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KURUN 3 KURUŞ 
(KURUN) bugünden itibaren fiyatını yüz paradan 

üç kuruşa ~ıkanyor. Gazetemizi bcı kuruştan yüz paraya 

indirirken, o günkü sayımıza koyduğumuz açık hesabı ha. 

tırhyan okuyucularımız bilirler ki bcı kuruıluk gazetele

ri satanlara verilmesi teamülden olan satıcılık payını da o 

niıbcttc, yani yarı yarıya indirmeyi hesap ediyorduk. Ge

çirdiğimiz deneme aylannda satıcılık payını bu had üze-

rinde tutamadık. Satıcılar için masrafa ihtiyaç gösteren rın bir düziye yaptıktan şikayetled 'tatmin, hem de ga • 
zetemizi istenilen yerde istenildiği kadar fazla mikdarda 
bulundurmak ciheti temin edilmiş olacaktır. Bir çok oku• 
y\ıcularımız esasen şimdiye kadar müvczzilere üç kuruş 
vererek gazetemizi tedarik edebildiklerine göre bu gibiler 
için haddizatindc yeni bir zam yapılmış olmuyor. Sadece 
emrivaki müvezziler lehine kabul edilmiş ve bizim için so. 
nu gelmiyen bir mücadeleye nihayet verilmiş oluyor. 

yerlerde arttırmağa mecbur kaldık. Bun un yanında müş
terinin istediği yerde istediği kadar da gazete bulundure 
mağa yine satıcılık payının eksikliğinden ileri gelen dar 
düşünceler imkan bırakmadı. Fazla olarak bu arada fiyatı~ 
mız yüz para olmasına rağmen gazetemizi yine bir çok 

yerlerde üç kuruştan aşağı sattıramadık. Bunun için bugün 
gazetemizi üç kuruşa çıkarıyoruz. Bu sayede hem satıcıla• 

idea bir mlddet tevakkal 
lizı• geldiğini iöyllyor 

Cahil Sıtkı'nın fikirleri -
lvQzım Hikmet hatadan 

----------------------- hataqa düşüqor ! Almanya Ren'i tahkimden vaz geçmiyeceğini bildirdi 

Hıtler Garpla anlaştıktan sonra Şarkta kendisine 
yayılacak yer arayacakmış/ Hececiler devri 

!:!,•ttada bir 

Dünya siyasasına 
top.u bir bakış 

ı 

Geçenlerde Alman devlet reisi Hit • 
le~ Avrupayı büyük bir otele, Avrupa 
Qtilletlerini bu otelin içinde birer oda iş· 
1•1 eden birer kiracıya benzetmişti. Bu 
~rette muhtelif memleketler arasında
!{ llıenfaat birliğini belirtmek istemişti. 

•Yrcte pyan bir hadisedir ki dünya -
: hiç bir yerinde menfaatlerinde ya -

1 lı1r. ve birlik olan memleketler ve mil 
etler '1-aaında bu kadar eeçimsizlik 

Yaktı,r O ndaı: ki 0 •e'i t•h'i9;P.J&:o • 
)"acak- yaniın tehlikeleri karıııında bile 
•tefe kar§ı tedbir almakta bir türlü bir
leıemiyorlar. 

B. lhan Simon ve 8. Eden 

edebiya
bir fıtret 

devridir! 

Bugün Pariste Flandin ile Fran- T • • k 
sanın Londra, Berlin, Roma ve Brük- U r 
sel elçileri arasında mühim müzake. t d 
reler olacaktır. Bu müzakerelerin 1 n a 
mevzuunu Bitler tarafından verilen 
muhtıra teşkil edecektir. Roma elçisi 
B. Cambrun'nün dahib bu müzakere_ 

terde bulunacatına ve daha evvel kendi 
si ile MU8801inl ar88Inda konuşmalar 
vukubulduğuna göre bu müzakereler 
de Habeşistan meselesi de tetkik edi
lecektir. Bu müzakerelerin neticesi 
ancak önümüzdeki .-azartesl günüü 
anlaşılacaktır. Bundan sonra Brük • 

Bu yazıyı buııün iltıve 
kısmımızda 14 üncii sa
qıf ada bulacaksınız. BAY CAHIT SITKI 

selde 8 nisanda Lokamo devletleri a- ----------------------------
rasında toplantılar jplacaktır. Bu top. 
Jantılard• Hitlerta cevabı tizeriae 
~ausa. Bc•cik• lırUtere ve ltab'a 
devletlerinin alabktan durum karar 

(Sonu Sa. S Sü. 1) 

rraaıada kadlalar 
rey verirlerse ••• 

Doğu Afrikasmda İtalyan - Habeş 
~teıi başlayınca otelin sakinleri birden
~ire harekete geçtiler. Cenevrcde "itfa-
1Yc heyeti,, teşkil ettiler. Kom2u kıtada 
deyam eden ateşin Avrupa oteline ıi • 
tayet etmemesi için ~lıştılar. Fakat da
ha ilk günlerde ateşi yerinde bastırmak 
tllerinde iken yangın kargaşalıkların -
dtn istifade ederek mal kaçırmak isti • 
Ytnlcr oldu. Böylelikle aralarına giren 
Ztddiyct ateıin bastırılmasına mani ol • 
~dıktan başka Avrupa otelinin bir kö
lesine, (Ren) bölgesine kıvılcım attı. O 
Vakit "itfaiye heyeti'' şaşırdı, kaldı. 

(Ren) bölgesine düşen kıvılcım bir ke -
re alevlenecek olursa otelin her tarafım 
}'akması ihtimali vardı. Onun için der -
hat "itfaiye heyeti" Habeşistanda ya • 
nan atcti yerinde bıraktı. Avrupa ote -
linin uçağına bir köşesinden yapışan 
kıvılcımdan büyük bir ateş çıkmaması 
~in uğraşmağa başladı. Fakat bu kı -
-.ılcım öyle bir yerde ve öyle bir §ekil
de (Ren) saçağına yapı!mıştı ki bir tür
lU yetişilemiyordu. Fakat iş bununla 
da kalmadı. Cenevre "itfaiye heyeti'' 
Ren bölgesinde uğraşırken Avusturya -
da {Sen • Jermen) tehlikesi başladığı 

Balleşlstan para ve 
slllb lstı1or 

Şık bir Kravat, cilalı bir ayak
kabı neler yaparmış? 

Entranıijan pzeteıi, Fraıuade ka -
dınlann da saylav seçimine iştirak edip 
etmemeleri hakkında yine kadınlann 

fikrini anlamak için büyük bir anket aç
nuşbr. Bu ankete Periıin en sevimli ar
tistlerinden olan Miıtinget ıu cevabı 

venniıtir: 

ltalya 13 lerle konuşmağa başlıyacak 

/ngi/iz menfaatine zarar geleceğini gös
teren Fransız neşriyatı ltalyan/arı kızdırdı "- Evet, ben kadınların rey vermesi

ni çok muvafık buluyorum. Bir gün be
nim de rey sandığı önünde bulunaca • 
ğımı ümit ediyorum. Fakat benim reyim 
güzel bir nutuk, giizcl bir çehre için de
ğil, parlak bir zeka için olacaktır. h • 
terse böylesi en a~ağı tabıılcadan olsun. 
Cünkü ameleler 11.rasrnda da hüvük ?:e
kalar vardır. Y;ılnız bu işte aceleden 
ziyade dikkat etmek lazımdır. Kadınla· 
rımrz şık bir kıravat, cilalı bir ayakkabı. 
caT.ibeli bir tehcssüm karşısında hisl«" 
Tine marlôn ,.l...,:ımalıc1rr1ar. Asıl teh -
tike buradadTr. ~ize hir misal· Bir ka 
dım hakim vanrnı.z ve onun karş•sına 

bir katil v.cthini7.. 'E!Ter bu katilin pi .. 

Roma, 3 (A.A.) - Resmen 
haber verildiğine .göre ttalyan hü.. 
kumeti, Habeşistanla sulh müza. 
kerelerine başlaması için On üç-: 
ler komitesiyle doğnıdan doğru. 
ya temasa girmesi hakkında B. 
Madariaga tarafından vaki olan 
davete dün müsbet cevap \'enniş
tir. 

bildirildi. PSIM US 

iT AL YAN ALEYHT ARLI(il 
TEKRAR BAŞLIYOR 

Londra, 3 (A.A.) - İtalyan• 
ların Habeşistanda kazandıklan 
muvaffa-.Vetıer neticesinde ha -(Sonu. Sa. 4 Sü 1) 
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llabeş imparatoru 

sıl olan endişe ve kullandıklan 

harp matodlarmın · uyandırdığı 
nefret, bazı muhitlerde İtalyan a . 
leyhtarhğınm yeniden uyandığın· 

1 

göstennektedir . 

Milletler Cemiyeti mahf eller· 
İtalya hakkında zecri tedhirle ı 
tatbiki lehinde tekrar mi.lca<lele
ye haf:lamışlarchr . 

ITALYAN VE lNGlLIZ MENFA 

Na=ır olnıdk isttyen Fransız artistJ 
Bnyan Mistinget. 

bir başı, taranmamış saçları varsa hl • 
kim bunun suçlu olduğuna kani olur• 
Dü~ünmek, davayı incelemek zahmeti • 
ne bile girmek istemez. Bunun aksine 

- f,,ütfen ~ayı/ayı çerıirir.iz -

fstanbul Emniyet direktörlüğü cm rinde olmak üzere bir atlı poliı mUfre • 
ATLERI ÇARPIŞIYOR MU? zeai tc§kil edilmişti. Bu müfreze için ay .-ııan p,,lisler iiç aydan beri Sipahi oca • 

R 
3 

( A ~ ) C . 'T' ğında talim görüyorlardı. Atlarda MaC'a istan ve .t<omanyaaan satın aıınmıştr. 
oma, .' . - r: n,ı rro. ~ Altmış at ~vvelki gOn gelmiş ve Tophanedeki eski Has ahırlara konmuştur. 

ınıntakasındak1 ltalyan ılPrl~vışt Yakında beygirlerin techizatı tamamlandıktan sonra müfreze faaliyete başlıya , 
(Sonu Sa. S Sü 2) caktır. Yukarıki resimde süvari polislerimizi; atlarile beraber görüyorsunuz,; 



- 2 - KURUN 4 NiSAN 1936 

ANKARAOAN 

Bir Fransız gazetesi soruyor: Dr. Fatma Arif'in muhakemesi 

Alman tekliflerini reddetmek kolay •• 
Dün ka !abalık bir dinlel)ici Önünae devam elti 

F ak"al sonra iş nerelJe varır? 
Par.is, 3 (A.A.) - BugU.n toplanan 

Fransı:a elçileri içtimaından sonra teb
liğ neşre~ilmemiş ise de "1ntransige
ant,, Fransanm HitJer planın& karşı 

bir Fransız sWh pllnı teklif etmiye 
karar verdiğini yazmaktadır. 

FRANSA RED CEVABI VERMEMEI..1 

menfi cevap vermesi ;ransanm mefa
atine muvafık değildir. Fransa, ''ha -
yır,, derse işin nereye varacağı iyice 
düşünülmelidir.,. 

ERKANIHARP MESELESİ ALMAN
YAYA ENDİŞE ~RD1 

İngiliz hükfı.meti, kendi taa.hhilt1e
rinin ifasında bir mütearrız devletin 
hattı hareketine uymak istememekte
dir. 
ALMANYANIN lIÜSNÜ N1YET1 

VAR 

Ankara, 3, (Telefonla) - Bir ka. 
dının rahmini alması üzerine hakkın
da dava açdan Bayan Doktor Fatma 
Arifin muhakemesine kalabahk bir 
dinleyici kitlesinin önüde bugün de. 
vam edildi. Dinleyicilerin çotunu 
doktorlar teşkil ediyordu. 

Rahmin nesci muayenesine dair 
olan mükhassıs heyetin raporu din -
lendi. 

Bay Fahri ehll vukufun Bayan 
Fatma Arif aleyhinde verdi~! rapora 
muhalif olduğunu doktora fennen 

hiç bir mesuliyet terettüp etmiyeceğl 
ni söyliyerek ehli vukuf arasında bu
lunan Bay doktor Zekai Tabirin blta. 
raflrğından şüphe ettiğini ima edetek 
tarzda ifadede bulundu. Doktor Ze .. 
kAi Tabirin, daha. hldiseyt tetkik ede. 
rek bir kanaat edinmeden evvel biz.. 
zat kendi.qine doktor Fatma Arifin 
mesuliyetin<len bahsettikini söyledi. 

Müdafaa vt-killeri B. B. Galip Hfk • 
met ve Fuat rapor hakkında mUtale· 
ada bulunmak f in mfinhal istedil~r~ 

Muhakeme ayın 25 talik edildJ. 

Paris, 3 (A.A.) - Dünkü fazla si
nirliliğe miıko.bil gauteler bugün va
ziyeti daha sikin mütalea etmekte -
dirler. Mamafih gazeteler Alman mu
kabil tekliflerinin bugilnkü şeklinde 
kabili kabul olmadığı fikrinde ısrar 
ediyorlar. 

Berlin, 3 (A.A.) - Erkanı harbi
yeler arasmda yapılması tasarlanan 
göıilŞmeleri mevzuu bahaeden Berli
ner Boersen Zeitung gazetesi, kendi
sini askeri bir taahhüt altına sokan 
herhangi bir hUktlmetin, yalnız taah
hüde gir!vtiği tarafa kal'fl delil, ayni 
zamanda. milletine karaı da a.ğır mes
uliyetler }'!iklendiğµıi yazmaktadır. 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman haber 
alma bürosunun Londrada.ki muhabiri 
bildiriyor : 

Times gazetesi diyor ki: "Nafıa Teknik Mekteb·,, 

Joumal gazetesi söyle yazıyor: 

"Flandin ve Sarraut önilmüzdeki 
Lokarno devletleri toplantısında Fran 
sanm tevdi edecefi muhtıranın esas 
hatlarını hazırlamıglardır. Bu muhtı
ra, Alırlan tekliflerlnl reddetınekle be
raber, •Uzakerat kapısını da kapa -
mamaktadır.,, 

Petit Journal gazetesi de mtızake
relerin yapılırıasma taraftardır. Bu 
ıuete diyor ki: 

".A.Imruı tckllflerlnt blr Jdtt halin
de reddetmek kolaydır. Fakat Fransa 
Almanya. ile her tnrltı rabıtayı keserse 
ne olacafı dtısUnUlnıelfdJr.,. 

IA Republigue auetellnde radikal 
eosyaliıt pa.rtlsmtn eekl Genel 1e1tre
tu1 Pletff er diyor Jd: 

''HUJd\met, herhalde mtızakeroyi 
rMd~tmemelidir. HUldlınetln, Hlt1er'e 

İnglllı: efklrl umumlyesinin erkl
m harbiyelerin görUşmesini istiyen 
Fransız tekliflerine karşı duyduğu 
şüphe buna benzer bir hissin netice
sidir. İngiliz efk!ri umumiyesi, Fran
sa.nm, emniyetten başka bir maksat 
takip ettiği kanaatindedir. 

lNG1LTERE!tlN YARDIM MEK -
TUPLARINDA FARK VAR 

Londra, 3 (A.A.) - Times ve Nevs 
Chronicle gar.etelerinin i§&ret ettiği -
ne göre, IrigillZ yardıriıma. ait mektup, 
dört Lokarnocu devlet projesine na -
zaran esaslı bir fark taşımaktadır. Bu 

mektup, Londra teklifleri hakkında 

hiç bir fikir yUrütmernft olma11dır. 
Nevı Chroıilcle ıunları ilhe etniek 

tedir: 

"Avrupa. politikacılarını sinirlilik 
ve hassasiyetlerine karşı en iyi çare 
tekliflerin tam bir ailkftnet ve huzur 
içinde tetkiki olacaktır. Alırian hlisnU 
niyeti diye bir şey mevcut olduğu bir 
Jfde ve daima inkar edilmekte ısra 
edilirse, fellkete doğru en kısa yola 
girilmiş olur. 

SlLAHLANMAKTAN BAŞKA ÇARE 

YOK 
Londra, 3 (A.A.) - Milsteinlek!t 

Bakımı Lord Fotıand M&nchesterde 
ıöyledlği bir nutukta deınlştir ki: Bu
gtllilcU beynelmilel vaziyete hakim o
lan Almanyanm bir ınUddettir takip 
etti#f mUthlı ıll&hl&nına program.ıdır. 
Beyııelmllel taahhütlere akitlerce ta
mamlyle ri&yet edileceğine dair bize 
kanaat gelıriedikçe • kl bu hususta 80D 

h&fta içinde bUyilk darbelm uğra -
dık • ısilAhla.nınaktan başka çaremiz 
yoktur. Bunu başkalarına meydan o
kutnak için değil fakat kencllinizi mü-
dafaa fçin yapacağız. ' · 

Mühendis len 
Ankara, 3, (Tel ~ ~onla) - Narın 

fen memurlarının ihtiyacı karşıhya • 
maması, yüksek mühendis mektebi 
mezunlarile bu mektep mezunları a • 
rasında bir sınıf mühendis~ olan lh -
tiyacrn her gün artması dolayrsiyle 
Nafia VekAJeti tarafından hazırlanan 
layiha vekiller heyetine verilmiştir 

TeknilC okuJunda tahsJI müddeti 
dört sene o]acak, ilk iki 'lene qonunda 
kabiliyetleri görüJmeyenler ' ren me _ 
muru olarak ayrılacaklardır. 

Küçük Antant devletleri konuşuyor 
Macaristandan~ -::4.vustürqa gibi bir 
harekete geçmeden taalılıüt istenilJor 

Mektepte rlemlryoHarı Idaresinin 
muhtaç olduğu cer memurlarrnı yeti~ 
tfrmek üzere, bir de makf ne k1.1Jmı o -
lacaktır. Bu mektebe orta mektep me. 
zunlan fmtihan1a kabul edilecek es
ki nalla fen mektebi mezunlanndan 
mühendis olmnk kablJiyeti gösteren . 
ler 'Ve yaşları 3:> 1 geçmemiş bulunan
lar aa son stnıfa ahnacaklıırdır. lntL 
kal devresinde mektepte mevttıt t.ı -
Jebenin vaziyeti ayrıca tesblt oltına . 
caktır. 

Mektebin t~drls heyetf. lı2 muaf -
llmden mUre.kkeptir. Nafia vekaleti 
lilzum gördüğü kadar müt_ehaJWS ı:e
tirebiJecektir. 

Nafia Vekaleti "yüksek mühendi~ 
mektebi,, mezunlarının diplomah mü
hendis, "teknik mektebi,, nden mezun 
olacakların da mifhendis iinvamnr a l. 
malarııu ayrıca bir layiha ile teklif 
etmiştir. 

Prag, 8 (A.A.) - Çekoslovakya, 
Yugoslavya ve Romanya, AVusturya
a& mecbtift ukerlilt hizmetinin lliauı 
ltiföısmaa. iliCaldan durumu iübtt 
elnieıt Utere telef oh müliaverelrnyle 
iması mühi.fazaya devam etineıne -
d.ırler. 

Dıı BaJtanı B. Kfiıfta Yugoelavya
filrl Prag elÇ!Si B. Pffitıg'l Jüilfül etiiifi
tlr. 

VJyana neZdtnae bir protütôda 
buiiliiülliiası dUaUntiliiiUjtUr. 

MACARiSTAN DA AVUSTURYA 

GttU YAPARSA ..• 

Btııtree, S (A.A.) - Avusturyada 
niecburl askerliğin ihi:lıtsı, bu karatnı 
Macaristan UierindekJ ımilitemel te -
sirleri baıtımınaan mevzuu bahsedil -
mektedir. Bütün siyasal mahaf il, Ma
canstanm da yakında A vusturyaya 
uyması ihtimalini endişe ile derpiş 

olarak katilin güzel ağzı, iyi bir kıya • 
feti varsa i~ değişir. Bayan haklın, el -
deki delillere rağmen böyle bir adamın 
katil olamıyacafına hilkmeder. Beraeti• 
ne karar ?ermek için kalDinde bir me
yil uyanır. 

Şimw bunu siyasete tatbik ederseniz 
t1eticenln ne kadar tehlilteli olacağını 
anlarsınız. Eğer kadınlar rey verecek • 
lcrse duygularına mağlOp olmamalı, za
af göıtememelidirlcr. Bir erkek gibi 
hareket etmelidirler. Bir gün bana ''ka• 
dınlar rey veriyor, siz de cidin" der • 
lerıe ilkin politika hakkında fikir edin -
meye çalııacafım. Bunu yaptıktan ıon
ra reyimi kullan cağım.,, 

Miıtinget kendisini g-iyinairen ki -
drrtbnl dönerek ıöyle demiıtir: 

''- Sizler de rey vereceksiniz. Amma 
l:>enim için vereceksiniz. Ben ae saylav 
olacağitn. Saylavhk da hiç hojurna glt
tnez. On1ar o kadar çok ki .. Ben daha 
mWiltii titr fCY, tıliir blriıak isterim''" 

elmektedir. KüçUk antiıiıtİn Ma.caris
tanaböyle bir harekete geçmek fırsa
tını vermeden, Avusturyanm karan 
h&kkındaki noıctai na.zarını timdiden 
bildirmesi istenmektedir. Çekoslovak
ya ve Yugoslavya elçileri bugün Dış 
işleri Bakanlığı müsteşarı B. Raduleıı-

co nezdinde teşebbüslerde bulunmuş • 
!ardır. Bu teşebbU.Sler üzerine Radu -
lesco, 3imdiden Londrada bulunan B. 
TitUlesko ile muhabereye başlamıştır. 

BUkteş hUktlliıetinin Küçük .Aiıtan
tm toplu bir hareketine 6n ayak ol -
mak istediği kaydedilmektedir. 

antantı hari
var mı? 

Yunanistanın Balkan 
cinde bir taahhüdü 

Muhacirlerin iaşesi 
hakkında bir 
talimatname hazırlandı 

Ankara, 3, (Telefonla) - Sıhhiye 

Vekaleti Türkiyede yerleşmek üzere 
gelecek muhacir mültecileı·den mua • 
vencte muhtaç o1a.nlann ne suretle i. 
aşo oJunacaklarına ve bunlara •er: -

B. Maksimosun verdiği t ltaf i 
Japonya ve 
Almanya 

& 

görülmed~ şüphe henu~ baki Rusyaya ka.rşı bir 
ameJesinirl grev yapınala haıırJandık- blok te~kil ed c k Atina, 3 (KURUN) - Fırkalider

lerinin dün toplanıp Yunanistanın Bal 
kanlardaki vaziyetini tetkik ettiklerin 
ve Baş•ekil Demircis'ln riyaseti altın
da, 4 mayıs Balkan Anthantı toplan
tısına bir heyetin gideceğini bildir • 
mi§tlm. Burada. söylendiğine naza -
ran, 4 mayısta Belgratta yapılacak er 
lan Balkan Atantı toplantısında Bal
kan paktının &!keti ittifaka kadar iler 
letllirieilne karar verf ilirııö ai~er Bal
kan d(;vleUen erkinıharbiyclerile mü
zakerelerde bulunacak, askeri heyet 
!cıkll edilecektir. · · 

Fırka 1H1erleri şO.rasıni:Ia Yunanis
tnnın Balkan devletlerinden hariç bir 
devlete taiihhUtte bulunup bulunma -
füğı meselesinde B. Mauimos'un ver
diği iZö.hat kAfi görülmemiştir. B. 
Makslirios'un velHlllğl strMmda, böyle 
bir taii.hhUaun bulundufti zannı hal~ 
bakidir. Bu meselenin herhalae başve
ım B. Demircls'fn Belgrattaki ti!mas
lan esnasında halledileceği tahmin O· 

lunmaktndır. 

Yeni bir ~revden 
korkuluyor 
Atına; 8 (Kurlln) - Demir;yolları 

ları Haber verilmeJCtetllr. Hareketin Y e e m 1 Ş 
6nUne ıeçUemezse ırelin ~ıkmasın • Dairen, (Mançukuo) 3 (A.A.) -
8aii 1tttrkulmakladır. Röyterin bildirdiğihe gtJre: Mançukuo 

Yunan 
7 icafel otlii•ı a~rlilı 

hududunda Yaziyet vehamct kesbetmişe 
benziyor. Yan resmi membalardan ih • 
sas olunduğuna göre, Kuvantug ordusu 
Sovyetlerin Sibetyadaki tahşidatina mu 
kabil Mançukuonun hudutlarmda kıta
atıru tahıit etmeye hazırlanmaktadır ve 
Sovyet askerletlni çekmedikleri takdir
de Japon ordusu faaliyete geçecektir. 

Kuvantung ordusunun sözcüsü So"" 
yet Rusyaya ihtar etmiştir ki. iki kuv· 
vetli millet, Japonya ve Almanya Rus
yaya karşı bir blok teşkil edeceklerdir. 

Atina, S (Kurun) - BugUn, tlca. 
ret ve sanaYt tllemJnilen birçok zeva. 
tın iştidklle TUrük - Yunan ticaret 
odasınm açılma merasimi yapılmıştır. 
Bu münasebetle Türkiye sefiri B. RU. 
şen EşreC ve Yunan iktisat vekili B. 
Dekardos birer nutuk vermişler, bu 
odanm açılmasiyle Türk - Yunan 
mesai birliğinin ticaret ve sanayi sa. ---------..-----· 
hasında da tesis ~dilmesini kut!ula _ detinin 18 ay olması karaılaştrrılmıt • 
mışlardır. tır. 

Odanın teessüsü bütün Yunan tica 
ret ve sanayi aleminde biiyük bir 
memnuniyetle karşılaıımrştır. 

MUVAZZAF ASKERUK 18 AY 

Atına, 3 (Kurun) - Bugün harp şfi• 
rası bir içtima yapmış ve askerin si -
l!hlanması meselesi lizerinde müzake -
relerde bulunmuştur. Bu müzakerele • 
rin ne iceslnde muvazzaf askerlik müd 1 

VENIZELOSÇU PARTi NE VAZI • 
YET ALACAK? 

Atina, 3 (Kurun) - Venizelosun oğ
lu Bay Sofuklu Venizelos yarın kral 
tarafından kabul edilecektir. Bay So -
fuklu Veniselos krala. babasının cena • 
7.'eSine gösterdiği elRkad~n dolayı te -
~ekkür edecektir. Bir rivayete göre de 
bu mülakatta Venizelosçu nartinin a • 
lacağı vaziyet görü§ülecektir. 

menıı.ır_u ;Jeiiştirectk 

lecek tohumluk ve yemlik buğcfaylll 
mikdarına dair bir tatimatnam~ ha. 
zırlamıştır. Buna göre, m\lhta( ma
hacırler memleketimize ayak bas· 
tıklan tarihten itibaren maddi yar• 
dım göreceklerdir. Bu yardım. i~kAn 

edildiklerinden sonra da bir sent de • 
vam edecektir. 

Muhacirler ve mültecilt-r misafir· 
hanelerde bulur.<fuklan mUddet~e nd· 
fus başına 15 kuruş. ı.;;kflnlnnndaıt 

sonra da yine nüfus başına senede 
240 kilo yemıtk n aile başına 600 kUo 
da tohumluk buğday verilerektir. 

Yeni Memurin kanuna 
proiesi qakında bitecek 

Ankara, 3, (Telefonla) - Yeni 
memurin kanununu hazırlamakta o
lan komis.ronun vazifesinin 10 gilneı 
kadar biteceği haber verilmektedir· 
Yeni projede eski kanunun tatblkln • 
den çıkan güçlükler giderilmek tedif• 
Memurlann mesuliyetlerine göre se· 
Jahtyetlerini ,.e haklarını muhafntl 
eden teminatlar konulduiu gibi !4t • 
Jahiyetinin hakkı de tebarüz e tır\\ • 
mektedir .. 

Yeni proje YeUlet emrint> 1thıt • 
mak şuretinde olan hugilnkli işten t1 
çekme ,·aıiyetlnf eslddcn olduh ~ıbl 
azil ,.e ''el<~let emrine almak gibi ncl 
c;:ekle bd'Jamaktadrr. V~kA.let emrine 
ahnmanrn hiç bir cnal mııhiyetf of• 
mryac:ıkhr. Azil edilf>nler hi1mPftt1rl 
mUddetine göre mazu1iy~t maaşı fl• 

lacaklardrr. Ancak. ikf defa A7il ı;o· 
tenler hi1mette bırnkrlmryntaktır. 

fi. Eskl~('hir l{iiU·iiı ~irekförii HU~· 
nil Konya. Kültür dlreldöt)üfiiıtt 
nakledilmis. Bingöl Kiı 1tür direktör· 
lii~iine de itk tedri<ı:tt mUfc·ttfşterht • 
den Bahri tayin edi1ml$tlt. 

imparator 
Muha1ebeqe dt:tJam mı 

edecek, sulh mu isiiyec~k? 
ltalyan Um~i karargA.hı, 3 (.J... 

A.) ~Havas muhabirjnden: 
31 Mart tarihli muharebede ttal ' 

yanların zayiatı takriben 1200 ölil ..;e 
yaralıdır. 

İmparatorun yeni bir muhart~~re 
girişmesi ihtfmali vardır. Uklii, ba ' 
zılarma. göre, kendisinin sulha yan~' 
ması da ihtimal haricinde değildir. 

Diğer taraf tan haber verildlğlJJ.6 

göre, Ha.beşler, dün, Passomekan iJS 
Safti arasında 1ta1yan cephesine SO ' 
kulmak teı,ebbüsünde bulunmuşla::u 
da muvaffak olamamışlar ve örı~ 
zayiat vererek pUekUrtUlmü"!lerdir. ) 

Hauptman 
öldü mü ölmedi mi? 

Londra 3 (Kurun) - Trentond~ 
liildirlldiğine göre, jüri Weırneı 11~ r• 
kındaki tahkikatını, hiç bir karar .,t J' 
meksizin, durdurmuştur. Hauptttı8fıl' 
hakkındaki idam karan 48 ~~at 

11
, 

mühletin hitamı olan Türkiye . ııt t 
sabah 3 de infaz ec1ilt>ce1Wt fıt!<~. 
yük~ek jüri tekrar tecil kararı üdl 
cektir. 



• 
flişaretler 1 
:ı 

" • 

Tanzimat 
poıitikacısı tipi 

T anzİmat politikacm yantıT dö
l'ler bir feytan Feneridir. Türlü, 
tifrlü huyları vardır. Göze çarpan 
•ina:"ik, ürkeklik, ve •elil bi1 ha-
)Qt korkuaudur. Bu karakteri 
fcınlı vezirlerinden, tutunuz da, 

bugün tortu halinde, topTCığo •er-
1>İln:i_r ve zaman zaman günqi 
E:Ördükçe kımıldanan politikacı
lQrına kadar hepıinde bir hayat 
Vct.lta•ı olarak tanırız. 

T am:imat pol:til:acısı terbiye 
ecl'trn:ı bir muharebe güverçini
'2e benzer. Kanadının altına bir 
"-:tme sokulur kale•inden •a!ıveri· 
\ , f{anadlannı açar, çırpına. çer

r'"a havaları, yırtar, bulut tepe
erini (lfar. 

~ Ya BabıaVnin tiineğincle, ya-
llt po!itika kümea1erinaen biri -

ilin damında tf ner kanad!an al -
ftptd • d"v• • l h l • a getir gı name er, meç u 
11ılinıterdcn ge'en muı!:a1ar gibi 
~Yecanla, ümitle, teıt;lli ile karıı· 
caııır. 

Heyecan geçer, iimit •Ör.er te
•elli Yerine kin kaim olur. O za· 
~Q11 ıüverçini ya bir Çar gem:si-
11ı11 p d" v. .1 rova ıref!tn::1en vatanı •ey-
~~:ler. Yahut lng"liz •elaretinin 
·r odasının penceresinden sala -

Vcat ge:irir. Yahut da bir Frannz 
lttQlif.... • , k . • 

.aneıır: .e po er çev!rır. 
Danton "vatan toprağı. to-

~hlctrımda l;ir ~amur değÜdi ki, 
011q .,. 
O • •p lıudnttan geçeyim,, der. 
h arırorıfo h "ç b;r T anz:mat pol:ti
t ac..ı,.ı kiycu etmeğe imkdn yok-
lf1'. 

;.__,JJer ~mm hiyotini lıabul eden 
"'Ctff:-..U 
., ' f-P'> he. .. ,. --.. ·-.-•i 
lqe onlann harelıetleri arannda-

lark tıp.'-:ı insanla güvercin 
q"c:ıırdalzi lark kadar büyüktür.

1 
il Ne Sa-lrazttmlar, ne vezirler. 
e kttlıraman beyelen-li'er biliyo· 

l'lf~ h:. ••t ;J• .kb l .. 
l • mu ema'l ıyen ı a gun -
eri • nı bu memlel:ete heaap ve 

rtaeau1· 1 •• , • • ~ , 
ıye gun er:nı ya ltncı.arın 

IQla:ıbetine terkeım;şlerdir. 

• • • 
..,._ Brm!ar bir mazidir, ölüm Je • 
-·~' t• ·l ır. 

Ô!üleri hayırla yadc1iniz diye 
'~ler vardır. Falcat bunlar ölü 
it Yvanlar postuna bürünerek ve 
en1ilerine bir haya'et süsii vere . 

>'el, l.... •tralımızda doln1ır ve hiJ.a 
tilo .. t • ı·lh" • ot·· ·· 1tt ·• enın ı ıaı r t•nrı oyna . 

il Q/t iaterler•e deıilecek bir mazi 
e ka1'fl kar;ıyayız demektir. 

Vatanı lu•trin i•harpinlerinin 
to1>u 
,.,. luna yapıfmıı l:ir çamur larz 

elCt "fL it P t " rcut geldikleri yabancı 
l tıdrırJu bir pcupcu halin~ koyan-
Qr bir fikir iç!n mertçe döğüf • 

'tt...'kt~ kaçtıhları için h:ç bir za· 
•<tQ,, l"ki l ~ t r er meyt/an mul:arel:uini 
ter bul etmiyecekler ve hah/arını 
'l'.,.ah:ıtle tay:n etmiyeceklerdir. 

& Qrtzimat politikacı•ını zaten 
ri~hQ ıe'hil!le tcu!JVVUr ederse/: 
;~l'Qnın en büyii/ı hatcuım ifle· 
-• ., oluruz. 

Sairi Ertem 
'----~~~~~~~-
a ay Ce'al Bayar 

şehr:m~zde 
~ l!konomi bakam Bay Celal Bayar 
~~ §ehrimizc gelmiştir. Bay Celal Ba- ' 
._ta Türkofis ba~kanr Mecdct ve ibra• 
t b teslciH'itlanıiırma başkanı Servet de 
ttııttctt etmekte ıaiıcr. ! 
~- den Türkôfis ve afyon inhi
)l gezmi§tir. Pazar gilnil Ankara • 

dönecektir. 

Köy okuUarı 
80 okul yenıaen tamir 

t:ailecek 
nk tedrisat ispekterleri dün Killtilı 

direktörlüğünde bir toplantı yaparak 
köy okullarının bina dunımlan etra
f mda görüşmil§lerdir. Her ispekteı 
kendi bölgesinde bulunan köy okulla
rının durumile tamire muhtaç olan 
yerleri ve bu tamirat için icabeden 
mesarifin yekiınu hakkında izahat 
vermiştir. Alman neticelere göre 70-80 
köy okulu binası ispekterlerin gös -
terdiği şekilde tamir edilecektir. Ta -
mir için icabeden tahsisat ayrılmıştır 

Lise ve 01ta okula 

jYeni fabr;kaları 
1 

lzmitte Selliilöz 
fabrikası k u ru!acak 

Sümer bank 
dırekiöıü Av1upa
dan ge~dı 

Sumer 1Jank genel direktörü Bay 
Nurullah Sumer dun sabahki ekspres
le şehrimize dönmü§tür. 

BayNrullah Sümer, Sümer banka 
ait bazı işleri yakından takip ve in -
taç etmek Uzerc Almanya, Fransa ve 
Ingiltcreye gitmi§ti. 

Kendisilc dün bankanın lstanbuJ 

bitirmek isth enler için şubesinde görüşen bir arkadaşımıza 
, Bay Sümer demiştir ki : 

Foli• hab• rferl: 

Delirme 
Bir odam karısı ile kızını 

öıdii1 C go1 du 
Usküdarda Solak Sinan mahallesin

de Aziz ıokağında 12 numaralı evde o
turan Halil evvelki gece ansızın delir • 
miı, kansı Nimet ile dokuz yaımdaki 
kızı Türkinı makasla batlanndan ağır 
ıurettc yaralamrıtır. Kadınla kızının 
feryadına komşular yetişmiı. deli ada
mın eJinden ikisini de kurtannı§lardır. 
Yaralılar Zeynepkamil Doğum evine 
kaldmlmıılardır. Halil zabıta doktoru 
tarafından muayene edildikten sonra 
Tıbbı Aôliye ~önderilmiştir. Mü~cdt 
altına alınacaktır. 1 

1 ramva1Jdan af lıqan 
·toyocının ayağı kesildı 

Hariçten lise ve orta okulu bitirme "- Seyahatimdeki temaslarımın 
imtihanına girmek istiyenler için Kili- neticelcrincum çok memnun olarak df>- Dün sabah Beyazıtta bir tramva} 
tUr B:ı.knnhğı yeni imtihan talimat - nüyorum. Bu neticeleri Ekonomi Ba- kazası olmuıtur: Topkapı - Eminö -
namesine bazı maddeler eklemiştir kam Bay Celdl Bayar'a arzedeccğim, nil arasında i~iyen 550 numaralı tram· 
Bu maddeler yakında. bütün killtür di- Bay Sümer, dün öğleden sonra E- vay arabası Beyazıttan geçerken ön aa• 
rektörlüklerine bildiriJecektir. Hariç - konomi Bakanı ile afyon inhisarlan hanlıkta bulunan ıeyyar boyacı İsmail 
ten liseyi bitirme imtihanına girecek- idaresinde görilşmUştür. Daha lafsi • birden bire atlam11, düşmüş. sağ ayağı 
lerin yaşı 22 den küçük 35 den bUyük tii.th olarak Ankarada görüşecekler _ tekerlekler altında kalarak kesilmiştir 
orta okulu bitirme imtihanına gire - dir. Yaralı ııhhi imdat otomobili ile Cer . 
t'eklerin de 18 den küçük 21 den biı Sil.mer bank genel dlrektörttnfir rahpaşa hastaneııine kaldınlmıştır. Ka-
yük olmaması prttır. anlattıcnna göre, Sümer bankın be!! za tahkikatına müddeiumumi muavin . 

1 op' apı müzesinde yılltk sanayi proJn"amı muvaffakiyet- terinden Bay Sabri Hikmet elkoymuı-

b 
le tatbik edilınişitr. Yeni beş yıllık tur. 

yeni ir saJon programın müzakerelerine başlanmAJr ŞAKALAŞMA - Çengelköyünde lı 
Topkapı sarayı müzesine bir hazine Uzeredir. Geçen beş yıldan kalan kim- kele gazinosunda çırak Ali ile balıkçı 

salonu daha ilave edilmesine karar va ve demir sanavii önUmOzdekt be~ Ahmet pkalaşırlark:en AlinL"l elindeki 
verilmiştir. Bu salonun tamiri için la- yılda b~nlacaktır. çala Ahmedin sağ eline batmı§tır. Ali 

zım gelen tahsisat KilltUr Bakanlığı lisanın l5 inde işlemefe başlryacak yakalanmııttr. 
tarafından Müzeler idaresine veril - olan tzmitteki kağıt fabrikasmm ya- KALBi DURDU - Taksimde Sak 
miştir. Burada mUze mahzeninde kal· nına büyük bir de Sellllloz fabrikası si sokağında oturan doktor Şahbar A
mış olan kıymetli eserler teşhir edile· kurularaktır. banoz sokağından geçerken vere dil~ • 
cektir. Salonun tamirine dünden iti . 1937 de de ikinci bir kflıt fabri _ müı. kalbi durduğundan ölmüştür. 
baren başlanmıştır. kası kurulacaktır. FENALIK - Ortaköyde oturan E-

R h 
• k k .fc mine Bahkpazanndan geçerken fena 

OC li On/ eransznı ~~ laJDU!, yere düşmUştUr. Emine Haseki 
dün veı di KUZU DiYE KEÇi SATAN baıtaneılne katdmlmıgtır. 

KASAPLAR İsviçre üniversitesi Serlryatı dahi- Biç.AK ÇEKEN HIRSJZ - Jtllçük-
Jiye profesörü Roch dün saat on sekiz Kasaplar son zamanlarda ırla bir pazarda Hovakimin dilkkinmm önOndt 
otuzda üniversite konferans salonun- teftiıe baılanmııtır. Bir çok kasap dük- foran patateı çuvaltanndan birini Sirke. 
da '1ç ifraz guddelerinin tansiyona kinlannda etler üzerinde etiket bulun- -:ide oturan tıkender çalnuı kaçarken He 
tesiri,, mevzuu etrafında bir konferanF madığı, keçi etlerinin kuzu eti diye sa- vakim tarafından yakalanmıştır. Hırsız 
vermiştir. Konferansta Universite rek- tıldığı görlilmUıtür. Bu gibi ka~plar bıçak çekmiş ise de yetişen polisler ta
törü, dekan, profesör ve talebeler ha- hakkında zabıt tutulmuı, para cezalan rafından elinden btçaı; alınmıttır. 
zır bulunmuşlardır. Profesör Roch i- alınmı§tır. Son aylarda mezbahada faz. PARA YOZONDEN - Aksarayda 
kinci konferansı önUmUzdeki pazarte- la keçi kesilmesinin sebebi bu suretle Ordu caddesinde oturan kurabiyed 
si günU gene Universite konferans sa- ortaya çıkmııtır. Hakkı ile kardeşi AbdulJah az bir para 
lonunda verecek ve bir kaç gün daha CERREHI KONGREESJ yUıünden kavga etmişlerdir. Abduttah 
kaldıktan sonra memleketine dönet'ek- bıçakla Hakktyı sağ bacağından yara • 
tir. Haydarpaşa nümune hastanesi bari • lamı§. yakatanm,ştır. Yaralı Cerrahpaşa 

ciye ıefi operatör Bay Feridun Şevket hastanesine katdmlmıştır. 
HALKEVINDE KONFERANS - Evrensel Berlinde toplanacak olan cer

Dün Eminönü Halkevi salonunda evin raht kongresine ça~rdmııtır. Gdecek 
gösterit kolu başkanı doktor Celal hafta Romanya yolilc Berline gidecek
.Tahsin tarafından (temsil) mevzuu 
etrafında bir konferans verilmiştir 
Bay Celal Tahsin konferansında ti -

tir. 

yatronun ve temsilin ne demek oldu-11!! .. •l••••••lll•••••ıl 
ğunu tUrlU misallerle anlatmı§br. 

CEVDET iHTiFALi - Öğretmen 
M. Cevdet'in hatırasını anmak üzer(' 
bugün saat 14 de İstanbul Kız ti.ses; 
konferans salonunda bir tören yapıla
caktır. Törende bütün öğretmenler 

hazır bulunacaktır. 

HAST ABAKICITJTK OKULU -
!stanbulda olduğu gibi Ankarada dr 
bir hastabakıcılık okulu açılmrunn? 
karar verilmiş ve hazırlıklara başlan
mıştır. 

B. MUHiDDiN OSTONDAG 
Geçen hafta Ankaraya giden vali ve 

belediye reisi Bay Muhittin ttstündağ'ın 
bugün gehrimize dönmesi bekleniyor • 
du. 

Çıplaklar 

ROMAN 

Re! ik Ahmet SevengU 

" 

Yakında 

Vali bir kaç giln daha Ankarada ka· ·f•ill••••••••••••İlı' 
Jacaktır. j 

>'ozısiz hıkaqe~ 

TRAMVAY ŞiRKETi YOLLARi 
NiÇiN YAPMIYOR? 

Topkapı. Yedikule tramvay yolları 
çok bozuktur. Fatih kaymakamlığı ge • 
çen sene tramvay ıirketine bu yolların 
yapılması için ihtarda bulunmuı. şirket 
bu ihtara ehemmiyet vermeyince Sa -
raçhanebaıındaki beı yüz metrelik yol 
belediyece yapılarak parası şirketten a
lınmıştı. Şirket bunun ilzerine telaşa 

düımU1. belediye ile müzakereye ıi • 
riımiş, nihayet Fatih kaymakamlığ ı 

mıntakasındaki bozuk yollan yapmaya 
razı olmuıtu. Aradan aylar geçmesine 
rağmen ıirket yine yollan yapmamak 
ta Hrar edince Fatih kaymakamlığı ıon 
bir ihtarda bulunmuştur. Yo11ar yint" 
yapılmazsa kaymakamlık yaptıracak -
tır. 

BAŞI BOŞ KOPEl<I ER 
Sanyerde Zekeriya köyü ile Maden 

ve Kilyos yollan üzerinde başı bot kö
peklerin çoğaldığı gö:'illmüştür. Bu kö
peklerin öldilrillmesi için sıkt tedbirler 
alınmıştır. 

1 G e z i ;t i ~--~ --;_--i 
Çocuk kita~ 
saray!arı 

Dünkü ·'Kuıun,, da ıt!oİnçlf! tr 
kudum. btanbul Küttür dıreRtor 
lüğü, yeryer çocuk kitap aarayu:ırı 
kurmağa karar vermif. Bunların 
ilki Cağaloğlunda afıiacakmq Fa 
tih Kadıköy, ve Boğaziçi ıemtie
rincle ele arCJ§tırmalar yapıııyor· 
muı. 

Çocuğun ev ve mektep dlflnJa 
ki varlığı Ü•tiinde çalı1mak bız 

ele yeni yerleımeğt: bQfiı}'or. Ba· 
ba evde küçük bi1 emek harca • 
mak, hoca. mektepte didinmekle 
çocuk İ•tenilen kalıbı alamaz.. O· 
nu bu iki nokta araıında avn 
bir yoldan yetİltirmek de gerektır. 

Kültür direktörlüğü.nün gırİf • 
lİği ba mutlu İf, çohtan özl,.Jiği· 
mir. bir hamle •ayı/abilir . Bu büt· 
çe ile çevrili, baıarıflarında bin 
engele takılı bir kuramın bu me
ıeleye bütün hızını verip verE>mi • 
veceğini keıtiremem. Fakat ne ka 
clar büyük olursa olıun. güçlüğü 
venmeden doğan ::evk, onları ae• 

vindirmeğe yetecektir. 

Açık rö.vremekten çekinmive . 
lim. bizde ilk mektep çocuklarını 
ier• dııında yetitt=recek hi( bir 
'eyimiz voktu mektep bah("t!leri 
de genel bir ölrü ile afılmıt yav 

rularımı:ı gövde ve ruh bakımın· 
-lan yetiftfrmeğe elveritl; yapıl • 

""f değiMir. Bu yiizden kim; mek 
tepte bahçe bir &mıf haf:nt> ıo • 
kulmu$lur, kiminde oyun İ~İn bir 
ar•a bile yoktur. 

lıte bunu bilJ:ğ;m içi,,Jir ki, 
gazetede çocuk kitap saraylarını-;r 
açılacağım okuvunca _gerçekten 
plı aev:ndim. ElhetttJ bu /tqran 
verPnler ileri ülkelerdeki bu ,ürlii 
kitap evlerini gezmi§ler hiç Jefil 
ıe kata/oklarını, lihridlttrini göz· 
den geç:rmislerdir. ÇocuP,n cryn 
bir dünya olduia clii,ünülür•P on
ları göniillerinden kaurayac:rk ku
ramlar'" ne derin tlik"hatlnle ku. 
fatılmcuı lazım geldiğinden anla
ıilır. 

Bugün JünvaJa bmlı ba.·~"" 
bir çocuk edebiyatı ve bir çoruk 
sanati var.Birçok biiyük yaratlılıt· 

lar,ömürlerini bu yolJa tiiketmifl~ 
ve ölmez eserlere can vermi!ler • 
r/ir Bu esPrleri ikiye ayırmafıyız. 
Bir kısmı h:ç bir kan ve •oy daı1cr. 
sı giiJii/,.,e-len vazı1mışlt1TJır Ja
pon. lngm:ı. Hind. Franaız, Türle 
çocuğuna ayni derecedt uygun • 
dur. Olkü, henü:ı fekU bağlam11lt1 
ana çi7gleri brlirmeiie bllflıyan 

yavruyu be•lemeğe uğraşır. 

Oteki kınm her mil'etin lren· 
eli çocıığuna kendini '""''malt, 
sev-lirmek, yar-lana kul Ptmek al 
runda yazı1mışhr. Rrırı1arı •een • 
ken uvartık brılunmaıolı ltazanf 
yerine zarar görürüz. Bu rıok -
talan kültür arkaJa.•lorınm "en
rlen önce ~örJii!-lerine inandığım 
için üzülmivorrrm. 

ı, ~ok güzeldir, aman gecilun. 
sini 

YOL PARALARI 

Belediye yol paralannı toplamak için 
geçen sene 35 memur almııtı. Bu me
murlardan çok favda ırörülmüştür. E.
velki senelere nazaran 935 senesi vol 
varidatında havli fazlalık vardır. Me • 
murlann vol paralan tamamen torlan
mıstır. Memur oJmrvanl:ırın da voJ :pa

rııılıtn ma'"" ~onun" lMırfar torl:o.,m11 
olacakttr. Vermi,.,.l"nler ... 111n" tp'-~i1i ~nı 

va1 1c11nununa cöre cezah olarak aımae 
caktır. / -
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Haftada bir : ~ ~ · 
• Dünya sıyasasına toplu bir bakış 

Garip olan şudur ki Avrupa otelini ı 
tehlikeye koyan yangın kıvıleımları Ha· 
be§istandan kendi kendine gelnıiycw.Doğ 
rudan cloğruya yine Avrupa otelinin 
birer odasını işgal eden kiracılar getiri
yor. Sonra (yangın var!) nidası ile bü. 
tün dUnyayı imdada çağtran yine onlar 
oluyor! 

Hitler'in teklifi 
Rcic.-1ı$tag intihabatında memleketin 

i% 99) reyini kendi tarafına toplayan 
Hitler bundan aldığı kuvvet ile (Lokar
no) devletlerine bü)ük Avrupa sulhu, 
nu temin etmek için merakla beklenen 
tekliner:ini yaptı. Bu tekliklerin hüla • 
ıası §Udur: (Ren) bölgesi için dört ay· 
lık muvakkat bir asayiı rejimi kurduk· 
tan zonra Fransa ve Belçika ile Alman. 
ya arasında yirmi bcı senelik bir dost • 
luk paktı yapmak, İngiltere ile İtalya, • 
ya bu dostluğun muhafazası hus6fsun . 
t!a kefalet vermek, Hoıtandayt da son • 
ra bu anlaşmalara ittirake çafırmak. 

J>aha eonra Almanya ile cenubu şarki
de ve Jimali ,arkid~ olan komıwları a • 
rasında anlalllla zeminleri bulmak. Son
ra bütün bu antlaşmaların ahkamım tat . 
lıik etmek için kafi derecede sa1Shiyet

0 

ile arsıulusal bir hakem heyeti teşkil et· 
mck. 

Hitler'llı teklifi Fransız gatttelcrin· 
"de ''Eski hamam -eski tas" Kaııaati ile 
karşılanmııtır. Bununla beraber Fran -
sız hükQmeti derhal (Lokarno) devlet 
]erini Brüksclde bir toplantıya davet 
ederek Alınan teklifini ehemmiyet ve 
C!ikkat ile müzakere e.tmeğe karar ver -
mittir. 

Vuiyettcn anlaşıldığına. töre, Fran
ıa bülvQmeti (LokarnoJ paktmın bo • 
zulmasında Almanyanm kabahatli ol . 
ouğunu itiraf etmemesi üzerinde dura
caktır. Fransızlar hiç olmazsa Alman • 
yanın (aembolik) bir şekilde kusurla 
rım itiraf etmesini istiyorlar! H:ılbu 
ki Hi'1er cevabında Cseml;.(llİl:) )ekil 
de de olsa ''Lokarno muah:dc:.;ini bo -
zan Almanyadır ve buntla haksızlık et· 
mi§tir~, demiyeecktir. Onun için fngi • 
liz gatcleri bu arada (Time•) son bir 
makalesinde Hitler'in s:.ılh tekliklrri 
karıısı:ıda memnuniyet ifade etmC'kle 
beraber "sulh yolunda en büyük en • 
eel hala Lokarnodür.,. dem:ştir. Şu ka· 
dar var ki Avıısturyanm (Sen • Ter · 
me:ı) muahedesinin askeri ahl:h.ı'1ı 

bozmasından sonra artık bu nokta fü:e-
1 rinde vakit kayb~tmck mana&ızd r. 

Jrranaanm bunu ta kclir ederek Avrupa 
•ulhu için umumi vola geleceği t::ıhmkı 

ı._"tdilebilir. 

Fransa, lngiltere İtalya I 
: :m hadiseler dolayısile bir taraftan 

r a ı;a ile İngiltere, öbür taraftoın Fran 
H ile Halya arasındaki münasebat dik · ı 
1.:ı~e c!eğer bir şeldl almıştır. 

tedir. Fazla olarak Fransız gazeteleri 
1talyaya karşı Habeı maselesinden do
layı Cenevrede alınmış obn zecri ted • 
birlerin kaldırılması için şiddetli neı • 
riyatta bulunmaktadır. Nitekim son ge· 
len "Le Jour" gazetesi 1ngilterenin Ak• 
denizdeki ookuz harp eemnini tamir et
mek bahanesile Britanya adalarına ıe • 
tirmek, böylelikle İtalyaya karşı zecri 
tedbirleri kendiliğinden hafifletmek ü • 

zere bulunduğunu ileri sürerek "Fran• 
sız hükümeti ne vakit İlalyaye1 karşı 
alınan bu haksıı: ve li!zumsuz tedbirlere 
nihayet verecek?,, sualini sormaktadır. 

Bu hadiseler umumi harp galipleri 
ve müttefikleri olan Fransa. İngiltere ve 
italra arasında bu(,!Ün ne kadar aykırı 
b:r vaziyet hulunduf'unu göstermeğe 
kSfi gelir. • 

Yeni İtalyan taarruzları 
(Ren) in Almanya tarafından işgali 

iizerine Avusturya ve 'Macaristan ile a· 
sında 111C"ı'ct-:t olan •iyaset birliğini kuV: 
vetlendiren ve bu devletlere muahede • 
!eri bozclura ra k Avrupada bir revizyon 
devresi a<imağa scvkeden ltalya bir ta
raftan da doğu Afrikasınfta orduları ile 
yeni taarruz hareketlerine geçmitşir. 
Bu taarruzların en mühim neticesi ( Gon 
dnr) ın iFg:-li olmu;tur. Bu işgalin he
defi fngiliı Sudanı ile Mısırın can da • 
marı demek olan (Tana) gölünü ve Ma· 
vi Nilin membarnı ele gesirmek olduğu -
na gôrc b~ yeni taarruzlar Habeşistan· 

dan ziyade ingiltereyi tehdide matuf -
tur. Şu ha.lde İtalya (Gondar) ve (Ta· 
na) bölgelerini i~gal ctt:kten sonra fn· 
giltereye karşı açıktan asrğa muhasım 

bir vaziyet almı§ olacaktır. Fazla ola • 
rak İtalya, bu defa Somali ile Eritreyi 
birle1tfrmck mecburiyetindeyim diye 
Hnb::§ !.eferini a~tığı gibi, yarın Trab • 
lusgarp ile dotu Afrikasınclaki İtalyan 
mU"tcmlekesini birlc,tireceğim diyerek 
lngiliz Sudanını iıgal edebilir. Daha 
so:ıra Mısırı eline geçirebilir. Vaziyet 
böyle olunca İngiltere ya Akdenizdeki 
menfaatlerinden vaıgec;mck, yahut İtal
ya ile bir gUn hesap ııôrmck zaruretin
de kal-caktır ,ihtimal 1:i Fransız - Al· 
man ihtilafın ':ia ingilterenin Almanya • 
yı himaye ed~r. yahut Fransanın arzu • 
su derecesint:e tnzyik etmek istemez 
görtinmesinin l..ı"r sebebi de budur. fn • 
~ilterc Alman;-aya karşı şiddetli hare • 
k::tler }'apmağa taraftar değildir. Son 
mlizakereler sırasında Fransanm ısrarı· 
nl rağmen bu devlete k rşı 1ecri ted • 
bir tatbik ctmC""miştir Halbuki bu iki 
devl :t!ıı halya}'a karş• vaıij•e teri ter • 

i:•edir. Zi:-a Fransa /\l:n"nyaya zecri 
tcdbiı lcr tatb!k c.dilmesini iste1iğı h;ıl • 
de İngiltere t~:ıiyaya karşı hala ~iddet • 
li hisriyat ile n.ıe~lıu olar~k zecri ted • 
birlc:in kaldırılmasına ta aftar göriin -
m:mektcd!r. italyava gcllnee, bu dev • 
let ::ıecri tedbirler kaldırılma ci:k&a Av -
rupa islerinde cliğer devletler ile el bir· 
li'i ,.Pnamı\·a-:ğını hc.ı frr~atta t ekrar 

f't1ıp duruyor. 
,. ... ,..., us 

• Fra~:!'lzlar İngilizlerden şikiiyet edi • 
lyorlar. "'fngiltere Lokamoyu bozan Al· 
manyııyt tutuyor. Fr:ınsayı ihmal cdi 

1 

'yor.,, diyorlar. Vakıa tngi1te:e Alman·! 
yaya k:ır§I Fransayı müdafaa edeceğini 
söj.·lüyor. "Şayet Fram:a hİli bir tahrik w-__________ .._. .... ________ .... ...,l 
olmaksıZ'ln Almanya faraf:ndan bir te · 
c~vüze uğrarsa Fransa U?rafına or,hıla I n •" a t a d an 
rır.uzla yardım edeceğim... diye Frar • 
aaya i"*alı vesika veriyor Fakat Frnn Afııcn ve Jspar taya 
sızlar bununla memnun olmuyorlar 

1 
l:k'5!nUhnrririmiz!n )'edinci :-.·az!' 

Çünkü bunu Lokarno mucibince taah yr.ırmki ecyımızda 
hüt etmekten ziyade Alma:ı;•anın Mars __________ ,... ___ _ 

"denizi sahillerine gelmesine mani ol • 
mak, bu suretle doğrudan doğruya Bri· 
tanya adalarını rnüclafaa etmek mahiye
tinde bir yardım hareketi ıörüyorlar. 

Hatta bazı rra11'"!.Z r,azetcleri daha 1 

ileriye giderek İn~:· t::~e i!e Almany::ı r· 
rasında ı:;izli anhıc:...,alar ve söz1esmeler 
oldultunu bile iddiı ecH otlar Bu tür · 
lü ncsriyat ara"•rc'a son ızman!arda 

meb'uılukt:ın istifa etlen eski Frar.srz 
Başbakanı (Tarcli ~u ) nün tT.iihim bir 
sözü vardır. Tardicu Alman teklif:e:in-, 
den bahsederek •·a·ô ·ğı bir trd·aledc: 
''Bir kitap yaz:na '; İ'"İ'l Par:&tcn uzak • 
larda b'11uncluğum '•alde Hitlcr'in tek · 
Jiflerinl on beş F"i"..., <'vvcl l ondrııcan 
hebo:r aldım ... dm; · tir. 

1talyaya gclirıcr. bu devlet Sen · 
Jertnen r:ıuahedc;"ni ''ırt ...., k icin A • 
"ru:turyayı tuvih ctt"·i, yine f"•h-a ~ın 

himaye natlerile bugün v<>rın t'." acaris· 
fanrn aynf yola O'İ~....,Alt r-rrt ,.. •Jı·-dn· 

iu an1ııı1masına ra·-ı::·1 r.a~ ·a en kii· ı 

çük bir §İklyet sesi bile yükseltmenıtk· 

Fransada 
Bir faş;sl komünist 
çarDışma:il oıdu 

Pnriııı.. :~ (A.A.) - 1'arbes'de Ateş 
._'allhlileı· ile lo'a•ist alcyhtarlnn ara. 
· ıada bir <;nrı. ~:na olmuştu r. 

A t~ ~ıtliblil~rin Jideri Alba:t· de 
L:Lroguc'un belediye tiyatrosun da tıir 

nutuk c;5~·Ji : ecegini ,.e bu mür.a..,c. 
betle bir top'ar.tı yapılacağın ı haber 
aln:t Tarhc n Cİ\'arının kom ünist teş. 

kilatları nıensuplarJ Enterna.sronalı 

söyliyerek tiyatronun ~trafına gel. 
mi~ler ,·c orada barikatlar kurarak 
toplantının ddı lmaaını beldemi ·Jcr • 
dir. Get'e saul 2'1 ··t doftru tiyatrodan 
Atec; ~alibliler ..... ... :-.ll..,uruna tu1ul. 
mu~l:ırdrr 

Pnlt~ , ... ·anc!:ır'l' •• ı 'aha it ede. 
rek nUmayişçileri dag ı lmıştır. B un-

Mimar Sinan 

9 Nisan günü bir ihtifal 
yapılacak 

9 Nisan Mimar Sınan'ın ölUmüniln 
348 inci yıldönümüdiir. Bu münase • 
betle o gün Eminönü Halkevi tarafın
dan bir ihtifal yapılacaktır. lhtifalin 
programı hazırlanmıştır. 

O gün saat on beşten itibarerı top
lantıda bulunacaklara Sinan 'm eser· 
ler hakkında malUınat verilecek, saat 
16 da Sin:ı.n'ın Süleymaniyedeki me • 
zarı başında bulunulacaktır. 

Burada yapılan programa göre hep 
bir ağızdan İstiklal marşı söylenecek 
bunu, Güzel San 'atlar akademisi mi • 
mari şubesinden Bay Orhan ile yük • 
sek mühendis okulundan Bay Sadık'm 
ve Talebe birliğinden de Bay Karda
n'ın birer söylevi takip edecctir. Ta
lebelerden sonra belediye imar direk· 
törü Bay Ziya Mimar Sinan'm eserle
rini anlatacaktır. Bundan sonra gene 
tstiklfll marşı söylenecek ve getirilen 
çelenkler Sinan'm kabrine konarak -
tır. Burada da mimar Kemal tnra.fın
dnn bir konferans verilecek, ayrıca 

o gün bütün talebeler göğüslerine Si
nan roz0 ti tak:ı.caklanlır. 

Bir el çabukluğu 

Haliç ten1izıeneceği 
yerde dolduruluyor 
Yeni yapı kanununa göre sahiller. 

de on metre geriden itibaren inşaat ya
pılabilmekte, aksi takdirde bu gibi inp
ata müsaade edilmemektedir. 

Haliç sahillerindeki fabrikaların de-
ni7. kenarlarında bu gibi inşaat yapabil? 
meleri i~in şimdiden fabrika önlerine 
dU§en deniz kısmını taş, kum kömtlr 
tozu ile doldurmakta oldukları görül • 
müş, zabıt tutularak ağır cezalar kesil -
mİJtir. Bundan başka doldurma ameli • 
yeteri de yarı bırakılmıştır. 

Bilhassa Fenerle Ayvansaray ara • 
sındaki ve Bahariye sahillerindeki fab
rika ların bu iti yaP!ıkları tesbit edil -

mi!tir. 

DEPO BEKÇiSiNi OLDUREN· 
LER ADLiYEYE VERiLDiLER 

Ahırkapıda paçavra deposu bekçisini 
öldüren katil Serkis ile arkadaşı Ab • 
dullali hakkındaki zabıta tahkikatı dUn 
bitirilmiş, ikisi de adliyeye verilmiıtir. 

Katiller hakkında tevkif kararı ve • 
rildiğinden geç vak:t tevkifhaneye nak 
)edilmişlerdir. 1 

iTFAiYE MEKTEBi 

İtfaiye mektebinin haziran tıonuna 

doğru a~ılacağını yamnıtı1c. İtfaiye mn
zcsinin yan tarafında küçük bir mektep 
binası yapılmaktadır. Mektepte mil • 
hendis mektebi hocalarından biri ikisi 
ve belediye makine mühendisleri ders 

vereceklerdir. 

Lo~drada 
Habeş meselesi 

görüşüldü 
Londra, 3 (A.A.) - İtalyan büyük 

elçisi Grandi bugün dış bakanlıktaki 
konuşmaları sırasında hükumetinden al 
dığı talimat üzerine Habeıistanda mu • 
ahedelerden doğan İngiliz menafiine ta
mamiyle riayet edileceğine dair kat'i te
minat vermittir. Bunun neticesinde va
ziyet ve bilhassa Habcşh~tan hakkında 
umumi bir müzakere cereyan etmiştir. 

Zehirli gazlar meselesine temas olun • 
marn ıştır. 

Kurun ·_· . 
. Tü~kiy~nin . ~n ucu~ 

/lı , . '• ·-. : 

~e .. 'en çok . sablag . 
·' .~ ,gazc·t~şid_ir. . · . ._ .· 

'"I ' .. #' • •, 

KURUN:~ ·,,abont; .. , 
· "ı. olunuz. ~ ..... · 

la r küçük gruplar halinde tn sabaha 
kadnr sokaklaı-da nümayişlel'c de\·am 
etmişlerdir, 

YENi NEŞRlY AT: 

Kitap ve 
On beş günde bir çıkan bu değerli 

fikir mecmuasının yedinci sayısı inti
!Ja retmiıştir. İçindeki yazılar özlüdür; 
Kültür Bakanlığı kütüphaneler direk· 
törü değerli bilgin Hasan Fehmi Tur· 
gal tarafından "Türklerle rlınt Avru
palıların menşe birliği,. isimli kitap 
hakkında yazılmış olan lenkit maka
lesi ehemmiyetli tetkiklere · -yanıyor. 

Haydar Rifat'in dilimize çevirdiği e • 
serlerden tarihi şahsiyetlere ait olan 
on bir kitap hakkında, meşhur ilim 
doktor Yang'un doktor Mustafa Hay· 
rullah tarafından tercüme edilmiş olan 

kitapçı'ık 
okunacak olan "Matbua düşmantığı •• ~ 
simli tarihi makale cnrctesandır. o• 
manlı padişahlarından ikinci Muıtıf•; 
nın vaktile tstanbuld:ıl:i matbaıııar' 
kaldırılması hakkında ç !:anlığı ferr.111~ 
lar zikredilerek tarihin ehemmiyetli b 
bahsi aydınlatılıyor. 

efl1 
Avrupa memleketlerinde çıkan 1 1 

kitaplar hakkındaki kısımda türlU ı11t, 
lek sahiplerini alakadar edecek haber 

il' ler ve tetkikler vardır. Tavsiye eder , 
Güzel bir kap içinde yirmi dört sayfalı 
koca mecmua yedi bucuk kuruştur· 

Ruhi hayatta Lftşuur isimli eseri hak ----------1:.1-----~ 
kında Sabiha Zckeriyy:ı'nın çevirdiği 
"Kautsky'ye göre Sosyalizm,, isimli 
kitap hakkında ya:tılmış tetkik maka
leleri bu sayının münderecatı arasın· 

dadır. Meşhur kitap merr.!tlılar:ını zi. 
yaret edip müşahede ve intibalarmı 

her sayıda anhtan Niyazi Ahmet O
kan, bu sefer de Celal Nuri'nin kiltUp 

ha.nesini gezip görmüş; nıeşhur mu· 

har.ririn fcvl:alade kıymetli olan ta· 

rihini değerli eşyası ve kitapları hak· 
kmda maltımat veriyor. ı 

Memleketimizde matlnacıhk tarihi • 

ni aydınlatan ve meraklı bir hiHye gibi 

Bulgaristan 
silahlanıyor mu? 

Sofya, 3 (A.A.) - ,Bulgar ajansı 1' 
diriyor: , 

Bulgaristana bir Alman askeri ıı;i, 
yetinin geldiği ve Bulgaristanın faal 1~ 't 1 
surette silahlanmakta \'lduğuna dal. tf 

defa Bükreşte çıkan Lupta gazectt1 
, 

ıt 
rafından verilen ve bazı yabancı g• ti' 

tcler tarafından iktib:ıs t: dilen haber, 

mamen yaalndır 
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Kırkından onra Eden bir müddet 
tevakkuf 18.zım diyor fransova Kope'nin !( 

turya ile mevcut ademi tecavüz ayakkapları ( 
Azanı Teneşir Pakta·r 

ı A War 8'\:rl• 

Yazan : Sermei Muhtar Alus (01t11am I witt.) 
laştırılacaktır. Bunun için arsıulusal 
siy&J \·aziyet ancak gelecek hafta i
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çinde belli olacaktır. 
ve maksatları nedir? Bu gibi paktlar çok iyi kalpli bir adam olmakla -
mütekabil yardım ınisaklariyle ikmal mqhurclur. T eoclor dö Banvil etli- - Paşamın gizli kapaklısı yok ı yanı gözüne kestirdiğini farket • 

1.ondra, 3 (Kurun) - Bay Eden 
\'on Ribbentrop ile yaptığı görüşme . 
ler hakkında bugün Avam kamarasın 
da i~ahat vermiş ,.e lngiltere hilkO . 
metinin Alman elçisine Hftferin son 
protestolarını son dertte mlihim te. 
IAkki etmekte olduğunu ve derin bir 
tetkik& layık bulduğunu sövledlm.,, 

edilebilir mi? Almanyanın teklif et. Aşık olduğunu saklamoor. Aşık ınişim. Sen onu yanına çek, ben 
mekt~ oldu""u heynelmilel hakem di . bin kalbi hakkınela "bir iyilik a-

5 J F-L L--- olan şayir olur! Dedikten sonra de dalyanımı çekeyim. Biraz avu-vanı hakkındaki•fikri nedir? l..a haye çurumu,, uemiftir. uxaı ~ 
divanından başka beynelmilel yeni kim•eler onun lütülkarlığını 111iiı· Dana'nm üstüne atılıyor, bıyıkla- nalını. Angeliki'nin burada oldu-
bir teşekktll vUcuda retlrflmeslni mi timal etmitlerclir. nru çekiyordu: ğuna kalıbımı basanın. Komple 
istiyor? Bir gün Leon Bloy culınela biri - Benim şakam yoktur, bun karr, pederi mezardan çıksa, an • 

ALMANYAYA ZECRi TEDBiR edibin evine giderek muaveneti.- 1ann hepsini bulup seni ak ağa gajesini bırakıp pederinin nezdi-

demiş ve ilave etmiştir: 
TATBIKl iSTENiYOR ederim. Söyle tombalisam, aşık ne gelemez... Bir miktar \·akit 

Parıs· • 3 (A.A.) - P~tit Parisien femİf, Kope ele çıkarıp yüz frank k" k ? "ki 
"Diğer hukumetilerde temasa gir

memiz için zaman lazımdır. Tngiltere 
hükumeti, bu dakikada bir müddet te 
vakkufun çok kıym~ttar olduğu mü . 

L _._ şayfrim, ıme gönül aptınmşsm . geçirelim; nerede ise Angelı 
gazetesi B. Flandin in dün ak~m B. vermiftir. akin Bloy yırtık ayaR 

Hacı: (Bırak yahu şu teres • süpıiintUsü de yanımıza damlar. 

tale~'l8ındadrr ... 

Velerk'e vaki olan talebinin t~rviç e. kaplarını göstererek ltnla bir CI· 

dfldffini ve Lokarno devletleri konfe yaklıabısı varsa vermuini rica et- leri !.. Ben şakaya gelemem; far - Danfl yerine biraz ısındr. Gene 
ransının 8 nisan tarihinde Brükselde mif, Kope ele; tam furtam yoktur!) diye bıyık · cananın dan tutturdu. Şimdi de, 
toplanacağını tahmin etmektedir. _ iki ayakkabım var, ikisi de lanm kurlarmağa çabalarken a • vücudünün güllerden temizliğin • 

Bundan sonra ~·akındaki mii7.ake. 
relere geçen B. Eden, ~·npı!acak gö . 
rüşmelerin erkanı harbiyeler ara.'Jın . 

Bu gazete, Londra konferansının "d" A • k b" • • facan Takuk asıldıkça asılıyordu: den, teninin yasemin kokUEundan, 
Almanya a~yhinde zeeri tedbirler yenı ır. ma .zıyanı yo ' ınm - Kime tutk:unsun, ismini bH- ağzının karanfil rayihasından açtı 
tatbikini tasavvur etti~ini llAve eyle. verebilirim,,elemif.F dat birkaç gün 

dir. Ah vah edişinden ağnamışım ve gene giri~ti: ıonra ıair yolda bu adama nutla-da cereyan edeceğini ve bu görüşme. mektedir. 
lerin münha.~ıran intikal devresine a. _ _,,..,,. ... "*' ._ ki sevdiğin sana duman attınor, _ Mizaçtan bahsedilmezVL ,..,....""'""'"""', ..... __ _ 
ıt olaeağını kaydetmek ıazrm geldiği. Habeşistan para 

mrı, ayağında parça parça tıyaR • - .,.,.. 
muhabbetine sadık değil. GeJ şu herkesin kendine mahsus bir hu• kaplar görerek merakla sormuı -

ni söylemiştir. Bu görüşmeler tama- _ 
miyle teknik mahiyette olacak ve in. ve sı·ta" h ı·stı·yor 
rilterenin siyasal teahhUtlerini arttır 
nuyacaktır. (Vstyanı l incids) 

tngfltere, J,okarno paktı mudbln
ce, Fransa ve Belçika ile müşaverede hakkında ecnebi gazeteler tarafın 
bulunarak bu hUkftmetlerfn emniyeti. dan neşredilen tahliUer, ttalyan 
ni tahrik eseri olmayan herhangi bir mahfelindıe şiddetli bir memnu -
t~cavilze kat'Şl temin etmek için elfn. niyetsizlikle ka~ılanmıştır. Ha · 
den gelen büttin tedbirleri alacakhr. her a}mdığma göre, İtalya Çana 

Herhangi bir toplantı t~fn bir ta · gölü civarındaki tngiliz nüfuz 
rlh tesbft edilmiş değildir. Yalnız za_ mmtakasr hakkında 1925 proto • 
l'1U1 lıam•lıklar ikmal edildikten 110n. 
Ta bu toplantı h.?men yapılacaktır. kolunda vermiş olduğu taahhüt -

B. Eden sözlerini bitirirken pnla. !ere eskisi gihi hünnet etmek ni-
rı söylemiştir: yetincledir. ltalyan gazeteleri bu· 

tur: 
- Benim verdiğim ayalcltabı,. 

aycığınıza uymadı galiba? 
- Hayır, çok iyi ••leli. Yalnız 

pek yeni olduğu için kullanmalı 
iflme gelmiyor. Küçült bir ,ar· 
elam istemek için miiiiüracaat etti
ğim kim•eler onları ayağımda gö
rürlerse selaletime inanmazlar. 
Ben de evde, yahut .Uvarelaele 
kallanıvonrm!. .._ 

Son söz 

hain kanya inat birbirimizin ola. susiyeti olur. Benimkisi de iğren9-
lrm r.. lik illeti. Hatta iJletim şu derece

Kolunu kavramış çekerken, yi bulın~tur ki bir tanecik kızı • 
Hacı kanapenin kenarlarına sım mm, nur topu torunlarımın içtijl 
sıkı tutundu: bardağa bile dudaf.rımı değdirmem. 

- İmkan ve ihtimali yok. Ca· Kendi elimJe gıcır gıcır yıkamahe 
namının üstüne başka gül kokla - yım, hem de sa hunla: Yıkıya • 
marn. Koklarsam burnum kökün cak su ve sabun mu bulamadım. 
den kınisın t. Kerbeltl.dayım derim, çıkarım işin 

lcadiyeli, duyurmadan: içinden ..• 

- O domates burnunla gül Ve coşup tamamladı~ 
değil, fışla kokla kakomiram ! de- - Gül gibi ci\'anın tükrük holC 
yip kahkahaları atarken bıyıklan kası olmaza, söz temsili, cananı • 
bıraktı. Elini yuze·· yapıştırdı. mm tükrük hokkasını bana daya, lngiltere hUkftmetfnln erklnı har. gün Fransız efkari umumiyesinin 

biyeler arasında görüşmeler 111pılma- takındığı vaziyete de şiddetle hü-
1'1na karar vermek suretiyle takip et. cum etmektedir. 

iki arkaJClf konUfUyorJa: 
_Sen karınla hiç lıavga et· - Bu iniş böyle inoorda bu çı- içindekini bal gibi içeyim; hem 

mez misin? kış neden çıkmoor? Deyip Dana. de hokkanın kenarmı yalıya ya • 
lltekte olduğu başlıca pye itlmadıne 
tfessüsüne yardım etmektir ve iyi neti İtalyan ordulannm son zafer" - Na..ı etmem! Faluıt Jainuı nm burnuna fena halde çarptı ve lıya .. 

"etere vasıl olacak mUzakenler için !erinden kuvvet bulan İtalyan son tözü ben eöylerim. 
bu, çok esaslı hir amildir." mahafiJi, eski Beşler projesini ya· - Ne elersin? 

LMANYA RENi T ABK.IM ~. bJ&t :q,av~ı>Iaıun.ı ,ihya etmek isti- - Ne cliyeceiina. "NV,,Uim. 
>ı YJ KABUL ETMiYOR yen tahlilleri müstehzt bir şekil • beni mazur gör, kabahat benele ol· 

L<..ndra, 3 (A.A.) - Westmlnster · ı k" J J • 
koridorlarında tahmin t!dildi~ine gö • d~ kaı:?Ilanıaktadrr. talya, es ı . u,, erım. 
re Von Ribbentrop hu ı:;alh'lh B. Eden' mış planları tekrar mevzuu bahse B .1 . 
i görerek Almanyanın intikal dev. demiyeceği gibi,ölü tekliflere istinat l mıgene SlT •• 
ı·esinde Ren mıntakasını tahkim etme eden hal çarelerini de kabul ede- Küçiilr Nejacl meldepten eel • 
n:eği t~ahhüt eylemekten imtina et. mez. mİftİ. Annesine eledi lıl: 
inekte olduğunu bildirmiıtir. Popo)o di Roma gazetesi, Fran - Anne, nr ne elemektir? 

Filvaki iş aksi olsaydı. B. Edtn, srz mathuatrnın endic:e uyandit' - S l el ~· • 
bu ciheti A \"am kamarasındaki not - ':I - oru sa a ceuap Ocnımaı 
kunda bildirmemezllk etmezdi. mağa matuf bozguncu nesriyatmı elofnı olmıyan feyla Jemelıtir. 
ALMANYA YALNIZ GARPJ,,E AN. mevzuu bahsetmektedir. Çana gö- - Ôyle İM öğretmen bcına laer 

LAŞMAK iSTiYOR lü civarmdaki İngiliz menfaatle- gün nr soruyor. 
Londra, 3, (A.A.) - Alman dele • rini işaret edıen FraManm bu ha· ------------

lasyonu mahafilinde tavzihen söylen. reketi, Fransız hUkumetinin. Ra-
dlflne göre, Almanya yalnız garbclekl beş meseles:ne karşı haftalardan r KO N o M ., 
kom~ularlyle ka~ılıkh müzaheret kt C 
andlqmaları akdini i!ıteıaektecllr . heri gösterdiği alakasızlı an son-

(Çaylak beni kapamazsın!) diye tcadiyeli, ağzını açıp dıişlerini 
bağırarak karşıya kaçtı. gösterdi: 

Dana'nm yarası kurcalandı ya, - Bak şu mis ağıza, şu ilelik-
lifı döndürüp dolaştmp gene ca· siz incilere!.. Bunlardan dn irge
naruna getirmişti: nirsin? Bunlann değdiği bardak

- Diftllera kalemnistlerle be- tan da içmezsin? 
nim alışverişim yok; beni sen din. - Olüm Allahın emri. Kafa • 
le Manolya hanını. Mumaileyha · mı kıtır krtır keseceklerini bilsem 
dan bahs açmıştık. İsmini sorma benden yana la! .. 
fakat milleti senin milletinden - Yani irgenirsin, içemezsin 
Sana çok müşabeheti var. Boyu ha! 
bOBU, sima ve endamı,. eda ve rif· - "Ensesine vurarak:) şu kel· 
tan, dili, hülasa çok noktası hayli leyi veririm, dediğine yanaşa • 
müşabin fakat sakın sözüme da . marn ! 1 

nlma. Nerede o, nerede sen? .. A· Takuk, eliyle: (Tuzlayım da 
rada karlı dağlar var. kokma) i~aretini )aptıktan sonra 

İcadiyeli, Manolya'ya nımo:- masanın üstünde duran, içinde 
diyorc!u ki: ikı parmak bıra bulunan bardağı 

- Bu 1>3.:~ maşa değil; pa.~a kapar kapmaz, sıçravıp Dana'nm 
Paskaly8 mevsimi ise bile paşanın 1mıfötür:crinde11 ağzına okuvei'di ve birayı bo~1ı

Baksana sırtındaki elbiseye, bit tı: 

ALMANYA ŞARKTA y AYILACAK ra, bu mesele ile yeniden mesgul 
YER ARIYACAK olmıya ba.~ladığı tesirini vermek-

Paris, 3 (A.A.) - SalAhiyetll tedir. Fransa, Akdenizde çıkacak 

pazan malr. Hem dc.ı kafaca dan - O rlf' ~se ir ~akma dişli E • 
galağın büyüğü... hemin ·ı .~ m, ·al:ı bardağım ! .. 

ftlahfeıter, AJmanyanın, garp ve şark olan yeni kanşrklıklarla zecri ted. Yunanistan bu münasi· 
hudutlan arasında bir fark tesls et. b .. } d rf t k · · 

ır er en sa mazar e me s1z n b ti 
1 

k · 
inek ta.uvvuronu a~ık~a gösterdlffnf "d h k b"l ~· . e e gumur a çe ıyor 
liyJemektedirler. yem en sa neye çı a ı ecegını Artık ikisi de ala•rı tutturmu.~ 

Bu mahf eller, Almanyanın, Ren sanmald . .adır. 
ınıntakasında yapacağı tahkimat sa . HABE$1ST AN MiLLETLER CE
:resinde kendi.löJlni bir Fran.cuz - lngl • MIYETINDEN NELER iSTiYOR? 
liz mUdaha1esine karşı muhafaza al . Cenevre, 3 (A.A.) _ Paristc· 
tına aldıktan sonra orta Te şarki Av- k" H b 1 · · ııırıı tl · 
l"upada yayılacak sahalar arayaeafl. .ı a. eş c çısı, .. n ı e er cemıy('. 
nı ilave etmektedirler. tıne bır nota gondercrek, İtalva-

lNGtT,TERE ALMANY ADAN ya ka~ı d{lha enerjik bir vaziy~t 
SORUYOR takmılmasım istemiştir. 

Londra, 3, (A.A.) - Dün B. Eden Habeş hükumeti. Milletler <'r· 
ile yapmış oldufu bir mülakat esna. miyetine a~ağıdaki dilekleri bil . 
Rında B. Von Ribbentl'op'a sorulan ,Jimlekt a· . . 
lftuhtelif sualler sırf İngiltere hUktl. e 1.~ • • • 
illetinin Alman muhtırası hakkında 1 - Muteadciıt defalar ıste • 
bir hilkUm vermeden en-el gözönUn- nilmiş olı:ın mali ~·arrımm tr~rii 
de tutması Ibım relen mülahazaları 2 - Habeşistana silah nakline 
töstermek i5fn sorulmuştur engel olan hütiin rnan1Jerin k:ı1 • 

lngntzlerin baılıea sualleri şun · dınlması. 

!ardır: 3 - Milletler cemi~1eti niz:ım. 
Kıtaat kelimesinin manası nedir? 

Bu mes:ında a!-!ker olmıyan km.·"r,tler namesinin 1 G ncr madde~i nıııci -
le ha\·a kuvvetleri dahli midir? hince tatbik edilen zecti tedhirlcı· 

AJmanyanın müs~mleke hususur rin ~irln0fümdirilmesi, 

Paskala mevsiminin başlaması Uzc· 
rine yumurta piyasasında bir canlılık 
başlamıştır. Yunanistandan bir çok 
firmalar mühim miktarda yumurta 
almak istemektedirler. Yunanistanın 

yumurta işleri ancak 15 nisana kadar 
sürecektir. Bundan sonra ihracatçılar 
tekrar İspanya piyasa.ama dönecekler
dir. 

İspanyaya şimdiye kadar 7-8 bin 
kental yumurta gönderilmiş bulun -
maktadır. Halbuki verilen kontenja -
na göre 50 bin kental gönderilmesi 
lazım gelmektedir. Geri kıaımlann 

gönderilmesine çok yakında ba§)ana -
cağı umulmaktadır. 

1 el - Av iv Serqisi 

"' 
~idiyorlardL Ma.~uka, canan, mu 
maileyha derkPn Angoliki g-ene 
fışıkının niha.nhanesine girmiş, 
kalbinin yarasını kanatmış, çene
sini de kilitlemişti. 

Hacı düşünceye dahnrşh. İçin
den Art.in'a küfürü veriştiriyor . 
du. (Beni aldattı. Kendi keyfet 
mek için bu dolabı buldu. Angeli 
ki burada ne gezer. Fazla rlurmı 
ya mahal yok, bir an evvel bura· 
dan basıp gitmeli!) diyordu. 

Artin, sakallının içinden pa -
zarlık yürüttüğünü anladr. Gelip 
yanına oturdu. Kolunu omuzuna 
dolayıp kulağına sokuldu: 

Tel - Aviv sergisine gönderilecek - Zatın, bu gibi aeyoğlu zevl~ 
eşyaların hazırlanmış bulunduğu ya- hanelerinin dalaveresine pek agah 
zılmıştı. Bu nUmune bugiln yarın gön· değilsin. Bazı cebidelikler vardır 
derilecektir. Bir kaç gün önce de yaz. ki bo·· le l 1" ı B" "k· 
dığı ·hı TU k fi 12...... Ba Y yeı- ere ge ır er. ır ı ' 

mız gı r o s .&.ID9Aan1 y . b' ·...ı. k d" 
Mecdet de sergiye gidecek Türk pav- şışe ıra getırıere , ıl şaka~ı, el 
yonunu açacaktrr. ' şakası ile kanaat edip, (Bu kızları 

daki müsavat talebini ortaya atmak 4 - Harn hukukunun Ye bey. 
için makul bir dene keJfmelerfnln ne}milel ~ 1n1a~malarm say1lm:ı.~r 
l'ftana.<11 nedir? Altı ay mıdır. on iki \•e silahstz ahalinin 5istematik bir 

lf nudır?Yoksa daha nzun bir devre mi -------------
c:ekiJde imha enilnıesine mani O· 

beyenmedik, başka numaraya gi. 
delim!) diye fertiği kırarlar ... Ka· 
nlar bizi onlardan sanmağa baş -
ladı. Bak, yavR-s~n yava.,a soğuk-
18§.tılar .i maytaP. edoorlar. Manol· 

diı·? Almanya biitün müstemlekeleri. 
l\i mi yoksa bunla:·dan bazılarını m· hmmak iizcrC' ttaly:rn htikfüneti 
teri almak lstfyor? nezdinde derhal teşebbüste bulu· 

Lltvanya, Çekoslovakya ve Avus. nulması. 

YAT KLOBON BEYOCLU ŞUBE. 
SiNDE - Yat Klübün Beyoğlu ıube • 
ıinde bugün aaat 16 da bir lı:oaaerli " 
danalı çay düzcnlenmiıtir. 

Mano ~a böôifr'erini bastıra 

bastna ~Ulmekten kırılıyor. Ar -
tin : (alt1 mrn, can baza bak mü • 
diirüm. Huvardalıkta olag-andır!) 
derken Esseyid avucunu ağzına 
tıkamış, uvurtlaı·ı şiş, yüzü mos -
mor, ortada fu·ıl fırıl dönüyordu. 
A vurtlarmdakini yuttu; öğürtü • 
lere karıslk c:ps] r-r\.irledi: 

- Kenef nererlcydi be? 

Balyemez ağzından çıkan bir 
gfüle gibi salondan dışarı fırladı. 
Merdrivenin yanınc'la abdesthane • 
ye kendini dar :ıttı. 

- Oöö, ööö, ööö !.. içini boşal
tıyor, pa11ııak salıp şalıp gene ba
gı:l hagı1 kusuyor, fa.sıla verirken 
de ortalığı çınlatıyordu : 

- Müshil alacağım!.. İçmelere 
gideceğim !.. Midemi yıkataca • 
~ 1 
gım ... 

Bu kıvamet nedir diye, aşağı 
kattan Ebe madam, yardağı, hiz.. 
metçi, uşak koşuşmuşlar, yukan 
k'atlardak~ yosmalarda merdiven 
başlarma iişiişmüşlerdi. 

.CArkaaı var): 
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BÜKREŞ - J2,3S - 15,10 p!Ak ve haber 
lcr. 18: aakerl bando 19: sözler 19,15 operet 1 
pWı:lan 20: haberler. 20,15 koro. 20,40 kont. 

:!1,03 cazband, 22,45 orkestra. sfü:ler. 24 caz.! 

VARŞOVA - 19: oarkılar <Bariton piye 

no). Jt,25 kuartet. 19.40 muhtelif. 21 hafit 

muslkJ. 21,45 haberler, sözler 22 30 oen sah 

ne'cr. 23. Mucsorgskl musiki. 24,05 batlt mu 

ıılkL ı 
l\LOSKOVA - 18,80 şarkılar 19.45 pltlk 

konseri. 20 festival neşriyatı. 22 almanca e 

misyon 23,05 fraıımzca. 1 

IlERLlN - 20: muslktn skeç. 20,45 htı.b<:r 

ı r. 21,10 Valsler. 23 haberler. 23,80 "sonu 1 

• !" adlı neşriyat. 

BUDAPEŞTE - 18,30 orkestra 20,10 plAk ! 
.. :l,40 piyes. 21,45 çocuk koro..."l! """ senfonik 

1 

kons- rl. 23,30 çingene musiklal. 

ll_s_P_o __ R_.rnfı 
Jstanbut takımı 
Anado1uy a gidiyor 

Lik ve tilt maçlarından sonra hazır' 1 
!anacak bir İstanbul muhtelitinin Ko • 
caeJi, Adapazan, Bilecik, Eski§ehir, An
kara_, Sivas, Kaysc.rl, Samsun, Konya, 
Çukurova, Mensin, Adana, İzmir ve Af
yon. gitmeleri ve bu ıehirlerimizin ta• 
Jamlarile kaI1Jlaımalarına karar veril • 
mittir. Bu temaslann çok faydalı neti. 
celer vereceği muhakkaktrr. 

Fenerbalıçe An karada 

BORSA 
3 4 935 

Hlzalannda yıldn işan'tll ulıullaı, Clzc 
rtnde mııamt'll' ıônmlt>rdlr Rakamlar 
oınat 12 de kapanq utıı fl.yaUan 111. 

P A R A l A R 
• Londnı 
• Nevyork 
• Parfı 
* Mlllnc 
• BrUlu!e! 
* AUna 
• Oenevr• 
• Sofya 

r,23 
126 -
t87 -
I~ -

t» -t• . 
.,ıb -
24 -

• A mste~ıını ..,'li • • 
• Praıt Wb -
• ~tokholm 

•Viyana 
• Madrtd 
* Berıtn 
• Vareova 
• Budapeşte 
*Bllk~ 

• Bel~rad 
• Yoknname 
* Allm 
• Bıı.nknot 

ÇEKLER 
• Lon<lra ~.~.7b • \'lyanıı 
• Nevyorlc ı WliO • Mndrld 
• Pıırte u!..06 • Berllrı 
• Mlllnc t0011!~ • Varşova 
• Brtlk~• t 7u • Buda~te 
• A tlM ...ıi .ı~~.) ~ Bt1kret 
• Cenevre ıı 111u:ı • Beıgn.o 
• Sofya ~ 23ö11 * Yokoham• 
* Amsterdam ı t';'Otı • t.:011kova 
• Prnğ 1\1 :?f.19.'ı " Stokholm 

ESHAM 

to ıunk&Bı toSO rramva1 
•Anadolu ~!-141 Ç'lmeııto 

Kc:fl 1:! 12lı nuyon Del 
Şlr Hayrty lbOlll Şark Del 

• Merkez Banlc ı-;4~ Balya 

~!. -

1'1 -
Sj 

24 -
ta -
1:$ -

~
~ 

1171 
2H6 -

l.:!Hll 
bS'l 
l 9i6 
121 
1 !11711 

hJb~ ts 
-i.!9280 
• n:ıl!lı 

2-!SS 
"usa 

.ı.1.tı 

ıooo 
ı.uı 

J(J) 

ıoo 

U. Slgortıı lll Şark m. ecza ıoo 

Ponomont.J .,oo reıeton ım 

stlkrazıar Tahv.Uer 
• 1933 T .Bor l ı!!;I ılb e:ıektrtk 

• • • n ı>.1 91 rramva.1 
• • .. m .ı-J «ı ttıtıum 

lsttk.Dahll1 V. :ıo • Anadolu 1 
ErgenJ latlk ıS 00 • Anadolu O 
t92A A Ilı! l[)lll Anadolu m 

• S. Erzurum :ı.'.> • MUmrl'8!.J A 
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12.8:> 
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48aı 

Fenerbahçe takımımız iki maç yap • 
mak üzere dün akşamki trenle Anka .ı•--··------------: 
raya hareket etmi§tİr. Zahıre satışı il 

Bu haftaki maçlar 
Yann Fener stadında Kasımpaşa -

Anadoluhisan, Eyüp - Hilal, Şeref 
~tadında Karagümrük - Doğanspor. 
Süleymaniye - Anadolu, Be§ikta§ -
Tonkapı, Taksimde Altınordu - Bey • 
Ie·bevi, Güne§ - Vefa, Galatasaray -
•st-:-bul"pOr maçları yapılacaktır. 

Yünlü Dokuma 
Fabrikası 

B0Y0l(DERE ÇAYIR! 

:r.üyükdercdeki Aera Ekspreso tay
~ ar:: şirketi hükumete geçtiğinden bu -
rada yeni "'e daha büyük tesisat yapı!· 

bıaoboJ tJcaret H mlılre bonıumcta dwı 
mua.wele ıöreo (kllo) ma&dclelerı 

Ne~: 

Buğday (yumapk) 

.. (ıert) 

n (kızılc.aV 

Kf. P. 
En .. 

Kf. P. 
En çolı 

7:J.O 
6,22 

4 
5,22 

75,26 
68,10 

54 

T k • Curn11rteai PA7.AR 
8 Vlm 4 Nisan 3 Nisan ' 

======112 Muha..-cm f J ~uharerıı 

GUD dotufu 
uun tıa~ 
8abah namazı 
Oğle ııanıazı 

l kindi namazı 
Akşam ııamıszı 

Yatsı nama.ı:ı 

tmaak 
\'ılın geçen gunıcrı 
Yılın kalan gilnlerl 

6 4)\ 
18 .. ~3 
s .~o 

12 rs 
t~.5-
18,!i3 
19~9 
4.0' 

94 
271 

644 
18.~4 
530 

1220 
ı 5.5.i 
;S.M 
19 :;9 
40~ 

95 
2 o 

Almt n;a'da 
MÜHENDiS MEKTEPLERi 

liıımı---- Fıo;1ra"' ..,,,, •• ı 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki haıtaneıi clahiliy~ 

müteha11111 

1 
~ 

ı 
t 
1 

Uilcli t~Otüf aparumam saat 4 • 7 r 

kadar telefon: 22459 

Parasız 
Doktor! 

'ier gün neşrettiği
miz kuponları 

toplaqınız 
KURUN okuyuculanna yeni bi. 

hizmette bulunuyor: Parasız mua 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs• 
küdar taraflarında haftada birer güı 
KURUN okuyucularını parasız mu 
ayene etmeye hazırdırlar. Bundan is
tifade etmek i_çin sadece KURU?\ 
okuyucusu olmak ve ne§rettiği 
miz kuponları kesip biriktirmek 
kilidir. Yedi kupon bir defa muaye 
ne için yetecektir. Kuponlanmızı he
men kesip biriktiriniz. 
MUAYENE YERLERi VE CUN. 

LERI 
İstanbul için muayene yeri KU . 

RUN idarehanesidir. İstanbul tara 
hnda oturan okuyueularımu:, Anka. 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya 
nında ••v AKIT" kiltüphanesine mü 
racaatla biriktirdikleri kuponlardaı • 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• ~ 1 l 
Jilerine bir vesika verilecek ve bu ve. l j~ . 
o;ikayı alanlar pazartesi gUnleri öğ '. 
leden ıonra saat 14 den yirmiye ka ıi. 
tar kiitüphanenin üstllnde KURU]'; : 
· darehanesinde doktorumuza kendi ı .. l 
lerini muayene ettirebileceklerdir. 

1: 
OSKODARDA i. 

OskUdar için muayene yerimiz tJs • 
1cüdarda Ahmediyede eczane yanın : 
:lald 20 numaralı evdir. Usküdarl ı • 
.,kuyuculanmız da cumartesi günle 
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka 
dar yedi kuponla birlikte bu adrest 
;iderlenıe KURUN doktorunu ken 
dllerlni muayeneye amade bulacak
lardrr. 

Bugün cumartesi olduğu için Us
küdarda ilk muayene bugün yapıla· 

• caktır. 
RADYOLOJIK VE OPERA TIK 

MUAYENELER 

Doktorlamnız tarafından muay· 
yen gUnlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
ycnelere ihtiyaç basıl olduğu görül
Jüğünden bu ihtiyaçlann da temi. 
ni için doktorumuz bazı mes'ektaş 

larile görU§mUttür. Ve neticede has 
talardan Şitlideki Şifa Yurduna ve 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartımanında Röntken mü. 
tehıssıaı Bay Kamilin muayeneha 
nesine müraccıat edeceklere azami 
tenzilat ve teshilit gösterilmesi 
kararla~tmlmr~tır; ancak bunun. i. 
çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu mUesseselere hitaben bir tezkere 
-ılrr.ak lazımdır. 

Doktorlarımız isti.yenlerin tansi • 
yonuna da bakacakları ~ibi Bclso 
ğukluğundan, kulak hastalıklarında .. 
şikAyetleri olanların da temin edi • 
\en mütehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka 
bilinde muayyen günlerde parası:r 
muaycneleri de kararlaştmlmı~tır. 

KUPONLAR 
Kuponların neşri devam edecek • 

tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 
rasına ria:ret etme,·e zaruret yoktur 
Tarih aırau ne olursa olsun yedi ku
pon gösteren her okuyucu bir ken 
muayene edilmek hakkını kazanmı: 
demektir. Bu itibarla kupon biriktir 
memiş ohm okuyucularımız istedik 
teri günden itibarf'n )tupon biriktirr• 

'ıilirler. 
Beyoğlu ve Kadıköy okuyucuları-

mız için temin etmek üzere bulundu 
ğumuz muayene yerlerini. muayen r 
1tünlerile beraber yakında ilan ede 

.:c,:!iz. 

i~"p;~~;.-;"-1 
1 

; 

. . . . . . . . 

Propaganda 
bürosundan 

1 - Propaganda servisimizin is
tanbulda ve Türkiyenin her yönün. 
de olduğu gibi Avrupar.ın belli baş
h merkezlerinde de iyi tutulmuş 
gündelik, haftalık, on beş günlük, 
aylık neşir vasıtalarile bağlamıı var· 
dır. İstiyenlere reklam şeklini büro
muz hazırlar ve bunların uygun 
şartlarla neşrini temin eder . 

2 - İstanbul belediyesi sının i . 
~inde her türlü afiş. tabela ve her 
türlü elektriklı ve elektriksiz ıck 
lam vasıtalan büromuzun elindedir: 
bütün müesseseler. bankalaı ve tı 
caret evleri bu gibi yiiytm ve rek -
lam vasıtalarından faydalanmak is· 
tedikleri halde bize haber vermeli 
dirler. Hiç bir karşılık aranmadan 
her türlü izahat verilir; isteninJe 
mütehassıs memurlarımız yerlerine 
kadar gelir. 

3 - Propaganda büromuz ken· 
di posta kutuları vasrtasile ce-.dplı 
ilanlar kabul eder. 

4 - Propaganda servisimiz Av· 
ruparu.l her tarafından memleA:etı· 
miı:e ve memleketimizden Avr'-lpa
nın her yanına karşılıklı çalııır, ha 
her alma teşkilatı kurmuştur. Ti • 
caret işleri üzerine her türlü istih
baratı ehven ücret karşılığı temin 
eder • 

5 - Propaganda servisimiz her tür• 
lü kli,e, afiş, tabela resimlerini ter· 
tip ve tanzim ettinneği en elveritH 
fiatlarla üzerine alır. 
6 - Propaganda servisimizin elin· 

deki neşir vasıtalarında açtığı kü
çük ilan ıütunlanndan istifade edi· 
niz. Bu ilanlar yok bahasına yapı• 
lacak ve işçi arayanlarla işçi iJSnlan 
meccanen ne tedilecektit. 

Ev. apartıman, mağaza. dQkkan 
alım ve satımları veya bunların ki
ralanması gibi ihtiyaçlara ait, fakat 
ticari mahiyette olmiyan illnLula 
işçi arayanlann, iş istivenlerin oto
mobil. radyo ve saire alm~k veya 
satmak istiyenlcrin ilanları küçük i-
lanlar kısmına girebilir. 

7 - Evinin ön veya caddeden gö · : 
: 
i 
: : • 

YAZI GUZEL GEÇiRMEK 

Çamlrcanın en güzel yerinde cihan • 
şümQl fstanbulun panoramasile bütün 
bir yazı başbaşa ve sakin geçirmek, su 
ve havasından istifade t"tmek isterseniz; 
mükemmel kiralık bir köıık vardır. Tut
mak arzu edenlerin VA KIT pronagan
da servisine "köşk" işaretil" mü .. "caat 
etmeleri. (P. 121) 

ÇOCUK BAKMAK 

Tecrübeli bir anne çocuklara bcık • 
mak için çocuk anyor. Çocuklarına 

baktırmak istiyenlerin: Beylerbeyi A • 
raba meydanında numara 14 de bayan 
Giiler'e müracaatı rica olunur. (P. 120) 

Kimyevi bir mahlulün Türkiyede 
imalini deruhte ederek. 

PARA KAZANMAK 

İstiyenlerin mektupla "V AKIT" evi 
propaganda servisine müracaatları rica 
olunur. (P. 117) 

POSTA PULU MERAKLILARINA 

Almanyada bir pul kolleksiyoncusu 
ile posta pulları mübadele etmek isti • 
yenlerin mektupla adreslerini "VA • 
KIT" evi propaganda servisine .. Pos • 

. ta putu·• rümuzu ile bildirmeleri rica 
olunur. (P. 119) 

ALMAN BAYAN 
Her nevi eli§leri dersleri öğled~rı ev

vel vermeğe hazırdır. "Elişleri" işare • 
tile "'V AKIT" evi propaganda servisi • 
ne müracaat edilmesi rica olunur. 

(P. l 18) 

·~ ..................... . 
O enizyoJları 

1$LETMESi 
Acenteleri: Kara köy - Köprüba:j 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

1141••• Han telefor.: 22740 __ ,,, 

1rabzon Posatıarı 
Pazar 12 de, Sah, 

=Perşembe15 ~ 

lzmir Sür'at Postaları 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postaları 
Sal~ Perıembe 10 da Kalkarla,. 

Diğer Posiiııar 
Bartın 

lzmit 

- Cumartesi, 

Çar~amba 18 de. 

- Pazar, Sah, Per 

ıembe Cuma 9 
30 da 

Mudanya - Pazar, Salı, Per· 

ıembe Cuma 9 da 

Bandırma - Pazartesi . Sah 
Çarşamba , Per· 

!embe Cumartesi 

21 de. 
Karabiga - Salı, Cuma 19 da 

lmroz -· Pazar, 15 de 

Ayvalık - Sah, Cuma 19 da 

TRABZON ve MERSiN posta 
larına kalkıt günler· yük ahn 

maz. (1767) 

Kocaeli Viliyetiden: 
Gebzede İn§a edilecek 0 1225 !ira 64 kuruı,, keıif bedelli Anibal 

anıtı Nisanın 21 inci Salı günü saat 15 de Vilayet Makamır.da 
açık eksiltme suretile ihale edilecektir. Muvakkat teminatı "91 l;ra 

92 kuruştur ... Eksiltmeye girecekleiİn fenni liyakat vesikası tÖdf'rme

si ·ve böyle bir vesikas: olmıyanlann da ihale tarihinden en az ~ gürı 
evvel Kocaeli Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek fenni ehliyPI ve• 

'\İkası almaları lazımdır tstekrl ., rin teminatları ile ve Ticaret Odası 
~<ayıt vesikası ile birlikte mezkur gün ve saatte Vilayet Makamına, 
şartname ve ke .. ifnamesini görmek isteyenlerin Öe Nafia Müdürlü&ü· 

ne müracaat eylemeleri "1761,, 

Akav Direktörlü '?ünden: 
ması düşünülmekte idi. Bunun için de ---------------- İ Muoqene kuponu İskeleler temiratı için muhtelif eb'atta (62,11) m e tre mik'abı çı· . 
trcsftaki çayırlardan bir kısmının istim- .. ::::ı:::::::::::::::::2::::::::::1::ı:smm:::1119 · · b" ·k "'alı çam kerestesi açık eksiltme ile ıatın alınacaktır. ! 'ıalesi 6 Nisafl 

P- • Bu kupondan yedisını m • _ 
ı.:ı:i mevzuu bahsoluy~rdu. Hükl'ımet :: Dr fr ehmel Ali H tirenokuyucumuıKURUN. dok 936 Pazaılesi günü ıaat on dörtte Galatııda fdare merkezinde şef· 
bu çayırlan, yanan adlıye sarayı arsa - ;; • =· 1 d 
sile mübadele ederek beediyeden alma- ii 13evliu~ mütehassısı İi 1 toruna kendini parasıı mu<!vt ler encümeninde yapı acaktır. Şntnamesi hergün levazım tefliğin e 

'-d 1 d •- :: · :: ne ettirebilir 

1 
'Tvr~lehilir. 

yı mUnasip görmüştür. Müu~ ee e KC-li.,';':'.ııhı•..,ı · t-mııınnıı .ıan lt"I : 21~1~:: : 
nan kıymete gtsre fark olursa borçlu ka- .... :u::uma:ıur•PI 11 , , -~ ._.·.·· .. ·· .. ··.··.··_.. ... ·· .. ··•··•·••·••·•·· ..... ··•·••·••·· ......... ··•··•·· .. ·.= _. İsteklilerin ~-r 7,5 muvakkat pey .akçalar:le yazılı vakitte Encürne· 
Jacak taraf bu farkı ödeyecektir. 1 1 ' 'ne gelmeleri. (1658). 

lı 
lı 

1 
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Kocaeli Halk B.ankası Türk Anonim Şirketinin 31 Birinci Kanun 935 
senesi Bilançosu 

AKTiF 

KASA MEVCU1'U 
Banko not 
Güm il§ 
1'faklık 

BAIWKALARDAK1MEVDUAT 
E~ f\M TAHVtLAT 

14569 
680 
48,28 

TUCCAR! SENETLER cttZDANI 
Vadesine üç ay kalan 

AVANSLAR 
Bo?!&da Kote O lmıyan Esham tahvillt K. 
Emtia ve vesaik üzerine av.anslar 

IlORÇLU CARI HESAPLAR 
Açık Kı·edi 

KefalP.t Mukabili Teminatlı 
MUHTELiF BORÇLULAR 
MUVAKKAT HESAPLAR 
MENKULLER 

JCasakar 
Mefruşat 

GA YRt MF:NKTJLtER 
NAZD4 HESAPLAR 

6t0 
1088 

Berayı ~sil tevdi olunan senedat cüzdanı 
DFALETDEN DOLAYI BORÇLUI~AR 
ır&RBUNAT lılUKA.BtLl lKRAZAT 

TL 

15192 
25791 
4720 

98908 

880 
15021 

511 
24869 
8870 

10960 

1728 
2480 

86317 
80471 

799 

278018 

Kr. 

28 
89 
00 

74 

00 
16 

00 
00 
83 
82 

0() 

58 

63 
50 
00 -94 -

SERMAYE 
1HT1Y ATLA.R 

Aksiyon 
Nizami Nakit 

MEVDUAT 
Cari hesapMır 

TASARRUF SArDIGI 
lbi'azında 
Altı ay ve daha 

• 

4720 
7604,58 

16815,15 

fazla ihharlı 13814,04 
Vadeli Mevduat 4624,00 

MUHTELiF ALACAKLILAR 
MUVAKKAT HESAPLAR 
E?tılANAT HESAm 
T AHS1S EDiLMİŞ KARŞILIKT ,AR 
TALEP OLUNMAMIŞ.TEMETTU YE KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 

Ta~n olunacak senet mudileri 
KEFAIEl'DEN DOLAYI BORÇLULAR 
SAFı KAR 

M.JIMip, ~. Mürakıp 

PASiF 
TL. 

ıouooo 

12324 

47758 

34753 
2034 
2569 
125 

2111 
1183 

35317 
80471 
7369 

279011 

Kr. 
00 

58 

96 

19 
"63 
79 
00 
17 
10 

63 
50 
89 

-

S tışım ız vereslyedlr 1 

Dikkat: 
l&taabul 3 Dnctl Jcra Memurloğulidaa c 

Emniyet Sandığına 
.... lrapa Şelrerci Hacı Bekir kartı aında TUrk elbise depo111nda aradıpu 
~ ft ecnebi kumlflar hazır ve ıımar lamı elbiaeler, palto, pardesiller, çocu• 
..... eri •u.ı fiyatla bulunu!'u%. Yeni çeşitler ıelmlftlr. 

l(lu.,amız Sirkeci tramvay durak 20 
"umaradadır. Fırsattan istifada adınla. 

(l ... ) 

lstanbul iskan direktörlüğünden: 

• 280 lira •ukabilinde birinci derecede ipotekli olup para,a pwilme. 
ıine karar verilen ve tamamına 1200 lira kıymet takdir edilen k*· 
ıımpeıacla Bedrettin mahallesinde Aynı Alibaba sokağmda eıki Z3 
yeni 22 numaralarla murakkam bahçeli bir ahıap hane tamamı açık 
arttırmaya vazeclilmıttir. 

Arttırma peıindir. Arttırmaya iıtirlk ecfecek müıten-ıertn ~ymett 
muhammenenin <j'o 7,5 niıbetiDde peJ akçeei veya inillt t.ir bank•nın 
teminat mektubuau hamil olmalarıicap eder. Müterakiıp Yergi. tann• 

1 730 metre mik'abı bam laf intaat J•t l't. teavirb&- Ye ~f borçlan laorılup aittir, ~~ .p.r.tnamui 
llıaiı vaziyette teılim ıuretiyle alınacakbr. Haltl " bald1tt tabledtrl ~izi 20. 4. 9361.farihine müsadif p.arteıi stlnü Dairede mahafft-ınahr.usu· 

Tqa aid tartname, İllf&&t yerleriJle ... ı. cet..ll•h Çotlu lak&n tolUktM •• bUtGil ~ Wırür. na talik edllecelttlr. Birinci artmmuı 5. 5 938 tarihine müsadif salı 
-mluiundan Tekirdal, Edirne, Kırldanll, latanW lakla Oltelı • lımi1te t:li/ılıat günü dairemizde ıaat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttır• 
•tülderinden ıZSriilebilir. -------------- mada Wel, ka)meti muhammenenln % 71 ini buldap takdirde üıte 

Y&zde 7edı buçuk muTakkat teminat tutan I019 Hıailo. Tan,ı.. ....... lcladl ........ ....-. bırakılır. Abl takdirde ıoa arttırmanın teabhilclü baki kalmak üzere 
elb 10/Nilan/938 Cuma ıGnfl aaat 14 a. Çatla Je.,.....h..... 1111••: 1 arttırma oa Ht gün daha temdit edilerek 20. 5. 931 tarihine müıadif 

tetelddl lakin mUbayaaJcomiıyoauna milraaatlart. "im,. llahktmtaln HG'•t ..,.ı. ~abe Çal'f&ID~ ıl_DI laat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci art• 

ı:, l•t•nbul V•lllfıar DlteM~lll ~ıi~ı~ •o::, : 
1

] 

Deleri Pey parası 
li K. L. K. 

2400 00 180 00 Enku: l - Binanın ihtiva ettiii yer 
Z - Enkaz sekil ., ....... calc 
3 - Muayyen m&dtlet wfmcla En. 
kazm kaldmlacaldb tiehldd etı 
mek üzere kıymetla ,a.d• - niıı 
betinde .,..... t..lnit ...... ya• 
bnlacalmr. 

Sultanahm~dd~ Fira• lla ftıahalleain•• TleaNllaaat eolııllftlda ev~ 
~elce Alemdar Nalaiyeıinin itial ettiii biti& edMltM Wtll.. Mdel 
....._fık slrülmedlfiıtden paıarlık ıut*lll• iablMildıt. lıtôlU•rid 
10. 4. 936 Cuına günü taat oöbefte Mahl&l&t 1ıaı .. 1u ,.ı.ıletl. 

(1713) 

1 - SultallHlim, Kltip Muılahaddin. Ce1*11.atı .... linlla 11 
la:rılı cami barlminde iki oda. 

2 - Cihali, Oakübi tbahalle ye caddalncle • ..,Jı t.iralra oda. 
3 - Daya ha tün, Küçük yedi banın clltdUnall bbnda t t e&ydı oda, 
4 -- Çakmakçdarcll SiiribilllG hantn lllt lratmtla 1 liftb oda. 

YU.rda yazılı ln&haller 131 seneti Mayiı nihayetine bdar kirayl 
._.imek Uzere arttırmaları uzltrlftlı9tır. lateklUet f/Nlun/ 936 Salı 
llnG aat onbete kadar lıtanhl taltflar Bı111&14Urlllfünde aka· 

.._t kalemine ıelmelerl. ( 1764) 

[ ___ , __ ı._t_a_n_bu __ t~8~e~'ıe~d~·i_;_~_•~' ~ı·~'~n_t~_r_ı ___ l
1 

leh• metre murabbaına 8 lira deler biç:len Ayvanıarayda koru· 
~ Mehmet Çelebi mahallesinde Ayvansaray caddeıinde lZ metre 
aa iantimetre murabbaında kulei zemin yeri aatılmaı. tiaer• açık 
"1brmara konulmuftur Şartnamesi levazım müdürlüfünde görülür. 
~- r,. sirmek ist•r~n!et- 772 kunıtluk muvakbt temil\at mak· 
~ v.;a mekhahile beraber 20 '4 1936 Pa•attetl lilllU tillt 11 ile la
.... encllmende bulunmalıdır. "B.,, "178-1,, 

bdbt Jllnhn tarıtfından <lalataMr•y tırma Deticaintle en çolı arttıranm tlttibide bırakılacaktır. 2004 nu· 
M•lstı ~ yamndaıd apar- maralı icra Te lffu kaanunuı, 126incl maddeaine teyfikan haklan ta· 
tlmaada Mo. 4 otutan ve halen llJaınet- pu alcillerile eaWt ohmJu ipotekli alacaklarla difer alikada.ranın .. -...uı laahuıan Vehbi, •e Aaaı ·ve irtifak hakla .ahlplerinin lna haklarını ve huıuıile faiz ve muari• 
taıya aleyhine açılan liradan 96 lira .. f e dair olan iddial·-ı ı••- a.......ı•ı d "tı·ba e 20 ·· f d latalı ........... dola .ı da ... ... ... 1llrl n en ı r n gun zar m a eıvra• 
mahkemeye verilen ıııuı!:v~le::r: • k~ *ltbltelerlle blrlllde Daiteml8e bildirmeleri lizımdır. Aksi tak· 
taJanru ink.rlart fWln~e iıtiktaplahnm dırde laaklan tapu ıicillerile •bit olmıyanlar •llt bedelinin ,_,ı.,.. 
lcraıı flln ,.ımeleri. ve gelmedikleri 1DM1Ddan harif kalırlar. Müt•raklm Yergi, teıtYİriye Ye ta.._lfi~ 
takdirde ihU.ttftldf l\ddolunacaklatına ibaret olan Belediye rututmı Ye Vakıf lcareıi ile 20 ıenelilr valttf ~ 
dair mbameleli CIYaP brannm yİrnıi resi taYlıi bedeli milıayecleden ten dl olunur Daha fazla ma16mat al-
tnn fuı1a De IWlen "bligat icra&ml k • t" 1 • 34 103 1 d kara .. .Jt_ • ma ıı ıyen enn · numara ı oında mevcut ewak ve mahallen 

r vıı::ıumlt ve ntuhalaemeıı 1-~ h . takd" • • __ ,_,. 
t36 saat oba bttaktlnnı olduğundan. iti- acız ye ırı ıuymet raporunu ıörüp anlayacaJUan Uin oluma'. 

tazla tavin olunan t'ilnde mahkente1•e (1770~ 
te1medik1erl t;ılrdftde vakiatan kibut 
ftmlR taVtla ı:almdtn ~ıvap kar~rınırt 

febl;&; m•kat+t•"• ır,_ı ... n1 ... l\k ilzerd l " 
ıtn olunur. (V. No. 14898) 

Beyeğlu Vakıffar .. 
Direktirlv ğünden: 

Kaaunpqa Gazi Üaianpe .. 
kayık iıkeleaiade 23 numaralı 
dükin. 

Kira müddeti: 31/Mayıı/937 
ıonuna bdar. Yukarıda -bulundu
lu yerle numarası yazılı ~akıf 
dükkan kiraya verilmek üzere a
çık arttırmaya konulmuıtur. lıtek
lilerin 8 /Niaan1936 Çarıamba gii
nü ıaat 14 de Beyoilu Vakıflar 
Direktörlüğü Akarat Kalemine 
ıelmelert. (1637) 

ZA Yt - Beyoğlu on aekiiincl ilk 
meltepttn atdıfım t•hadetnameyf ıa • 
yl ettlm. Yenlıini alacağımdan eskisi • 
nln hUkmU y~ktur. (V. No. 14888) 

84 Oanıan 

Şirketi _Hayriyed en: 
4 piaan l 936 tarihinden itibaren cumarteıi ve pazar günleri 7-.P. 

lacak araha vapunı seferleri: 

CUMARTESi GONLERI: 
Oalriidarclan : 8,25 13,30 17,00 l~,50 19,iO 
Kabata1 : 8,45 13,45 11,15 19,41 
Sirkeci : 9,0S 
Sirkecide!k : 9,30 
Kabataf ı 9,50 14,00 17,30 
Oıküdar : 10,to 14 15 17 45 , , 

PAZAR GÜNLERi: 

18,10 
18,15 
18.30 
18,45 

20,00 
20,15 

Osküdardan Kabilafa Kabatattan 0*'1düa 
S. D. 

8 
10 
13 
17 
19 

30 
00 
30 
00 
3t 

S. D. 

9 
10 
14 
17 
20 

00 
30 
00 
30 
00 

Fiatlarda fnkallde tenıilıit: s:..- omrneltillerinden: 
Yalnız gldlt için 150 kurut yerine 100, 
Cidit ve ıelit İçin 2SO ,, ,, tSô ktı"lf ~ 



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık e aylık 3281! 110 

llemlekethnncte Tiki .. 
Yabancı yerlere 13Mı 720 400 lMı 
Poeta birliğine l 

180 950 5()(, 180 gtrrnlyen yerlere{ 

rürktyenlD her posta merkezlnd~ KURUN'a anone yazılır 

YAZI VE YONETIM YERJ: 

r..t&nbul, Ankara Cacldeal. (VAJU'I yurdu) 

Telefon pcıare: 243i0 
l Yazı l§lerh 21413 

Telgraf adresi: KURUN Ist.anbul 

Posta kıılusu No. 46 

11••1111ınııı111111ıtıııı111ıııı11111uıııııııııııu11ıııııı111111ıııııı111ıııl•P ıı11 11111 ıınıı 1111ııııııı1 111 , 11ıııııııııııı•"""""'''ıııııııııı••1 •ııııııııııııııııııııll•l4ıı11111ı 11 ıı11ıııııııııı111111ıııııı111111ıııııı111111ııııı11111111ıııı111111ııııııı11111ııııııı111111ıııııı1111111ııııı111ııııııııı111ııııııııı11ııııııııııı111ııııııııı11111ıııııııı11111ıt111111111ııııııı111111ııııı111ınt1lllll111111ııııı1ııııııı'nı11111ıı .. 

Güzellik 
ve 

Sıhhat 

tşte JOLI FAM kremlerini pud. 
rasını ve diğer güzellik müstahza· 
ratmı kullanmakla bunları kazan 
drm. 

Az bir zaman JOLI FAM 
kremlerini (gece için yağlı ve 
gündüz için yağsız) kullandıktan 
sonra, yüzümdeki siyah leke ve 
sivilcelerden eser kalmadığını 
hayretle gördüm. 

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

Hakikaten JOLI FAM güzellik 
müstahzaratmm enısali yoktur. 

Joli Fam 
(V. P. 110) 

BEYAZLANAN CiLD 

Mes'ut bir tesa
dUf netfcestnde 
bir kimyagerin 

keşfi 

SiHiRLi 
Yeni bir cevherin 

tcmasile 

Pariııli bir kimyager kazaen çıplak koluna biraz "beyaz oksijen .. dökül • 
mesi üzerine cildi beyazlatmak ve nazik .ştirmek için ani ve §Clyanr hayret 
bir keşfin meydana geleceğini tasavvur edemezdi. Bir lahzada cilddeki kırt • 
pklar, leke ve gayri saf maddeler zail olarak yerine beyaz, açık ve taze bir 
bCJere kaim oldu. 

Bunu, bir çok kadınların yüzünde tecrübe ederek, ciltlerini 3 ila S levin 
daha beyazlatıp yumuşattı. işte bu hususi bir imtiyaz olarak bu ''beyaz oksi -
jcn'' sair kıymettar cevherle beraber yeni Tokalon kremine karıştırılmıştır. 
Beyaz renkteki (yağız) Tokalon kremi, hemen cilde nüfuz ederek bütün gay • 
risaf maddeleri hal ve siyah benleri izale eder ve açık mesamatr kapatarak 
tene o ana kadar kullanılmış herhangi bir tuvalet ve güzellik müstahzannın 
veremediği yumuşaklık ve tazeliği temin eder. 

Beyaz renkteki Tokalon kremine ilave edilen bu "Beyaz Oksijen" e 
rağmen fiatı arttırılmamıştır. Hemen bugünden kullanmağa başlayınız v.: emin 
ve seri neticesini görünüz. 

M E C C A N E N - İstanbul 622 posta kutusu adresine TY-5 rümuzile 
12 kuruşluk bir posta pulu ~önderi!rli ~i takdirde derununda bir tüp gündüz 
TOKALON kremi bir tüp gece Tokalo"l kremi ve (arzu edilen renkte) bir 
kutu Tokalon pudrasını havi lüks bir kutu meccanen hediye edilecektir. 

S hhi AQızlıklar 
Siıpıranın nıkotmıni kamil en çeken A 1'"'1aıı Doktor Apostel'in en son icadı 

Satıı yera: Sultanhamam. Kebapçı karşısında !:a ib nin Seıı mag •. zaaı 

Ağızlıklar üzerinde Doktor Apoatel'in imzasına dikkat. 
Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklarınd. si. 

pari§. posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 

Ankara Ta§han tütüncü Ali Tümen 
t.rmir: Balcılarda Necip Sadık No. t 56 
Zonguldak: ;.rn tçi ::>sınan .Jtirdal 
Buru :Saatçi Nurettin ~eş" et t: lJnic1rşı 
Aydm : Gramofoncu tspartalı Mehmet 
Karı: Elektrikçi Hasan Basri. 

Eski§ehir: Şifa eczahanesi 
Adana: Rei:;oğlu Bürhaneddiıı Saatçi 
Samsun: Avni Peker Saatçı 
Trabzon: Saatçı Hakkı Kunduracılar 

\lersin:(Konya paıarı) Hüseyin Hüsnü 
Adapazarı: İsmail Batur Uzunçarşı 14 

Ademı iktidar 
ve 

Bel gevtekliğini giderir. Her 
eczaneden arayınız. 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormabin 

ZA Yf - Beyoğlu belediye şubesin • 
den almış olduğum 3-3-936 tarihli 
ce ( 249468) sayılı makbuzu zayi eyle • 
diğimden hükmü olmadığı (V. 14900) 

Lağımcı Mhmet 

S11hihi · A~TM il!! - Va kıt Mathaası 

Neıriyat Diı ektorü. Refik A. Scvcngıl 

lstanbul Yedinci İcra memurluğun _ 
dan: 

Bir borçtan dolayı merhun olup sa • 
tılmasına karar verilen santüfrüç yani 

sıkma makinesi ve ütü makinesi ve sa ·ı 
irc 9 4-936 günü saat 12-13 kadar 

•J 

HER 
YERDE 

ISRARLJ\ 
ARAYINIZ 

Tanesi 5 Kr· 
# 

ikinci artırma aurctile memur tarafd 
dan Y eıildirek Hoca hanında uulad • 
ğından talip olanların hazır bulu~ 
memuruna müracaatları ilin olUllof' 



• 

61arlen, ... lakin Ditrih değil, Trude Marlen! 
~ •••.......................................................••••.••• 
::. Dört Bir Taraftan ·:: . ••····••···•·········································•··••····••• ~ 

Kalabalık Bir Film! 
Dağ muhiti içersinde geçen vak'a

ları filmde çok kuvvetli olarak can
landırmakla tanınmış Alman artist 
lufa Trenkcr, ''Kalifornya Kayzeri,, 
lıinıli filmini tckmillemiştir. 
ic LUis Trcnker, bu filminin dışarı 
ı111nııarmı yerinde çevirmek üzere A

tllttikaya yollanmış, Kalifornyada 
~Clrdımcı üç, beş arkadaşile birlikte 
d~ işi başardıktan l50nra Almanyaya 
onmuş, filmin içeri kısımların da o -

t'ılda, studyoda çevirmişti. Geçen haf
~ 'teri kalan sahneler de filme katıl
~ lfttr Luis Trenker'in a§ağı yukan 

a Kalifornyada giriştiği işin 

bu kadar olursa, artık ... Hayli kala -
balık bir film, değil mi? 

•• 
Şarlotta Suza'yı, 1stanbulda çok · 

tandır görmüyoruz. Bu Alman yıldızı 
sesi bir kudret teşkil eden tenor Ri -
şard Tavber'in ilk filmi olan "I~a<lın
lara inanmam!,, filminde oynamıştı. 
Şarlotta Suzan'm çevirdiği en yeni 
filmler, "Cellatlar, kadınlar ve asker· 
ler,, filmi ile "Kral kaplanı,. adlı film
dir. Daha önce de bir çok film çcvir
mi§tir. 

•• 
a ışmasnun, Amerikada uyandırdı- yan renkli bir film yapılmaktadır. 

fı hayrete vaktile dokunmuştuk. Bunda yüksek ve cazip yıldız Lil Da -

Buna ilaveten, bu filmin muhtelif gover'le Volfgang Liybenayner oym -
llUletıerden artist, statisti ve figilranı yorlar. Bu erkek artist, ''Şopen,. fil -
hı mimle hassas bestekarı canlandıran
"-~ araya toplıyan filmlerden biri ol-
'4\l.ı:..·- dır. Filmin rejisörii, Rolf Hansen'dir. 

gunu not edelim. Luis Trenker'in 
~jiaörlüğijnü yaptığı, hem rol aldığı •• 
~lifornya Kayzeri,. isimli filmde "Parisli maceraperest,, adlı bir 
~~a artistler, Viktorya fon Ballas- film, Almanyada yapılıyor. Pcter Fos, 

ıle Reginald P~, Luis Gerold, Hu- Karin Hardt, Hilde fon Ştolts, Teodor 
;o~~ner, Rudolf Klayn - Rogge, Pavl Loz, bu filmde oynıyan artistlerin 
.:ırloven, Avgust Ayşhorn, Marsella başlıcalarıdır. Bu artistlerden Peter 

~banf, Valter Frank, Aleksandr Gol- Fos, Almanların çok ho§landığı bir 
lng, Berta Drevs, Hans Zeş - Ballot artisttir. Erkek artistlerden bunu ve 
~iıe Avlinger, Melani Horeşovski, Hans Albersi çok beğenirler. Bu iki

tn Shnmons, Jozc.f Raythofer, Karii sinin oynadığı filmler de daha ziyade 
'ravingırıan, Vem.er Kunig. Artistler macera filmleridir. 

~ ~ ·~ 

' ., 

Klodet Koner, bilardo mascuı 
ba§ıncla. Ba yıldız, bu oyuna pek 
merak •ardırmııtır • 

Hedda Björnson, lıkandinav 

yıldızlarınclandır. Bu l•kandinav
yalı, çok ıantimanla oynuyan bir 
yıldız olarak, tanınmııtır. 

~ .. 

• llann Knotek, "Ormanda lııı,. filminin güzel rnanuaralı bir salıneıincle • 

ı 

l•tanbulda lilm çevirmesi muhtemel olan Binni Barne•. 

!.·································································· ~ 
:. D8rt Bir Yandan :•: . •••·••·••·········•······•·•·······•···••················•···•·••• . 

Sesi Güzel Erkek ! 
"Unutma beni,, filminde rolü olan 

güzel sesli Benjamino Gigli, o filinin 
mevzuunda Magda Şnayder'le evle
nir. Bu artistin güzel sesine tutulan 
bir çok kadın, kendisile sahiden ev
lenmek hevesine kapılmıştır. Fakat, 
yaptıkları araştırmalar neticesinde, 
Benjamino Gigli'nin evli olduğunu, 
halta çocukları bulunduğunu öğren -
mişlerdir. üstelik, aile hayatında pek 
mes'ut olup, karısını boşamak niye -
tinde olmadığını da! 

Güzel sesli artistler arasında Jan 
Kipura da şimdiye değin sayısız ev -
lenme tekliflerile karşılanmıştır. La • 
kin, Jan KiRura, ayui zamanda v-" • 
hen de oldukça güzeldir. Bu itib&rlıi, 
kendisile evlenmek isteklisi olanların, 
münhasıran sesinin güzelliğini göze
terek bu yolda istek ileri sürdükleri 
iddia edilemez. Jan Kipura, kalpler ü
zerinde her iki cepheden de müessir 
oluyor, demek daha yerindedir. Hal
buki, Benjamino Gigli için böyle bir 
iddiaya girişilemez. 

Gerçi bu adam sevimlidir; lakin, 
maddi güzellik bahsinde, vaziyeti, öte
kinin vaziyetinden hayli farklıdır. Şu 
hale göre de, Benjamino Gigli'nin asıl 
sesile kalpler üzerinde müessir oldu -

ğunu kabul etmek, gerektir. . 
Şunu da ilave edelim, ki "Unutma 

beni., filmi, kendisini geniş sahada, 
şümullü olarak tanıtmakta deh§etli 
rol oynamış bir filmdir. Şimdiki halde 
o, film sahasında hep bu filmle anılı
yor. Kuvvetli teknik ve temsile daya
nan o filmle!. 

•• 
Yessi Firog isimli Alman yıldızın 

geçen haftaki sahifede bir resmini 
koymuştuk. Bu yeni yıldızın o resmi, 
"Ökse,, filmindeki bir pozunu belirti· 
yordu. Yıldızın en yeni filmi, "Cen -
nette gece nöbeti,, isimli bir filmidir. 
Peter Hage'llin rejisörlü,ğtlllü yaptığı 
bu filmde oynıyan başka kadın ar· 
tistler, lda Vilst, Georgiya Hol, 1Ize 
Filrstenberg'dir. Erkek artistlerden 
biri de, Herman Şomberg'dir. 

•• 
"Yarasa skandali,, , yeni bir Alman 

filminin adıdır. Herbert Zelpi'nin re
jisörlüğünü yaptığı bu filmde, Adela 
Zandrok, Leo Slezak, Genya Nikola· 
yeva, Erih Fiydler ve Ernst Dumke 
oynıyorlar. Filmin çevrilmesine daha 
yeni başlanmışftr. Bu filin, komedi 
havası ile beslenen bir filin olmak ilzA. 
re ha.zırlanıyor. 

Beverli Robert.in, ~evlrtliği lr.1mlertlen birinclelıi PJJZU• > 



Dil:. YAZILARI 
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- - --- g"p - - --- Güzel Sanatlar 
"Erkek,, Anlamlı Kelimeler 

"~rd., ve "Recaı. kelimelerinin •Erkek. 1 opluluk edebiyatı romncıları ·-----········-·-·--·---····-·········--·-················· .. ·· 
aözl ile mukag••••ı l Al' J R l 

"•'"1wıı Katı',, 1Q11tt fırtÇ& oldu·r (4) Ut: "ercOl .. lllflDU (erkek) n e uous ux eq 
lunı k&nmadıiı Miıleri almıyor, Ilı (merd) den ayıran ık budur. (Brkık) y • V hd t Q.!!/I k • 
fa~ olmadılı halde fança ekler veya dı IOll (1) keUme,.t tayin ve itmam e· azan. r a e " e ın 
lrelimılır katılmak ıurettlı yapılan ıs.. der. (Merd) de (d) aahlp •• faili ı&a· Aldoua Huxley'-
1im~eri fıriıl •yarak bunlan ıltttrl • terlr. Arıpsaunct. lae "ku••et ve kud • in en büyük ayı· 
yor. tıtı bu lOptte ''merd" keliıaell retln .Uje U.erinde temırldla •e tekar- ıı. u .. , __ k f u "in d rıcııı, ıuruf \I auY 
yo , a t er Um, merdUmtk, mır- rUr btdltetlnin "alelltıak,. oldulımu ıa· li l 
danı'' '6ılerl vardır. yet pınil •• ııyrt muayyen bulundu - vet ' an ayııı ça 

"Kerhcnp fuurt,. 16ptlnde lH tunu,. anlatan (1) eıemanuu b\,lluyoruz. buk bir muhar· 
"merd" ktlimeai vardır. Bwıun etimo • Kamuıun dedill blr socuta tevellüt et- rir olmasıdır. 
lojik ıekll budur: tiii autte (recW) dtnmMI de bu 1u • Her,eyi bir ob 

( ı) (2) (3) ( 4) mulden dolayıdır. jektif çabuklutu 
el + em + er + ed Not: l. - Ut kelimenin ftimoloji - ile ıörilr ve ruh 

(l) Ki: Kuvvet ve kudret bildirir. ılni alt alta yınhm: hallerini de yine 
(2) Em: Ana lrök mefhumunq U.e. Erktir: el + er + el + elr rinı alarak t•mıU eder. Merd: el + em + er + ed onları ıüıteren 
(1) &r: Ana kök mefhumunun bir Rtdllı •I + er + el + lll \&reketleri ıö · 

ıU)e t'tya uba U.erin4e temerlrU. ve te- Ana lrölrler birdir. yer del!ttlrmeler ·üp çizerek ıöı-
UrrUrikil ifade eder. Yf aondakl fır1clar bu blrlill bosacak l erir. Yalnız ,bu 

( 4) Bch Bu teınerkU. kendi ile • derecede dell1cllr. r,5rdüiü ve anla 
rtndı vaJıl. otan Nhlp n fılll ıhttrlr. Not: 2. - (Rec:Ul) Un cemi .,rical" lıiı ıeyler üze -

KAOS 
Stratoner'tl• .am:J., 6aılatl11 
V anlıyor umlılılılar .. 
AailJi, at .. lınlılalıltmn lam, 
Kara runmcuaJa ydtlıa dualın .. 

Cha - o.: 
Ola ••)'yarelerin airtlen mesan.: 

V arlılıta maddeler; bahar miycunıo. •• 
Haua lıortumltmntla; lmnlcun •°'an lıiilla1 
bofayor ltartallan •• 
ll•8lenmiyor molelıüller. 
rerlıipler viirlidül •. Bal yapmı70r an/. 
Arlfılı ,a111mıyor buna protopl.,,.,,Jıu 1 •• 

Ayrılmıyor menprtla; 
Gün.,in, hartla-
yedi renri - ve y.Cmiyor ,.., 

(Ki+ .m +er+ td • Ele~re4) dir ki bu da ayni aöıdUr: Altlom Hwdey. rinde, - onlar1 
ta fonetik ve morfolojik dellfmeler ol- RecW 1 •I + • + el (c) + Ul ld lb b ,-Rical: il + ir + il (c) + al o ulu 1 l ir yana bıraktıktan ıonra - kendi 
m~~· Ana kök kendisini temıil eden twıe birin~ müfret, &tekine cemi de. kendine biraz aaay eder ve hiciv yapar Bu da bize, İ 
(ettı)' ile kaynaımııtır. Bu (em) tUrltçe nilen ilri kelime arasında hiç bir farlı: ole ıöıterdili pbııların küçük büyük her hareketleri- i 

Medar nılannJa Jolllfan Hr••ri ~er•/ .. 
Aarlardan ClfGll Koama. tualtmı 
K""ıyor zen-elertlen, inmiyor y•r•·· 
Donda yıldız kuyrulılanncla; elektronlar, 
Alev yUklU bulutlar ve ıimıelı kanatlı 
yavrular •••••• .. illç ve deva'' diye kullanilır. tıtç ve macbtı görUlOyor. nde ıizli kalan yerleri anlatmaia yarar. i 

deva dahi bir hastalıiı ortadan kaldır- Not: S. - (RecUt) kelimesi Tllrk Huxley, topluluk romancıları içinde en alay· \ 
malr ~et ve kudretini haizdir. köldlndcn ıelmekle beraber Türk diln- CI Ye hiciYlitile biru eaki edebiyata yaklaıan tek j 

Helezonlu met Jalıalariyle )'llcluunlanaralı 
ti oğuyor lıor-

II. - (Em) kökünUn vokali de tllit - yumda yer tutmaauıtır. Bealmaemeye romaDC1dır;Bu ıuretle uki romancıların kıymetle- \ 
müıttlr · de lüzum yoktur. = 

rünetlerJen .. O)'nM .,. lılnrtlalı 
Yavru rarkı felekler cloğu.yor., 
UzaJı l'İin - lıııalılı, ıene •• 

· rlni Yermel• bir YUıta olan "U.lup,, ond• vardır. l 
UI. - En aonda aahlp vı fail Hade e h...--ı.:,,. N-' n:.,__ : 

lflT"YI"• .,., ..... uw....... Bununla -.ber, omuı ala-ılı»w ve hicivcilix.i yi- -
den (ad) in de vokali dUfUyor. J- •• 

15 I Bozulılu, .ar•alı ihtiyar muvasenel .• 
Cazibe kanunları ter• Jönclü lıapalrlanJı.:. 
Neptun'la, Uranu•, 

B6ylece kelimenin morfolojik •e fo- ne reel aabumdan çıkmaz, Jalnız gözden kaçabi- \ 
netUı: ıekU (MERD) oluyor, iri kuvvet Saflık bohis/e,i l~ek en ufak noktalan bile toplayarak bir hareke- j 
ve kudret kendiıinde temerküs ve te • tin, bir · n içini, ıahıılarmm ıtllünç olan tarafla-
brrGr eden aahlp ve falU ıaıterir. (Er- Ditlerdeki lıkeler nnı ~iur. Onun için Hwdey'in bu mizahç.ı göriltü bur,ltmntlan lıayılı ıalJanJı •• 

kek) de bu demektir. _.__ l»atm•T&C&k bdat reeleidlr. 
N 1 (E ) (E k k) a ı r1n Sıhhiye mecmuasında oku<!luk: •-ot: · - r ve r e • z e - ODa bu mlsah ve hlciy iıtediiini veren, hiç Çelti10r mılmah.lı bauılt kayalar-

da bafhea rol, kuvvet ve kudreti te - Ozel ve genel içme sularm..da bu-
merküz ettiren (r) dedir. Bu eleman lunan flor neticesi diflerin leke • fGph•ls, herteJI daha 1akından ve daha derinden oe mıltnatı•lı ay. kabaran ummanltan ••• 
(merd) de ayni rolü yapmaktadır. Bu Ienip siyahJanm811 ıenel aailık ulamak, .,,a arumdaki tlirl 'bulmak arzuıudur. Cluı · o.'a alamet: 
iki kelimeyi karıılqtıralım: bakımından önemli bir mesele Anlatbklan berinde ppmaya ve uydurma· E•atir iltiçlaTınJan umuyor medet, 

(t) (2) (S) (4) fiallnl almqt.ır. Amerikada ince- J& kaçmapcalmi om remanlanndaki, hikaye· Tarih Aamanltm! ••• 
E;rkek =et+ u + •I +ek ,sen ınae,e ~alar bagl~ '9ibacl~I .. 1-.tlaca •uıftan anlayabiliriz: Uzun lrklarla, sınılltn ltartırrttla/ ... 
Merd'= tf + em+ lt + ea . tır. . . - ... ~L~ıık .,,, ftU yoitUT. Romanlar ,,.~ ~ ---·-·""-"''"~~, z oldu llOllıanlar, 

!kisinde de ana ldik birdir. (Erkek) F1or tesiıile . dişlerdeki siyah --...lercten, ~m•ıttertt.W ibarettir. Roinan bir fU9ter erde biılılıl• ~matla! ... 
de temıll edici eleman Uçlnctı, (atrd) lekeler fena manzara Wşkil ettiği mnn bitince delil. bir m•ele, ıöaterilmek iıt• 
de ikinci ıelmiı. yerleri detlpniftir .. Bi- gibi dişin dokmnuı üzerine de nen 1eJ anlatılınca l.lter. 
rinde (el) ötekinde (em) olmuıtur ki tesir ederek onu zayıf ,.aı;,.,:;,,_bili· Huley h911eyden ince, lnıilterenin romancı· 
ikisi de birdir. Tekarrilr ve temerkUZ ~'"~ ~.....: •---1 d 

yor. Flor bir ,.nk ••• ve toprakta llUIJ'. ıww erin en ~la buıilnkü lnıiliz cemi· 
ifade eden (er), (erkek) de ikinci, ......, """'l 
(merd) de UçUncUdUt. Nihayet (erkek) çokça bulunan bir maddedir. Yer Jetinin Y&blan, fikirleri llzerin~ kurulmu,tur. 

D~intli HWnın tlibi: 
Kaynıyor, yeni lıalıplarJa, yeni İn•an lipi!
llıli.adi lıangrene yeni bir Cifi !.~ 
Zora ltotma laqhltrClfl, 
Yumaıa alıi fGf yonfal! .. 

ln aonunda tamambya~ (1) yerine, ... yüzündeki toprağın yüzde yirmisi Harp eoaraaı, her Jercle oldutu gibi, lngilterecle 
bip ve fail ı&tereıı (d) vardır. Ba1l• - hemen florludur. Tabiatte ve top- •• toplulula yeni bir çehre •ermitti. Eaki deiJerle- ,~ 
cı bu Ud 18s arumda etimolojik bir ya- rakta bu kadar bol olmasından rin Jdaldılmı ıaren Jenl n•il arasından çıkan 
kmbk vardır. dolayı içme sulanna da ~er ve Hmdey kendine en elTeritli bir yer bulmut oluyor- 1 

Y aWaııyor ofal oğul, 
Kaplıyor ar.zı, 
Şeltap yajmurla, 

Not: ı. ·- (Merd) kellmttl Terk IUda ~k miktarda bulunabilir. clu. ı:_ 
dUnyaaında ve hele TUrkiyede pek çok tçme sulannda binde bir mllig • Ondaki ince mevzulara girme ve arattırıp = 

Tua ha alemlerin lttmrguı! .. 

Kamından ıofuıla tnz! .. 
yacı - ki§ lıtınftı, kullamhr. Okumak J'UIDÜ bllmlyllll• -n·~-da ti bul bil bulma arzusu lnıiliz cemiyetinin eeki yerleımi• i 

~~~~~~~~~ M~e ~ 1J çe hareket. mertlik, mtrtçeelne) JOllu dfflerde liyah lekeler J&pabilir. Ye bu,Un kanpn •e daha alika verici olan örf ve ı:. Klfa - laq ıarlnlan)'la ya .• 

Bir sidif iti, ileri Jeiil. - geri/ •• klllmıhr 
0 

adar GÜ ıtt• ki bunu KBCUk çocuklarda flonm kan ldetlerlnde açılacak hir meydan buluyor. 
fanpJ& ftrlM19 mala-1 JOktur. d~ kanpn h&nill meyda· Ona ilk büytik tihret.i kasandıran romanı 

UCOL naçıkmunış dif dokumaatUzerin •crome Yellow,. (Krom Sanıı) dır. Aldoua Hux· 
de te8b1 01.a..~ ...x.roımn~IP. Kü. 1.,..in ince •• hicivci alaycılılenı "Crome Y ~now .. 

I Kamul tercDmeafndt bu aht .. m&• ~"'av "'9""'A 
na .,..W1'1': çUkken tlorlu au i9frip daimi dif- en iJi ı&teren llir romandır. Birkaç kiti. bir cha· 

•(Brem) ı aanm fethi .,,. olmlD ..... leri çıktıktan eonra böyle .Wan f,.. teau' da bir JU aafuı J&pmala ıeliyorlar. Bun· 
mı ve tüflfen ıtııdnu ile malBmdur ki çenlerin difleriJJe tesir yapmak. lann içinde de 11111htellf huylu, muhtelif ç91itten in· 
nn'i lnaaadan ancak bWClı n tebabe • tadır. Hatt& bir çoculun hangi aanlar nr. Romancı onlann biae hayatlannı, dü
tlyet brttllnt nrmıı erble denir. ha difl lekeli ise ditfn çıktılı Y8f ve tuncelerlnl, ınıl Ye safiyetlerini 1.Sıt~rt1or. 
rlltde (merdUm) •• Tilrldcle (er kiti> zamana pre hangi yıl florlu IU "htlc Ha1,, de muharririn bise 1ine böyle 
tabir olamar. AWm•lln tnellUt tttlll ı kt ld '--
.... tte (ncll) ıtlak ıoluaur. ll111a1ıa. içmlye betladılt bile eöylenebillr. caracten er çimne e • aunetlnl ıltteriyor. Bu 
rmda (rGceyl) denir,,. (rtm,ctl) de- Yapılan denemelere ıöre ee~ liri eaerde hareket hemen hemen biç yoktur. 
alr .... ve plJadqe elenir. Ve klmD " ze ve meyva ne kadar temiz yı - Antic ffq'de Adoua Huley kahramanlannı bu 
mUWetl tam adama ıtlak olunur.,. kansa bile 450gram11br.e ve mey ,Unkü ceaUJetln bnıık ruhlu inaanlarınclan alı-

BtlmoloJial pdurı vada 0.1 tlor kalacalt anlatılıyor. Jor. Bu talualar ye onların hareketleri ile romancı 
(1) (2) (1) (4) •!J Elmadan siyacle yapraklı olan bia llqtinki PJ•I• •e id•lıia bayab ıöater· 
•1 + tr + ec + Ol 1 ! ' eebzelerfn flo~u yıkamakla te- mek iatlror. Oracla kendlalnl tam adam •Yan bir 

0) El: Kuvvet•• lrtaclrtt. mlzlemek borçtur. Cmıabrll nr. Arkadqlan ela cemiyet içinde mil••· 
(2) Brı Ba mdhwaua bir dJe. oba saeals J&f&JU lna&nları 

Je, uha ,,..,. noktada temerkls "te • LJPlatt amYaffak olamamıı blr ree•mdır·, 
brrUrtnl ulatır. 

Bu ol eleman bJDAprak (erlrık) Slaearwater kadınlardan nefret eden bir adamdır; 
tleld (er) olur. Daha Uk adımda bu bir- Mercaptan on teldsinel aaır inaanhtını taklid eder. 
ilk dlkbtt dtfır. Hul91'in berinde chıracalmuı romanlarm· 

(S) ~· Banda .,e" Jl olduqa u • daa biri ele Polnf C•nler Pointbr. Ba romanda 
tak saha ... teren ek dfyt alaınaJll. ffule1 o6}edlllifin en ,Ukaek kabna çılmuıtır. 
ÇUnkG ~ bqmda ıentı tUmul ..ısa. Burada da birlbirine baih Yakalar yoktur,. fikir 
um ...._..n (1) butundulundan buna TaJ).., .edik, makine, elektrik, •erecek parplar •1'1 aJn filmler halinde ç• 
ıu..m JOktur. Bea1tn anplarda (c) nln otomobil, mimarlık, infaat mU· kilmiıtir. Roman Jine bir araya ıelmit .hir kala· 
tallffua blalm <ı> nlnki rfbldlr. Bu bendialeri. Kinmitflllk laımı. 
ülde (to • ıl) diye ahnak (erkek)•• Alman hlktmetince taa•ik edil· balıkla bUl11or. Burada mevn olacak birçok •le-
(tnold) tllltrl a.. elemanda 4a blrt-- mentlar toplu olarak ıarünmektedir. Bunlar ıonra 

oov •• •it ., kalNI edllmlt mtihendlt L L mİf .... Burap kadar. olan ulam fU• l DINJ'. ulrer daha ıenif hir yerde flil l•rimlsin Ö-

dur: °'Xunet've kudretin bir iOJe bt-ıa.mek-·-W-bi··--------.ı ntlnde, açılıyor ve bire!' 'birer ıaıteriliyor. Roman
rlade ,._,,. :we temerkilsl. a ba apı &Jrl elementları birl91tirerek bir yumak 

Demirle tllf ve aonra llamııtların Jnml .. 
Claa · a.: 
KiJpiiren Kainat; ga lıalaar, mi)'GlflOll
K.,,,.flamp Urii)'or imla .ıartla: 
lllı eıcd, 6alıaınlı, tıhfapot laayat. 
Baliyor torlHuınJa canlı ~lwıllf 
Ana hnpru, - Ancı ta6iat 1 .. 

ERCUMEND BEHZAD 

1apmak ıatemlyor. 
Bu romanda toplananlar laep 19211 ............ 

nin kanıık ruhlu adamlandır. Rampion lamlaM 
bir adam yar (•) , b\a adam tabiat lpkıdır " ..... 
ıiyetin anarhyeama HYinmektedlr; ruhuFraucl'"° 
fildrlerile IOD derece bolUlmut bin ıac nr, boflf 
botuna adam llclilrmele kadar YUIJorrflbrtln ... 

· bqka birteY dilfUnmU7or, ıiinUd aUn etmele ~ 
tan maddi bir kaim Yar Sonra Harp aomuı fikir' 
lerl içinde romantlldile kaclar dalan ~ir f&flat W 
ader nr. 

Walter Bidlake Ye Franeiı Quarl• bfaat rr 
mancmm kendlılni 18eteren Ud ıençttiı. B ........ 
ıl toJ Ye tecrilbell., Huley'dlr. IJdnc:ıı ile il .... 
Huxley'clir Çünkü Huııde1 romaalannda kea• ti# 
rilbe11 hayatını hayle tahnlara J&t&br. 

Bütün bunlar romanda &Jn aJ'l'I slıllm .... 
lnünde açılıyor, Mrili7or. Hwd.,. th ... stn•• 1111' 
roman yapmak iıteml1or, omm için ha lalftblrllll 
•ıd fikirlerden hiçbirini lteldne latGa ~ 
JOI'. 

(•_) _H ..... ux-ıey-bu_ra_da,_ tnıw. romanom 

rcnce'i clrmJttlr. 



Canavarlar! 
• 

Mark Ürelin kızı ile oğlu ••• 
l 

· "Sezar, senato sana şunu yolladı!,, 
Mark Orel dünyanın en iğrenç 
ma hlUklarından birjoi insanların 

başına miras bırakmıştı ••• 
·---- --

·----------· tu. Kabahğr ve katı yürekliliği 

J
- ar., hAı ~ herkesi yıldınnıŞtL Bir defa köle

lerinden biri, yıkanacağı suyu bir 
az fazlaca ısıtmış olhuğu için .. - .. jk iye Kommodus kölenin diri diri ya. 
kılmasını emretmişti 

+ Lucilla yeni izdivacından mem 
Yazan: F. Matania nun olmamakla beraber kocasına 

itaat ediyor ve Mark Orel bu yüz. 
Çcv:ren: Ö. R. Doğrul den teselli buluyordu. 

Faustina'nın bu sıralarda ölü· 

Mark Orel ler geldi. Ertesi gün kocasile kar· 
şılaşarak bir kaç sual sordu. 

Aldığı cevaplar hayasızlığın 

küstahlığın ve şerefsizliğin ifade
si idi. Lucilıa bu cevaplan aldık 
tan sonra anasının yanına koştu 
ve bütün hiddetini en ağır sözle~ 

mü ise imparatoru büyük bir ga • 
ileden kurt.arınış, o da oğlu ile J 
meşgul olmak için vakit bulmuş • 
tu. Ona göre henüz 17 yaşındli Deci ve hançerini çekerek sal-
olan oğlunu güzel Krispina ile ev ladı. 

:/ le anlattL 
imparatoriçe kızını dinledik 

Lllcllla baba.ına karfl Cl§ıkile beraber bir ırıika.t hazırlıyor 1 ten sonra sordu: 
•o ,}rtark Orel, eski Roma inıpara· dL Kansı dört kızının anası idi - Demek ki kocam çok sevi 
fr{'a~ ~rasmda bilgisinin derinli· ve bunların en büyüğü olan Lucil- yordun? 
l'lr duşuncesinin enginliği ile ta la on dört yaşına bastığı zaman - Hayır, ana diye seni sevi 
r~~rnıştı. Onun hayatına leke sü .

1 
imparatoriçe bir erkek çocuk do ~ yordum! 

ı furı.' arlık, kansı Faustina idi. ğurmuş ve imparator bir varis ka· Ana ile kızın arasında bir u 
" ı .;\ OreJ devlet işlerinden hoş zanmıştı. çurum açilmıştı. Fakat ayni uçu 

·{h bıJduk_ça f eL~efe okur. ya • Lucilla babasmm eıısevgiji kı- rum, kayinvalde ile damat arasın· 
t ın genç olmasına rağmen se · zıydr. O da bilgiye merak saran, da da kendfhl ~rd!. Fflmtfna 
~ hetten çekinfr bir adamdı. Ka. ve müstesna güzelliğini irfan ile bu adamın kendisine şeref5izlik, 
h 1 

onun zıddııydı. ~n kirli sefa • süsliyen bir kızdı. Onu anasının kızına bedbahtlık gettiren biı ca 
h~~l eı\len hoşlanır, günah batak tesirinden korumak için · bir çare na var olduğuna inanıyor ve ara 
ı~d:ırında bocalamaktan zevk a- vardı. Bu çare kenrlis:ni kamil bir laıinda sessiz bir mücadele ha§ · 
tin 1· lmparatoriçe, Roma atletle- adıama vermek ve bir yuva kurmR lıyordu. 
§~ e clüşkündü. Bun!ar, onun kar- sını çabuklaştırmaktı. Mark Orel Mark Orel bu vaziyeti sezerek 
i~ı ın~ dizilir ve imparatoriçenin kararını verdikten sonra kızını • işin içinden çıkmak için bir muha
Sitı~Jnden seçtikleri, hususi daire. değerli kumandanlrırından Verus rebe açmaktan başka çare bula 
~a e görünürler ve onun sefahet la nişanladL Verus gerçe impara· mamıştı. Zaten Şimalde Maiko • 

~·atına kanşırlardı. torun kızır.a nazaran yaşlı sayı man!lerin harekete geçtikleri gö 
haı~~r~ Orel karısının bütün bu lrrdı, çünkü otuz ikisini geçmişti ıiilüyordu. imparator da bunlarla 
~ erını haber aldığı halde ona fakat kendisini çok genç sanar uğraşmağa karar verdi ve ordu 

tşı harekete geçmekten sakmır· altın renkli saçlarına altın tozu sunu hazırlıyarak Venıs'i de ya· 
serperek daha genç görünmeğe nına aldı ve yola çıktı. 

Sacl... Venu 

heveslenirdi. Verus, Romayı bir daha göre 
Venıs tranlıJara karşı muvaf ~edi. Yolda bir sar'a nöbetine 

fakıyetlice bir sefer yaptıktan sor, ~gr~.m~~ ve kırkını. dol~u"1!adan 
ra Romaya dönmiyerek Suriye<1 olm~qtu. lmparatorı~enın ~ır ~ 
kalmış ve iğrenç sef ah etlere dal d~mı tarafından ~hırlenmış mıy· 
mıştı. üç sene sonra onun halin <ti, yoksa haşka hır ~~zaya m~ uğ 
den haber alan Mark Orel bütün ramıştı? Bunlann hın de bellı de 
bu azgınlıklarım gençliği~e ha ğil. , .. .. • .. 
ğışlıyarak ve izdivacın bunlara Fakat Verus un olumu ımpa · 
Eon vereceğini kestirerek ktzın1 ra~o~içeyi ?e, kızını. d~ ~-vindiı" 
kocasına yanına göndermişti. mıştı. Lucılla tam yınnı ıki y3.;,qn· 

. , . da genç bir kızdı. Babasının c!ile-
Fakat Lucılla nın SurıyeclPn -· ·· ti 1 • v t · · gı sura e ev enmesı. e emız se-

babasma yazdığı mektuplar onun . 1. b. d ·a· B 
b db h h 

.. ··-·· .. cıye ı ıra ama varması ı ı. u 
en e a t ayatı surdugunu an • sef t• - · d t Kl d p 

d 
er seç ıgı ama o ompey 

latıyor u. Buna karşı Mark Oreı ..ı.; K a· ı·ı ··k k 
k 

w u1ı.. en ı gayre ı e yu se mev-
kan ocayı Rom~a çagırarak ve k·ı 1 k b" ..ı 
R d · 1 t• • k b b db ht ı ere vannış ça ış an ır auanı· 

oma a ~·er eş ırere u e a d 1 h -
ı w •• •• • • F k , ı. mnarator onu em ogluna 
ıgın onune geçmek ıstedı. a a m·· bb. · '-~ · d k h d t 

b , db. 1 ,_.. d" ç·· k"" ure ı wıvın e ece , em ama 
u ~ ır c e ıYar etme 1. un ·ıı ola k 1 • kt 

1 V , d k" d . ra a aca ı. genera erus un sarav a ı aıre L .11 •1 b · d. · ··r ı·ı · 1 d ucı a ı e anası, u ız ıvacı 
sı, tu ev ı er, masharalar, g a va- ı"ste a·1 F 1 t · t .. · · me ı er. a m ımpara or ıs -
torler, kortezanlar, rakkaseler ve rar tt• k b. k d h k e ı ve ızı !r ere a a en 
dalkavuklarla dolup hoşamyordu. a·ın· d•w• d w b" d 

ı sevme ıgı, sayma ıgı ıra a· 
Fakat Lucilla Romaya dönü · mın kansı buldu. 

şündenberi anasından ayrılmaz t 1 b. ··dd t · · b k.l 
ş er ır mu e ıcın u ~e ı 

?l~uş, ve o~un ya~~şma uymak de devam edip gitti. Fakat öte ta 
ıstıd:ıdı_nı gostermıştı. raftan imparatorun oğlu Kommo-

Vazıyet bu kadarla da kalfna. dus vetişiyor ve biivüyor ve dah~ 
dı. on yaşına varmartıın her.:ıeyi k• 

Lucilla bir gün anas;ıe koca • np geçirmekten \·e kan dökmek 
Stnın konu~ma tarzlarında hir tu- ten haz edivordn. ~aravrn irinrr 
hatlık hissetti ve aklına fena şey. kendisini ~ven bir tek kimse. yok· 

lendinnek belki de azgmhklarm Fakat bu bir k~c kelime Kom
a set çekerdi. Kommodus baba· modus'un gerilemeSi için kafi idi. 
sını dinlemiş, fakat bildiğinden Darbe boşa gitmiş , Kinta· 
şaşmamıştı. lmparatonın ölümf yanus yakalanmış ve onun Lu· 
ve onun imparator ilan edilmesi cilla ile Aşıkının dostu olduğu 
içindeki saygmm en son izlerini anlaşıldıktan sonra işıkın kellesi 
de silmeğe kafi geldi uçurulmuş ve Lucilla sürgüne gön-

derilmişti. t 
Lucilla, imparatoriçenin ölü 

münden sonra imparatoriçe diye 
çağınlryordu. Babasının ölümü 
üzerine kardeşi Kommodus'un ka 
nsile arasmda müthiş bir rekabet 
baş gösterdi. Lucilla, biraderinin 
~zftne girmek ve mevkifnf kay 
betmemek için herşeyi yap1yoı 

onun en müthiş zulümlerini bilt 
hoş göriiyordu. Mükafatt, impara 
toriçe diye tanınmaktı. Onündfl 
imparatoriçelere mahsus meş'ale 
~ezdiriliyordu. 

Lucilla'nm sü:-gün hayatı uzun 
sürmedi. Günün birinde bir asker 
imparatorun bir namesini getir • 
di. Lucilla bunu açmağa lüzum 
~önniyerek içinde ne yazılı oldu
iunu elçinin gö:z.lerinC.e ol..-urlu 
ve yumnıklannı sıkarak dimdik 
durdu ve gözlerini yumdu .. 

Asker vazifesini yapmış ve 
Mark Orel'in kızını öldürmüf.ü. 

Dünyanın en akıllı adamların. 
dan biri sayılan Mark Orel1 dün· 

Çok geçmeden lıucilla verı yanın en iğrenç mahluklannifan 
imparatori~enin ~özünflen dü~ü birini insanların başına miras bı
ve saray hayatından uzaklaştırıl· ~kmıştı. 
dı. ~/ 

Lucma bu s1rnl1'rna ~c::k T"l::t"e
rası geçiriyordu. tık defa olarak 
Kuadratos adlı bir asılzadeyi sev· 
miş ve ona bağlanmıştı. Fakat va
ziyet korkunçtu. Yeni impaı·ator, 
ortalığı kasın kavuruyordu. Zen . 
ginlerin bütün servetleri onun se· 
fahet alemlerinde eriyor, ve impa
ratora karşı hazırlanan her te . 
teşebbüs, her hareket kan deryası 
içinde boğuluyordu. 

Lucilla ile A$ıkı Kmu~Mıtru: hu 
sırada imparatora karşı bir su· 
ikast hazrrladılar ve tath;ı.- ettileı 

Bir J!{in imparator Anfiteatnn 
karanlık bir koridorundan ge· 
çiyorken· Kintayanus nammd& bir 
genç karşısına çıktı ve: 

- Sezar ! Senato sana şunu 
gönderdi! 

Lac:illa luuJqi tara/andan ölJiirlül~ 



Ev tezylaatı için 8 işleri Adabı Muaşeret 
Notları , ........................... -: 

i Bütün bu eli;j.; : : 
ilerinin ve tlaha5 
J : 
:pek çok, çoklan·i 

i"'" patron vei 
:m e c m u a l a-! 
~rının yüzlerce çe~ 
iJidini Ankara~ . . 
:Caddesinde "Va-: 
~kit,, moda salo-~ 
~nunda bulunu-! . . 
t : :nuz. : .............................. : 

Bugünkü bir ev kadınının vazifesi 
kendi elile kendi yuvasmı da süslemek
tir, Genç kızlar kendi cihazlarım ken • 
dileri yapmalıdırlar. Bu işlerin en mo· 
demi yani asriıi bugün pek kolaydır. 
Yalnız bunları yapabilecek patronları 

tedarik ederek en iyi malzeme ile yap
maktu·. Bütün bu işlerde ıayanı tav • 
siye mesel1i C. B. markasını taşıyan 

Cartier - Bresson kotonları, iplikleri 
kullanılırsa bu işlere verilen emeğin 
zevki de uzun müddet dev? 'TI erler. ÇUn 
kli bu markada piya~ttya ç ık.uılan mal• 

zetnenin renkleri ne yıkamakla ve ne de 
güneşin ziyasından müteessir olur. Yı· 
kandıkan sonra gerilmezler, gevşemez
ler. 

70820 numaralı sol taraftaki sandal
yanın bütün kumaşlan el ile örülmüs • ... 
tür. 

O 1816 numaralı sandal yanın üze
rinden düşen yine el ile yünden örül -
mi.!ş bir battaniyedir. 

52415 numaralı ortada resmini gör • 
düğünüz masa örtüsü de pek zariftir. 

70719 numaralı Gobelin yastık her 
. odayr, her minderi süsler. 

52547 numaralı yine el ile işlenmiş 
çay külahı hem içeceğimiz çayı uzun 
müddet sıcak tutar ve hem de sofraYT 
tezyin eder. 

1 - Karı koca davet ettikleri misll' 
firin vaktini güzel geçirmeğe gayret 
etmelidirler. 

2 - Uzun müddet geçirdikten sonr• 
bir tanıdığa tesadüf ederseniz onu e ' 
vinize davet etmek vazifenizdir. t Bıl 
davete icabet etn:ek Hızım değildir ) . 

3 - Fakat bu suretle davete icabe1 

eden bir misafiri iyi kabul etmek vazi' 
fenizdir. Çünkü belki ruhan muztarıf 

olan böyle bir misafirin tesellinize ib ' 
tiyacı vardır. 

4 - Bir davete icabet edemezseniz bıl 
nu derhal bildirmelisiniz. 

5 - iki defa davet edilip iki defa ırıs· 

zeret göstermek hiç bir vakit münasiP 
bir hareket telakki edilemez. 

6 - Bir daveti kabul ederseniz ge ' 
leceğinizi derhal bildiriniz. . 

7 - Biribirini sevmiyen iki kimst)'1 

katiyyen beraber davet etmeyiniz. 
8 - Kudretinizden fazla masraflı O' 

lacak ziyafet vermeyiniz ve misafir el" 
vet etmeyiniz. 

9 - Sizi davet edenleri siz c!e Öl' 

vet ediniz.! 
10 - Misafirlerinizin sevdiği yerrıe1'' 

teri nazan dikkate alarak sofraya bılfl' 
\arı getiriniz. 

11 - Dvet edild iğiniz evin bayaytııı 
erkeklerin bir buket çiçek götürmleri 1 

~ ımdır. 

12 - Davet edildiğiniz yere çocıı){' 
larınızı götürmeyiniz. 

13 - Misafirleri evine davet ede~ 
bayan misafirler geldiği vakit yahut g: 
derken hizmetçisi yoksa kendisi miS8 

1 
firlerinin paltolarını çıkarmağa yalı~ 
giydirmeğe yardım etmelidir. /. 

14 - Misafirler gelmezden evvel 11 

şey haztrlanmalıdtr. o' 
15 - Karı koca misafirlerin yarııı\ıl 

hsıldayarak ·konuşurlarsa misafirleri 
tahki11 etm"ş olurlar. j 

• • off 
15 - Resmi ziyaretler on on beş 

kik adan fazla sii:memdidir ! . -· __ , ..... --------------------------
Bütün elişterinde "Cartier - Bresson ,, C. B. markasını taşıyan koton ve 

malzemeyi tercih ediniz I 
Renkleri yıkamakla ve güneşin ttsirile solmaı:, gerilmez ve gev§emez. 

Bu markaya dikkat edin 
Toptan 've perakende satış: T AlK A NIKOLAIDI - YORGI FTJS ve Şsr 

İstanbul. Beyoğlu, istiklal caddesi 204. Telefon: 41862 
; ,. 

.. ı • ,.. • .. . .. ~ .. . ., ~ • , . !. '. r • - •• ' . • • " • " - '.. • ~:, -•• 

_(Baştarafr 28 mart tarihli sa· 
ymıızdadrr.) 

Çay bildifimiz gibi, dijerleri de aşağı 
da göaterilen uıul Uıerine hazırlanır: 

Kahve - Bir büyUkçe çanak güğüm 
içine kafi mikdarda ölüdiilmüt kahve 
konın-. Su kaynatılır, kahvenin üstüne 
güğümün içine dökülür; on dakika ka
dar haılanır. Çay fincanları gibi fincan
lara konur üıerine ıUt illve edilir. İs • 
tiyen de teker ilave eder. 

Çikolata - Daima süt ile bişirilir. 
Süt kaynatılır. Kifi mikdarda şeker ve 
çikolata tozu ilivt edilir ve kabarasıya 
kadar tekrar kaynatılır. 

Kakao - Su ile piıirilmişi inkıbaz 

verir. Süt ile daha leziz ve mugaddidir. 
Süt yahut su kaynatılır. Kakao tozu bir 
fincan içinde su ile ha11edilir ve kaym
yan süt yahut suya illve edilir. Bir ka· 
şıkla karı;!tırıla karıştrrıla beş on da -
kika kaynatılır. 

_.., __ 
kabuklartle beraber bir kilo erik ile ya - Yan gidayı vererek istenilen kuvveti te. 
rım kilo §eker erik mllolasıya kadar min etmek az zamanda milmkündür. 
kaynatrlır. AiLE HAYATINDA SAADETiN 
KARNIMIZI SiGARA iLE DOYUR. SIRRI 

MIYALIM Aile hayatını bağlıyan ve mes'ut eden 
Erkekler öğle yemeğine eve gele- hayatı içtimaiyedir. Her tabiat kadını 

mezlerıe bir paket içinde yahut alo • erkek hakkını ister. Bir erkek karısmm 
minyilm bir kap içinde öğle yemekleri· bu hakkını veremezse evvelemirde ka -
ni soğuk cinsten beraber götürürler. rısı kocasının kendisinden bxktığma, iğ
Bunlar sandoviç gibi iki dilim ekmek rendiğine zahip olur. Ba§ka kadınlarla 
araııında sucuk, peynir, tuzlu balık ya - ihtil~tta btılunduğundan şüphelenir, ko
hut patates salatası yumurta gibi şey - casma itimadı kaybolmağa başlar ve 
lerden ibarettir. Bu yalnıı bir iktrsadi kendi hakkını ba~ka taraflardan arama
hareket değil pek de sıhhidir. ğa çalışır. Halbuki bir kadın istediğini 

Ve bir lokantaya giderek tlli kuruş kocasında, bir erkek de aradığını karx -
verip te as kalkmaktansa yirmı yırmi sında bulmalıdır. Mes'ut olmak, bahti
beş kuruş tutacak böyle mugaddi bir yar yaşamak istiyen bir erkek karısının 
yemekle doymak her halde tercih edilir. mukaddes bir varlık olduğunu kat'iy • 

Bundan başka bütün Avrupalılar l::öy yen hatırından çıkarmamalıdır. Karı -
lece pek erken kahvaltı ettiklerinden sının yalnız kendisi için çalıştığını ya -
öğleden evvel saat onda bir de ikinci şadığmı, hasta günlerinde yatağının ba
kahvaltr ederler. Bu da bir iki sando • şında uykularını feda edeceğini mes'ut 
vi~ten ibarettir. Halbuki bizde ya bir yaşaya bilmek için kocasını l.ıahtiyar 

fincan kahve yahut çayla ve bir kaç si- etmek için ne lazımgelirse yapacağını 

i 

Reçel·- Ekseriyetle elma yahut e • gara ile midemizin bu ihtiyMmr kendi kat'iyyen unutmamalıdır. Biz erkekler 
rikten yapılır. B.unlann da çeşidi var • kendimizi aldatarak teskin ederiz. Bu kadınların kalplerini, ruhlarmı, hisleri • 
dır. En iyileri elma yahut erik konfitU- da kuvvetli bıanlar olmamıza bir mani ni kendimizin kalp, ruh ve hislerile kat
rüdür. Elma kabuklarile çekirdeklerile teşkil eder. iyyen mukayese edemeyiz. Bize bir çok 
beraber küçük kiiçük parçal:ıra kesilir Erken yatmak, erken kalkmak sa • büyük fedakarlıklarda bulunan karılarımı 
Bir kilo elmaya bir kilo şeker ilave edi- bahlan biitün vücudU ıslak bir sünger- zı biz bir çiçek gibi evlerimizde bakma
lerek elma hallolasıya kadar kaynatdır. le yahut bezle ovmak çok süt içmek hyız, bir çiçek gibi her gün taze su ya· j 
Sonra bir süzgeçten yahut tülbentten kat'iyyen kahve çay ve ispirtolu)çkiler ni hayat vermeliyiz. ki biz de ebedi ola- ' 
geçirilir. Erik de böyledir. Yalnız bun• kullanmamak. her sabah üç dakika kay rak onları genç ve güzel bulalım ve 
!arın evvela çekirdeklerini çıkarmak ll- namı~ iki yumurta. ibolea terayağı ye- böyle genç ve dinç analardan sıhhi ço
.zmıdır. Diğer nev'i: Elma soyulur çe - mek ve saat onda ikinci kahvaltıda hir cuklar yetiştirmek için kavi bir nesil 
kirdekleri de çıkarılır. Bir kilo elma ya- bardak içinde bir yumurtayı iki kaşık toz olahr. 
rrm kfto !ekCl"le kaynatılır. Elma par • şekerle çalkayıp buna yarım bardak da Kocası evden çıkar çıkmaz bayan 
çalan hallolunca çıkanhr. Erik de bu • tanp iltve etmek tekrar çalkayıp iç • derhal odanın pencerelerini açar. yor -
na benıer. Eriğin çekirdekleri çrkarılı:r, mek ve bu suretle vücude ihtiyacı o • ganları kaldırır, oda ve yatakları ha • 

Bayanlar! 
Bilir misiniz? 

Yeni Moda Mecmualaı1 
GELDi! .. 

• Almanyadaki Beyer müessesf'ıinir. 

ilkbahara ve yaza aicl olan moda 

mecmuaları ve patron/art her Ba· 

yanı al.iı.kadar edecek giizellikıedir. 

Salonumuzdan geçerketı 
Bu mecmuaları görünüz çok geğe 
\lecekııiniz ! Salon memuremiz .siz.fi 

istediğiniz izahatı verecektir. 

Saat -1 -6 ya kadar. 

r\nkara caddesi - V AKIT kütiip· 
hanesi. . 

latan bul. Telef. 24370 

valanmağa bırakır. Derhal kahvaltı ma• 
sasını kaldırır. Evi süpürür, icap eder
se siler. Tabanlarda muşamba varsa su
ya binız gaz yağı ilave eder ve haftada 
bir defa da cilalar. Çöp tenekesini aşa. 

ğıya götürür akJamdan kalan kirli ta • 
bakları1 kaşık ve çatalları hasılı ne var-

/ Je' 
sa sıcak su içinde biraz soda ilave JıY • oe p 
rek yrkar ve bunları duru su ile ,ı' 
rular. Bir bez ile kurutur. Paıarıı ııııl 
der ne lazımsa alır, akşam yertle~ 

e 
hazırlar, sonra kocası gelmtı:den 1 o' 
temizce giyinir ve el işlerile ıncşg·~ 
lur. ( Dcv~m edece~ 
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Yansenplinlarıgonderdi 
Türkiyenin en güzel ma~allesinin ya
kında lzmit' de yapılmasına başlanacak 

lzmit, (Özel) - lzmitin imar 
planının Prof eaör Y anaen tarafın
dan yapılmakta olduğunu, evvel. 
ki me!dcplarımda yazmıthm. 

Şehrin en güzel bir semti iken 20 
yıl önce yanarak bir harabe olan 
Kozluk mahalleıine ait plan da 
şch:iı:ıize gclm'. ştir. 100 bin met
re murabbalık genit bir arsayı 

\uclutlarına çerçevelemit olan plan 
lzmit için etsiz bir gzelliğin kay
na~ı olacaktır. Şimdi çingene}e. 
rin, ufak ufak kulül:.elere iskan 
cdiim · § bulunduiu bu kıymetli ar
sa, belediye tarafından bir ~ok 
ı.or!uklar!a istimlak edilmiş bu
hmmaktadır. 

Bu arsada yüz bahçeli ev yapı-
1 

hı.cnktır. 

Her şeyden evvel §Urasını kay
' ~ımek isterim ki, bu plan, dik
h -..tlc incelendi~i \•akit varılacak 
nct:ce §U olacaktır: 

lzm 't körfezinin cıine az raıt
h~ır güzelliğini tam~men kavrı
Ya.n manzarası genel ve yaya yol
larlnm. tayini, anfiteatr teklinde 
bir sırt üzerine aıı ... lanan bol bah
çelere gömülmü§ evleri ile. hiç 
tüphesiz bütün Türkivenin en gü
Zel nıahaleai llk defa l.ımittt: ku
nılmuı olacaktır. 

N> fuıu sen yıllı:r içinde büyük 
bir ıüratle artan ve her bakımdan 
~enit bir inkitaf halinde bulunan 
12-itte mevcut olan yapıların az· 
lığı ve kiraların yüksekliği. ev 
,... .. ·le Uti.,..&..ia ..aJuiu 
g3steriyor ki, bu modem mahal-
bni:ı kuru!masında zorluk çekil
rniy~cektir. 

lzmit 'belediyeıinin J,orçlanma 
ıuret•le satacağı ev arsalan için 
dah::ı. ~ iındiden alıcılar çofalmıt· 
tır. Bununla beraber, belediye, 

. bu arsaları dört taksitte satmak, 
\re p'lrasını dört taksitte almnk 
&l!retile halk lehine bir karar ver
tniş bulunmaktadır. Yalnız arsa
ları satın alacak baht!yar!ar dört 
•ene içinde yeni evleri yaptmnıı 
'bulunacaklardır. 

Belediye bu ıatıttan alacağı 
Parayı, ıene mahallenin au, elek
trik, kanalizasyon ıibi lümmlu 
ihtiyaçlanna harcıyacakbr. 

Y eımi mahallenin önündeki a
lan, yefil ve emıalı' z bir park 
olacaktır.. Bu parktan: her iki 
tarafı ağaçlıklı renit bir yol açı
lacak ve bu yollar ayrıca Atatürk 
•nıtı ile de birleteeektir. 

lzmiı beleliye re:si B. Kemaf Ôz. 

üzerinde ayrı~I' durulması gere· 
ken öne:nli ı,onulardan birisidir .. 

lzmit beleôiyeıin.in, Y 2lnsen 
gibi tanınmıf bir ıehirciye çiı:dir· 
diği imar planı, Kocaelinin yük· 
ıelmesi, ileri adımlar atmaıı için 
bir ba,langıç olmuıtur lzm'tir. 
bayındırlık itlerinde ıöıt~rdiği 
kabiliyetin, yeni plan ve yeni fi-

kirlerle kuvvetlenmesi, bu ,ehir
de çok az zamanda dikkate de· 
ier deiitmelerin, hareket ve ye
nileımelerin vücuda geleceğini i-
9aretlemeıi itibarile derin bir 
memnuniyetin izerlerini taıımak
tadır. 

Cevdet Baykal 

Bir Posta 1 ~leraf 
binası gapılıgor 

Eflani, (Özel aytammzdan)
Bol ve geniş miktarda kömür ma
denleri bulunan Eflani bölgesi 
merkezi her gün biraz daha ikti
~-=di canlılığa doğru yürümekte 
'(1 ·~hiyede umran faaliyeti de 
:;' ~ çarpmaktadır. Mühendisler 
tarafmdan (Kara Fasıl) köyü ve 

civarında yapılan sondıaj faaliye. 
ti genişlemi5, ve şimdiye kadar 
ellişer kişilik amele grupları ile 
iş gören fen heyetleri bir nisan . 
dan itibaren amele miktarını iki· 
şer yüze iblağ etmişlerdir. Efla -
ni'nin şu suretle mühim bir muha. 
bere merkezi olacağım göz önü· 
ne alan nahiyenin değerli ve ça
lışkan posta ve telgraf müdürü 

Bay Ahmet Ozen; burada yeni 
ve modern bir posat binası yap. 
tırmak için teşebbüslere giri~mi~· 
tir. 

Şimal Ye cenuptaki ıon nokta 
arasında 60 meh'e yükseklik far. 
lcı olan ıert ve meyilli mf'vkiin 
Yolları o kadar ince ve zevkU bir 
tetkikin mahıulüdür ki, sert me- Parti bin:ısile hükumet kona 
y:m noktalardaki arazi çirkinliği ğı arasındaki yirmi metre boy ve 
Rcniı teritler halinde çimenl:kler on metre enindeki arsaya kar~ir 
ile ~iderUecektir. bir bina yapılacak ve önünde u 

fak hacimde bir de park açılacak· 
Methur mimar; §ehrin yuka- tır. Bay Ahmet Özen, usta, cam, 

rı kısımlarında oturan halkın öte- tahta ve çiYiden maada diğer bü 
denberi muhtaç olduğu ilk mektep tün malzemesi halk tarafmdan 
için de arsanın en iyi bir Jf'rini temin edilecek olan bu binava 

. a~kle isabet göstermiştir. Bu sarfı lazım gelen pura için harrh 
lıö!ı;:cnin bayındırlığı, aynı za- olduğu makamlarla muhabert· et 
~nda pek bakımsız •e yolıuz miş Ye miisbet cevap almıştır. 
kall"l•'\ olan Orhan ye Bai ç~e 

M üt b iş y ' • ~ 

Merak ve korku 
Bütün Avru titreti11or 

Avrupa devletleri arasında en 
mühim yarıı, tayyare yantıdır .• 
Her devlet, yaptığı tanarelere ait 
sırları, son derece gizli tuttuiu 
için, tayyare cuusluju .almıt yü

rümüt bir haleedir. Her devlet, 
diğer devletin tayyar.eyi lekem· 
mül ettiren kesiflesinden istifade ' ~ 
icin çalıııyor ve bunun için her 
fedakarlığı göze •lıyor. 

Tayyare silahına en çok ehem
miyet verenlerin başında Alman
ya bulunmaktadır Almanyanın 

ıimCI; 800 tayyaresi bulunduiu 
anla~ılıyorsa da Alman hava ba
kanlığı, Alman layyareciJ:ğine 

ait hiç bir sırrJ kaçırmamağa en 
büyük ehemn:ıiyeti vermektedir. 

ltalyada iıe havacılık &.le
mi ayrı bir diktatörlüie tabi gibi
dir. ltalyanm hava diktatörü 
General Valle, Habetiıtana cön
derdi~i her tayy&Teciye mukabil 
ltalyada on tayyareci bulundurdu
iunu .söylemiştir. ltalyanın ıaat
te 300 - 330 mil yapan tayyare· 
le-r yaptığı anlqılıyor Ye yt-niden 
1500 pilot yetiştirdiii ilave edili
yor. 

Bununla bera\;er, han. bakan
lıkları da blöf yapmaktadırlar. 

Geçenlerde Almanyanm 2t' 000 
tayyareıi bulunduğuna dair ıürü 
aırrö' şayialar piyasayı kaplamJ't 

nihayet 8. Hitlert o zaman lngiJ. 
tere dıt bakanı olan Sir Jon Say
mona, Alman tayyarelerinin lnıi
liı tayyarelerinden çok olmadılt· 
nı ıöylemitti. 

Bununla beraber Fransa, her 
ibtiınale kartı gelmek için hazır 
bklı davranmakta ve bu ıene tay
yareciliğe 33 milyon iıterlin sarf 
etmeyi kararlaıtınmı bulunmak. 
tadır. 

lnıilterenin hazırladığı yeni 
tayyare programı iae, bütün tay
yarecilik aleminde en derin me· 
rak ile takip olunmakta ve lnri· 
lizler de bu sırlan kaçırmamafa 
uiraımaktadırlar. 

lngiltere en laulr giJen bombardıman tayyareleri yaphfım ilı 
ediyor. Yakanda ve ortada görJüğünüğ tayyareler lngiliz. tayyarel 
ridir. Alttaki resimde Almanlann "Rihtolen,, adını verdikleri 
yare bölüğünü görüyorsunuz. Ortada gördüğünüz bina Almanl 
en büyiilı Jikkate muhafaza ettikleri "Hava akademilfi,, binasıJrr. 

Elbud Almanya, lnıiltere, yanın Hava akademisidir. 
Fransa, Rusya ve ltalya tayya- muazzam binada, Almanyanın ha 
recilik yolunda ne yaptıklarını de- zırladığı bütün sürprizler topl 
rinden derine takip etmekte ve mı~tır. 
biribirinden bir şey kapmak için Almanyanın bütün kolDfUI 
uğratmaktadırlar. da bunları ayrı ayn merak ec1• 

Dünyanın en çok dikkatle mu· yor ve bu merakın uyandırdı 
hafaza olunan bir binası, Alman- korku bütün Avnıpay. titretiyor 

rnah:ıllelerinin de renk, har~ket, Posta ve telgraf müdüriyeti u· 

"e hayat bUlmasını temin edecek- mumiyesi yeni kumlncak olan bu Tayyare melflebi taleb .. i telsi:: cihcırları üzerinde rafoırryor. 
tir. bina için üç yüz lira kndar yar - lneilterede ~ncak lise tahıilini bitirmiı gençlerin kabul o!unc~u!: ları bir layyare mektebi vardD'. 

Profeaör Yanıen, hükiimet bi- drmda bulunacaktır. Yaptya ynkın Mektebe her yıl 1500 talebe alınmaktadır. Mektebin ıimdiki tal~h i 3000 olduğu halde bunlara 
batı için de planda görülen mev· da başlnnacaktrr. 1000 talebe daha ilavesine lüzum görülmüı, ve mektebi ceniıletmek için 380 bin lngı iz liraaı tahsil 
idi talif etmektedir. Bu teklif Celôl Salih Gii.ney edilmiıtir. Buraaı adeta bir ta ue üniverıiteıidir. 

===-=-~~~~--==-=-==-===-=-==-=="!!__.----====::.!.:::..:.--=:.=..::=-====--==....:.=u..::.:::..:...-==:..:..:.:.::..:.:~=-=-~~-----------------------------------------------------



Cahit Sıtkının fikir~eri 

Nazım Hikmet haladan 
hataya düşüyor .. 

flececiler devri 1 ürk edebiqatın:la 
bir f ıtret devridi'i· I 

Jair Cahit Srtkı fikirlerini şö~·
le anlattı: 

- Hececiler kendilerinden 
sonra yeni bir edebi nesil gelme-
diğini söylüyor ve eserleri nere 
de diyorlar~ ne ders!niz? · 

- Bence hececilel' devri Türk 
edıebiyatının fetret devridir; dilin 
sadeleşmesi gibi hüyük bir cemi 
yet ve millet işini bir fert işi sa· 
yıp bundan kendilerine bir şeref 
h~ çrkarmalan hodkaml kla 
rma alamet değil midir? Halk ~i 
irinde zaten mevcut olan ve Meh· 
met Emin'nin de kendilerincien 
çok daha evvel kullandığı hece; 
veznini kullanmağı kendilerinin · 
yaptığı büyük bir iş, bir şiir me
ziyetJ gibi ileri sünnekle yiııni 
~enetlenberi yazıyorum zannettik
leri şiirden nasipleri olmadığını 
gö~riyorlar. Bari genç neslir 
yaptığına burunlarını sokmıısa -
]ar ... DeğiJ yalnız şair olmak siiı·· 
den anlamak da .bir baht işidir. 
Bugün kendilerine yakışacak en 
güzel l1areket ~usmaktt. 

ASLA UNUTMIY ACAGIZ ! 

Mamafih ne yalan söyliyeyim. 
hececiler bize büyük bir hizmette 
bulunmuşlardır; "Binnaz., , ''Ya
nardağ,, , "Peıi kızı ile Çoban,, 
"Gönülden sesler., , "Baykuş,, , 
''Paravan,,... ilah gibi eserlerile 
iy: şiiri kötü şiirden tefrik etıne
rıize \·e mesela Hamid'e. Haşim'e 
\"el)ya Kenıal'e daha çok ısmma
mrza ~ardım etmişlerdir. Bu hiz. 
me~lerini asla unutmıyacağ"ız. 

niliği kendisinin getirdiğini söy -
temek istiyor. 

Nazım'm söylediğ'ne bakılırsa 
kendi.:sinden sonra ve ta kı~·amete 
kadar hiç bir şair Türk şiirine ye
ni bir hassasiyet. yeni bir diinya 
,·eni bir ürperme, yeni bir tad, 
yeni bir eda, velhHsTl hakiki bir 
yenilik getiremiyecekiir. Gene 
Nazım'a göre mesela Fransız şiiri 
Ronsarcl'<lan Valery'ye kadar 
hiç deği~nemiş, hamle yapmamıı:: 
ayni minval üzere devam edrgel
miş ~·ani olduğu yerde sayıp kal· 
nuştır. Ifalbuki siirin foıme'i aruz 
hece veya serbest vezinle yazıl • 
masında değil, bir dilin imkanlan 
ni:;betinde en giizel surette ifade 
edilmesindedir. 

Nazım Hikmet hudutsuz insan 
edebiyatını bir yana bırakıp mah 
dut ve paıtinrisli sınıf edebiyatına 
sarılması hatasına bu hatayı da 
ilave ededursun, bugün Ahmet 
Hamdi, Necip Fazıl . Ahmet Kua 
si, genç nesilden de Ahmet Muhip 
Ziya Osman, Şevket Hıfzı. Feri
rlun Fazıl. Behçet Kemal, Omer 
Bedırettin, Fazıl Hüsnü, Reşat Ce
mal, Hamit 1\facit, Fuat Omer. 
Yakup Sahri. Suzi Can, Fahri Be
lek gibi ayn ayrı kıymetler~e 
~ençler Tiirk şiirini lfıyık olduğn 
meıteheye vükse~tiyorlar. 

Bizim memlekette şiirin evrlc, 
c;okakta, kahvede, rakı masas•n • 
rla konu~ulan şeylerden yani bir 
kelime ile sözden üstiin ve necir
rlen baınha~ka bir nesne ol<luğu 
ancak bugün anla.,ılabildi. Şiir · 
<len ko'1n~ulducnı zaman nececi . 
ler b.':llı;~ h~r:ci kalmalarına mu
kahH H:ı.~imin ve Ynhva Kemı:ıl'in 
saygı ve sevgi ile anılmaları bun
l ıandır. 

BU GAZETF.ClLlK DECIL.. 

Aşikardır ·ki hece vezni le yaz
ımş olması, bir insana şair deme
miz içln kafi bir ~art olmadığı 
gibi zamri bir -şart da rle~rildir · 
.Mehmet Emin de heceyi kullan
dı şiir yazamadı; halk şiirinne U:e 
ne harik-ulfıde parçalar var Hece-
cilere gelince; onlar doğnıflar Vala Nurettin, genç Türk şii-

rinin gözheheklerin<1en biri oa.ln 
doğruya Mehmet Emin'in muakk; 

Ahmet .!uhib'in "Rerşevin uz::ık
bidirler yani nazim yazmış olnıak 

ve hareket olarak p{i7.eldi. Eser 
verem(ttniş olmalannda mazur • 
durlar. "Serveti fünuncular da bü· 
tün hüsnü niyetlerine rağmen bir 
şey yapa.inadılar, yalnız Halit Zi
ya romarim tekniğini getirdi. Fik 
ret şiiri clnr kalıplardan kurtardı. 
Fecriati l~r şeyler yapmağa ça1ı· 
şırken he~eciler sahneye teşrif 
buyurdular ve tahii işin ehli olma 
dıklan içirt yüzlerine gczlerine 
bulaştırdıla\r. Canım Türk şiiri el· 
terinde pen\an oldu. Bereket ver
sin hececiletin arkasından Peva
mi, Hamdi, irecip, Kudsi nesli ~el 
dide yere d~en Türk edebiyatın' 
kaldnrdr, ona ı haysiyetini iade et· 
ti. Genç nesil ise haysiyeti iade 
edilen bu aziz Türk edebiyatını 
Avrupa edebi~atı hizasma yük . 
seltmeğe sav~or. Bu gazada 
bir çok gönüJlüler ve gönüllü ol· 
duklan nisbette' dıe kuvvetliler var 

1 

Yukarda isimleı1ni sa.ydıjhm genç 
şairlerden baska Sait Faik, Ya!-tar 
Nabi, Kenan Huli'ısi. Nahit Srm. 
Aj?"aoğ'lu Samet. Reşat Enis Cev. 
elet Kudret gibi gençler de hikaye 
uzun hikaye, roman ve piyes va· 
dilerinde kalem yürifüm krvmet
lerdir. Cahit Uçuk ve thsan Dev -
rim gibi imzalar da hikaye vadi· 
sinde çok şeyler"'Wrlediyorlar. 

Nurullah Ata bugünün atlamr
dır ve şimdiye kadar memleketi
mizde yetişmiş olan biricik mü .. 
nekk1ttir. Genç ne~iJdPn Şerif Hu
lılsi de iyi bir münekkit olmağa 
hazırlanıyor. Abdtılhak Şinasr bu
günde yazdığı neEiirlerle ba.~ır ba· 
ı:;ma bir kıymettir. Burhan trmit. 
Hilmi Ziya, Suut Yetkin, Sabri 
Esat. Sabahattin Rnhmi ırihi es -
sayistesler de bugünkü edehivah· 
mızm hudu<lunu ~en1c::letme(Ye ça· 
lman krvmet.lPrrl;r. Fıc!ehiV3tmnz 

' . 
hakik~ten bugün bir rönesans 
içindedir. · 

BEaENDIKLERt.. 
Iaştığı saat,, siirini alarak, dahi • 

tan ileri gı' dememişlerdir. Bence D" d b gun" de be" nin şaheseri rliye ve aklrsıra alav - un en ve u n gen 
vezin mesel~i mizaç mes0 lesirlir dı"kl · · ? 

Ve sonra nihayet aruz, hece VP 
crliyor. Va. Nu. avn. i seyi yedi sc- enmz · 

serbest vezin ayni esasa irca edi-
kiz sene evvel Cevdet Kudrt>t'ir. - Hamid'in sevdiğim mısra-

lemez mi? bir ş:iri için de vapınıştı Galiha lan var. Bence Hamit şair olrluğn 
Vala Nurettin şiir yazmaj?-1 her nishette san'atkar değildir. Ha -

Her üç vezinde de hecelt>rin gün f1kra yazmak gibi bir gazet~ tnid'e daha fazla ısmamamamızm 
uzunluğu ve lnsalrğını hiç değil~e cilik işi zannediyor sebehini burada aramahdır. Ser • 
en basit ve kolay ahenge varahP· Simdi rüva göriir damlarda veti fünnnclar içinde benim anla-
mek için nazarı itibara alırnyan Soluk, uzun yüzlü adamlar. dığım manada sair olarak selam. 
iyi şair yoktur. :Mısralanmn lezetine vara.mı . lryacağnn bir adam tanmuyon.ım. 

Yahya Kemal'in bir çok nm:- yorsa tasa 1111 edeceğiz?. Haşim'i hem beğenir hem seve • 
ralan yedi ye<liye uyar. Yedi ye - Hececiler ve onların avl.ıkatı rim. Bence Ahmet Haşim Türk 
di ile yazılmış bir ~ok ahenkli Vala NureWn: Eserleri nererle? ,, siirine ist!klf\Iiyetini kazandıran 
mısralar aruz vezninden farksız · diye soıı.ıvorlar rle<til mi? Bu suali ilk anam, ilk ustadır. Yahya Ke
dır. Nazmı H;kınet'in scrhest ve- avnanm lmrşısına ;-,.e:ip kend1 ken mal de çok deiYerli bir ustadır. 
zinle yazrlrklarmcla hece \·ezrıinin rlilerine smsalar daha iyi ed• rler Gel kartal o dar wrbfmm hendesesinden 
envaı türfüsü \·ardır. Ahmet MU· samvoı-um: zim onlann•yirm1 se- Mısra.mm şairi benim için el · 
İlin ' 1e daha bir ka~ k:si yedi ye. nel~k e5erleri de mPvdanda gr.m~ bette ki azizdir. 
c!~den, altı be!'teıı ih:-ın•t samlan neslirı srl<iz on cenPJlk ese,.lni dP 
hece veznini geni;:leltiler on ü~le meyranıfa... Edebiyat dünvRsr Dünkü romancılardan Halide 
onla, do'<uzla .. ;ı::ıh. Ya-:<l,lar. hat· yamlma~ı ,gereken mukayec:e··i Edfö'i çok severim. Bugünden en 
ta icabında taktilel'i hile kıılrlırclr <;oktan yanm•ş ve hlikrnünü vernıiş çok beğendiğim ve sevdiğim Peya 
lar. Diyece7im su: l\le~t>1 P. ~air ol- tir. nu ~ınr hükrııiin ken~ilP.rin" mi Safa' dır.· Peyami Safa edebi -
ınal\ta ve ~zel ya7ımıkt1 .. onarlörlpt·lı:ı mi tefhim edilmesini yatımızda meselesi olan ilk adam 

TA KIYAMETE KADAR . iı:;tivnrl:ır? binaenaleyh bizim iç:in yepveni 
bir adamdır. Şimsek, Fatih . Har .. 

Nazını Hikmet de. bizim nesil DÜNKÜLER VS:: BUGÜNKÜ -
§afrlerinden bahsederken; "Hece· LER. · 
ellerin muakkibidirler. Ufak tefek - Dünküler ve buriinküler 
8eS oyunları getirc!iler, o kadar.,. hakında di.işündükleriniz? 
diyor yani Türk şiirine hakiki ye. - Tanzimat edebiyatı iştiyak 

biye, dokuzuncu hariciye koğuşu 
Bir Tereddüdün romanı kitanla 
rmdan hangisini açsanız sizi hü· 
yük bir mesele ile karşrla..ıc;trrdığı
nr görürsünüz. Şiirde bugünün eni 

Tavla müsabakamızın 
üçüncüsü dün gece bitti 

Dördüncü müsabaka Salı günü A~sa· 
rayda Vardar kıraathanesindedir 

Büyük tavla müsabakamızın J şampiyonlan taayyün etti Y t:di ~ 
üçüncüsü dün gece bitirildi. Evvel yunda hasımlarını yenenler şun
ki gece galip çıkanlar Vezneciler- lardıır: 
deki Altın Yuva laraathanesine Bay Nesimi. Bay Yervant, Bay 
erkenden gelmişler. şurada, bura· Ziya, Bay Omer, Bay Yusuf, Bay 
da yer alarak hazırlık müsabaka Esat, Bay Hüseyin. 
larına başlamışlardı. Saat seki7i Dilsiz Bay Hüseyin Hakkr ha• 
geçiyordu. Bazı oyuncular müsa- kikaten çok usta bir oyuncu olan 
baka zamanının geldiğini. oyunun Bay Yervant'a yed'ye karşı altı 
bir an evel başlaması lazım gel- ile yenildi. :Mamafih kendisj hun
öiğini söyledHer. Hakem Bay dan hiç müteessir değil<li. Her za
Muhlis Çayırlı heni.iz gelmiyen man Bay Yervant'ı yenebjlcceği· 
bir oyuncuyu bekliyordu. Sekiz ni işaretle anlatıyordu. 
buçuğu geç;nce gelm:yenin hakkı DÖRDÜNCÜ MÜSABAKA 
kayboldu. Yerine Fatihte tek kal- AKSARA YDA 
dığı için buraya devrolunan Bay Dördüncü müsabakamız nrıü ~ 
Yusuf'un galiplerle karşılaşması · müzdeki salı günü akşamı Ak:;:a. 
na karar verildi. Galipler on dört rayda, Valde camii karşrsrn"aki 
kişi olduğundan kıraathanenin bir Vardar kıraathane~inde başlıya • 
köşesinde yedi tavla hazırlanmış caktrr. Aksaraya civar yerJerren 
tı. Her zaman olduğu gibi kur'~ olup da müsahakamıza gimıek 
çekild~ ve galipler şu şekilde kar istiyenler yarınki cumartesi sarah 
şı1ıklı oturdular: tan akşama ve gene sah günii sa-

Bay Nesimi - Bay Remzi, bahtan akşama kadar idarehane-
Bay Yervant - Bay Hüseyir mizin yanındaki VAKIT kiitiio -

Hakla (dilsiz) . hanesine gelip isimlerini kay• 
Bay Ziya - Bay Necmi, dettirmelidirler. Pazar günü kü· 
Bay Niyazi Keskin - Bay O- tüphane kapa!ı olduğu için kayıt 

• mer, muamelesi yapılamaz. 
Bay Yusuf - Bay Niyazi Erim BEŞiNCi MÜSABAKAMIZ 
Bay Esat - Bay Mehmet Salt Beşinci müsabakamız fü1yoğ-
Bay Talat - Bay Hüseyin, tunda İngiliz sefareti karşısındaki 
Dilsiz Bay Hüseyin Hakkı bir Saray gazinosunda ve genP a~rni 

gece evvel kulağı ağır işiten has hafta iç;nde başlıvacaktır. Bu g-a• 
mmı yendiği için galipler arasın zinodaki büyük miisabakaya gir
da bulunuyordu. mek istiyenler de \•akit geç.~rme • 

Beyaz ve siyah pullar için bi- den gelip bu bir iki oiin i<>inrle ka" 
rer zar atrJd ktan sonra oyım aş- rtlarım yap tnn::lhrlı . ı~· ~n{ 
ladı. Bay Hüseyin Hakkı'ya kar idaremize kaydettirmiyenler mü .. 
şısmda oturanlar işaret ediyordu sabakalara giremezler. 
Kulağ'ı: ağır işiten hasmı karşısın· · Al.TiNCi MÜS~ Q_! K.AMlZ 
<la olmachğı için Bay Hiic;eyin Şehzadebaşmd:ı 1<i Halk lnl'a • 
Hakkı daha çabuk oymyabiliyor. athanesinde gelecek hafta b:ış • 
arada bir giizel z.ır geldikçe çok lryacaktır. 
neş'elenivorou. MINT AKA ŞAMP'YONLA P J~' A 

On dört o~ı.ıncu yenilmemek Şimdiye kadar Edirnekam. Fa. 
için çok <likkntli ve hesaplr oynu tih, Veznecilerde yaT)J]an Ü<' mü • 
yorlardı. lki heş oyunda yenilen sabakarla mmtaka samnivonı1 cı• 
ter de kıraathaneye gel~1işlerdi kanlar j!"azetemizrle resimİeri ne.ş
Bazılan müsahaka ile al~kadar oJ redilmek üzere henıen birer fo • 
mamak ister gihi görün<lülerse dP toğraflanm j!etiı1Yieliıiirler. Bıı fo
sonradnn dayanamadılar ve alt· toğraflar gelir gelmez neşretme • 
lanna. birer s:mdalye cekerek ken ~e ba~lPra<'aP.'ız. 
rlilerini yenen hasımlannın yan KAJ>IN MÜSABA K t\Cll .AP. t\: 1 

lanna oturrlular. Müsabakamıza. g'nnek iı::H1•pn 
Bunl:ı.rn:m oyuna münahale e kadınlar ilk miis<lhal·alarrm ken· 

clenler de oluvorrlu. Bu suretlı1 di aralanmfa yapa,.nklan içirı nw 
kendisini vPnen hasmrnr yencHr • lara hnsnsi bir mi;~,, haka yeri tah 
mek ve intil.-:1nı almak istiyorlar. sis edihrıi"tir. Ka,:ıı.,lar arasındaıı 
dr. Hakem:n ihtan fhprine oyuTI <:ıkacak tavla ~moiv<'nlan iMPr -
süki'hıetle dev:ım etti. Ve sa.at on terse sonra erkek nııntak~ ~ampi· . 
birde Vezneciler roıntakasrnın yonlarile dıe karşıla~abllirler. 

mühim adamı Ahmet Hamdi'dfr. 
Ne içinde zamanın 

Ne de büsbütün dışında 
Yekpare, geniş bir anın 
Parçalanmaz akı;ında. 

?\fısralan Türk şiirinde bir mer -
baledir. 

Ahmet Kudsi ve ~ccip Fazıl 

da çok sevdiğim iki ~irdir. 
Genç nesilden şiiritıe en çok 

inandığrm arkadaşlar Ahmet Mu
hip, 2iya Osman, Şevket Hıfzı 
Feridun Fazıl ve Fazıl Hüsnü'di.ir 

Bizden bir evvelki nesHde h:. 
kayeci olarak Sadri Etem'i seve
rim. Bizim neslin hikayecileri ara
sında Sait Faik'm yakında çıka
cak olan "Semaver,. is:mli kita · 
bmôaki bil' ka~ hik~.vesinin kah# 
raınanJarı ,geceleri uykumu kaGı . 
racak kadar heni işf]:a] etmiştir. 

Gene bizim nesilden Kenan 
Hullisi, Sabahattin Ali ve Ağaoğ-

lu S:ımed'in sevdiğim hikfıyderi 
vardır. Reşat Enis'in ancak "Ka" 
mm namına,, romanını .okuyabil· 
dim. l\Iuhakkak ki bizim neslin 
biricik romancısı olacak. Cevdet 
Kudret şiiri bırakın piyese döndü. 
Herhalde antoloji Cevdet J{udı -
ret'i almakta isabet elti, zira bu • 
günkü nesilden ondan başka ni • 
yes yazmağa ce~aret eden yok. 

- San'at ha:·~:tmızda ne ya~ 
mak istiyorsunuz? 

- Apollon'un sazından işitll~ 
mem~ nağmeler çıkarmak vanJ 
şiir için çalışmak, çalışmak de 1 

mek istiyorum. 

- En çok beğcndiğ:niz ~iirI " 
niz? 

- Hiç birini beğenmem . ]3e • 
ğendiğim gün intihar etmiş'm de
mektir. Fakat yazdıı:klanm için?0 

çok sevdiklerim vardır şüph~ 



"Melek,, Sinemasındaki Fiım: . ...... ..ıımm ........................ .. 

Da"id Kopeırfild 
Çarls Dikens'in Çok Okunan Roman,, 

Fiımde Nasıldır~ 7emsil Cihetinden 
Mükemmel; Ancak. 

"David ~op,erfild,, büyük t!ı· 
giliz edibi Çarls Dikensin meşhur 
bir eseridir, Remen her dile, bu 
arada Türkçeye de çevrilmiş ol~n. 
bu r.oman, aşaın )1tkan her taraf· 
ta en çok okunan romanlardan bi· 
ridir. Bu eser, gerçi ''Bir çocu · 
ğun r.omanı,, dır; fakat, küçük. 
biiy.ük herkesi aliikaland~ac~k 
mahiyettedir. Hayatın bir çok a
çıema katlanan "David Koper • 
fild,, , romandlı başlr başına ~a · 
rakter fiahipj bir tiptir. Fakat da· 
h~ b;ışka birçok tip de. \rili ufa~
lı bu romanı doldurur. Bµ, duldu-

O kanaattey:\z ki bu bakımdan, 
rolleri11 tipik, karakteristik, canlı 
temsil edilişi bakımından tetkik 
~dccek olanlar, bu filmden zevk 
alacaklardır. Artistler filme Çarls 
Dikens'in romandaki havayı, 

• çok yerli olara~ • katabiliyorlar. 
Mevzuu filmde seyretplektense. 
roman~a okumağr tercih edecek
ler, senaryo ve rejinin basitliğinin 
tesiri altında kalıyorlar, demek • 
tir. Evet, ... Gönül filmin o ilq cep
heden de kuvvetli ve yekpare mü 
kemmel nlma~ım i~terdi ! 

ruş, kuru kalabalık oluş mahiy~ • "'Sumer ,, deki F.iım: 
timi de_ğfüiir. Muht~lif tipler. 
gayet karakteristik olarak caplan 
dmlmış ve romanı dolrlunı~ları . 
bir zengin!çştiri~ olmuştur r 

. 
Saadet 

. 
Gecesi 

M~vzu f\lme. alınmadan. ora Mojikanın s~si .• Ve?! 
daki türlH türlü tipleri temsil ede.. D J M .. k , b'T" 
cek art:st bulma~, havli yorucu f"l 0? . 0~. OJl a run ~ un 
mrsete ~eşkil etıni .. ti.' Bir. kere ı. mle~ı bı:bırıne benzer. 1\ynı çeş 
"[) • ~ J{ f"ld · t• · nıdıedır. Bır. aşk macerası, kadın· 

avıl1 oper ı .. ıpın~ uY,gun • • . •. 
olmak ·· ı...:· ··k ı-.·· .. k "k" ların begendıgı erkek ve onun ho-uzere l\qcu ve p,Uyu ı 1 ·a d ş k ı 
aıtis secmek g~rekti Bunlardan şuna ~ en ka m ve... ar 1 

• 

h ~ 1 "SumPr sinemasırm bu hafta vri, romanın kahramanmı çocuk· .. ..}'. ~~ • . . . 
1\tk. haJinr1e a·w · d ..l, ı·k 111• g-o~terdıın. Saadet gecesı,, fılmı 

µ , ıgerı e ue ı an ı r , d D J-~ M .. k Y, . 1 . fl 
zamanında göz önüne getirecek-

1 
e,_ 0.n . ~z~ ~~ı :t1~. es~ ~ m 

lerdi. Arth~tlik. UY,g-4n tip ve ka - ertr~stçeşRnısı~ftMe ır ı,md ırR. -~ .~ 
rakter benzerliğini yaşatacak ka· a 1 ' .ozıwı oreno ur. eJısor, 
hiliyet, ayni zamanda yqz benzer Frank.~trayer... . 
liği bulunması göz önünde t t . ReJı, mevzu ve temsıl, alelade
lar;ık yanılan '\r:ıştırm ud ~ dir. Sese gelince, şüphesiz ki Don 
çocuk için Freddi B~~cif~~e;; J'o~e 'Mojlka•n~ tath btr •. e~i. va~ 
delikanlr için Frank Lorton uy _ dır. O çs bu fılmde dıe ışıb ıyor. 
~un ~örüldiiler. Oteki tipler için iı1ı1nııuı Brlrd~i 
oe artıst bulu~, kolaylıkla imkiin $ehir1i" t Bu al_<şam saat 
sahasına girmedi. Bilakis, uzun ya rosu 20 de 

sü:en araştı~al~rla b~nlar belirtil IJlf JljjjlJIJlf 
dı, rolJer verıldı ve nıhayet "Da 

vid Koperfild,, filmi çevrildi. ili ili 
Şimdi gelelim vücuda getiri 

len filme.. "Melek,, sinema~mm 111 

FAUST 

rürkçeye çeviren 
Seniha Bedri 

Göknil bu hafta programına aldığı bu 
filmin ne senaryosunun yazrl~m
da, ne de reiisinde bir fe kaladıe- Kadı köy H A L E' de 
lik mevcut! . Dümdüz bir senaryo HALK OPIRETI 
Y•tlmJŞ, vak'alara şöyle birbirinin 
&~ısıra yer ayplqıış. Rejisör <le 
'fil'erkesi ha:vran bırakaca~ hü -
nerler, ~enilikler göstereJim.. de
ınemiş, en çok rastgeldiğimiz ge. 
~zeJ bir teknikle filmi yUrüt 
lllfiŞ J F'&kat ... 

fıakat artistl~rin tipleri bPnim· 
aeytşle ~sil kabiliyetlerine ge . 
P.nc@, bu cinet, mükemmeldir. On. 
l§qn seçil~i g~et iAAhetlidir Aft! 
tiatl~ rnllennde o kadar tipik, 
ltarakt{!pstik, o kadar canhdtrlat 

Bugün matine 16 dC'! 
Aktam 20,45 de ---~..,,...... ......... 

tık Defa 
FLORYA 

Senenin ıon bUyül 
opereti Zozo Daim 
tUrkçe olarak rol a · 

mıgtır. 

Yazan: Nezihe 
Muhiddin. 

Mtizik: Sezai ve Seyfeddın Aıaf. 

Qişa glindüz açıktır. Tel: 4181~ 
FiaUat: 35-50- 60-7 ~100-::-125 

'Loca: 400-300-sop. 

ki takdir.e değer başan gösterrlik- --.::....--------
lefinj sq:ylemek, tamamile y;erin - PARASIZ MUSiKi DERSLERi 
~{!dir. Bilhas.sa, eserin kahrama· 
mnm c~cukluk halini canlandıran 
~qdi BaıWlumev, bir harika . 
dır. BH se~mli ve içli artisti ge -
~ende "Anna Karenin,, filminde 
de gqnnüş, annesi ro1iinü Greta 
~arP.P'nun y,antrğı o filmdeki b!l· 
~nsma ehemmiyetle işar~t etmiş 
tik! 

C\&IQUriyet Ge~ı.r ~: 
Mahf elde param kitar, mandolin ve 

havayan kitar dersleri açılmıttır. Bu 
deraler ~er hafta salı günleri aaat 16 
dan ı 8.30 kadar mahfelin Beyoğlunda 
Tokathyan arkaundaki C. H. P. Bo • 
yoğlu ilçesi kuralındaki merkezinde 
verilecektir. Kayıt heı: giln ıa~t 14 den 
21 e kadar yapılır. 

fatcklilcrin 3 adet fotojraf Ye hüvJ • 
yet varakası il~ mahfe] direktörlüfUne 
baıvurmalan. 

Co.rc Cukonın rejisörlüğiinü 
Y-aptığı bu filmde, Mec Evans'ın. 
Moreyn O'SaliYan'm. Eli?.ahet A1-ı-------------oı 
lanın, LayneJ Barrimnr'un Levis 
Ston'un ve daha hir <'ok artisthı 

23 Nisan 
büyükçe ye k{h~ük roll~ri bııhmu- Si:ıe çocuğu diiıündüreceh hal. 
Yor. Asrl büviik roJ, çocuk "David tanın b~lanfıcıclır 
koperftl,, rolü ! 

Tarıhi araştırmalar ••• ' 1 arsus'ta çok mühim eserlerin 
bulunması hekleniqor 

Yurdumuzun muhtelif 
yapılmasına izin 

yerlerinde yapılan 
verilen araştırmalar 

ve 

.. 
YuiarıJa tolJan: Bolt:ı%köyde Etiaççık mabedi, BergamaJa Kızılavlrtla bulunan e•erler, Qfağıda ıol-

1 dan: Bergamada Kızılavlı Trovatla dokuzuncu fehirJen (Roma devri) 

Ankara, (Özel aytarımızdan) ıi, vaktile Schliman ve Dörpf eld 
~ 1-1.'"- 1-1.ncltp.a ..Pre. Ttirk tarafmdUI 7. prlaa lıtafriyatta 
Tarihi ~raıtırma Kurumunun A- meydana çıkarılan kültür tabaka. 
lacahöyükte yaptığı hafriyata lannm karakterlerini tayin ve 
hu ıene de devam olunacaktır. kronolojisini tesbit ve ön Asyada 

Tarausta Gözlükulede Harvard yapılan diğer hafriyat neticelerile 
üniversitesi adına Mis H. Guld- mukayesedir. 
man tarafından ayıplan hafriyata Hafriyat heyeti, harabenin tu
bu yıl da baılanmıfhr. Burada riıtik bakımdan açık bir müze ha· 
geçen sene üst tabakadaki klasik lin k · · d Id ı 
devirler kaldınldıktan sonra Eti e onması ıçın e e en ge en 

gayreti esirgememektedir. tabakasına ulaııldığnıa göre çok 
önemli eserlerin bulunması bekle. fstanbuldaki Fransız arkeoloji 
nebilir. enstitüsü üyesinden Jeıtene, Seydi· 

Çanakkale ilbayhğında Hisar- gaziye bağlı Kümbet köyü yanın· 
hk köyü yanındaki tlion yahut da Arslantaı ve Midas mezarı 
eski adiyle Turova üzerinde Ame· yanında Frikya devrine ait eser
rikanın Cincinuati üniversitesi adı- ler, bilhassa mezarlar bulmak 
na Prof C. 'V.7 

• Glegen taraf ındıın için araıtırma yapmasına Kültür 
hafriyata baılanmak üzeredir. Bi- Bakanlığınca müsaade edilmiştir 
lindiği üzere bu hafriyatın gaye· Afyon ilbaylığına bağlı San-

YURDUMUZDA FiLME ÇEKiL· ŞARK DEMIRYOLLARINDA 
MEK iSTENEN YERLER 

Şehrimizde bir seyahat filmi "çekmek 
için ihzar! teşebbüslerde bulunan tn • 
giliz ıinemacılan dün tütün sanayiimi
ze dair bazı resimler alabilme imkanını 
araıtırmıglardır. 

Haber aldııımın göre, Cibali tütün 
fabrikastnı gezmek Uzere müsaade al • 
mıtlardır. Türkiyenin pek meşhur olan 
tütün sana~ine ait levhaları dışardan 
almak istemekle beraber, kafi derecede 
ışıldı yerler olursa içeride de film çek· 
mek ve bunlan bütün dünyaya göster. 
mek isteğindedirler. 

Bofazdan çok film çekmeği düşün
mektedirler. Bu tasavvurların tatbiki i· 
çin resmt makamlarda teşebbüslere gi· 
ri9mek üzeredirler. Kat'i kilrarlan bu • 
p:ün1erde belli olacaktır. 

BULGAR!STANDAN GOÇMEN 

Bu ıene Bulgaristandan gelecek o -
lan muhacirlerin ikinci kafilesi olan 55 
kişi de gelmiştir. Bu muhacirler Trak • 
yada i~Şna tabi tutulacat<lardır. Ro • 
manyadan gelecek olan mühacirlerin de 
nisan sonlarına doğru gelmesi beklen
mektedir. 

Şark dcmiryollan tirketindeki ec -
nebi şeflerden muhasebe servisi şefi B. 
Sentomer dün akşam temelli olarak Pa
rise gitmi§tir. 

Bay Sentomcr para işinde uyuşama • 
dığından şirkete istifasını vermişti. 

Edirne hattını ve Edime garını tef• 
ti,1 etmekte olan Başmilfettiş Bay Sa -
lahaddin bu~ün dönecektir. 

ONDOLASYON MAKJNELERJ 
' 

Berberlerin ondüle makinelerinde be
lediye fen heyeti tarafrndan yapılan tet· 
kikler bitmiştir. Fen heyetinden Mus • 
tafa Hulki ve Nasrettin hazırladıkları 
raporu bir iki güne kadar makama ve
recekler ve bu raporun ihtiva ettiği e • 
saslar üzerinde bir talimatname hazır -
)anacaktır. Haber aldığımıza göre ta • 
limatnamcnin en miihim noktalarım on· 
dille makinelerinden evvel bunları kul. 
lanacak olan berberlerin ehliyeti teşkil 
etmektedir. 

ÇARŞAMBA PARKI - Fatihte 
Çarşamba parkının inşaatı kış dolayı

sile geri kalmıştı. Havalar düzeldiği i
çin parkın düzeltilmesine başlanmıştır. 
Bu yaz asılacaktır. 

dıkh ilçesi yanındaki Kusura hö· 
yüğünde Kembriç üniveraiteaiı a .. 
dına arkeolog Mis Lamb'a tarafrn .. 
dan hafriyat yapılmasına geçen 
sene müsaade edilmişti. Bu hö
yükte prehistorik eserler bulan 
Mis Lamb, bu sene de hafriyata 
ba,lamnk üzere yakında memle
ketimize gelecektir. 

Bergamada Alman arkeoloji 
enstitüsü adına y1llardanberi ya• 
pılmakta olan hafriyat, bu ıene 
de arkenlog Ziegenaus'un idaresi 
allmda batlamtfhr 

Boğarköyde de Doktor Bitil 

idaresinde gene Alman Arg~oloji 

enstitüsü adına hafriyata de~am 

olunması muhtemeldir. 4 
Diğer h~friyatçıların geln.ıele· 

ri de bekleniyor. I 

BiR FRANSIZ SERMAYEDARI, 
ŞEHRiMiZDE 

Fransanın en büyük mali müessese • 

)erinin iştirakile tesis edilmiı olan ser
mayedarlar grupunun gönderdiği Pol 
Gillom isimli bir mümessil dün sabah 
Avrupa ekspresile şehrimize g~~iştir. 
Mümessil, memleketimizde yeni yapıla• 
cak olan \iman ve §imendifer inşaatı 
için hükOmetimize bazı tekliflerde bu • 
lunacaktır. -

YOL ARABALARI 

Unka~anı köprüsünün SOi\_ vaziyetin· 
den sonra yük arabaları Karaköy· köp.. 
rüsündcn geçmeğe ba§lamışlardı. Fakat 

sabah ve akşamlan köprü zaten çok ka· 

labalık olduğu için bu arabalann ge • 
çişi bir mahzur te~kil ett\ğindcn bele • 
divete geçiş saatleri tahdit edilecek ve 
arabalara qıuayyen saat}erd~ müsaade 

oJunacaktı. Arabacılar cemiv.eti bu ka • 
rar alrnır alınmaz 4000 kvdar ara\>acı • 
nın mmkül bir vazivette kalacd·ınr öne 

sürerek belediyenin karannı bir müd • 
det için geri bıraktırmıştır. Beledivc va

ziyeti daha iyi tetkik ederek yeni bir 
karar verecektir. " 



: fj ... Radyo ve Televizyon ... 

Bayanlar aranıyor, fakat ... 
Kaşları kömür gibi siyah, göz kapakları yeşil, burun 
delikleri kırmızı, dudakları kestane renginde olacak! 

Bir şart da şu : Evlenmiş olacak I 

"Televizyon,, işi aldı yürüdü. 

l'OYU 
SAtıt 

YalıarJa: Aıneriluula teleois)'Ofl için miiTaca-
Gt tt,,lan pmell., araından aeçilen Bayan Nııtali 
f ~;Ja: Güel ldat loıojenilı olmayan bir yiiz 

( ;uvarlak hatlar, Ml'İfİn Uflar, ••nİf baran). 
A yalıta: AmerilıaJo Televizyon İgin p1lı miio:ıhlı 
g5rülen l!a Glane Treyer. 

jenik olduğunu tayin edebilmiş · 
lerdir. 

Çehre yuvarlak değil, beyzi 
olmalıdır. Kaşlar ve kirpikler kö
mür gibi siyah, göz kapaklan ye
şil, burunu kanatlan koyu san, 
burun delikleri kınnızı, dudaklar 
koyu kestane renginde buluna . 
caktır. Bu renkler tabiate ve gil 
zelliğe hiç de uygun olmadığı ha .. 
de sinema ve televizyon içip çok 
elverişlidir. 

ı---

Ametikada, IngUterede, Alman -
yaıun belli başlı merkezlerinde 
radyo dinliyenler kendilerine söy
liyenleri yani ispikerleri de küçük 
bir ekran üzerinde gönniye baş • 
ladılar. Fakat göriilenler erkek 
değildir. Radyo merkezleri dinle
yicilerine bir erekek yerine güzel 
bir bay~ göstermeyi daha uy . 
gun buluyorlar. Bunun için birçok 
radyy merkezleri ispiker yerine 
ispiferin aramıya başlamışlar fa . 
kat karşılarına bayanlarla bera . Kadmlanmızın boyanma tar. 
her büyük müşküller de çıkmrya zı !otografi için hiç bir krym t 
başlamıştır. Çünkü bulunacak ka. ifade etmez. Bu söylediğimiz bi
dmın herşeyden evvel fotojenik çim, çe~reyi kabartmıya benzer 
olması lazrrndır. bir şekilde gösterecek en iyi bir 

acarlıtaada Tu 
dlalae döalı 

Attila karıkoca arasında bir kan 
bağl bulunmasını isterdi 

Macaristanda 1Japilan 
bir nikilı kıma törenı 

Macaristanda Eski Turan di·ı W. ).; .n i!e kocanDI damarJarmı 
nine ve bu dinin an'anelerine dön açara~. w kaç damla kam m baP 
mek için yeni bir cereyan başla. dağa akıtJJll§, daha sonra bu bar· 
mıştır. dağı şarapla doldurarak yamanı 

Lodra gazetelerinden biri ta· erkeğe, yansını Jcadma iÇhmif 
rafından verilen maliimata göre ve bu suretle erkek ve ~ 
bu cereyana rehper olanlar "Mil- ~n koca olmuş ve k&n1arı bi.rbı. 
letler ailesi içinde mevkiimizi ge. nne karışmıştır. 
ri almak için, tabiatin ilhamlan· Resimde bu merasimin nud 
na dayanan eski dinimize dönme- yaptldığı görülüyor. Merasimi 18' 
miz ve hristiyanlığı bıralmıamız pan operatör, eski Turan klhİD' 

, lazımdır,, diyorlar. Ierinin elbisesini giymiş ve bir 
Macaristanda Eski Turan dinine kAhin sdatile bu merasimi yap • 

dönüş cereyanı resmi makamlar ımştır. 
tarafından mukavemetle karşılan- Londra gazetelerinden biri bil 
dtğı halde mütemadiyen ilerle • münasebetle şu maltimaltı verf. 

kte Yor: me ve taraftarlannı çoğaltmak 
tadır. 

Bu hareketin gayesi Hunlara 
Macarlara ve sair Turan milletleri 
ne ait an'aneler sayesinde esld 
Turan dinini canlandırmaktır. 

Buna benzer bir cereyana Al 
nanyada tesadüf olunuyor ve ora• 
ıia eski Almanların din ve an'ane 
ler:ne dönmek için çalışılıyor. 

Fakat Macaristandaki cereyan 
hükumetin mukavemetile karşı 
!aştığı halde Almanyada öyle 
değildir. 

Geçenlerde Macarlar bir nikih 
kıyma merasimini eski Hunlar. 
Macarlar, İskitler ve Etrüsbler usu 
lü dQiresinde yapmışlar, yalnız 

bu merasimin modem şerait v~ 
fenni terakkilere göre b~anlma
sına da ehemmiyet verilmiştir. 

An'aneye göre Attila, kan ko
ca arasında bir kan bağı bulun • 
masını isterdi. Macarlar bu an -
aneyi zamanımızın sıhht şe -
raitine uygun bir şekilde 
yenilemişlerdir. Bir opera • 

"Macaristandaki Turancılar, 
il8.hlannm ''Hadur,, adim taşıdı • 
ğmı söylüyor. Bunlar bu iWıa 
tapmak için Peşte civarında "At;.. 
tila kulesi,, adını taşıyan bir m• 
bet yapmışlardır. Bu kule, Attibr 
nm habrasmı yaşatmak için ku • 
rulmuştur. ·' 

Macar Turancılarmm reisle • 
rinden biri şu sözleri söylemiştir: 

"Hunlann ve Macarlann ~ 
vet ve büyüklüğü atalannm iti .. 
katlanm, adet ve an'aneleriııl. 
bir Allaha inanmayı ve tabfaf 
kuvvetlerine saygı ın;ste~!rm~Jı:tl~ 
reden dinlerini bırakıp lurilti1di' 
lığı ve Akanimi aelbeyi kabuJ -
melerinden sonra düşmeğe ve te
denni etmeğe başladı.,, 

Macarların bugünkü alevlen • 
miş bir halde olan miln hisleri 
bu yeni cereyana kuvvet vennek
tedir. Aşağıdaki resmin kö~nd• 
Attila'nm Romalılar tarafmdaıl 
yapılmış bir resmi •le ~ 
da yapılan Attila Kulesi'ni de vl' 
rüyorsunuz. 

Her kadın fotojenik değildir. boyanmadır. 
Fotojenik olmak güzelliğe çirkin- İş bununla da bitmiyor. tspi - ----------------------------..ıiııııı' ----••t~~-".'! 
liğe bakmıyor. Oyle güzel kad'm- kerin olacak kadının sesi gayet yorlar. Sebebi şu: Dünyanın bir den ayrılıyorlar. Halbuki bin güç-1 yerine bayanlan seçmek ol~ 
Jar vardır ki fotograflan hiç dP ahenkli olmalı, bulun~uğu mem- çok yerlerinde yapılmış tecrübe- lükle bulunan bir kızın bir kaç ağir b:r iş olmaktadır. 
güzel değildir. leketin dilini pürümüz, pek temiz lere göre güzel ispikerinler az za· ay zarfında işten çekilmesi radyc 1 

Televizyon için bu pek mühimi konuşabilmelidir. Dah86J var. ln- man içinde radyo operatörleri a· merkezini müşkül mevkide bıra 1 
bir şeydir. Mütehassıslar uzun gilizler bu iş ic;in kız istemiyor . rasında kendilerine meftun olan. kıyor. 
iatkiklerden sonra kimlerin foto- lar. Evlen.mi§ olmasını pıt koyu- f lan buluyor ve evlenerek vazife- Göriilüyor ki erkek ispikerler ,_ ______ .;..._-...~ 


