyan olur, in· 
sanın harareti artar ... 

- Sari mi bu? 

nüyor. İnsanlar tören yapıyOI', 
otlar tören yapıyor dağlar tören 
yapıyor. tanrılar tören yapıyor. 

Gençliğin, yeşermenin tanrı~ 

sı yeniden dirilmiş, her tarafa 

neşe saçmıya başlamıştır. 
A. Y. U. 1 

- . 
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ek ve ke en elb · se er1 

Bayanlar! 
e 

ış eme yazı 1 

38515 K. sade zarif Şantung 1pe
ğinde11 yahut ketenden yapıl.fuiş kele
bek kollu ve işlemeli elbise, omuzlar
daki i51emelerin modelini solda görü
yorsunuz. Sıcak havalar için pek tav
siye olunur. 

38523 K. kolları ve yakası tanıa
miylc kapalı Honan, Voile yahut ipek
ten yapılmış pratik bir elbise. Yalfüz 
ı.oııMI i ıemelldlr. 

..28H21{. Rus biçimi yün kumaş
tan yahut Şantung ipeğinden tek 
renkte yapılmış ynz elbisesi. Bilekle:, 

K2MQ 

Y.aka Ye ön yukarıdan aşıı.ğıya ka. -
dar işlemeli; ayni zarlıanda etekler de 
i§lemelidir. 

uasıo 

38510 K. liu blOz ve etekten ioaret 
elbise icap ederse başka blQ.z yahut 
başka etekle de giyilebilir. 

Bilir misiniz? 

• Yeni 
Moda 

Mecmuaları 
• 

GELDil • • 
• 

Almanyaaaki Beyer müeııeıeıinin 
ilkbahara ile yaza aid olan moda 
mecmuaları oe patronlan her Ba· 
yanı alakadar edecek güellilıtedir. .. - ' . 

• 
Sal o 

numuz 
dan 

Geçerke·n 
Bu mecmuaları görünüz çok geğe· 
;Jeceksiniz ! Salon memuremiz size 

istediğiniz izahatı verecektir. 

Saat -1 - 6 ya kadar. 

A.nkara caaaesi - V AKIT kütüp· 
hanesi. 

İstanbul. Telef. 24370 

38512 K. li'alın liumaştan Komple 
38513 K hafif ve ince bir ceketle 

yazın 'Sıcak günlerinde ve akşamları 
hava serinlcşince pek tavsiye olı.mur 
Bu gibi kq.maşlardaki işlemeler için C. 
B.markalı Cartier - Bresson malw.me!i 
kullanılırsa işlemelerin hayatları uzun olur. · ;..lliıııı_iıiııi_ıım _______ İlllllmııııiiııılll..,. 

~-------------------....... ----------------~-------------------------------------------·---------------------------·---=----------. Bütün elişlerinde C .. B. "'Cart;er - 81esson,, markasını taşıyan koton ve 
malzemeyi tercih ediniz! 

Renkleri yıkamakla ve güneşin tesirile solmaz, gerilmez ve gevşemez. 

. PARIS Toptan n perakende aatıı: 
~ . 

NiKOLAiDi EFTiS 
Bu markaya dikkat edin İstanbul· Beyoğlu, istiklal caddesi 204. Telefon: 41862 

_r;. .. , ' · .. - ., - . . 
. .. • . . ~f'7~tl'(ı ' . . 

Ao.cupa ~ı l Balık çorbası 
,.....,~ - ,....., ~ ~ --

azar günle • 
1 nasıl geçer? 

Bir tava içinde yüz elli gram 
zeytin yağı ile, mevsimi ise bir kilo 
kırmızı iyi olmuş domatesi parça 
parça, mevsimi değil.;e yüz gram 
domates püresi güzelce kızartılır. Di
ğer biı· tencere içinde kiifi miktarda 
tuzlu iki litre su kaynatılır. - doma
tes püresi için tuz IAzım değildir -
Bunun içine en ela dilimlere kesil
miş bir kilo balık temizlenip atılır ''e 
beş dakika kadar piştiktrn sonra zey. 

Bütün Avrupa şeh0

rle ·nde b·r tek 
hastalın. vard r: Kitap hastalığı 

Çocukların mektebe gitme zamanı ı 
gelesiye kader talim, terbiye ve oyna· 
malarile, saati saatine yemek ve içme -
lerine gösterilen itinadan sonra ileride 
mensup olacağı bir meslek isin ne gibi 
şeylerle meşgul olduğu ve ne gibi o -
} uncaklardan hoşnut olduğuna da dik
kat edilir. 

Mecburi tahsil altı yaşında başlar ve 

kücükler mektebe anneleri tarafından 

götürlilür. Mektepte ayni yaşta diğer 

arkadaşlarile oynarlar. iki üç saat mek· 

tepte oynadıktan sonra evvelce anne -

lcri tarafından öğretmene teslim edilen 

renkli ve süslü bir külah içinde şekerle· 
meleri öğretmeni kendisine verir. Ço -
cuklar bunları öğretmen veriyor zan -
nedcrler ve sevine sevine evlerine dö -
nerler. Ertesi günü yine ahnelerile se
vine evin~ mektebe giderir. Fakut bu 
defa anneleri bunları mektepte yalnız bı 
raktr. Çocuklar mektepte yine öğret -
menlerile oynarlar ve anneleri kendile
rini b leyln ellp mektepten ahrlnr. Bu 
suretle çocuklar mektebi sevmeği ve öğ 

retmcnlerindc bir oyun arkadaşı bul -
duklarına zahip olarak mektebe alışır
lar. 

Bir müddet sonra alfabe başlar, bunu 
diğer dersler takip eder. Maamnfih ço· 
cuklar daima anneleri tarafından mek· 
tepten alınırlar ve evlerlne götürülür • 
ler. Akşaml:ırı yemekten sonra yine an· 

neleri bunlara mektepte ne öğrendiklerini 
sorar ve ögrctmenlerin öğrettiği şey -
leri tekrar ve tekrar öğretir: talim ~t
tirir. Zengin aileler bir mürebbiye tu -

t'lrlar. Daha zenginleri ise bir hususi er 
kek muallim vasıtas.:ıe çocuklarının ta· 
li:n ve terbiyelerini temin ederler. 

MUHTELiF ÇOCUK TERBiYELERi 

Şark, garp. şimal ve cenup arasmdn
ki çocuk terbiyelerinin pek büyiik far· 
kı var.dır. Şimalde ve garpta çocuklnra 
bütün lr.sanların iyi oldultlan talim et· 

tirilirken ıı:ırkta ve cenupta herkesin 

}'atancı olduğu binaenaleyh kurnaz ol • 

manın Uizım geldiği öğretilir. 

Ço-:ukların te:nizliğc itina ctme1e · 

rine gayret edilir. Sabahları herltes hiç 

tin yağlı domates ilf•ve edilir. Böy. 
olmazsa beline kadar soğuk su ile sa- lece hep5i beraber bir saat kadar ha
bunlanır ve yıkanır. Hiç olmazsa hafta- fif ateş fü::tündc> plşiriJir, ve sonra 
da bir defa sıcak su banyosu da yapar. süzgeçten ~üzülür. Balık parçalan 

Yazın denizlerde, ırmaklarda, göl - kılçıklarından ayrılır ,.e süzülmüş 
lerde ve bu gibi şeylerin buluntnadığı çorbaya fHh·e edilir. 
mahallerde belediyelerin hamamlann - ...... _. ________ ım::ı_.__ ... 
daki havuzlarda yüzmk yalnız temizlik 
için değil vUcudü kuvvetlendirmek için 
de bir spordur. 

KiTAP MERAKI 

Diğer taraftan da ç,,cukların ma!G
matlarınr tevsi etmek için ne lazım ge -
lirse yrpılrr. Erkek çocuk, kız çocuk ve 
her yaş için dimağlarının kabul ettiği 

derecctle edebi eserler ellerine verilir. 
Bütün Avrupada kitap okumak, bilhas
sa okumak, adeta yemek yemeğe benze
tilirse hata edilmez. Sabahları işlerine 

gidenler tramvayda, trende, otobüste, 

otomobilde kitaplarını okurlar, öğle pay 

dosunu yine kitap okumakla geçiri::1~.r. 

Ak§amları hemen hemen her ailenin e

vinde ve herkesin etinde bir kitap var -

drr. 

Pazartesi günleri tanıdıklara: 

- Pazar gününü nasıl geçirdin? 

Diye sorulunca: 

- Meraklı bir romana başlamıştım, 

bırakamadım. Bütün giln sonuna kadar 

okudum! cevabı verilir. 

Bu gibi pazarları biraz hava almak 

bir haftanın mesaisile yorulan kafaları 

dinlendirmek için kıra gidenler bile yan 

larında bir ltitap götürmeği unutmazlar. 

Bu suretle daha küçükten ma!Gmatını 

etraflıca tevsi eden bir çocuk ileride her 
mevzu hakkında idarei kelam edebil -
diği gibi her mevzu hakkında da bir fi
kir peyda etmiş olur. 

TiYATRONUN EHEMMl"ft: ı ı 

Bütün bunlardan sonra tiyatro ge -
lir. Tiyatroya gitmek adeta bayrama 
gitmek gibidir. ''Kültür kiibc:ıi" denilen 

POTINLERDE LEKE 
Açılt renk deri potinJerdekl het 

ne,·i lekeJer terp•mtln yajtı ile çıkıırf" 
lır. Potinin derisini evveJa iyi teınit
lcmcJi \"C temiz bir bez parçasını td~ 
pcntin yağına sokarak potindeki telif" 
yi çıkasıya kadar oğmalıdrr. 

HASIR MOBILY ALAR 
Hasır sepetler luz)u su ile iyi ff" 

mizlenir. Kirli haıım mobilyeyi (01' 

tuzlu su ile iyice yıkamalı, tatlı sıı 
ile de oğdul\tan sonra kuru beztcr1° 
temizlemelidir. 

BOCAZ AGRILARINDA 
Boğaz ağrılarında boğazı tuzlu sil 

ile gargara etmelidir. 

SERT TAHTALARA ÇiVi 
Çh-i girmiyen tahtalar çh'llennı~~ 

den en·el sabunlu suya batırılırsa ç' 
vi pek kolay girer. 

bu mahalle gitmek için e kekler ve 1<•~ 
dınlar evvela biribirlerlnc uğrarlar: t~ 
valetlerini yaptırırlar, en temiz elbİ'\, 
]erini giyerler. Binlerce insanların cfo 

iıt• 
durduğu buralarda oyun oynanırken 

• 
san aktörlerin nefeslerini işitir. nur' 
sr kilise gibi mukaddes bir mahaldir. bıS" 
rada bilyük ediplerin eserleri temsil e
:!!!!:, hlyı:t!~:- filıhe tıııodJni:lı tecttt5ll'I' 
eder, dünyalar göz önüne geUrilir· 13ıJı:I 
lara hürmet bir vazifedir. 

(Arkası ""1) 



asını, çocuklarını zehirliyen ka ın 
Hayatnnda rastgeldiğim cina

Vetlerin en müthişi 1934 senesinin 
23 ikinci teşrin günü iıtikap olWl
tnuştu. 

Saat yediy"di. Doktor Straus, 
Jenkins ailesini ziyarete çağrrıl
ll:ııştı. Doktor aileyi tanıyor ve bir 
kaç çocuğunu tedavi etmiş bulu· 
nuyordu. 

Doktor o akşam eve girer gir
tnez J enkins'in kızkardeşi J e$~i 
ile karşılaştı ve ondan ailenin kii
Çlik kızı Sibel'in hasta olduğunu 
Bğrendi. 
• Kızcağız ıztırabından kıvranı· 

l'ordu. Doktor çocuğu mua~·ene et
tihien sonra sordu 

- Iztırap ne zaman başladı? 
Kızın babası ce\•ap verdi 

. - Bir kaç dakikadan beri. Ken
disine bir tek kinin yermiştim. Bu 
hale geldi. 

- Verdiğiniz kininden emin 
tnisiniz? 

-Evet. Ayni kinini bcp dr , 
.titeki çocuklarım da aldılar. 

Doktor telefon koştu. Çiinkü 
kız zehirlenmi'.Fi. Fakat bütün a· 
ile evin içinde zehir bulunmarlığı
lıı söylüyordu. Doktor, bir yardım
cı istiserek geri döndüh1en sonra 
hızın ölüm nöbetleri geçirdiğini 
.gördü. Zehir, kızı mahvediyordu 

, Sıhhi imdadın yet~mesine ka· 
dar boş durmak istemiyen doUor. 
<:vi ammağa başladr. Arıya arıya 
'nfri mavi renkli idi ve üzerinde 
''kinin,, yazılıydı. Öteki kahve 
renkli idıi ve iizerinde yazı yoktu. 

, bir kuttmilll içinde iki şişe buldu. 
bol ... tor bunu göstererek: 

- Bu ne! dedi. 
Bayan: 

- Bilmiyorum, 'dedi. BÜ şişe
li daha önceden görmemiştim! 

- Tuhaf şey! 

Doktor şişeyi açtı ve içinaeki
lli muayene etti. Bunun isterikinin 
olduf:runda şüphe yoktu. Fakat ev 
halkı, bu şişeyi tanımadrklannı 
ısrarla söylüyorlardı. 

Çok.geçmeden doktor'(Straus) 
a 1·ardrm etmek üzere gönderilen 
doktor Aday geldi. Ve şişenin is· 
terikinin ile dolu olduğu tahak
kuk etti. J enkins'in anlatışına gö. 
re kendisi de, çocukları da bun
lardan birer tane yuttuklarına gÖ

:re ail~yi kurtarmağa uğra§mak la
~rmcTıı:. Yoksa hepsi de ayni flkıbe· 
te uğnyacakla.rdı. Zaten çok geç
llleden bunun alaimi başladr. Hep 
si kıvramyor1ardr. Je-;..1dns'in ken
disi ölüm sekeratı geçiriyor, fakat 
mukavemet ediyordu. Doktorlar 
Çocuklar üzerinde kahramanca uğ 
raşryorlardı. Fakat çok geçmeden 
J enkins'in bir çocuğu daha öldü 
Ve eıtesi sabah iiçüncü çocuğu da 
ona iltihak etti 

Görünüşe göre bütün hunlar 
bir kazaya kurban gitmişlerdi 
Doktor bu yolda rapor vermiş ve 
hadise 7..abrtaya bildirilmişti. Fa

kat zabıta meseleyi derinleştir
llıek lüzumunu duydu. 

Evvela Jenkins'in komşularile 

temas edildi. Daha sonra isteriki
llin şişesinin hangi eczahaneden 
airndığmı anlamak için çalrşıldı. 

İlk tahkikat bir ip ucu t€min cü2r 
sribi oldu. 

Çünkü zabıta erkanından biri, 
Jenkinsin kansı Roza'nm genç bir 

fışıkı bulunduğunu anlam~tı. Aaı 
:Sryan olan bu aşk getirtilerek 

''Sa c ı $ iş e ,, Cin ay e t ı 
Zabıta memuru Sordu : 

- Bu işi yapan kim 
Kocası cevap verdi : 

olabilir? - Karım! üç hafta evel de ... 

sorguya çekildi. Fakat Bryan ze
zehirlenme hadisesi hakkında hiç 
bir şey bilmediğini anlattı. Genç 
aşıkı söyletmek için sarf olunan 
bütün emekler boşa gittiğinden 

kendisi tevkif edildi. 
Diğer taraftan istcrikinin şişe

sini satan eczahane hanı Iıanl a
ranıyordu. 

J enkinsin üç çocuğu gömülmüş
tü. Kend~si mukavemet etmiş, öl
memiş, fakat hastahaneden çıka
bilecek hale de gelmemişti. 

Çok geçmeden zabıta ikinci biı 
ip ucu elde etti. Madson eczahn· 
nesi Betti namında bir kadına bir 
isterikinin şişesi satmıştı. Katip 
bu kadını teşhis edebileceğini sriy
Iüyordu. 

Bu kadını aramak ve bulm:ık 
lazım geldi. 

Bir kaç gün sonra J enkin5 ha~
tahane&en taburcu edildi. Ye der· 
hal merkeze götürülerek dinlenil 
di. Fakat J enkins'in verdiği ifa· 
de şu merkezde idi : 

- Ben evde iıterikinin bulurJ. 
duğunu kat'iyyen bilmiyorum. Bil 
seydim çocuklarımı zehirlemez. 

dim. Fakat karım, iıterikininden 
haberim olduğunu İöylüyor ... 

J enkins bu noktaya varınca 
durmuş ''e içini çekmişti. Zabıta 
memunı J enkins'i herşeyi söyle· 
meğe teşvik etti. Ve Jenkins ilave 
etti: 

- Ben evde iıterikinin bulun• 
duğunu kat'iyyen bilmiyorudum. 
Çocuklara kinin vermek için ku· 
luyu açtığım zaman kutumın için

de yalnız kinin ıiıeıi vardı. 
Zabıta memun1 sordu: 
- O halde bu işi kim yapmış 

olabilir? 

Jenkins cevap verdi: 
- Karım ! Karım beni ve ço

cuklarımı zehirlemek istedi. Üç 
hafta evvel de ~ana ayni _1eyi Y.&P 
mak istiyord~ 

~t:·· 
.......... ~.._...,.'\ .. 

Kocaaını zehirliyen Roza J~nkins, 
cinayetin yapıldığı :ver ue 

zehirlenen hoca. 

•~lakiki 

Bir zabıta 
-ı·kayesi 
Y~zan : James Piikok 

Arkanıos gizli zabıta feli 

J enkins, kaıısmm üç hafta ev
vel kendisini nasıl zehirlemeğe 

teşebbüs ettiğini anlatmağa baş. 
Iadr: 

- Üç hafta evvel karım beni 
kardeıine gönderdi. Şehirden bir 
kaç mil mesafede oturan bu ada· 
ma bir dolardan ibaret olan bor
cumuzu verecektim. 'Evden çıka
cağım sırada karım elime bir vis· 
ki şiıesi verdi ve ancak yalnız ba
şıma kaldığım zaman viskiden iç
memi söyledi. Yalnız kaldıktan 

sonra viskiyi istediğim gibi içe
cektim. Ben de yola çıktıktan son
ra boı bir kenar bulup bir yudum 
viskiyi içmek istedim. Fakat içki 
o kadar acı idi ki i~memeğe karar 
verdim ve yürii.meğe devam ettim. 
Çok geçmeden sancılar ba!ladı. 

Klvraıııp duruyordum. Yoldan ge
çen bir otomobilci halime acıdr. 
Ve beni geri götürdü. Vaziyeti ka
rıma anlattım. Viskinin bozuk ol
duğunu söyledi. 

J enkins facia gecesinden ön. 
ceki geceler hakkında ::unlan söv-

T ' 

ledi: 

kat kam::ınr yakalıyamadığmı an
lattı. 

Nihayet kendisine sigoı~:ılı o· 
lup olmadığı suali sort1lcu ve ken
disinin de çocuklarının da sigorta. 
lı olduklarım söyledi. 

Bünun üzerine Jenkins'in hemşi 
resi Jesse isticvap edildi. Jesse ha
dise günü, kardeşinin evinde idi. 
Evd€n yalnız bir saat kadar ayrıl. 
nuş ve bakkala gidip gelmişti. 

Sıra Jenkins'in kaıısma geldi. 
Pakat kadın kolay kol::ıy gelmedi. 
Çünkü yatıyor Ye hasta olduğunu 
iddia ediyordu. Ancak zabıta me· 
murlarr, sıhhiye otomobilini geU 
rip kendisini göti.ireceklerini söy 
ledikten sonra ayağa kalktı \"e gi
yindi. 

Bayan J enkins olc!ukça yakt· 
şıklı bir kadındı. !sticvapta ilk Sl!· 

al kocasile çocuklanmn sigorta 
m iktarr idi. Kadın bunların üç bin 
dolar tuttuğunu anlattr. 

Daha sonra kadının aşıkı meY· 
znu bahsoldu. Ye o .zaman kadm 
sarardı ve titredi. 

lsterikinini nasd tedarik etti{( 
sualini bayan .Jenkins inkarla kar. 
~ıladr. 

Bunun üzerine l\Iadson erzaha 
nesinin katibine telefon edihtıesi 

istendi, fakat kadın katip gelme
den itiraf etti \'e : 

- Makaadmı kendimi öldür-

mekti. Çünkü ha.atayım! 

Dedi. Fakat zabıta kadına vis-

"- Kendim de, çocuklarım da 
soğuk almıştık. Bunn karşı bir şi. 
fe kinin ile bir kaç hoı kate al
dım ve eve getirip karıma verdim. 
Karını katelerin bir kaçını dol. 
durdu. Doldurulan kaıelerin sa
yısı sekizdi. Ben bir tane aldım. 
Üçünü de çocuklanm aldılar. Ge-
ride kalan keıeleri ertesi gün yu• 
tacaktık. Öylece yaptık. Kaşeler 
bittiğinden ertesi gün için bir kaç 
tane doldurmak istedim. Ve dol- ki şişesini hatırlattı ve o zaman 

du d Ert · f . vuku kadın kocasını zehirlemek istedi· r um. esı gece acıa 

buldu. Aktamleyin kendi doldur· ğini söyledi. Bu kadının kocasından 
duğum ka,elerden dördünü getir- nefret ettiği ve bu yüzden koca
diın. Ben de, çocuklar da yuttuk sile birlikte üç çocuğunu zehirle. 
Ve malüm olan hadiseler vukubul- diği apaçık anlaşılıyordu. 

du. Kadın derhal tevkif edildi. 

tfade müthişti. Maksadı sigorta paralarım alarak 

Bunun üzerine (Jenkins) e ka B..51kile beraber yaşamaktı. 

nsmın bir iişıkı olup olmadığı so- Dava, umumi alaka ile karşı

ruldu. Bundan ~P.helendiğini.t fa- lanın% ve mesele adliY.eye intikal 

ettiği zaman gazeteler davaya en 
büyük önemi vermişti. 

Fakat kadm mahkemeye ka~ı 
çıktığı zaman itiraflarını inkar et

tiyse de daha sonra bunları gene 
birer tevil ile kabul etti. 

Ortada kadının itirafı ve koca
sının şehadeti vardı. Daha sonra 
kadının ftşıkı Bryan dinlendi ve 

kadının gizli dostu olduğunu iti· 
raf etti. "' ... 

Nihayet Jüri kararım verdi: 
Kadın suçlu idi. Bu suça müna• 

.... ç;örülcn ceza da müebbet ha• 
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Çocuk Haftasında 

Çocuklarımızı nasıl 
himaye etmeliyiz? 

Hava 
1932 yıbma 

Yarışı 
sonuna kadar 

herşe1 bazır olacakl Çocuk himayesi, bütün mede-l 
ni yurtlarda ulusal bir ülküdür. 
Gayesi doğumları arttırmak ve ~ 
lümü azaltmak suretile nüfusu ço
ğaltmak ve vücut ve ruh bakı

mından sıhhatli bir halk kitleai 
yaratmaktır. 

Çocuk himayesinde eaaı ilim
dir. Çünkü ilim insanda evvel
den görme, tedbir alma kudre
tini arttırır. Biotekni kelimeaile 
de ifade edilen Yllf&lllak ilmi çer
çevesine dahil ilimler, iyi bir nes
lin husule gelmeaini temin ede
cek olan her türlü p.rtlann tetki
kini güden ırk hıf zı111hhaaile ço
cukları yetiıtirmek sanatı olan pü
erikültür, terbiye, koruma, hıf
zıssıhha, tedavi ve aoeyal hekim
lik ilimleridir. Bundan baıka 
sosyoloji, moral aoayal, ekono
mi ıoıyal tibi ilimler yürünecek 
yol için projektör vazifesini gören 

, ilimlerdir. Çocuklan himaye te
şeldriilleri, bu ilim1eri iyi kavnyan 
tetekküller olmalıdır. 

Zootekni: Hayvanları üret
meje, nesillerini ıılaha ve en 
çok randıman elde etmek için da
ha ziyade iıtif adeli bir bale koy
maia yarıyan bir ilimdir. Bir de 
in .. nlara mahıua zootekni vardır 
ki bu, İmanın doğumunu, doğduk
tan ıonra tekemmülünü ve fayda
lı bir şekle ıt0kulması gayesini gü
der. Bunda en fazla randıman 
elde etmek için çocuğu yapanla
l'ın ıatıfası, püerikültür, kültür 
,.izi)( ve i~ organizasyonu lizım
lır. insanlara ait olan zootekni 
losya) hek'mliğin en önemli kolu
:lur. Irk hıfzıssıhasr insan ırkı
nın yiikselmesi ve iyi bir nesil ye
tiştirmek usull"'rinin tesbiti için 
en müsait şartların incelenmeıini 
icabcttirir. 

İnsan cisminin meydana çık
ması tesadüfe bağlı olmamalı; 
tersine olarak çocuğu yapan her 
iki cinsin sıhhatleri mükemmel 
olmalıdır. Sıhhatin mükemmel 
olması iç'n lazım gelen şartların 
çocuk daha anne rahminde iken 
göz önünde bulundurulması icap 
eder. Şu halde çocukları himaye 
işi anneci.en ve çocuk daha anne 
rahminde iken baılamaktadır .. 
Çocukları koruma itinin tekniği 
itte bu kadar incedir, bu İnceliği 
kavramak da ancak ilimle müm 
kün olduiundan çocukları koru
ma itinin tamamen ilmi bir it ol
duju anlatılmaktadır. 

Çocuklan himaye iti çocukları 
ııhhatli olarak yaptmaiı temin 
eden bir it olduğu kadar sosyal 
menfaat temin eden bir hesap işi
dir de.. Sosyal hekimlik, insanı 
soıyal bir sermaye telikki ettiğin
den aoıyal hekimliğin bir ıubesi n
den batka bir teY olmıyan çocuk
ları himaye kurumları yalnız in
san aennayeaini korumağı değil, 

aynı zamanda bu sermayenin kıy
metini ve randımanını da çoğalt
mağa çalıf!Dak vazifeıile mükel
leftir. 

Çocukları koruma sayesinde 
çocuk ölümü ne kadar azalırsa 
nüfus o kadar çoğalır. lnıanlık 
camiaıında ıoıyal bir sermaye o
lan nüfusun çoğalmaıı da inıan 
eeımayeainin çoğalması demek 
olcluiuna söre lojik bakımdan ço
caldan himaye iti aynı zamanda 
ekonomik bir ittir. 

İnsan ,.ermayeıi, ıah11n hasılat 

verme kudretile hesap edilir. 
Doğma ve çoğalma suret'.le biri-

ken terYet çok büyüktür; çocuk- lngilterede 20 fabrika 
ları korumada doğumu islah et-

yeni tayyare yapıyor, 
mek ve arttırmak vazifeaile mü- 23 mektep de tayyareci yetistiriyor 
kellef olduğundan ekonomik a· ~ 

:::~t~:':.;:!ı;;;:. 01d"iu"'1 d· Muhtelif memleketlerde hazırlıklar 
İman tıpkı makine, be11ir ıi· 

bi bir sermayedir. Ekonomi ıoa
yal bir ıeyin maliyet fiahnı, a
mortismanını. randımanını hesap 
eder. insanın randımanı da 11h
hati ve fizik, moral, entellelrtüel 
kıymetidir. Çocukları himaye iti 
iıe bu kıymeti arttıracak vauta
ların daha çocukluk devrinde in
sanlar üzerinde tatbikatile ufra
p.n bir teıekküldür. 

Sermayelerin en kıymetliıi o
lan ııbhat, dinçlik, ırk kudreti 
gençliğe çocukluktan intikal eden 
birer karakter olduğundan çocuk
larla mqgul olan esirgeme ku
rumları bu karakterlerin birer 
kaynağı halinde teşekkül, taaz
zuv etmiı bulunması ve bu taaz
zuvunu daima muhafaza etmesi 
prttır. 

Şu hale ıöre, çocuk himayesi 
için yapılacak masraflar bir ta

sarruftur, bayatın husulile istik
balin aennayeıi olan çocuk haya
bnm israfı her şeyden daha yıkı
cı ve daha masraflıdır. 

Çocukları himaye işinin temel 
direklerinden biri ve belki en ö
nemlisi propagandadır. İyi bir 
propaganda organizasyonu olma
dan çocukları himaye te!ekkülleri 
iflerinde muvaffak olamazlar .. 
Propaganda kapalı bir sahada ça
lışmıyan, tersine olarak bilgil: 
zümrenin dimağında değil, halkın 
dimağında yer alan, herkese ya
rıyan, ciddi ve kend 'ne mahsus 
teknikle yürüyen bir ilimdir Bu 
ilimden istifad!!, çocukları himaye 
kurumlarının en önemli vazifesi 
olmalıdır. Eğer halk çocuk hima
yesi propaganda.sil~ Hizumu ka
dar aydınlatılmamış ve bu alan
da b!lgisiz bır:ıkılmış ise, kurulu
şu mükemmel de olsa çocukları 
himaye kurumlarının alacakları 
randıman hiçe iner; çocuk hima
yesinin daima aydınlatılmı~ halka 
ve bu h~lkın yardımına ihtiyacı 

vardır. 

Çocuk ölümünde en büyük 
amil olan annelerin ve müstakbel 
annelerin bilgisizliğine karşı en 
ıyı savaş, bunlar111 edükasyonu
dur. Bunun için de himaye ku
rumlannın halka mahsus pi!eri
kültür okulları açması, yapılacak 
itlerin en batında gelir. Çocuk 
öliimü ile ciddi surette uğraımı
yan himaye tetekkiilleri modern 
bir teşekkül değildir. 

Modern himayecilik şarlatan
lıkla da savaş açnuya mecburdur. 
Çünkü şarlatanlık terb:ye propa
ganda mekanizmasında büyük 
rahneler açar. 

Çocukları himaye, milli mü
dafaa gibi her!<esin ulusal ülküsü 
olmalıdır. Umumun sıhhati fert
lerin moral ve entellektüel inkiıa
fı ile kaimdir. Her fert umumun 
sıhhatile ilgili işlerin bir İfÇİsi va
ziyetindedir. Her fert ıosyal 

grupun refahına iıtirak vazifesile 
mükelleftir. Herkesin kendi kud
reti dahilinde bu işe yardımı sa
yesindedir ki ulusal varlık husule 
ıelir. Gelecek neılin geçen neıil-

Bir tayyare motör labrilıaaıntla çalııma - Bir tCl)'<lre mekt•IHnJc tecrül:e J·apan 1<1) :,tQreci aabitler. 
Bir hava harbi ihtimali, bütün dün· 

yayı korkutmaktadır. Büyük devletler 
ve bunların peşinden küçük milletler. 
hummalı bir faaliyetle hava kuvvetleri
ni arttırıyorlar. Bütün hükl'ımetJer, 1937 
ve 1938 seneleri içinde hava silahla
rını bir kaç misli arttırmak için ciddi 
tedbirler almış bulunuyorlar. 1 939 se
nesi başında, bilhassa büyük devletle -
rin hava kuvvetleri şimdikinin bir kn~ 
misline varacaktır. Bu hususta, bir fi
kir vermiş olmak için büyük devletle -
rin hava kuvvetlerini gözden geçirelim: 

BUYUK BRtTANYAnın birinci sı - 1 
nıf 1020 tayyaresi vardı. 1935 de. yapı
lan piana göre, yalnız ana vatan dahi -
tindeki tayyarelerin mikdarı 1500 Ü bu
lacaktır. Deniz aşırı ve donanma hav ıı 

kuvvetlerile birlikte 3000 tayyarelik bü
yük bir hava kuvvetine sahip olacaktır 
( 1 O) askeri ve (13) sivil tayyareci mek· 
tebi. hava kuvvetlerinin muhtaç oldu -
ğu kadroyu yetiştirmektedir. B u prog
ramın tahakkuku için yirmi fabrika ça
lışıyor. 

1935 senesinde FRANSAnın birinci 
srnıf 1600 tayyaresi vardı. Bundan maa
da. yüzde elli nisbetinde ihtiyat tayya
re bulunduruluyordu. 193 7 senesinde 
Fransada, 3000 tayyareden ibaret kuv
vetli bir hava ordusu kurmuş olacak · 
tır. Bunların çoğu, ağır bombardıman 

tayyareleri ve bir kaç kişilik avcı tay -

ya releridir. 
SOVYET RUSY Anın hava kuvvct

Jeri. birinci sınıf 3000 tayyare ve 50.0bO 

kişi tahmin olunmaktadır. 193 7 sene -
sinde, yeniden 1000 tayyare ile takviye 
olunacak Rus hava ordusu 4000 den 
fazla birinci sınıf tayyare çıkarabile -

ccktir. 
tT AL Y Anın. şimdi, 2000 tayyaresi 

olduğu tahmin olunuyor. 1937 nihaye
tinde 3000 tavvare elde edebilecektir. 
Yalnız küçiik bir tavyare f'emisi oldu -
ğu halde Akdenizin muhtelif yerlerinde 

hava üssülharekclerine (Oniki ada, T~bı 
lusgarp. Sicilya) sahip bulunması hal· 
yaya büyillc bir tefevvuk temin etmek 
tcdir. Bunu nuarı dikkate alan ltaly .. 
yül."5ek kabiliyetli ve büyük uçuş sahı· 
h ağır bombardıman ve avcı tavyuelcrı 
inşasına ehemmiyet vermektedir. 

ALMANYAda bir sene evvel yeni -
den teşkil olunan askeri tayyarecilik 
pek kuvvetli sanayi ve sivil tayyare 
te§kilitı sayesinde, diğer büyiik devlet-

Tayyarelerden altlan 
bombaları. 

tahrip 

lerinkindcn a~a/;ı değildir. Kuvvetli si· 
vil nakliye tayyareleri, kolaylıkla bom
bardıman tayyaresi haline ifrağ olun -

mu~lardır. 

D tCER r:tEMLEKETLERDE 

Bunlardan başka. Avrupada P olon -
ya ve Çekoslovakya tayyareciliği de ol-

dukça mühim biı ıav.t kuvveti sayda • 
bilir. 

A et itilıarile bu art•şm yanında, t:-r 
v.:re kıılıi\i} etln"nin de } iıksehilmui • 
ne çal şmakta 'ır. Bir <.lcvletin hava ku,, 
vcti. bomba:dıman tayyarelerinin adcC 
n kabiliyctile ölçUimcktcdir. Bir boı:n· 
1J:ırdıman trtyY"'resinin, hedefini mah • 
:.ocd:bilmesi iı;in uçuş ohası kafi olma• 
\ı ve çok mikdarda bomba taşıyabilme• 
litlir. 

ingilterccl•, gündüz; bombardımaıı 

tayyarelerinin uçuş mesı{eleri 960 ki • 
lometre, a ·ır ;;ece b?mbudıman tay • 
ya relerinin de 1 'iOO kilometre olması • 
na mul;ı bil Dreda Kaproni. Sa.voia ftal• 
yan tayyareleriııin uçuş kabili.,·ctleri 
1600 ile 2000 kilometre arasındadır. 

AMERiKAda ise 2250, hatta 3800 
kilometre uçuş kabiliyetli tayyalelcr ya· 
pılmaktadır. 

Umumiyetle, lüzumunda, muhareb• 
ile kendile:-ine yol ac;m:ığa muktedir SC"' 

ri ve ağır bomb:?rdıman tayyareleri ya• 
pılmaktadır. Hafif bomhırdrman tayya• 
relerile tek kişilik tayyareler, tngiltc • 
reden başka diğer dcveltlerin h~va ku'I" 
vetlcri arasından hemen kalkmış ~ibi 

dir. 

Sür'at ve yük .. cliş lt-biliyeti ile ta 
şır.acak bomba siklctl<'ri hususunda el 
rte t"dilen nt"ticeler şunlardır: 

Siir'atler, saatte 250 ıle 400 kilomct 
re arasındadr!" Yükseliş kablJiyeti 700 
ile 11 .000 metre aras nda değişir. BU 
vük bombardıman tayyareleri 2000 k 
İograma kadar yük taşıyabilirler. Fa 
kat, 1000 kilogramdan fazla sıl:let ta 
ş·dıkları tP. hoiirde ucuş sahalarının 

rarı yarıya inecc~i hcrnp olunmalıdır. 

B. O. 

Tank taııyan bir tayyare. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
den daha ııhhatli, daha gürbüzl 
olması matluptur. Fakat bütünl 
bunlar nihayet terbiye meselesi
dir. Bu terbiye de çocuklukta a
lınır. Çocukları bu ülkü ile yetiş
t'rmek lazımdır: Çocuklar yalnız 
fizik bakımdan değil, moral ba
kımdan da himaye edilmelidir .. 
Görülüyor ki himaye tekniği çok 
ıeniıtir. Modern himaye iti çok 

güçtür ve çok bilg ·ye lüzum var
dır. 

Irkın İstikbali doğumdan ev
vele ait püerikültüre bağlıdır .. 
Evlenme ve doğum arzu ve tesa
düfe bağlı kaldıkça, halkın sağ

lık terbiyesi ihmal edildikçe irsi
yetin mcfum neticelerine mani ol
mak ve ırkın · stikbalini kurtamak 
mümkün olcımaz. hkın i:slalu için 

hakiki selekıiyon vasıtası tahııl 
rın iradelerini kuvvetlendirıııe 

ve bilgilerini arttırmaktır. S• 
lam, gürbüz çocuk yetiıtirııı 

için anneler:n ve müstakbel an". 
lerin terbiyesine çok dikkat edı 
mek lazımdır. 

Çocuk himayeıi; kelimenin ~ 
cenİl mnnnıil,. püerikültiir i•id 

Dr. Kud3i lldlctıe' 
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"KADIN,, anlamlı kelimeler 
DAME ( (dame) gibi • erkeğin yakınında bulu· 

nan ıüje anlamına gelit ki. (bdut) ın 
manası da bundan başka bir ıey değil
dir. 
Not: 1 -Por.anaal lehçtlıbıdekl (dom 

5 - ıs - XURUNun tLA VESi 

in Türkistanın a 
Mongolistan dünyanın ''Bekleme odası,,dır ! 

Dilnkü yazımızda ''femme,. kelime
sinin bugünkü şeklinde "kadın,, ve ben• 
zerlerinde görülen ' 'n,, elemanı yok gi. 
bi göründüğü halde, litince a•lrnda 
"femina,. şeklinde gene bu "n., konsoo 
nunun ortaya çıktığını göstermiş ve 
"femme,. kelimesiyle bunun türlü şe • 
killerini analiz etmiştik. 

~: ~~;;::~~~=;t::~= Lamalar, kendilerinden olmıganlar 
(1) (2) (3) (4) •5• '' u J J l 

Kadınlara karşı Avrupaca saygı ta• 
biri olarak kullanılan "dame,. kelimesi 
de bugünkU şeklinde ''n., sizdir. Bunun 
da aslında bir "n,, bulunup bulunmadı
ğını anlamak için gene Fransız etimolo
ji lugatine baş vuralım ( 1) : 

~~: ::::::=:=::: nara auam,, uer er .• 

''Dame. - Orta çağlarda yalnız., "a· 
sılzadelerin zevcelerine,. "verilen unvan 
idi, ki buna karşı .. ''bir Burjuvanın zev
cesine de 17,. "inci asra kadar "demoi
selle., ünvanr verilirdi. "Dame .. kelime
sinin yeni ku llanılrşı 16 rncı asırdan baş 
lar. Latince aslı ''domina,. dır. Orta 
çağlardaki anlamı "dominus.. kelimesi 
ile,. "jindenden gelmektedir. Bu ''domi
nus,. kelimesi, gala • romen,. toprakla
rında Merovinjiyen ve "Karolinjiyen 
devirlerinde ''efendi, bir malikanenin 
sahibi,. anlamlarına gelirdi ki. eski Fran 
aızca ''dan (s)" • "dam,. kelimeleri bun· 
dan getir. Kelimenin ltalyancaıı "don· 
na,. İspanyolcası "duena., ve eski pro
vansalcası "donna" dır." 

Görülüyor ki "dame .. sözünün latin• 
ce aslı olan 4'domina,, sözünde ve pro
vansal dilindeki ''domna,. şeklinde ••n,. 
elemanı da mevcuttur. İtalyanca ve İs• 

panyolca olan "donna .. ve "duena,. şe
killerinde ise ''n,, elemanı hakim vazi
yete geçmektedir. 

Şimdi, önce "dame,. kelimesinin bu 
günkil şeklini, sonra da !atin, provans, 
İtalyan ve İspanyol lehçelerindeki ıc -
killerini analiz edelim: 

"Dame" sözünün etimolojik ıekli fU· 
dur: 

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

aj :t ad 1· am eğ) 

,Gl) Ağ: Ana köktür. Kuvvet. 1ınıd
ret, büyüklük, yükseklik, efendilik., an
lamlannadır. 

(2) Ad: Sahiplik anlamiyle ana kö
kü ve onun mefhumunu kendinde tem
sil eden elemandır. 

Bu iki unsur birleşerek husule ge • 
len ''ağad .. ve • ana kök kendinden son 
raki elemanla kaynaşarak. "ad .. bundan 
önceki kelimelerin analizinde de (2) 
geçtiği üzere, "kuvvet ve kudret sahi
bi, büyük. yüksek, efendi, hakiaı" an • 
lamlariyle "erkek,, demek olur. 

(3) Am: Ayrıca bir süje veya obje 
ıöıteren elemandır. Doğrudan doğru • 
ya erkeği temsil ve ifade eden "ad,. ele
manının yanında, onunla birlik olarak 
bulunan, onu tamamlryan bu süje ''ka
dın,. mlnasma delalet eder. 

( 4) Eğ: Kelimeyi tamamlıyan, mi· 
nallftl tayin ve ifade eden, onu isimlen· 
diren ıüffikstir. 

(Ağ+ad+am+eğ=Ağadameğ) sö • 

.sünde, ana kök kendisinden sonra ıelen 

DON NA 

e1eman1a kaynaştıktan sonra, baıtaki c~nabi Kafkasva dilleri 
vokal ile sondaki okunmaz (ğ) dü9milş. • 
kelime son morfolojik ve fonetik 1ekJini nıukoyeselı ıaen.tı 
almıttır: DAME Sovyetler Birliği İlim Akademisi· 

DAME: kuvvet ve kudretin sahibi, nin Gürcistan şubesi, Cenubt Kafka& 
hakim, efendi olan bir süjenin yanında yada kullanılan müteaddit dillerin 
bulunan, onunla bir ve bitişik olan i• mukayeseli büyük bir lQgat kita.bmı 
kinci bir süje demektir. haurlamağa bqlamJttır. Gerek umu· 

DOMINA mt surette diller ilim bakımmdan ge-
Kelimenin litincc aslı denilen (DO'- rek milletlerin kUltür tarihi bakıınm· 

mina) sözünü de analiz edeliaı: Etimo- dan bu esere bUyUk ehemmiyet veril-
lojik şekli şudur: mekte ve eserin vücuda getirilmeelne 

(.J) (2) (J) (4) "S" bu ehemmiyetle mütenasip bir dikkat 
le ~alışılmaktadır. 

( oğ t- od + om - in + ağ) 
( 1) Oğ: ''Kuvvet, kudret, efendllik, 

büyüklük" anlamlarına ana köktür. 
(2) Od: Sahiplik anlamiyle ana kök 

ve mefhumunu temsil eden elemandır .. 
(Oğ + od == oğod = od) kuvvet ve 

kudret sahibi, efendi ve hakim olan ''er
kek,, anlamınadır. (3) 

(3) Om: Aynca bu ''erkek., süjenin 
yalanında bulunan bir süjeyi gösterir; 
o ıiljenin birincinin biti§tiğinde olduğu 
da burada: 

(4) İn: ekiyle açıkça gösterilmek· 
Wlr. 

(5) At: Kelimeyi tamamhyan, ta • 
,tıl 'ft ifade eden, isimlendiren son ek,.., 

.. lıiaWe ''Domina,. aözü de tıpkı 

-Tau

•7 ürkiqe-So'O'l}et ler 
Birliği,, mecmuası 
Sovyetler Birliği ninı Akademisi, 

bir ''TUrkiye - Sovyetler birliği,, mec
muası neşretmeğe karar vermiıtir. 
Bu mecmua tilrkçe ve nısça. olarak 
senede dört defa çıkacaktır. Mecmuıı

nın tahrir heyeti başaknhğmı Sovyet
ler Birliği nim Akademisinin Türki
ye ile ilmi münasebetler komitesi baş 
kanı Akademi Azasından A. N. Sa
moyloviç deruhte eanU, ve tahrir he
yetine gene Akad~l Asasmdan Kri
janovski, Gupkin, Gorbunov, Vavllov 
ve Lakin girml'1erdir. • 

-Tau -

'Pekinden Ununcrı)'G lıaılar uzanan yol JtnJe ile alh a,.da 
m11ıılıyi 12 pllfle •epnelıtMiir • 

't azan: Pietri Orbantl 

.,....,.. • 
uı...-. 
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Hayvanlar 
-~ 

arasında 
Baron dö Haas'ın 

şatosundan 
ormana kaçan bir 
aslan gece niçin 

d .. d .. ? . .. on u. 
Hayvanlar 
konuşabiL
selerdı bize 
anlatacak
ları hikii -
geieri en 
eyi bir ro-

Sağlık öğütleri: 
- r=z ,,-,,~~...........,.., ~ 

BekArlıkla mlcadele 
!Vüf us artunını temin 
için bellibaşlı çareler 

Aile JUVaları nüfus aı tımının ilk 
yardrmcılarmdand rr. Evlilik fertlc. j 
rin sosyolojik 'e fil;yolojik noktalar. 
dan bir çok ek3ikliklerini tamamhtr. 
Ve biribirlerine olun ihti) acını do~u
rur. Gerek kadın. gerek!-\t• erkeğin 1 
bu ihtiyaçları ı~anun l;ırla takJid edil. 
mez:se mutlal,a l\ötü ~ollara "<apılma. 
ısrna sebl!uiyet YHir. l:;-lt• fNt bii~ le· 
ce bir çok tehlihcierlt> ı.ar":'ıla:-srr ~:ığ". 

lııh uçuruma !"ürüldenir Ziihn•\ i 
ha,.,talıklar ba":' ı{Ö.stert:rek günün hi. I 
rinde ferdin ortadan I,alknıasını Mir 
i n t:ıç eder. 

Burar!a :ıiihrPYi ha...;tahklar. biL 
hassa a1!,olizmin m i.ithi~ ta hri ha tını 
hatırlamalıyr7.. Onun i<:indir ki [iz_ 
.\·otojik ve sosyolojik t•k<;iklrrin ta. 
mamlanması hwnı:-;unda frrdin bir 
yu,·a lrnrıııası zaruret halinde bulun-

maktad11. Buna son bir dü:;ünce~i 
de itaH edebiliriz: 

Uu da h;-<>izlil,Jt> miicadt•ledir. 
l~izliği doğuran kabahatlerin çoğu 
ferdindir. Çünkü fertlrrden bazıla. 

rı geçim:sizdir. ,\)·nı z:ımancbı el at
trldarr İ:j]crde sonun~1 kadar selıat 

l!tmczlrr. 
Şu ha.ide, sosyal ) ardım bakımın

dan g(ize çarpan bac;hca engellerden 
biri de evlcnnıi) enlt'rin günd~n giin~ 
fazlaJa~ması<lır. Bıır.a karşı yapıla. 

rak sosyal )ardım r.1iicadelelerile nü. 
fus artım:nın ba~lıca cngcllerint' kar
şı koJınuş o!uruz 

Türkiye ('umurirl'ti hükumetinin 
nüfu...- artrmını iri hir hale getirmek 
için bekarlıkla mücadelt'yi düşiinmek
te o 1 d ll;{:.ından ~üphc t'lmemeliyiz. 

KURUN HE[{/ılfl 

T ürkistanında 
geçenler de vardır. Ben de Turfa
na kadar bir bisiklet kullanmayı 
de,·e satma tercih ettim. 

Bugün motörlü vasrtalar Go bi 
çölünü kolaylıkla geçiyor ve Şi
mali Çindeki Suiyuan ile Ummcu 
arasında uzanan yolu on dört gün
de geçmeğe imkan hasıl oluyor. 
Yollar biraz dah't düzeltildikten 
sonra bu mesafeyi altı günde geç
mek mümkün olacaktır. Gohi, çöl 
olmakla beraber arazisi çakı] ol
duğu için yolan düzlendikten 
sonra otomobil seferleri için. sem 
derece müsait olacaktır. 

Daha bugünden Gobi çölleri
nin yakm bir atide deYe kervan-
1arma ebediyyen Ycda edeceği an
laşılıyor. 

Garp tarafından Sovyet Rusya, 
Çin Türkistam üzerinf..e nüfuzu
nu göstermiş ve bu nüfuz otomo
bil yollarr, demir yollan, sar:ayi
leşme Ye yeni bir siyaset felsefesi 
ile kendini ifade etıni~tir. 

Şark tal'afma gelince Urumcu 
ile Manı::m·i nrasındaki mesafe 
2000 mildjr. Yol müsait olcuğun· 
dan Ja1w1wnnm ela bu mesafeye 
lıitkiın olmak irin up:raı::: cağında 
~üphc yo:\tıır. 11ınmn neticesi ohı
rak g-~i!1Ün birinde Rusy:ı ile J a
ponya hu sahada l1a karsı kar~ı~·a 
gelecek ve ';aınr ~'<':>l\tır. 

Bu hô.di~e istil-11·\le ait nlmak~ 
la beraber, :.1 rq·ac'ıar devletlerin 
hepsi de hn.rriinr\n Orta f: synnın 
bu sahasrnn kq7l:ı.r1 at n1 ;' l;J.ldrr'. 
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,, 
U-ZEL· 

Müsabakamızda 
kazanan hikaye: 

birinciliği Çin Musikisi 
Hediye Çin sanatkarları yakında Avrupaya gelecekler 

••• 
Yazan: Ali Kenan 

Çinde Bir 1 ürk Sazı 
Yolun yan tarafındaki tozlu mey. etmişti. Ben: "Vurmadın,. dediğim 

Clahda O} narken kızgın yaz gilneşi al. halde, yüzüme karşı nasıl "Vurdum,, 
tında yannn toprak gözlerimizi diye bağırmıştı. Artık yaptığı küs. 
kamaştırırdı. Bütün &{Un hu meyda. tahhktı. Benim yerimde çocuklardan 
nın tozları içinde durmadan kor;ar, biri olsaydı çoktan dayağı yemişti ... 
~ıçrar, yerlerde. yu,·arJanırdık, Ak. Ben neden ona es çıJ<armamıştım .. 
şam oldu mu terli yüzlerimi:e yapı- Neden şu küstaha haddini bildirme
tan toprakla kirplklerlmize katlar mi~tim !.. O anda Orhanı imdiye 
çamur itinde çeşmeye ko at. orRda kadar dövmediğime pişman oldum .. 
yıkanır, kana kana . u içer. ·onra Artık fırsat bu fırsattı. Ben de Or
mlak yüılerimi.r.i erini eten tıkşam hanı: (Neden dediğimi yapmadın!) 
rüzgı\rının tatlı coşkunluğu içinde e. diye dövecektim .. 
ve dönerdik. Akşam oyundan sonra, Orhanın 

O za.manki )az mt>v~imll'ri ne gü. yanına gittim. Yüzüne sert sert ba. 
zeHli.. Ölgün tarlaların anıs•nOan karak: 
uzaktaki tepelerin yamaçlarına uzı- - Yaptığını unutma. Yarın gö-
yan tozlu yol ne cana ynkrndı. • :ı. rüşürUz !. Dedim. Orhan: 
bnhtan akşama kadar güneş altında - Anıa ben &na vurntamış mı 

solnn salkımların ~er•yer gölgele. idim?. Dedi. Ben: 
nen tozlu meydanı biı ne kadar evi. - Vurmadın ya! Diye bağırdım. 
yor<luk.. O hiç ses çıkarmadı. Sakin sakin 

ab:ıhl:ırı köyllilcr kasabaya ge. döndü. Yıkık duvarın yanında du. 
lirk~n biz de kıl'ları artan sabahın ran Saimenln yanına gitti. Sonra 
mahtnutlUgu içinde meydana koşar, lkfsl beraber mahallelerine doğru yU. 
n bin hö!\·~. hin r.e~e dolu kalpleri. rüdüler. Ben bir kere Snimenin sol
mizle oyuna atılırdık. gun, sarı saçlanna, bir kere de Or-

Bütüat arkada:.-lar biribirimizi çok hana baktım ve kend! kendime mağ. 
sel·iyorduk. Yalnız aramızda sev- rurane gülümsedim .. 
medlgimlz. yahut sevmek istemedi. Lakin ne olursa olsun Orhana bir Soldan yulı.arrla: Çin notan. bir 
gimiz, oyunlarımızda daima haksız dayak atmak istiyordum!. 
yere ebe raptığımız bir ki l vardı: Ertesi salııh içimde garip bir he-
Orhan.. Evet, zavallı Orhan!. yecanlıı erkenden meydana koştum .. 

flüt rJe ağızla çalınan erganun 

A1ağıda: 2000 •ene evvel Tü,.. 
Orhan içimizde en kunetsizimiz, Fakat öğleye kadar beklediğim halde ki•tandan Çine giren Türk •azı 

daha doğrusu en sessizimizdi. Onun Orhan gelmedi. Artık büsbütün kız. 
içindir ki, biz hepimiz ona daima ta. mıştım. yle ya, eğer gelSeydi o. 
hakkUm etmiş, ona karşı birer dere nunla kavga edip itimdeki dayik at
beyi kesllmiştik. mak arzusunu bir an evvel tatmin 

Meydanda toplandık mr Orhanı etmi~ olacaktım. 
hmıkıp Oyuna başlardık. Dunun ü- Kendi kendime: (Sen dayaktan 
7.erine znYalh Orhan bizimle beraber kaçarsın değil mi?) dedim ve oyunu 
oynamak için yalvarırdı. O zaman brrakıp Orhanların mahallesine doğ. 
biz: ru yürüdüm. 

- Ebe olursan oynarsın!. Derdik. Çocuklar arkamdan: 
üstiirz bızou cmföy cmföyp cmfö - Neften gidiyorsun? l>ediler. 
O buna razi olur ve ekseriya vak. Ben mağrurane: 

tini ebelikte geçirirdi. - Sonra nnlarsınız. Dedim. 
Biçare Orhan ancak mahaUelerin. Orhanların mahallesine geldiğim 

de oynıyaeak arkadaş olmadığı için zaman her nedense kalbimde Orhana 
buraya gelir, bizim zulmümüze kat- karşı bir merhamet uyandı. 
)anırdı. tlık sokaklarrn otlu duvarları, loş 

ve harp 

Çin muslklslnTn tarihi olduksa- eski- tttr. :Bu dört lii,ıinin bii:l olan Şaottsien 
dir ve Çinlilerin kendilerine mahsus çok Pekbı 'Oniversitesi profesörlerindendir. 
eski musiki aletleri vardır. Fakat Çin - Kullanwğı musiki aleti bir nevi uttur. 
liler ardı arası kesilıniyen gaileler yU - Bu dört telli saz, Çine Türkistandan 
zUnden eski musikilerini de, musiki a- 2000 sene evvel girmiş bir Tilrk sazı -
Jetlerini de ihmal ediyorlardı. Bu ihmal drr. Bu sazın Çince ile adı pi-pa'für. 
yilzünden bu eski san'atın büsbütUn u- Çinlilerin kullandıkları diğer bir saz 
nutulmasr ihtimali karşısında kalan Çin bir nevi flüttür. Diğeri ağızla çalman 
tiler nihayet bu işe bilyUk bir önem bir ergunundur.Kemana benziyen eski bir 
vermeğe ba~ladılar. Pekinde bu işle Çin sazı da vardır ve bununla çok gU -
meıgul olan bir cemiyet vUcude getir- zel nağmeler yapılmaktadır. Harpa ben 
öiler. Cemiyetin adı Too-Te'dir. Bu ce- ziyen bir musiki aleti ise bir Çin masa
miyetin erkanından dördil yakında Av- lma dayanmaktadır. GQya Çin impara
rupayı ziyaret ederek Uzak şarkm es- torlanndan birinin iki kuı vannıı, sa -
ki musikisini Avrupaya dinletecekler • rayda bu çeşit sazdan bir tanecik bulu-

Orhanın Saime isminde bir tte kız evlerin sessiz hali; ölgün salkımla. 
kard~I vardı. Meydana gelirken ba. rın baygın kokusu ruhuma bir sakin
zan onu da getirirdi. Ben Saimeyi lik verdi. Şimıti Orhanı dövmekte 
çok seviyordum. Hatta bütün ço. tereddüt ediyordum. Lakin onu döv. 
cuklar, ufak bir bahane ile Orhanı mesem çocuklara kar~ı küçük düşe. tım?. DUşünilUm, belki Saimeye '11.1. ' f b 
dövdükleri halde ben, Saimein hatırı cektim. Çünkü onlar, dün akşam söylersem o beni afettirirdi. Hemen lf'llSlr SQR Q znzn U-
için bu i~ yapmıyordum. Çünkü Or- benim Orhana nasıl çıkıştığım• gör- bugün hiç olma:r.ı:;a 'aime!i tat_Iı SÖZ- lunan yeni eserleri 

nuyormuş. iki sultan da bu aaza merü
lı oldukları i5in bu sazı benimsemek 
yUztliiden ikide birde kavga cdcrlennito 
Kavga nihayet hanın kulağına vamuı. 
o da bu kavgalara son vermek için ıa.zt 
getirtmiş ortasından bölmÜJ, yansını 

birine, yansını da ötekine vermi§ ve bu 
sayede kavgaların önü alınrnıı. Bu su 
bilhassa Han hanedanı devrinde resmi 
:ıiyafetlerde çalınırdı. Bu sülAle millt• 
tan iki asır önceden başlıyarak milAttan 
iki asır sonraya kadar Çinde hükUm 
sürmilştür. 

Avrupa san'at alemi bu Çinli Us • 
tatları iştiyak ile beklemektedir. 

Jean Rostand'ın 
fikirleri 

han dayak yediği zaman Saime de mUtler, bugün de meydandan ay:rr. lerle sevindirecek ve içındekı acıyı 
yanına koşar ve o da mahzun mah- Jırken onu dövmeğe gittiğimi anla. teskin edecektim .. Amerikalıların Metropolitnn müze- . Bugünkü Fransız muharrirlerin· 
zun ağlamıya başlardı. Bu hal ba. mışlardı. Orhanların evine doğru yUrüdlim. 
na çok dokunurdu. Du düşüncelerle yürürken çeşme- A!. O ne!. Saime sokak kapısmm 

Gene bir akşam meydanda (Esir nin yanındaki çınarın dlblnde Orha- eşiğine oturmuş ağlıyor. Yanına git. 
almaca) oynuyorduk. OrhanJa biz nı göraum.. Arkasını ağaca dayamış tim. O beni görünre daha ziyade sğ
ayrı kalelerde idik. Ben blr aralık duruyordu. Kumral saçları dağıl. lamağa başlaaı. Ben, sesim titriye. 
Orhanlann kalesine doğru bir çıkış mı1ı gözleri kızarmıştr. Deni göffin- rek: 

si son zamanlarda Mısırda bir san'nt den Jcan Rostand (Jan Rostand) ken 
eserleri nra§brması yaptı. Bu araştır- disini, ayni zamanda, böceklerin bi· 
nmlarda Firavunlardan Sen Mut'un yologyasını tetkike verm.13 bir 
mezarı ve Firavunun hUküm sürdüğü ilim adamıdır. Fakat, bütün tetkikle
XVIII UncU sülale (Milattan evvel ri arasında bazı "felsefi,, dü§Uncclere 
154h1315) devrine ait bir mabet de dalaco.k vakit bulmaktadır. Aia· 

yaphm. Onlar benim Uzetime Orhanı ce korka korka yüzüme baktı. Son- - Saime neden ağlıyorsun? 
iiJnderditer. Ben Orhana ehemmiyet ra gözlerini önüne indiriii ve böynu. Diye sordum. Saime küçük elite 
nrmeiliflm için kôrkusuzca esirlerin nu bUktU. Ben yanına gittim ve iki gözünü oğuşturdu ,.e hıçkırarak: 
yanına tiklafbm. Bir iki pşırtma elimi arkama koyarak: - Dün akşam annem öldü. Or. 
yaptım. Fakfıt Orhan Uzerime koş- , - Dayaktan kaçarsın değil ml?.. hanla biz annesiz kaldık. Dedi. 
tu ve bina yetişerek: Dedim. Orhan mahzun mahzun yü- ET'e geldiğim zaman annemin ku-

- Var8um vurilum, clurt ~Ume baktı. Ben: cağına atıldım ,.e bağıra bağıra ağla. 
Diye bafıror. Ren: ı sana akSilik etmeyi!. mıya başladım. Zavallı annem şa. 
- Hayır. yalan sö;Jüyorsun, Diyerek yüzüne bir tokat indir. şırnuş, bana neden ağladığımı so-

nrma8ın, diyerek kô9makta iie,·am itim. anaa örhanın audakları ruyordu. Hıçkırıklarım azaldıktan 
eilfyofilum. Orhan: t1trea1; k yu mavt 1 szterln8en dö. iionra: 

- Varilum, \"UfHum. Diye ısrar kuten ~aşlar tozlu ,-anaklnınita ça· - Orhanın annesi ölmüş. 
etti. Urlu b:lfr birakafiik g&mlegfnin Ü- Diyebildim. Annem: 

B n ltiklüten \?ürulmuşlum. Hem zerine yuvaflanih. Sonra uvallı Or- _ Hangi Orhanın?. Diye sordu. 
8yle ki hünu botun ocuklar görmüş. han ~nilini tuta aaı Ye kilçilk kirli - Aı·kadaşım, dedim. Annem be. 
lU. Fakat ben huna fmen: ellerlle afzılh ka. ıyarak hıçkıra inç- nl şefkatle öptü Ye: 

- rhan yala SöylUyor afy@ bii. kıra, bftfıra bifıra aftamağft baş. - Oğlum, şimdi Orhanın bahası 
lffiynntum. Betent versin benim laftı. ona yemi ter, oyuncaklar alır, o. 
'81r olmamam Orhanın \ara tarlan. Ervaht... Hani ben ~imdi mem- nu gezmelere götürür... Diye nvut-
Jun ltlile it1miyori1u... Hepsi bir. nun olacatttim !.. ita ı Orhanı dö- mağa çalı tr.. • 

bulundu. Bu mezarda ve mabette bu
lunanlar arasında son derece kıymetli 
heykeller ve altından eşyalar vardır. 

Sen Mut'un mezarı Mısır san'ati 
itibarile de çok değerli bulunmakta
dır. Mabedin uzun bir galerisi varoır. 
Mabedin kapıları çok kalın taşlardan 
yapılmışhr. Bu taş kapılar açılınca, 
ağır ağır dönerek arkasına yaslan
maktadır. 

demiyordum. Lakin ona vurduğum 
tokadı muhakkak aff Pttirmek i ti) or· 
dum. Annemin söyledikleri aklımn 

geldi: Ben de Orhann O} uncak 'c 
yemiş götürürsem onu belki memnun 
edebilirdim. 

O güa akşam üzeri büyük bir kft. 
ğıda en iyi oyuncal~farımı ,.c bir sil. 

rü yemiş doldurdum. ve paketi ku-
ie VUnce koltüklaHm kabaracak ve Yatakta biltün gece Orhanı dü. 

- Gel, esirsin! Dellller. iha. mahalleSe ~hmln gezetekilm !.. şuna.Um. Demek Orhan şimdi nnne. cağıma alarnk Orhanlara gittim. 
~t btifmkfler ile: Ailamamalt için tıişle'flml sıkıyor. sizdi.. Ben nasıl kıyamadan ona to- Kapıyı çaldığım zaman ihtiyar 

- Ba-yat nı zıkçıbk tme, iitL 8um. Şimdi yaplığıma ne kft8ar pi~- kal TIJrmuştum. Yüzüne tokadı vur. bir kadın çıktı ve: 
Dfye Mnl tefrJertn ~nına iönilerilf- manilım. Faiat tf ııten e mlştf.. 8Uğum zaman zavallı Orhan nasıl - Ne istiyor.sun?. Diye sordu. 
ler... Orhan ilurmitlin aflıyorilü. Boynu- Sftrsrlmıştı ! . Ben: 

Örllana ena İtalile kızmıştım. na sarılmak !Steillm, ilkin lyapama.1 mr kaç gün meydana gidemedim. - Bir az Orhanr çağırır mısınız, 
Bıl olmuştu da benim sözüme itiraz dım. Şimdi Orhanı nasıl susiuracak-1 ÔThanın yüzüne bakmağa cesaret e. dedim. Fakat knaın başını sallıya. 

ğıyn bazı fikirlerini alıyoruz: 

Kısa ı:öylenmcğe haklCı olinıyan 

eyler vardır. 
Bazan içimizden sokak ortasında 

dolaşan hakikatleri bulup çıkanrız. 
Şöhret kendisinden kaçanları blle 

yakalar. 
tnsanm başkasmda da ha.set ettiği 

şey kendisidir. 
Gurur da ~k gibi ancak müphem

lik içinde beslenir: 1nsan kendi kıy· 
metihi ne kndar bilmezse o kadar faz. 
la gurur duyar. 

lhtiraslarımızı haklı göstcrmeğe 

çalışmaktansa onlara sessizce boyun 
eğmek daha doğru olur. 

İnsan sevdikçe kendisini o k::ülar 
sevmiyenin yerinde olmak ister. 

Bir insan bizi ne kadar müteessir 
eaerse bize o kadar samimi görilnür. 

Kalp bir imdnı ister; hislerimiz 
bir çoğunu! Gururumuz hepsini. 

rnk: 
- Orhanlar bugün memleketleri. 

ne gittiler. 
Dedi \'e tahtaları çatlamı§ koca• 

mnn knpı) ı suratı~a kapattt Ij 



"Sumer,, Sinemasında: ___________________________________ . ....., 

Cirim ve Ceza 
Dostoqevskinin eseri, Filmde de Ka'lJ'Uetli. 

Piger Blanşar, Pek Başarılı/ 

" Jpe/c ,, telci: - -- -
Kan lıkesil 

1 ürkçe Sözlü Bir 

"Melek,, Sinemasında: - - ~ - - ~ 

''Akşam Güneşi,, Gibi 
Bir Filmden Sonra .• 

Korku Fi,midirl "Bir Gecenı·n · k d ı· F 1 ıs an a ı,, , ena • 
Eneıce ıöateraen Türkçe .a.-

lii "Boana HYclalUJ;, filminin ,.Alqam ıüneti,, nden aonra lak ifadeıi manalı bir kadın ı~ 
Rumca aözlÜIÜDil "Kan kardetlr "Bir ıecenin iıkandali,, ! "Melek,, f ile Viyana filarmonik orkeatraaı• 
ri,, diye ıöıteren "ipek., ainema• ıinemuı, o filmden ıonra bul nı da dinledik. Ve zevkle! 

11, bu hafta Ttirlrçe ehli olan 18 filmi ıösteriyor · bi bir filmden Şimdi pıterilen filme ıelince, 
filmi proıramma al•: "Kan I• ıonra fena bir filmi!. Evet. öte· "Bir •ecenin iakaıldali,, baah bir 
kesi,, • kinin ya°?1~ _bu, eakiıinin ya- cinayet vakaaıom alelide ortaya 

Bu, Amerikaldana yapblz nmda yenuı, bU yoldadır. . konuluıu mabiyetiııdedb. Bu ci· 
bir korku filmidir. HorthJan 1- Yeniıinden bahaetmeden eski- D&yet Yalrumm tıılıtıncfa kalan 
llllerin 1_,...de ~ ıini kısaca ıkden ıeçirelim. Al· aevaiye ıelince, ıazeteci ile ıa• 
korlmtmaaı, onlarm caalanna bert Buıerman. Alman aahnele- zetecilife hevea eden zenıin kısın 
olclufa kadar rublanna ela kı,..- rinde ötedenberi en ajır rolleri aeviıme!eri, pek ıudan ! Aliıne
•ı y.a. Hayaletler a&11DGJor, ,.. kavrayııla oynıyan kuvvetli bir riken bir flört ıadece. O kadar! 
rualar, iriimcek allan, .ıtk" tiyatro artiatidir. Kendiıinden Filmi seyrederken, cinayet if!
uiultu ,hulüa. kCM'lm " Grl*'li film ıahumda da iıt fade edildi lenir ;ılenmez katilin kim oldup• 
baYUı eaen bir mnm! Şuma da lttanbtıla - ne yazık iri -- pek nu biliyoruz. Bu yolda bir mac• 
il&Ye edelim ki, en aoncla az filmi ıelmiıtir. Bunlardan bi· ra filmi için· ayle bir ıenaryo ha· 
bu teYlerin, bir ad&IDIA cİn&Jetİ ri ıeçen hafta Melek ıinemasında taıı ki! Artık İf, katilin _ ae
iıledifini açıla Yanlarmak mak- ıöaterilendir. yirci bakımından - belli olmaıı· 
aadile, polisçe tertip ecllltliJi, o- "Aktam ıüne,i,, diye ıöıte- na delil de, tevk"f edilmesine 
JUD içinde oyun OJD&lllldı .. anla- rilen "Son ıevai,, filminde, yqı kalıyor. Bu neticeye varıı ufla&· 
ıılıyor. Anlqılıyor ki, BldirdGifl ilerliyen tanınmıt bir beıtekinn. lan da hiç merak uyandırmıyor.\ 
zeng:nin kızına vaıi tayin edilmiı akamete uğnyan ıon ıevıi ham- ilan, olup bitenlere meraksız, 
olan adam, kızı ve miras kalacak leıi, mevzuun eauıdır. Sön heyecanıız bakıyor 
parayı ele ıeçirmek İçin cinayet devresinde kutuma çıkan ıenç Rejisör Robert z. Leonarddır~. 
iflemif, hortlaklar lifınm 1IJ&D- bir Japon lumun orijinal varlıiı· Artiıtler bqlıca iki rolde Kona
cbrclıjı vehmi, kendi auçuna ıi· na kendini bpbran o kıza vurulan tanı Beletle Klark Geybl.. Gun
per olarak kullaDIDlfbr. ihtiyar, aevdili km, orkestra tefl lardan kadın, her zamanlri iM 

Rejisörü Tod Brominı olan deftkanlı ile aeviıince, bir otomo- ince, tipik ıörünütlü nar n l»ir 
ve Elizabet Allan, Laynel Artvil bil kazasına kurban ıidiyor ve kadın; likin oynayı•ı bu filmlle 
Laynel Barrimor, Cin Herıholt, apn taheaeri olan opera, ekzotilr yeter derecede muvaffakiyetli de
W.. Luaoti t.fafluuMlan 0,... mablaldan mülhem opera, yanm iil. Erkekse, batanh olm 1• 

nan ba film, im tuz .. ski filmle- kalıyor. Bu bir yqlılık aersüut- zm her amanki ıi'->i KtarlE Gey
rin iyilerinden biridir. Türkçe tlctit. lbtiyarlrim acıkblıtmı, ıe- ltlin ~ok kuvvetli oynadıiı film• 
.aalencİiritde de, daha evvelld çirttili buhranlan, yüldettili aczi ler biliriz. Bunda öyle •Jılamaı. 

• Cea,, /ilminde 6a,tan aona 1-lar tam bir 6crıcın rBJtercn filmlere nisbetle bir fark Yar.. ~ö.ıt~re~ bir filmdir. Bir ruh tah- Çok tasannu, ıaze batıcı der~ 
artid: Piyer Blanpr. Mu.het bir fark, bir terakki! bb fılmıl de çok'" Hele o, kuklavari, ao-

"Cürüm ve ceza,, tanmmq Senaryo, reji, temeli milrem· ---.... -.--.----- Albett Baaaermanla kansı iu~, akro)>atik fiıürlü aevifme ••• 
Jluı edibi Doıtoyevakinin en met· melliiini bu ıuretle toptan tesbit oıqadıiı, bır çırpıda ortaya çı- Elze Bauerman, Miçiku MaJDI, flört aahneai ! 
laar ...terinden biridir. Bu ro- ettikten aonra, artiılerden, bilhu- ~ılı muhakkak!. Ona bu ~o- Hana Jaray ve daha batb bir kaç Klark Geyblin bol bol oynadı· 
Mali, belli batlı diiDJa dillerine aa biri ÜHrİDde durmak ıerek- ün ~nmaıı pek kolay ıelmıt ! artiıtin oynadıklan bu filmin re· iı rollerden birinde oldupna da 

•-ttilmi-':... Türk- de ten:ü- ti. y ı d-L- !f-.-- filme Madlen Garay, Manel Jan7a, jiaörü, Firist Şultadur. dokunalım. Aynı tipi a-· J·--·-
~ t'W" r-ı- r. a ms, -aa v.... yer L.. . L"----- AJ-L~--d a· ıwa .-
mui yapılmqbr. Eaer, sahne e- yer refakat eden müaik kompo- uı( ........ ,....., ~ r ın- Enteresan bir meTZUun tekıif lerle tekrarlayıf, pek çok ~i.ti 
_,i pldb\e konulll;Ulf olarak bir ziayonuau ıayet uypn diqüriil· 'J!' ' Ma~len Ber&he, Eme Kla· edilmit bir halde orta.,. konuldu- olduia ıibi, Klark Geybl de 
--L Iİlemleket sahnelerinde te'-r mn• buldu~- .b. -..:L'...... 1 ri ny,on, SılYi Döletr. Polet Elam- iu film, ana hatlarile kuYYetlı mahvedecek; eter bu bi-'"e w. 
~ •&ra .., •-uz 11 ı, ..ane e n L- Ka • H 1. Ki J 7" •• 
...._ oynandıfı ıibi, lstanbul- çekiliıini, ziya tertibatDiı, hüll- .,..., terın es ını, • ~ ~, Ye derlitopludur. Ebotik memle- clerte!. Bıkkmlılc Yerit - lleFe 
ds 1fa acmunda bulundufamuz aa resim cihetini ele pek helendi· topJaca oynanıı abensmı temin ket yıldızı Miçiku Maynlin tipik ıinema ıahasında - mah•olütua 
menim içeriainde "Şehir Tiyatro- iimizi, böylece kısaca bir IÖz ediyorlar. huauaiyeti vardır. Filaıde mut- hatlanııcıdır ! 
tu,, aahneainde gördük. Ve mev- parantezi açıp tebarüz ettiriyoruz. -====::::::::::::=:::::::::-----:-----------:._.:.-.:.__: ______ _ 
•İm aonwıda da bu eıerin filmini Gelelim timdi artiıtlerden bil-
MJrediyoruz. hassa üzerinde durulmak ıerek 

"Sumer,, ainemasımn bu haf- olana!. Bu artiat, Pi1er Blallf&I"" 
~ proaramlD& aldıiı "Cürüni ve cbr. Oniversite talebesi Raakol
nPDt• filmi, kusunuz bir filmdir. nikof rolüni alan Piyer Blantarm 
~Fruwdar, Rua muhitinde ıeçen temıil ettili tip, lrafuı anarti 

11198TZUU, o muhitin 1850 tari- içeriıindeki delikanlı, cürüm itli-
•tndeki havasını ı.,et iyi ıindi· yen ve ceza ıiirendir. "Cürüm ve 
~ cantandmnıılardır. Geç- ceza,, yükünün ezici aflrlıiı al .. 
tlli .,_ Sen Petenburı olmakla bnda kıvranan odur. Bu rolü a· 
'-aher, vakaaı yalnız bir mille- lan Piyer Blantar da, bqtan sona 
t. hu olmıyan ıe.nit hudutlu be- kadar ba rolü canlandınnak yü
terl bir menua dayanan eıer, kü altmdadır. Haylı man olan 
4ilmcle kunetini kaybetmemittir. filmin daha ilk aab._incle "Kor
Ba kunet, ne kaybolmuıbır, ne kacak mıyım sanki?,, di1e aiız 
de ••hnıtbr. Roman tomandır, açan ve ilk sözü aöyliyen artiıt, 
piye. piyea, film de film!. Hep- sahnelerin pek çoiuncla karfDDqr 
ıinin kendiıine mahauı tekniki dadır. Tereddüt, cesaret, kor
Yardır , Ye her mevzu da kendi ku, buhran, vicdan azabı aibi 
telmiki içeriıinde iyi veya fena· ruhi haletılerin terletici, tiunalb
tlır.. Bu arada filmden bahsetti- cı, yorucu tesirini artistlik kud· 
iimize ıöre, yalnız o bakDDdan retile varlığında bariz olarak ıe
ıinema eaeri hakkında hüküm or killendiren Piyer Blantarm bu ro
taya koyalım. Yukarda da itaret lü almıt olması, çok iaabet1idir. 
ettilfmla sib!, Doıtoyevıkinin bu "Cürüm ve ceza,', film;, onun üa
meıhur eseri, ıinemada da gü- tün hakimiyeti altmdadır. Temsil 
..ı Mmtlarm bu • aahaaında da noktasından öyle Ye a&ziln doa
ralıundan mahrum kalmadan, ur dofruaa da böyledir! 
......._ ifade edilmittir. Film Huri Bor, atekine nlıbetle 
telailld ~i içerisinde uy- lia:rlı ldiÇük Wr rolde a&Jllır. Fa-
• 
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