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Suikastçılar Ağırcezaya verildiler 

Noel haltaı: 
Bu hafta Noel haftası idi. Onun için 

bir çok meınleektler eğlence ve iıtira
bat ile vakit ıeçirdi. Devlet ve hüku -
illet adamları siyasi faaliyet merkezle
rinden muvakkaten u.ıaklaftı. Esasen 
hıcUterede hariciye nezaretinde deği -
tildik olduğundan yeni na.ıınn kendine 
bir hattı hareket çizmek için biraz tet
kikat yapmaaı zaruri idi. Nasıl ki Mııır 

Atatürk'e karşı hazırlanan suikast 
teşebbüsünün ilk tahkikatı bitti 

Mahkemeye verilen 8 suçlu 
arasında Ali Saip de var 

ifi mevzuu bahaolunca Eden dosyaları 
b :ı_ Ankara, 3 (Telefonla) - Ata-enıuo tetkik etmediğini ileriye sürerek 
bu buıuatalri karannı tehir etti. türke kartı hazırlanan ıüikaat te-

tnriJterede Sir Samuel Hor çekildik- ,ebbüıünün ilk tahkikatı bitmit
ten IOllr& Fransada dahi Laval'in düge- tir. Ankara müddeiumumiıi Ba . 
cefi tahmin olunuyordu. Bu tahmin ta- hattin Arıkan bu ıüikuti bazır
laaıdnık etmemiftir. Laval meb'usan lıyanların nasıl yakalandıklarını 
1Dediainde cereyan eden çetin mücade
lede itimat reyi almıJtir. Ancak aldığı ve adliyeye naııl ıevkolunarak da· 
.... riyet kırk kU.Qr reyden ibaret ol _ vanm nud açıldıjmı 19 Birinci
~ göre vaziyeti düne niıbetle çok teırin 935 tarihli beyanatında sn-
8aJdtır. Mediıteki muhalifleri de hın- labmfb. =: alamımIJ cörilnmektedir. Bu iti- 0 tarihten bugüne kadar tah-

1.avaJ'in yalan bir zamanda it ba- kikat devam etmit ve neticede 
tından çekltmeü ihtimali bugün yine maznunlardan 8 i hakkında meni 
~ttur.ı Hattl Franaada hlli La -
val'deıı h"LA- muhakeme, diler 8 i hakkında da IOD!'& uaumete ıeçecek olan-
Jann iainllerinden bUe bahaedili ıon tahkikatın açılması karan ve-
H . yor. 

Bir Klag Koaıı 
lstanbul avcıları 400 kiloluk 

ayıyı nasll vurdular? 

emot, Rqno, Flandeıı gibi iaimJer rilmiftir. 

~. Haklarında meni muhakeme VarulGn a;yı tartdnlM ~n olntla! 
Ceaevrede liyaıi durum tabil olarak karan verilenler araam•a Ahmet 

dur0 undur Ho La ı ulh f tafanbul avcdan tarihinde enteresan bir hadise vebir rekor yapan • • r - va 8 ormU • og"'lu Ömer, Durmut oflu Talip, A ı.._ A.&..~ halı 
Jii ıu.ya düttükten sonra uzla§tJrma te- nıaua •" " ma eme bu ava dair yazımızı bugün diğer resimleriyle bera&r altmcı 

1->f---~~~~~~~-ıa.~~R~i~za~o!il~u..!l~ınnail, ldriı oilu laa etlileoeltlenı• Urla..,,_. sp.Pitemizde bul~ız. 
Y• ~111 il IMi teteM.O.io .ıabJr o- (Sonu a. f Ml1' ı--------% ---.,--...t..._...__ ___ ..._""",d ,,..... ı1111ı·Jillw.' 1ı1ıo' ..,...._ .... , iıiıis'""' ,., _.~.o....;~~-
Wı On "Oçler komitesi henlls toplanmrı ------------------------
delildir. Şu bdar nr Jd bqQn uzl&f• H b • 1 •t i 1 A 
ttrnıateıebbOlactUneniabetledabazor- ar ın Dl mes azım.-. .. 
1«flmltır. ASIM US 

(Bomı ~a. 10 84. .t) 

T rablusta isyan! 
ltalyan 

etti 
askerlerinden 
ve zabitlerini 

Roma, 3 (A. 
~) - Siyasal 
mahafiller İtal
yan mülAzmu 
Biondi'nin Trab 
lus garpte ken
di adaınlan ta
rafından öldü
riilmüş olduğu
n• dair ecnebi 
~emleketlerde 
§ayi olan haber
leri teyit e~mek
tedir. lsyan et· 
miş olan müfre
zenin yedi sekiz 
kişiden ibaret 
ve isyanın se bc
binin tamamen 
mevzii olduğu 
Si)ylenmektedi:. 

Londra, 8 (A. 
A.) - Reuteri n 
Trablus - Mısır 
hududunda iki 

•...., ' 
bir kısmı isyan 
öldürdüler 

tarafça alman lıalyarıların Trablwtaki ye.·li a.'ker terinden bir kaçı 

(Yamı 10 ncu ~J 

Kırkındaa 
Sonra •• 

Bütün lıususigetle
rile eski lstanbul 
Sermet Muhtar Alusun gaze. 

temiz için yazdığı bu çok güzel 
romana iki gündür başlamış 
bulunuyoruz. 

Okuyuculamnızdan bir ıas. 
mmm romanmıIZin ilk kısmıla. 
mu veren sayılanmızı bazı mü. 
vezzilerde bulamadıklarmı mat
baamw.a yapılan bir çok müra
caatlardan öğrendik. Bu oku . 
yuculanmızm da bu güzel ro -
maru takip edebilmelerini te -
min için şimdiye .kadar çıkan 
kısnnlann hül&salarmı yaptık. 

5 inc1 savıfamı~da 

lstanbulda 

Bir jmtiyazlı 
Mektep? 

44 üncü ilk okulda 
neler gördük ? 

( .4lıına ıayfamuda 

askeri tedbirler hakkında Solum- dut üezrinde havalanmaktadır. 
dan öfrendiğine göre, Italyanlar Diğer taraftan hecinli Mısır 
kuleler üzerinde gece gündüz nö - müfrezeleri hudut civarındaki te· 
be beklemejte ve tngiliz kıtala · pelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
nnın hareketlerini tarassut eylP- Bunlar da Italyan mevzilerini da· 
mektedtr. İngiliz kıtalannm her - imi bir tarassut altında bulundur 
h~ngi bir hareketi görüldüğü \'a · maktadırlar. ============ 
kit hemen bir ttalyan tayyares! hu 

· Şoförler topla dılar 
Fakat ne yapacaklarını 

kararlaştırama~ılar . , . 

10 kuruşa adam : ·. · · 
taşınmalı, ,_ fıikô.~;~~ ; · 

Birçok şoförler günlerden beri 
10 ktıruşa adam taşımak için ken. 
dilerine ınüsaac verilmesini isti • 
yorlar, bunun lehinde aleyhinde 

, sözler söy~eniy.ordu. Bu vaziyet 
karşısında. cemiyet bir anı(et yap. 
mayı oüşünmüştü. . 

Dün ger~ cemiyette büyük bir 
toplantı yapılmış ve bu mevzu ü. 

zerinde kon~µştur. ~yll·mll 
nakap.h olan bu ken~al&rda 
bulunan bfa- Dluhatriiimlz dinle~ 
dilderfni ve ,16rdükl~rini şöyle hü-
J~ ediior: . 
. TopJantıyi jştjti~ eden btitüıt 
şoförler birf.r 'ıi(;ıtt.d8. .birleşmeli. 
tedirler:· 1 

. , r~~lOSü.3)' 1 

B
• r ~ .. · ir. ev 

. çöktü 
Firiaafa Sı.; 

raelviler cadd~ 
aintf e Soja"cı 
•oliofuada 1 S 
111U11Gialı eCI tU• 

oellıi gece N~a
laa lıarıı bq bır 
~ita an•ızı11 
,ölımiiftür. Nü .. 
la8Ça zayiat ol • 

mam11tır. 

Yandaki re • 
aimJe evin çiJ .. 
lıütünii oe ,ölı~n 
euden rıJıardon
ları •öriiyorsu -
naz. Banlar a • 
ıa1ı ıe1e1t ,.,. 
oe berelerle lnır
lıılİnrlf!lınlır. ,-



ltalyan - Habeş harbi 

Habeş havalarında lngiliz 
tayyareleri de görülüyor 

Habeşler bunlara karşı ateş açtılar 
Devam eden şiddetli muharebelerde ltalyan tayyareleri 

çok zarar gördüler. Düşen iki tayyarede altı kişi öldü 

, ,. 

' 
Askeri vaziyet 

3111936 
Erit1 e cephesinde s. 

J 
;; 
~ 

; 
Eritre cepheıinde, Habq üıtiinlüğü devam etmektedir. 

Makalle ıimali garbiıirıJe, Raı Mulugheta ltuvvederiyle ltcil
yanlar arasındaki. muharebe henüz neticelenmemi§tir. ltalytın 
tebliği ba cephede yalnız keıil uçaklarının laaliyetlerintl,.n 
bahsediyor. 

Alınan huruıi haberlere göre, ltalyan sağ cenahında, T cr
kaze §İma/indeki vaziyet ita/yanlar için vahcımctini muhafaza 
•ime/etedir. 

Somali cephesinde 
Londra, 3,(A.A.) - Adisaba -

hadan gelen haberlere göre, ltal-
yan ileri kuvvetleri, Makalle üze. 
rine cenubu arkiden ilel'lemekte 
olan Ras Mulogcta kuvvetleri kar 
§ısında, geriye doğm çekilmek -
tedirler. 

Dcssieden 6imale doğru gitmek 
te olan muhafrı alayları efradın . 
dan bir kıta, İtalyan tayyareleri 
tarafından yangın çıkarıcı bom . 
balarla bombnrdnnan edilmisler • 
ae de hiç bir zayiat vermemişler . 
dıir. 

Resmi bir Habeş tebliği, sah g:U 
nü bir ltalyan tay~'aresinin silah
la Maknlle civarında dii iiriildü • 
ğünü ve iki ltalyan tayyarecisinin 
öldüğUnü bildinnektedir. De ie . 
den yine resmen bildirildiğine gö 
re, Hnbcşistanm şimali garbisin • 
dle Volkayt mmtakasmda iki ttal. 
yan tayyaresi Kobalia köyii üze • 
rinde gayet alçaktan uçmuşlar 
ve köy halkına mitrnlyözla ateş et 
mi)erdir. Köy halkı buna müka
bele etmiş ve bu suretle t.1yyareler 
~ · · b:Ji.üşürülmüştür. ,,Bu tay 
~:edq OO:ınan dört ltalyan tay -
yarecisi de ölmüştür. 
Diğer taraftan, Dola civarında 

bulunan Ras Desta ordusunun ce
nahtan bir hücunııından korkmak. 
ta olan İtalyanlar, kendi kuvvet .. 
lerini sol cenah~ tahşit eylemek -
te ve bu suretle sağ cenah ve mer 

k:ezlerini zafa uğratmaktadırlar. 
INGl~tz TA YY ARELERl DO . 

L:AŞIYOR 

Lopdra, 31 :cE..A.) - RöY.ter: 
Nairobiden liaöer verildiğine 

göre, Hal:>e§ ~kerleri Ken~a ile 

Habeşistan arasındaki hudut iize
rinde keşif gezen İngiliz asl{eri 
tayyareleri üzerine ateş açmışlaı·. 
dır. Hiç bir tayyareye kurşun isa
bet etmemiştir. Bunun üzerine Ha 
beş kumandanından, askerlerine 
lngiliz tayyarelerinin İtalyan tay. 
yareleri yerine alınmaması hak . 
kında talimat vermesi ve İngiliz 
tayyarelerinin işaretlerini bunlara 
bildiımesi istenmiştir. O zaman p 

danberi İngiliz tayyareleri üze -
rine hiç bir silah atılmamıştır. 
Bundan da anlaşılıyor ki kanunu 
evvel sonlannda vukua gelen ha. 
<lise sırf bir yanlıslık neticesidir. 

RAS GUKSA KURŞUNA Dl -
ZILDI MI? 

Roma, 3, ( A.A.) - İtalyan ala
kadar mahafili, Ras Gugsanm t. 
talyanlar tarafından kurşuna di -
zildiği haberini şiddetle yalanla
maktadll'. Yine ayni şiddetle ltal 
yan askerlerinin Şirede Kıpt kili. 
selerini yaktıkları da yalanlan .. 
maktadır. Bu hususta çıkan ha .. 
hetl~rin ak ine Q\Ç\rak ayni maha 
fil evvelki gün Makalle civarın . 
da yere indirilen tayare de -dahil 
olduğu palde İtalyanların anca!< 
dört tayyare kaybettiklerini söy -
lemehiedirler. Bu tayyarelerden 
üçü motörlerine gelen arıza do • 
layısiyle düşman hatları gerisine 
inmeğe mecbur kalmışlardır. 
YERLi ASKERLER KAÇIYOR 

Harrar, 3 (A.A.) - Reuter 4-
jansından: 

Yerli ltalyan ordusuna mensup 
6 subay ile 12 yarsubay ve 125 as· 
kerin, dün İtalyanlardan kaçarak 

Habeı hatlarına girdjkleri burada 
beyan olunmaktadır. 

Harrar, 3 (A.A.) - Buraya ,
gelen İtalyan mülteci askerlepi, -
yerli askerler arasında İtalyan 
tazyikine kar~ı büyük bir memnu. 
niyetsi.ı:lik mevcut bulundufunu 

Somali cephesinde, ltalyan hizmetindeki çeteler, Sebeli 
vadisinde Donan mevkiini ellerine geçirmiılerclir. Donan, lta1p 
yanların, iki aydanberi İfgallerincle bulunan Gorahei'in 10 lrilo
metre kadar garbinde kuyuları bol bir yerdir. 

Habeılerle yerli ltalyan yardımcı kuvvetleri arcuıntla c.
reycın eclen bu muharebeye muntazam ltalyan kuvvetleri ve toP,, 
makineli tülek gibi modern ıilalılar iftirak etmemiflerclir. Bu 
muharebeyi, netfoesinclen ita/yanların istilacle ettikleri bir ve yakında kütle halinde iltica ha

reketleri baıhyacajım söylemek -
tedirler. 

dahili muharebe saymak daha cloğru olur. 

Donan'ın ltalyanların eline ge~meıi, cenupta umumi vqfy 
yet üzerine teıiraiz kalacaktır. CENUP CEPHESiNDE 

Deuie, 3 (A.A.) - Cenup 
cephesi kumandanı, General Na. &. , 11• O. ı 
sibu İtalyan tayyarelerinin, Dag _ ~1M1"""""'mıt11ıtltllffttııııuılfflMl1ttııK ,,,. 

--~~---~--~~---------~-------------..,..~~~-------------.....----~ gaburun tahminen yirmi mil ce -

nubunda bulunan Bulale ve Sa ~ Bı·· te•· saçın o·· cini 
sabeneh kuyularını bombardıman • . n 
ettiklerini bildirmektedir. 1 •• 1 1 ve ~~~~ı:;.den beı kiti ve 19 de- • a maa Ç a 
HABEŞIST ANDAN MiLLET. 

LER CEMiYETiNE NOTA 
Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti ıenel aekreterliii, Ha . 
beı hükumetinden bir nota almış
tır. 

Bu notada, Habqlerin, dum . 
dum kurıumı kullanmadıkları hak 
kıh da Hab or usu abık müf et
ti,i Belçikalı Binbatı Dothe !ahit 
olarak gösterilmektedir. Nota, ay
ni zamanda, T embien ve Şireden 
çekilirlerken İtalyanların kilisele· 
ri yakmak, sivil ahaliyi kesmek ve 
boğucu ıaz kullanmak suretiyle 
harp kanunlarını ihlal etmif ol -
malarını protesto eylemekte ve 
Habeşistanın bu hallere katf ı 
gayri inaani hareketlerle değil, fa
kat Habetiıtanda oturan İtalyan -
ların mallarını zapt suretiyle mu
kabele edeceiini bildirmektedir. 

Italyanlar ne Kızılhaç tanırlarrnış, 
ne de 52 milleti! 

Roma., 3 (A.A.) - Tevere ga·ı 
zeteıi, birinci tayf aaında manşet 
olarak bü~ harflerle fU cUornleyi 

fZ\ı alet d r: 
"laveç veya İngiliz dolu bir 

çadır hatta bütün bir Kızıl Haç 
~adırları kümesi ve yahut 50 kü -
sur zecri tedbirci milletten mürek 
kep caniler camiası, bütün bunla
rın bir İtalyan askerinin kesilmi~ 
baımdaki bir saç kılı kadar kıy · 
meli yoktur. Bombardıman tay -
yarecilerimiz, bunu bilmektedir · 
ler ve bildireceklerdir.,, 

ltalyada kralın tahtı 
tehlı kede mi? 

ları tatmin olunmadıiı takdirde 
ltalyad• ya f aıizmin ıukut edece· 
tini yahut ta Mu.-oltni i1) 'b1r ge-
nel harp çıkar ca ... ını ifdire:-ea 
ini il tere kralı nezdıni:le fa vistüt= 
ta bulunmasını rica etmİflİr. · 

AMERIKADA YENi BiT ARAF
LIK KANUNU 

' 
Vaıington, 3 (A.A.) - Sayla•

lar kurulunun dıt i9leri encümeni 
baıkanı B. Mac Reynold, kongre· 
n·n yeni içtima devresinin açıl • 
masmı müteakip, 29 ıubatta tat • 
bik mevkiinden kalkacak olan es-

Venizelosa hariçte vazife verilecek 
Berlin, (Huıusi) - Burada in· 

titar eden bir Alman gazetesinde, 
Belçika kralı ile İngiltere kralı a· 
raaında geçen konuf1Uaların ıek · 
line dair bir yazı çıkmıttır. Bu sa 
zetenin yazdığına göre Belçika 
kralının tavauutu kız kardetin · 
den aldığı mektup üzerine olmuı
tur. Mektupta, ltalya veliahtinin 
kar111, kardeti Belçika kralına 
Musa.olini Habeıistanda muvllffak 
olmadıiı takdirde ltalyada kral 
tahtmın da tehlikede oldujunu 
biLdimıiıtir. Müstakbel kraliçe 
kardeti Leopolde İtalyanın arzu· 

ki bitaraflık kanununun yerini tuta 
cak olan yeni projeyi meclise hil. 
dirmittir. B. Roosevelt ve Ame • 
rika dıt iıleri bakanlığı ile uzun 
müzakereden sonra, hazırlanmı'
olan bu yeni proje, muharip dev. 
Jetlere hakiki harp malzemesi ih· 
racını evvelki kanun gibi menet • 
mekte ve devlet haıkanına fıasu
st memnuiyet kararları ile mühim 
harp ma.ıe.meıi ihracını yasak ey 
)emek ıelahiyetini verme1cte:'lir. 
Yeni kanun projesi, muhar:p dev
letlerle finansal muamelelerCle bu 
lunmayı ve bunlann obligaayon • 
larmı satın almayı da meneyle : 
mektedir. 

Atina, 3 (Hususi)' - Yenize -
los yı}baıı münaıel>etiyle Lofug 
\ .ısıtaıiyle krala bir ınektup gön • 
dJrm~ bunda halın yeni ıeneıi· 
ni teJ>Qkle intihababn yoliyle ya
pılınumı, memlekette sükun ve 
asny~in iadesini ve krala uzun 
müddet mevkiini muhafaza eyle
mesini temenni etmektedir. Kral 
bu mektuba teşekkürle mukabele 
etmittir. 

Burada dolatan bir rivayete 
göre Venizeloıa hariçte gayri res
mi bir vazife verilecektir. Fakat, 
bu vazifenin ne olacağı henüz ma
lum değildir. 

Diğer taraftan, Venizeloıun 
Musaolininin siyaseti üzerinde be
yanatta bulunduğuna dair bazı 

yabancı memleketlerde çıkan ıa -
yialar bizzat Venizelos tarafından 
tekzip edilmektedir. 
iNTiHABATIN TEHiRi iSTE • 

NIYOR 
Atina, 3 (Hususi) - Cümuri· 

Jetçl liderlerden Bay Kaf andariı, 
dün başbakanı ıörerek intihaba· 
tın kısa hir müddet için tehir edil· 
mesini protesto etmit ve bu talep· 
leri kabul edilmezse küçük cumu-

riyetçi fırkaların intihabata itti - ASKER KRALA SADIK 
rak edemiyecekleri tehdidini sa • Aakerin batka bir siyasetle met 
vurmuştur. Bugün küçük cumuri· a-ul olduğuna dair çıkan şayialar 
yetçi fırkalar intihabatın kısa bir Sü Bakanı Papaıoı taraf mdan tek 
müddetle tehiri lehinde baıbakan zip edilmekte ve askerin krala 
nezdinde yeni bir teşebbüste bu ~ veroiği yeminde sadık olduğu bil-
lunmuttur. dirilmektedir. 

Batbakan Bay Demirciı intiha. -------------

batı? bir ay m~ddetle tehiri ~çin Tevfik Rüştü Aras 
Venızelostan hır mektup aldıgını 
yalanlamıttır. Dış işleri bakanları 

iNTiHABAT GüNü DAHA arasında en eskisi 
BELLi DECIL 

lntihııbatın 26 ki.nunusanide 
yapılacağına Baıvekil tarafından 
karar verildiği hariçte bildirilmek 
teyae de bu haber henüz aaıls1z • 
dır. Kral frrka baıkanlarile temas· 
)arına devam etmektedir. Bu ara· 
da Kondilis ve Teofoli•i !kabul et· 
mit, kendilerile halihazır mesele· 
)eri ve intihabat etrafında görüt· 
müıtür. 

Kondilis ve Çaldariı zamanla· 
rmda azledilen memurların tekrar 
vazifelerine alınmaları buıuıunda 
Venizeloı.çu fırka baıkanı Sofu -
lis krala te§ebbüsatta bulunmu! 
Jcr.l henüz bir karar vermif değil· 
dir. 

Ankara, 3 ( A.A.) - M. BP • 
neş'in Çekoslovakya Cumur b:ış · 
kanlığma intihabmdanberi acun 
dış işleri bakanları arasında tari
hen en eskisi olmak sıfatı Tür -
kiye dış işleıi hakanı doktor Tev
fik Rüştü Arasa geçmiştir. Filha
kika doktor Aı"as on bir seneden 
beri bn mevkii muhafaza etmek
tedir. 

Dış işleri bakanımızın Türkiye 
Cumuriyetini Lu sıfatla d;ı acun · 
da tem5il işi büyük memnuniyeti 
muciptir. Ajans Doktor Aras'ın 
bu mevkii çok yıllar şerefle uhdep 
sinde bulundmm::ısmı en samimi 
surette diler. 

Tunceli vilayetinde saklı nüfus ve 
askerlik cezaları affedilecek 

Ankara, 3 (A.A.) - Kamutayı 
buıün Fikret Silayın batkanlıiın· 
da yaptığı toplantıda Adapazarı • 
nın Bafköprü köyünden Abdürrah 
man oilu Hızırın ölüm cezasına 

çarptırdma11 hakkındaki mazh. · 
tayı kab\ıl etmit ve yeni teıkil e · 
dilen Tunceli vilayeti halkından 
olup ta her ne sebeple olurae ol · I 
ıun timdiye k•da'r nüfus kütük • 
!erine yazıhnamıt veya doğum, ö· 
lüm, evlenme, boıanma ve kayıp 
va.k'alarını yaıdırmeınıt olanlar 
hakkında 2576 sayılı kanun hü • 
kümlerine göre tayin edilen ceza· 

larm affına dair kanun\lll birinci 
müzakeresini yapmııtu. 

Bu kan.unun diğer hükU,ınlerine 
;öre, Tunceli vilayeti haUun-dan 
1316 dan 1331 yılına kadaı .d.o • 
ıumlulardan iki yıl içinde keqdile
rini nüfuı kütüklerine kaydettirip 
aıkerlik ıubesine baıvuranlu. aş • 

kerlik muamelelerinden dolaJJ 'ö 
recekleri cezalar af folunare.k sa • 
dece muvazzaf himıetleri yaptır.ı· 
lacaık ve büyük yafta bulun:ınl•r 
de. Y•ttdla.rı ar ımda ihtiyata ge• 
çeceklerdir. 
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1 İfaretler 
------~~~~~~~~-=--

Japonya - Alman ya 
anlaıması ihtimalleri 
önünde .. 

· Japonya üe Almanya araaında 
bir ctnlqma için yapdan konuş · 
malcırtlan bahıolunuyor. 

Bir sahtekarlık işi Ağırceza Hakyerinde: 

Kayseri lisesinde okumuş ve oradan 
mezun olmuş gibi bir tasdikname! 

1 GezintiJe. 

Kış fa! cıları! 
Kara kq i~intle baluırı arulr-

ran havalar, günqli, güler yüzlü 
günler, birbiri ardından devrildik
çe, bümem niçin gazetelerde kıı 
lalcıları dile Beliyor!.. 

Bir gün bakıyornınuz: . 
Bu anlQfmanın hedefini tarif 

etmek iıtiyenler harita üzerinde 
Pçlük çekmiyorlar. Japonyanın 
<iorpla, Almanyanın Şarka doğru 
giderek nerelere varmak i&tedik - D J ~ .. k •• dl b ••"' l' -1 "' 
lerini anlatıyorlar. Hitler "Kavga. UTUŞmaSl yapı an yU TU Q l genç, unu ogrefmen O aUgU!JU 

- Tecrübeli kaptanların de
diklerine bakılırsa, bu yıl, kq çok 
sarp olacak. 

Diye bir karga müjtlui oeri· 
yorlar. Bir bafka gün: Eyi-el ka. 
len gökçülerinin ağzından Jaha 

. kitaba uygun •Özler tcqıyorlar: 

ltınm,, adlı kitabının birinci bas· söyliyen birisinden 50 liralJe aldığı iddiasındadır. 
lu.ında ve Japonya da Harbiye f 
dairuinin nqrettiği bir BrO§ür'de akat, ortada Öyle bir Öğretmen yok f 
Şark ve Garp iırtikametind e yapı- - Eoet diyorlar, kq kukin o. 

dm Gülter, ınüvacehede, evde lacak! lacô.k hareketlerin hedellerini sa· İstanbul ağır ceza hakyeri ku . dursun, hatta orada hiç mi hiç o. 
rdhatle tayin etmişti. Bu iki sevi. ıulu, dün Kemalin başkanlığı al- kumadrğr sonucuna varılıyor. 
1'a neyi iıbat eder? tında· üyelerden Sakı:p ve Abdur · Kendisi ne diyor? Başkan Ke-

Bıı iki vesika Asya ve Avrupa- rahman Şerefle lmrulmuş olarak, mal tarafından sorguya çekilen 
ti~ l'tlfıYcın iki /Qfizmin emelleri _ yeni bir davayr görmeğc başla . Şi.ikrü, şöyle cevap verdi: 
nı... ını:ştır. - Dolandıı1cıhk meeslesini 
L'. Realite bu emellerin tahakku· Bu davada suçlu yeıinde mev - katiyen kabul etmem. Ben, Reşa. 
1TUna mii•ait midir? kuf olarak bulunan, Şükrü ismin. dr hiç tanımam. Dolayısiyle ·11e 

.:r- ~ ;;.. de bir gençtir. Bu gencin aleyhi. çalıştığı, ne oturduğu yeri, ne de 
Buna Jerhal evet diye cevap ne, selahiyeti olmadan askeri el- anını, sanım ve evinde birkat faz 

~ek yanlı§ yollaYa sapmak de- bise geydiği, dolandırıcılık ve sah la sivil elbisesi olduğunu bilirim. 
rnelttir. Ger~i dünyada bugünkü tekarlık yaptığ ıiddialaıile, ceza Ne onun namına pusla yazdım, 
VtU.iyetleri kuaca şöyle hiila•a et. kanununun 253, 503 ve 342 inci! ne de onun evinin kap1smr ç;ıl . 
"'•k imkanı vardır: maddelerine uygun dava açılmış drm. ! 
. 1 - Yeniclen harekete gf!~mek bulunuyor. Tasdikname meselesine gelin -
1(•tiy~n emperyalist kuvvetler. Dolandırıcılık nasıl yapılım~? ce, bu tasdiknameyi kendim ha • 
h Alrn.anya, /alya, Japonya) gibi !ddiaya göre, Şükrü, 17-6-35 ta - zırlamL~ değilim. Ben bunu !stan. 

arbe taraftarlık gösterenler. rihinde emniyet sandlğı işyarla . bulda rast geldiğim bir zattan 50 
. il - Sulhe muhtaç olan, bu ih- rmdan Reşadm Divanyolundaki lira para mukabilinde satm al • 
tıy~ları dolayısiyle dünya harita- evine gitmiş, ond.an bir mektup dım. Bu zatla Beyazit kütüphane. 
sının billtaua Avrupa haritcuının getirdiğini söylemiş., Evdeki işci sinde karşılaştım, tanıştım. Fa . 
yeni cleii§melere uğramcuını iste· kadına verdiği puslada, Reşadm kat, hakkında fazla bir malftmat 
~yen ıiikun halindeki emperya . ağzından, bu gelenin arkadaşla - edinemedıinı. Yalnrı; isminin Sü -
lut kuvvetler (lngiltere, Frama rrndan olduğu, ona sivil elbisesi- leyrnan olduğunu ve Kayseri er • 
gibi). . nin verilip sandığa gönderilmesi kek lisesinde öğretmen bulundu. 

111 - Keneli yurtlarının mecle- yazılı imiş. İşçi kadın, inan - ğunu söylüyerek, ben orada hiç 
ni inkiıaf safhasında ileri yollar llll§, elbiseyi paket yapıp vermiş. okumadığım halde, bana sanki 
al~aıını iıtiyen ve hudutları clı • Sahtekarlık nasıl yapılmış? Ge okumuşwn ve hatta mezun olmu
~~lnr si~asi l!mel be.lemi . ne i&diaya göre, Şükrü, Kayseri şuın gibi mükenımel bir tasdikna

ycn ve get~ekten ıulh taraftarı 0 _ ·erkek lisesinin on birinci smıfrm meyi kolaylıkla '.'temin edebi1eee: 
lan rlevletler: tekınillediği, bakalorya imtiha • ğini söyledi. Ve bedıeli karşılığr 

Türkiye, Sovyet Rusya, Balkan nında başarı gösterdiği ve mek • olarak bunn temin etti de! 
cmdlaıma.ıına giren devletler. tepten mezun olduğu yolunda bir Şahitler çağrrı}dr. Emniyet san 

ikinci ve üçüncü grupa dahil tasdikname hazırlamış. Bu ı5.9. dığı işyarlarmdan Reşat ismin -
olan devletler bugün sulh prensi- 934 tarihlidir. Güya şehadetna • deki genç, şöyle dedi: 

·Pini Uluılar soıyetesi cephesinde me kültür bakanlığınca tasdik e. - Ben memuriyet yeıimde, va 
rniidafaa etmektedirler. dilinciye kadar, ilgiliyi bekletme. zifemin başında iken eve biri gel-

!f. q. ~ ınek için, bu tasdikname verilmiş miş. Bir pusla uzatmrş. Bu puslayr 
Harekete gefmek emelini taıı- oluyor. Kayseri güven direktörlü- güya ben yazmışım. Orad-a yazılı 

Ytın emperyalizm kuvvetlerinden ğünün yaptrğı tahkikatta, bu gen- olana görede bir kat kostümümü 
l>i? ~abeıiıtanda lacdiyete geç _ cin o liseden mezun olmak şöyle buna vermişler. Elbiseyi tekrar e] 
11tlftir. Afrika cephesi k A,. "lfllltt11ıtmıım111U>tflQm11uuıımnnlft1HUH1n ıı:ıımmnnııımııınnımnmııuımıııımıın de edenıedik. Yalnız heınşirem 

derec~de meıtul etmekte;~; a ı Fbra?ıa,. 1d914khlarbi1ne ~lirmek mec- Necla ve evimiQ.:de çalışan işçi ka. 
Japon.va ile Almanya k d' urıyetın e a an ngı tere bu ne ------

~ nın en ı • b · h k · "k b · · h k . arttio.rınJa bir anlnttm k vı ır are etın a ı ehnı er es-
._ ~ a yapara t d h • • b ·1 · l 
ntırekete ge,.meleri b. t al en a a ıyı ı ır er. 

~ ır ar tan D h B . b" h 
dünya sulhünii tutan d l tl • a aaı var. u nevı ır ate-

ev e erın k . l ... b.l d l pren.ipleri bir taraf tan. b .. k.. etın macera ıgını ı en ev et 
.ı ı ugun u daml h .. J c1 :ı 
""vnıpaJaki hayati menfaatlerin a arı enuz aponya a aa, 
~lamından kolayca tahakkuk A~many~da da me~~t~rlar. ~e
~tle&ilecek bir macera d "'"ld" alıte halınde denebılır kı; bugan-
B egı "· k · · A · · • • k . f İr lıere Aıvan n earkınd _J u vrupa vazıyehnm ın ı§a ı 

" ı :ı cın uuım, Al l h• d" V 
ClJırn. ilerliyerek harekete manyanın e ıne ır. e zaman 

geçen l b" l"k k d" · · · / el Jap0n emperval" m· Sibir .. 1_ onuna ır ı te en ı&ı ıçın ay a 
1 " ız ' .va ço 1 • l k d" N" k. erinden :iyad Hindi.tanı h d I ı yemıf er verme te ır. ıte ım 
etrm,ıir. Aıya; eniJI mik e e Alman müstemlekelerinin 1936 

a g :ı Yer.ta l d hail d"l bü .... ·· ·d· d 
Ytıyılmak ve /ngiliz emperytılizmi yı ın a e ı e ecegı umı ı e 
i(e daha geniş cephede karıılcı§ _ bunlar araıındadır. 

Belediye ile Evkaf 
arasındaki mcsclc'cr 
Evkafla belediye arasındaki an 

laşnıazlığı halledecek olan saylav 
lar komisyonu bu ayın on dördün
cügünü toplanacaktır. 

Komisyon evvelce me2;arlrklar 
hakkında karar verecekti. Fakat 
sonradan bundan vaz geçilmiş, 
bütün ihtilaflr meseleler hakkın -
da iki taraf a\ıllkatları dinlendik
ten sonra hepsi hakkında karar 
verilmesi daha münasip görülmüş 
tür. 

glip pusla gtirn ve 'kostümü ala - Dün Je altmıılık bir avcının 
nm burada muhakeme edilen Şük kahinliğini okudum. Onunki biir 
rü oldttğunu teyid ettiler! bütün antika bir ıey: 

Güller, geldi. Orta yaşlı bir ka- · Domuzların Jalaklan, meğer 
dm olan Gülter, Şükrüyü göste - adamına göre barometre de olur· 
rerek, şöyle söyledi: muf. Avcı onlara bakarak: 

- lşte budur. Boyu bu, yüzü - iyi haualara aldanmaJtın.. 
bu! Eve pusla getirip elbiseyi a - Kıt korkunç olacak! 
lan bu delikanlrdır. ! Hiikmünii veriyor! 

Hakyerinde genel savaınanhğı Soğuktan korkanlardan Je~-
temsil eden yarlardan Ahmet Muh lim. Dahcuı var, kar.-z, tipisiz, 
lis Tümay, sordurdu: 

uğultumz kqları hiç ıevmem. iste. 
- Kendisi Şükıiiyü içeri alınış 

nu? rim ki, her rey, ıır"'nda alqtığı« 

d 
mız yüzünü göıterıin, hükmünü 

- Aldrm ya! Pttslada Reşa 
sürriin. Kpçükliiğümdenberi kar 

imzasını göıiince, onun arkadaşı 
yağarken içim açılır. Bu kar ıe~ 

diye içeriye aldım, kahve, çrğara 
ikram ettim. Bir taraftan da el giıi ne YQfla ekıildi, ne züğürtlük-

• le tiksinmeye Jöndü. 
biseyi çıkardnn, paket yaparak 
bağladım. Temmuzda bir pazarte 
si günü, saat tam ikide idi! 

Dündar isminde bir genç de şa. 
hit olarak dinlenildikten sonra, 
genel savamanyar Ahmet Muhlis 
Tümay, esasa dair göıiiş ve düşiı
nüşünii bildirdi.Selahiyeti olma • 
dan askeıi elbise geymeği ve el . 
bise dolandırmağı u...~lü daire -
sinde sabit görmedi. Bu iki cihet
ten beraet karan istedi. Ancak 

' askerliğini ya parken, lise tahsili 

Bacaklarım arasında bir man
gal yokken ele, ııcaktan buğula
nıp terlemİ§ bir odada iken Je v• 
ğan kara keyillenerek baktım. Der 
mek iıterim ki, kıf müjdesi ver~n
lerden kendi payıma yiiluünmiyo
rum. Fakat iyi kötü aletlere '1cr 
yanarak, günün yirmi dört saatin
de havaya bakan rcuathanenin 
bile ıeker dediği §ap ,ıkarkmJ ıö. 
zün ayağa. diifmui canımı nkr 

"tı· ,, . b" yor. ım ın azun ır ıınaYıflal'I 

doiduğunu bilmez değilim; lakal. 
lıer bQftan geçen, yarım yamalak 
ıezüen §eylere Je "Tecrübe" adı 

görenlerin kısa hizmete tabi tu • 
tulmaları esasmdan istifade kas
ddle sahte tasdikname hazırladığı
m sabit buldu. Sahte mühür ve im nı veremem. 
zala teıtip ettiği bu tasdiknameyi latanbulluların kara kqta. ııı. 
haz;ırlamakla, devlete bağlı bir ran rüzgaTlar, fırtınalar, tipilerle 
tahsil müessesesindeki tahsil mer savrulmamasını çekemiyenler mi 
halesine ait ve umumi hizmetler . var, nedir! Güzel havaların tadım 
de menfaat temin edici olan, as _ bozmak için ikide biT havalar yer 
kerlikte de kısa müddet v.s. gibı rine ağızlar gürliyor. 
bazı menfaatler ortaya koyan res Domuz dalağından barometre-
mi mahiyette bir vesikayı sahte • lere bakarak: 
karlıkla tanzimetmiş olduğunu i . , - Titreyin! Kılıç 'gibi keıkitt. 
leri sürdü. Bu nohiadan cezalan- bir kıf geliyor! 
dırılıriasmr, vesikanın da imhası • Diye bağırqıyorlar. Gelir•• 
m if>tiyerek, sözlerini tamamladı. gelıin canım. Size ne? .. Bu keskin 

Şükrü, buna karşı önce söyle • kılıç, bizimle beraber •izin Je 
dikleıini tekrarladr. Hakyeri ku- boynunuza inmiyecek mi? .. iki ay 
rulu, müzakereye çekildi. Salon, önce manav dükkanl(lrından ta 
boşaltıldı. Arad1::1.n yarım saat ge- fan ayva bolluğu, tablaları çöker
çince, Reşadm kızkardeşi Necla- ten mufmula dağ(a~ı karıı'sındcı 
run da şahit olarak dinlenilmesı da bu masa!lan dinlemi§tik. Y-:ı 
ve bazı hususların ilgili yerlerden radıll§, lalcılarla eğleniyor 

0

gali-
yazı: ile sorulması kararlaştınldr. ba !.. · · 
Araştırmanın bu yolda genişletil- tt...! 5 Gezgin 
nıesi için duruşma başka gün'e br. ------------
rakıldır. -malt lngiltereyi çok yakın alakcı. Sadri Ertem 

lanilıran itlerden biridir. -----------------------------------------
Kuru y~m:ş almak 
jstiyen bir firma Avrupa cephe•ine gelince, 

ŞarJı hudutlarında muzaffer olan 
b• ır Almanyanın yalnız Orla Av · 1 
rııPatlo. değil, bütün Kontinan' da 
~mirlerini dikte ettireceğini, ba§ta 
lt_alya olmak üzere, Franıa, /ngil- ı 
tere ve Avrupanın irili al aklı Jev- , 
letleri pekala bilirler. 

1 
Avrııpada §u veya bu prensip } 

d'• l utman ığı hesabına Avrupanın ' 
haritaaın L b · ı ~ııa ır zaman sonra 
kendi aleyhine çevrilecek bir kuıJ 
ueti 11 emriyle terkedecek devlet 
mei · anumcuı yoktur. Sadovada 
:: Se~arıda vaktiyle i§lenmi§ 
el~evı ~atanın cezasını elli se -

" tir bir menkiibiyetle ödeyen 

- Fiyat yal tasını çıkarayım mı.;> ı 

- Evet, f akaı onun yeriM boş blr 
yafta yapıştırınız fiyatını ben sonra
dan yazacağım,· bu bir Tıedi11cdfr. 

Kuleye çarpan tayyarenin püotu 
ıoruyor: 

- Bi:: havalanırken, tayyarede böy. 
le bir har:a horozu fJar mı idi? · 

Bir yerde okuduğuma göre iyi bir 
bahçıvan, lıava nasıl olursa olsun, 
bahçesini rnuntazanı surette lıer gün ı 
sularmış! . 

Birçok Alman fınna!an son 
hafta içinde Türkiyeden mal al. 
mak istediklerini bildinnişlerdir. 

İstenen kuru erik, kuru kaysi, 
yağlı tohum, akdarı, portakal, el
ma, iç fındıktır. Bundan baka bir 
fuma da paçavra satın almak is .. 
temiştir. Alakadar makam, bu fır 
malarm adreslerini tüccarlara bil 
dirnıitir. 

lürk Sözü 
Adanada çıkmakta olan Türll 

sözü arkaeaşımız, on üç yaşına 
ginniştir. Yeni yaşmı kutları mu• 
vaffakiyetler ·dileriz. 
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alınacak dersler 
Son günlerde gene lındık lit:ıi

lerinde yükselme istidatları görül· 
mektedlr. Piyasada iç lındık fiat
leti 57 kuruştur. Bu seneki mah · 
ıul 330 bin çuvaldı. Şimdiye ka -
dar 300 bin çuvalı ilıraç edilmiş
tir. Son talepler karşısında, geri -
ye kalan ıtokların da sevkedile -
ceği anlQ§ılmaktadır. 

Mahsulün bol, ve liatin yüksek 
olU§u ıimdiye kadar fındık ticate
ti için görülmemiş bir lıraattır Bu 
sene dünya mahaulü de az olduğu 
için, Türkiye fındıkları daha ziva
de para edecekti. 

Bir iki ay evvel Karadeniz 
mıntakaıında liatler 60 kuruşa 
kadar yükıelmi§ti. Bu altı ıene -
denberi görülmemiş bir rakamdı 
Fakat vaktiyle alivre ıatış yapan
lar, bu yüksek rakamın düımeıine 
sebebiyet vermİ§lerdir. Trabzon
Gireıun, Orduda, alivre •atış ya

panlar arasında 41 kuruşa Fiat 
bağlatan ·tüccar bile vardı. Bu 
mallann piyaaaya dökülmek z.a -
manı geldiği zaman, liatlerde ıir 
aii§künlük görülmüıtür. 

Ankarada toplanan lındık kon
gre.inde, bu alivre ıatı§ların za -

rarlı neticeler vereceği de görii -
§Ülmüştü. Bu ıon hadiseler üzeri
ne alivre satışların zararlı netice 
verdiğinde §Üphe etmemek lazım
dır. Yukarda yazdığımız gibi, bu 
sene fındık ticareti için çok mü -
ıait bir seneydi. Fakat tamamil'le 
istifade edilememi§tir. Böyle mii· 
sait şartlardan daha ziyade iati!a
de etmek, dünya piyasasına ha -
kim c•!mak için, lındık kongresin
de birçok tedbirler daha görüşü! -
müştü. 

Bunların araıında kooperatif 
kurmak tedbiri de vardır. Müstah
silin ve tüccarın iıtirakiyle, bir 
kooperatif kurmak, alivre satı~la
ra muhtaç olmamak lazımdır. 

Ekonomi Bakanlığında ihra -
catı teı kil atlandırma bürosu gE>le
cek sene için, fındık piyasasında 
bu gibi hadiselere sebebiyet ver -
memek üzere §İmdiden teşkilat ta

savvuru hakkındaki projeleri. da -
ha ıüratle tetk ik etmelidir. 

Yeni 'Rum Patriği 
kim olacak? 

Rum patrikhanesi Sensinot mec 
lisi dün Fenerde toplanmıştır. Sen 
sinot meclisi yeni patrik seçilin . 
ciye kadar kaymakamlık vazife
sini görmek için Ereğli metrepo" 
Iidini memur etmiştir. 

Sensinot meclisi, bügün de top. 
Ianarak yeni patriğin hangi .gün 
seçileceğini tayin edecek ve key • 
fiyeti hükfimete bildirecektir. Ağ 
lehi ihtimal yeni patrikm önümüz 
'deki çarşamba günü seçUmesine 
karar verilecektir. 

Sensinot meclisi, patriğin cena. 
ze merasiminde bulunan beleci•iye 
reisi muavini B. Ekreme ve cena. 
ze merasiminde intizam ve asa -
yışr polis marifetile temin eden 
emniyet direktörü B. Salih Kılın
ca teşekküre karar vermiştir. 

Ölçü alet lerini n 
muayenesi başladı 

Ölçü aletlerinin ayarlı olup ol
madıklarının senelik kontrölüne 
başlanmıştır. Kontröl bir ay sü
recektir. 

Şubattan sonra ayarsız görülen 
ölçü aletlerini kullananlar ceza -
landınlacaklardır. 

Polis haberterı 

lranlı Mehmet 

Tıamvayda bjrdenbire 
öldü 

Dün sabah saat sekizde Emin-
önünden kalkan 122 numaralı 

tramvayarabası köprü üzerinden 
geçerken biletçi, yolculard~n tek 
kişilik yerde oturan yaşlı bır ada
mın birdenbire fenalaştığını gör
müş, hemen vatman Kamile ha -
ber vererek arabayı durdurtmuş · 
tur. 

Köprü üzerinde dolaşan bele · 
diye zabıtası memurlarınd~~ biri 
hemen sıhhi imdat otomobılıne te 
lefon etmişse de otomobil gelinci 
ye kadar yaşlı adam ölmüştür. 

Bunun üzerine tramvay araba
sı seyrüsefer merkezinin yanında 
ki makasa çekilmiş, ölen zatın ce. 
sedi zabrta doktoru tarafından 

muayene edilmiştir. 
Bunun 43 yaşında İranlı tütün -

cü Mehmet olduğu ve kalp dur -
masmdan öldüğü anlaşıhmştır. 

YAKALANAN KUMARCI -
LAR - Heybeli adada Ay yıldız 
cadde5inde İnebolulu Hasanm 
kahvesinde Osman, İsmail, Hüse
yin isminde üç balıkçı kumar oy
narlarken yakalanmışlardır. Bun. 
}ardan i.izerindıe on çift zar bu -
lunmuştur. 

iKi OTOMOBiL ÇARPIŞTI -
Beşiktaştan Harbiyeye giden 2400 
numaralr taksi ile Selanik banka
sına ait Rizarun idaresindeki 670 
numaralı otomobil çarpışmışlar, 
ikisi de hasara uğramıştır. 

ARABA AL TINDA - Kadıkö
yünde Osman ağa mahallesinde 
Reşit efendi sokağında otura~ 
Mihriban, şoseden geçerken b1r 
yük arabasının altında kalmış, ya 
ralanmıştır. 

F IRTINADAN SONRA BARIŞ 
- Galatada Arap camide oturan 
berber etem, evvelki gece son de
rece sarhoş olduğu halde komşu -
su berber tlyazarm dükkanına 
gitmiş, eski bir kavgayı tazeliye. 
rek yeni bir kavga çıkartmıştır. 

Etem bir aralık sustalı çakısını 
da çekmiş, tlyazarı başından ya. 
ralamıştır. İlya·ı:ar da eline geçir
diği-bir sopayı Etemin başına vur 
muş, yarmıştır. 

Kavgadan sonra, komşuların 
müdahalesiyle iki kavgacı barış · 
mış, hastahaneye giderek yarala
rını sardmmşlardrr. 

CAMI KIRDI - Velor ismin -
öe bir garson sarhoş olarak İstik
lal cadıdesinde gezerken Taksi -
me yakın bir yerde Nizameddin 
eczahanesinin önünde sendele -
miş büyük vitrin camının üstüne 
dü§~rek 600 lira kıymetindeki 
camı kırmıştır. 

Söz söyliyemiyecek bir halde 
bulunan gorson merkeze götüıii · 
lerek ayılmcıya kadar kalmrştır. 

OTOMOBİL AL TINDA KAL
DI - Tozkoparanda Elektrik so
kağında oturan dokuz yaşında 
Albert, Şişhane yokuşundan ge · 
çerken 2553 numaralı otomobilin 
altİnda kalmış, muhtelif yerlerin
den yaralanmıştır. Şoför Rahmi 
yakalanmıştır. 

KARIŞTiöl iÇiN - tstikial 
caddesinde Turan barında çalışan 
Mustafa Tepebaşmdan geçerken 
bir işkembeci dükkanı önünde i
ki kişinin kavga ettiğini görmüş, 
aralarına girerek ayırmak iste · 

12000 köpek 
UYPEŞT 

Bugün 
Beş ay içer isin de 

imtihan 
talimatnameleri 

ikinci 
yapıyor ma.çını 

lsta obulda bu kadar Macar profesyonel ,ampiyon'IJ 

köpe k öldürüJdü Uypeşt bugün ikinci maçını gene Pı oje1e er hazırlanıyor, 
öğretmenlerin fi k rrleri 

Taksim stadında yapıyor. Galata· 
Sokaklarda dolaşan köpekler saray bugün bu usta futholcuJar111 

günden güne azalmaktadır. !stan- karşısına asıl kadrosiyle çıkacaeı 
soru uyor bul vilayeti hududu içindeki kay. için bu maçın birinci maçtan çok 
Kültür bakanlığında yeni bir makamlıklar tarafından köpek daha enteresan ve zevkli olacağı 

l·mtı"han talimatnamesi hazırla • toplanmasına ehemmiyetle dıevam h d" 
fÜp esiz ır. mak üzre toplanan komisyon Ça- edilmektedir. Birinci halde Macar takmunuı 

Iışınnsma devam etmektedir. Temmuzdan ikinciteşrinin so - bütün hususiyetlerini, en kuvvetli 
Komisyon orta ve lise olmak üz nuna kadar geçen beş ay içinde tarafarım iyice görmeye imkaıt 

re iki imtihan talimatnamesinin Fatihte 1879, Bakırköyde 337, bulmuı olan Galatasaraylı oyun· 
ayn ayrı prensiplere göre tanzi - Beyoğlunda 3870, Beykozda 1065 cuların bugün takımlarına vere • 

mini düşünmektedir. Sanyerde 383, Eminönünde 1602, cekleri şekil, oyunlarında tatbik 
Bakanlığın hazrr1ad:rğı orta o - Beşiktaşta 2280, Üsküdarda 1032, edecekleri tarz birçok futbolculaıı 

kullara ait talimatname projesi Kadıköyde 368 köpek öldürülmüş rın merakını çekmektedir. 

dün bütün okullara ve kültür ,di · tür. Buna kartı Macarların da sa • 
rektörlüklerine gönderilmiş ve Köpekler ya zehirlenerek öldü- haya daha alışkın olacakları ve 
öğretmenlerin fikirleri sorulmuş - rülmekte veya yakalanarak kafes bütün varlıklarını göstermek isti· 
tur. Iere konmakta, hayvanlan hima. yecekleri muhakkaktır. 

yeni orta okul talimatname pro- ye cemiyetine gönderilmektedir. Güzel, heyecanlı bir oyun göl" 
jesinin esasları şunlardır: Cemiyet, bu köpekleri bir dolaba meyi umuyoruz. 

Talebe 6 mcı ve 7 inci sınıflar. koyarak gazle öldürmektedir. Galatasaraylılar 
da üç kanaat notu alarak terfi e- Sokaklarda öldürülen köpek -
deceklerdir. Bu notların biti bi . lerin kuyruklarını da bunları öl r Cem;ye~inde 
rincikanun, il.cincisi mart ve üçiın düren çöpçüler ve diğer memur · Galatasaraylılar Cemiyeti kon-
cüsü mayısta verilecektir. lar belediyeye göndermektedir. grası yarın saat 14 de toplanacak-

Her talebenin aldığı notun tuta Bu kuyruklar, hakikaten köpek trr. Konuşulacak maddeler arasm 
rı terfi için beş olmalıdır. Yıl so. kuyruğu olup olmadığı tetkik ediJ da şunlar vardır: 
nunda bir tal~benin her dersten dikten sonra vakılmaktadıır. tdar1, mali raporların okunma· 
aldrğr notların vasatisi beş olur - sı, yeni idare heyeti seçilı~ e~i, c~ 
sa terfi edebilecektir. Karya ambalajı miyet isminin Türkçcleitırılmesı 

Fakat üç dersten aldığı notla - ve nizamnamede l; :.zı tadilat ya-
rın tutarı beşi doldurmaz.sa tale 
be o derslerden sözlü sınava gır. 
meğe mecburdur. 

pılması . Yeni ambalajdan iyi 

Sözlü sınavda muvaffak ola - Yed~ gün önce tskenderiyede Belediyenin 936 bütçesinin mu• 
madığı takdirde bu yoklamaya bir sandrğm içine konup mühür _ hasebece hazırlığı bitmitir. Yakın. 
kalacak-tır. lenen elma, armut, taze tereyağı, d•. daimi encümene verilecek, şe

Talimatnaınenin hususiyetle - ,_et, balık, pastırma, sucuk evvelki 1 -~hir me isinin şubat de ~~ toplan 

netice ahndı t elediye bütçesi 

rinden biri de şudur: .. gün İstanbul ithalat gümrüğünde tısına yetiştirilmesine çalışılacak 
Bütünleme sınavında talebe bu. açılmıştı. Sandığın içine Karya tır. 

tün derslerden muvaffak olur da buzu konulmuş bulunuyordu. Ya. Halic idaresi, sirketten devral· 
bir dersten muvaffak olama·zsa. pılan muayenede bütün ambalaj dı vam;rlarm ta~ir~ne başlamış ~ 
talebenin diğer derslerden duru . lann donmuş bir halde ve tapta- tr.r. tık olarak 9 numaralı vapur 
muna bakılır. Diğer derslerden ter ze olduğu görülmüştür. Sandık, denizyolları idaresinin havuzuna 
fi ederse o dersten de terfi et - ilk görünüşünden sonra tekrar çekilmiştir. 
tirilir. Fakat ikinci yıl yine ayni mühürlenmiş ve dün yeniden açr- Vapur burada esaslı bir suret • 
dersten ayni vaziyette kaldırğı tak larak muayene raporu hazırlan . te tamir edileektir. Halbuki şir • 
dirde sınıfta bırakılır. mıştrr. Bu sandığın bir eşi de doğ ket şimdiye kadar vapurlarını, i -

Orta okulların son sınıf talebe rudan doğruya Ankaraya gönde . dare merkezinin yanındaki ki.içtik 
sinin durumuna gelince: rilmiş olduğundan buradaki am _ kızak yerinde tamir ediyordu. 

Bu talebe yıl içinde iki kanaat balaj sandığından alınan sonuç i- Bugün saat 
notu alır ve yıl sonunda bir de soz le Ankaraya gönderilen sandığın 14 de 
lü imtihana tabi tutulur. Bu tale. vereceği sonuç mukayese edile - İmnbul B ııtııdiq"-si Çocuk tiyatrosu 
beye yalnız sekizinci sınıf ders - cektir. Bundan sonra yeni amba- $2hir1i"yatro.su Gülmeyen Çocuk 

!erinden sorulur. Diğer sınıfların laj usulünün, iyi veya fena neti · IJllllllllllJll A2kşa0 dme saat 
derslerinden sorulmaz. ce verdiği anlaşılmış olacak, iyi 

Sözlü imtihanlarda öğretmen - netice verirse taze sebzeler için bu 11111 SAYZa,zCan~.z 
den başka bir de mümeyyiz hazır ambalaj usulü kabul edilecektir. 
bulunur. Ekrem Reşit 

111 l\f" "k Öğretmenler kanaat notlarım 1 Gelenler, Oldenler 1 111111111 uzı : . 
vermek için istedikleri zaman ta. Cemal Reşıt 

!ebeyi sözlü ve yazılı yoklamala - Jngiliz Maslahatgüzarı Naşit _ Ertuğrul S adi 
ra tabi tutabileceklerdir. Aldık • 
ları notlarla talebe hakkında bir Üç aydanberi Londrada bulu · H A L 1 D E 

kanaat edineceklerdir. nan lngili~ elçiliği maslahatgüza- Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 
L 1. t rı Bay Morgen, şehrimize gelerek Bu gece saat 20,:ıo d:ı ise kısmının ta una name pro 

· dog"' ruca Ankaraya gitmiştir. 
1 

ÇOCU""l jesi henüz hazırlanmamıştır. Ya - VELiN N '-' 

" kul Komedi 3 perde kındıa bu da bitirilerek bütun o _ Geçmiş Kurun/ar~ - t. Galip .. Matine 
lara yollanacah.1.ır. ı 

14
,
30 

da (Bu He•ap-
4 Kanwıusaoi 192 .. Bu yeni projeler üzerinde öğ · ta Yoktu) 3 perde 

d Kahlrede fenerler k1rı ldı, retmenler ay sonuna ka ar cevap Her tarafa tramvay 
larım bakanlığa bildireceklerdir. talebe ıs,an etti Telefon: 22127 

Times ga.:eteıinin haber t:er-
Vali geldi diğine göre, Kalıirede vaziyet yc:

VQ§ yava§ şükUrıeı bulmaktadır. 
Vali ve belediye reisi Bay Mu - Evvelve grev il4n eden memurlar 

hiddin Üstündağ dün akşam tz • i~leri ba§ına dön~lerdir. Mek
mir vapurile lzmirden şehrimize tep talebesinin grevi hala devanı 
dıönmüştür. Valiyi rıhtımda vila . etmekte olduğu cihetle maarif 
yet ve belediye erkanı karşılamış- nezareti mektepleri kapatmaya 
!ardır. karar vermiftir. Kahire eıra/ı kı-

rdan !lOkak fenerlerini tamir için 
miştir. , hükumete müracaatta bulun~ 
Kavgacılardan Abidin bu kan~ lardır. Talebe tarafındaıı yapılan 

maya kızmış, elindeki demiri Mus propnğmıda hala devam etmekte-
tafanın başına vurarak yaralamış ı:..J.i.r._, _________ _... 
tır. 

Fransız tigatrosu 
HALK OPERETi 
Bugiin matine 15 da 
Bu akşam 20,30 d~ 
TELLi TURNA 

Büyük operet 
Son hafta 

Yazan: Mahmut 
Yesari, müzik: 

Sezal ve Seyf.t,. 
tin Asaf 

Fiyatlar: 25 - 50 - 75 - 100. Pa 
zartesi ak§amr Kadıköy Halede 

BAY-BAYAN 



SiYASA 

Mısırlılar gayeye 
varacak yolda 

Mrs1rda son ayl.ar içinde başla-, 
yan ve durmadan devam eden is. 
tiklaI savaşı ilk semere olarak Mı
sır halkının hürriyetini iade etti. 
1923 kanunu esasisinin ilam bu 
manayı ifade ediyordu. 1923 te -
mel yasasının ilam, milletin başı. 
na mesu1 bir hükumetin gelmesi
ni,temin edıecek, halkın bütün hür 
riyetlerini koruyacaktı. Fakat iş 
bununla bitmiyordu. Bu vaziyeti 
sağlamak için Mısırın mukadde -
ratmı kurtarmak, İngiltere ile Mı. 
sır ara.sında 53 senedir sürükle -
ne gelen davayı halletmek lazmı 
geliyordu. MısırlrJarla İngilizler 
1930 da bir muahede projesi ha -
zırlamışlar, bu müahede Sudan 
meselesinden başka her meseleyi 
halletmişti. Mısırlılar, dahili me. 
.selelerini hallettikten sonra hu 
meseleyi de bu esas dairesin<le 
bir neticeye bağlamak istediler 
ve Mısır fırkaları namına lider 
Nahaspaşa İngiltere fevkalade 
komiserine müracaat ederek bu 
dileği bildfrdiler. tngilterenin ye
ni hariciye nazırı Mister Eden bu 
dileğe cevap vererek vazifesine 
yeni ha~ladrğmı, karşıJaştrğr mü. 
hirn ve müstacel meseleler arasın. l 
da Mrsır meselesilede meşgul ola. 

rak yakında cevap vereceğini bil
dirdi. 

Verilen cevap Mısırda iyi hir 
tesir bırakmış ve 1930 müahedıe 
projesinin kabul edileceği hissini 
vermiştir. 

Diğer taraftan Mısır hükUmeti 
umumi seçimi haızırlamakla meş. 
gul olmakta ve müttehit cephe li
derlerile birUkte çalışmaktadır. 

Fakat Mısır gençliği nümayiş -
ler yapmakta devam ediyor. Bu . 
nun sebebi savaş sırasında zabıta 
ile gençlik arasında vuku bulan 
çarpışmalar yüzünden birkaç gen 
cin tevkif olunması, ve bunların. 
henüz tahliye edilmemiş olmaları 
dır. 

Mısır hükUmeti ile müttehit mil
li cephenin bu meseleyi süratle 
halletmesi beklenir. 

Mısır meselesi, pürüzlerini kay 
betmeğe başlamış, gibi görünü -
yorsa da neticeye varmak için he
nüz uzun bir yol var. Bu yol ne 
kadar süratle geçirilirse Mısrr i · 
çin o kadar hayirli olur. 

Mrsır liderleri bu yolu sağlam 
adımlarla ve büyük bir süratle 
geçmek ve hedefe varmakla ba • 
siret ve liyakatlerini isbat edecek· 
lerdir. O.R. Doğrul. 

Ankara Ağırceza mah
kemesine ver ilenler 

(Üstyanı 1 incide) 

vardır. Maznunlardan muhal<e -
meleri lüzumuna karar verilenler 
de şunlardır: "Üzeyr ile kardeş -
leri Salih, Alim, Cafer, Arif, 
Ali Saip, idris, Şaban. Bunların 

hareketi, ceza kanununun 168 in-ı 
ci maddesine uyğun görülerek, bu 
maddeden duruşmaları yapılmak 
üzere, ağırcezaya sevkedilmişler . 

cümhura ıüikaıt ve buna teıebbüı 
ıuçlarını tayin eder. Huıuıt iıtih
baratımıza göre maınunların su .. 
çu 168 inci maddenin 3 üncü fık· 
rasında yazılı Reiıicümhura ıüi . 
kast için cemiyet kurmak cürmü 
teşkil etmektedir. 

Aleni muhakemenin 10 güne 
kadar başlıyacağı tahmin edil -
mektedir. 

dir. Muhakemeden meni kararı ""'""""'®"ıaıuıııııııupuıı111111ıunııı••uouınııwuwıın""'"IUIJ"flM_ .. , ... , ... '", 

alanlar ise bugün tahliye olun - [ti 1 5 A H A B E R L ER J 
muşlardır. 

l( Kırkından Soni .. 
1(( Azanı teneşir piiklar(atalar sözü) it sürüp para 

kazanıyorum! (( Yazan : Ser met Muhtar Aıus ))) 
Ş . d K R __ ................. :::=:-::::::::::::::::::::::::::::::: 4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::3 
aır ve sa razam oca agıp !!!!:::::::::ı:::: ••••• :............................... • ......................... , ............................ . ............. ·--· .... ····-····· .. ··············-······ ·-·······-········· ..... ..-.................... . 

Paıa, nedimi Haımetin yaptığı 
münase'beuizliklerden bıkmıştı. 

Bir ak§am ağasını ça_ğırarak '1e
cli ki: 

- Şu herife söyle, yarın sabah 
pılıyı pırtıyı toplasın, de/olup git
•in. Anladın mı? Yarın onu bura
da görmemeliyim. 

Ağa, H a§meti kurtarmak iste
di: 

- Aman, PQ§am, onu sokak · 
fara mı atıyor•unuz? Zaoallı ne 
yapabilir? Naııl geçinir? 

- Ne yaparsa yapsın. I t sürsün 
J e para kazanstn ! 

PQfanın emri kati idi. Ağa ta -
ter istemez gidip bunu Hafm~te 

söyledi. HCl§met güler~k: 
- Ne ııkılıyorsun? Hay hal' 

gider, biri§ bulurum. 
Dedi. Sabah daha falak ıök

meden Hagmet Boğaziçindeki ko
nalıtan çıktı. Rumeli huanna gi
Jereh birkaç kua-u§la, oradaki J•e. 
J.ekçüerden birinin elbiıenini mu
vakkaten giydi, elinden de çıma -
ıını aldı. Vakti gelince öteden Pa· 
faml'l sandalr göründü. Y anaftı. 
HCJ§met çimayı attı. Sandalı çe~ 
meye baıladr. PQ.§a, onu tanır gibi 
olmu§tu. lf bittikten ıonra se& · 
lendi: 

- Baksana bana! Sen bizim 
HCZ§mete benziyorıun! 

- Evet, Ptqa Hazretleri, ta 
kendisiyim. 

- Burada ne yapıyorıun? 
- I t sürüp paTa kazanıyorum! 

Kaç ay? 
Hakim bayana ıortlu: 
- Kaç yaıındtuını:z:? 
Kadın cevap verdi: 
- Yirmi bir ytqını geçeli bir 

kaç ay oldu .• 
Hakim gözlerini açarak ihtar 

etti: 
- Bayan! Her ıeyi doğru ıÖ)' 

lemeğe yemin ettiniz. Bunların 

kaç ay olduğunu söyleyini% ! 

Kible ne tarafta ? 
- Ben lsevi sülalesinden gelmedim .• 

Geçen tefrika lamı hüli.cıa."ı: 

1898 senesinin haziran ayın • 
dayız. A.yasolyadaki Adliye bi
nasının sol ku11Um o ı•akitler 

Evkaf nezareti i§gal eder. Er -
kal daireleri arasında bir de 
(Cilıat idaresi) vardır ve nıüdü. 
rü. Esseyid Hacı Dana Beydir ... 
Dt:ind Bey, 50, 52 uaşlannda, ~u
rani yüzlii, top sakallı, tomb11l, 

• enkunu yakışıklı bir adamdır. 

Giizel ahlaklı, lıalim selim, şair 
tablatli, ço!' sofu bir allahlıkhr. 

Birinde akaide, tasavvu -
fa dair bahisler; birinde kelamı 

kibar, ebiyat, eşar; birinde kendi 
yazdığı naitler, kasideler, man . 
zumeler ... 

Drş ceplerde büyüklü, küçüklü 
mendiller. Büyükleri dairede ap
dest alınca kurulanmak, dara ge4 

lindi mi yere yayıp namaza dur
mak, kilçükleıi de burun temizle
mek. ter silmek için. 

Hazretin şişkocahğını söyledik. 
Hatrn sayılacak kadar göbekliydi 
fakat bele şu kadar kulaç yün ku· 
şak sarmak, ecza depocu Kasap. 
yandan kemer almak taraflarına 

yanaşmazdı. 
Yemeği fa·ılaca kaçırınca, ard 

arda birkaç bardak suyu devirince 
pantalonunun üst düğmelerini çö
züp nefes alır, sandalyesinde bağ· 
daş kurup başını arkaya verir, se· 
kiz on dakika gözleri kapalı okur 
üflerdi. 

Tarifte, gele gele Hacı beyin ba 
caklarrna mı geldik? 

Bacaklarında, bolluğu şalvar· 
dan farksız, ütü yüzü görmemiş. 
kadar buruşuk, parmak parmak 
kara yollu, koyu gümüşü bir p:m
talon ; ayaklarında kaloş kundura 
lar ve içinde yaz kış, kaba yünden 
beyaz imanı çorabı. .. 

Öyle ya, (ayağını srcak tut. ba· 
şmı serin; Allaha tevekkül ol, dil· 

Sofuluğunun üstüne uyar yok • 
tu. Aptest.siz yere basmaz, beş 

vaktma beş katar, namazım ka -
zaya kalacak diye ödü kopar1 se
latı vitirde selamı verir vermez 
nafile!ere başlardı. 

Her dakika elinde tesbih, du • 
dağında: 

- Ya hak!.. Ya kadir!... Yn 
kayyum! ... Süphanallah !... Esta -
fürüllahülazim ! ... 

Ayak altınca bir ekmek parça. 
sr mı gördü, hemen alarak, öpüp 
alnına götürerek, gözlerini berer
te bererte: 

- Nimet yerlerde sürünüyor. 
Bu ayaklar Kabe toprağına Yara. 
maz ! .Diyerek bir kenara koyma ... 

El yıkayacak yerde bir pirinç 
tanesi mi gözüne ilişti: 

- Erzin mübarekliği hakkın -
da nice ayalı kerime ve ahadi~i 
nebiviye var. Karize karışırsa 

gözümüz kör olur! Diyip musluk 
taşma parmaklarını _daldırarak, 

tırnakla ya trrna klaya o pirinçi al
ma; yine öpüp başına koyup, gü
vercinler yesin diye tavan arala • 
rma koşma; dam üstüne atma. 

Mcvh1t, miraç, berat, ragaip 
kandilleri araya girer ve evcıe 
kandil çöreği alımra; bunların da 
sisamlarr öteye beriye düşern ..• 
Görür görmez yine baş parmağr -
nı yalayıp üstlerine basma; hep • 
sini birer birer avucuna toplaşıp 
kuşlara atma ... 

Sofuluk Hacı Dana beyin otu
rup kalkmasına, yemesine içme • 
sine) konuşup söhbet etmesine ka
dar ~irayet etmişti. 

ANKARA MÜDDElUMUMISt. 

Kadın derhal cevap verdi: 
-120 ay! 

• Gelecek sene Ankaraya ~idecek o- ------------- şünme derin). _ 

Besmelesiz oturup kalkmaz, 
belki de nefes almazdr. Bir yere 
ilişeceği zaman, giyimli ise saat 
kösteğindeki kiblenameye bak • 
madan, gecelikliyse etraftakilere 
sormadan yerine yerleşemezci. NlN BEY ANA Ti 

Su hususla beyanatta bulunan 
Ankara müddeiumumisi, şunları 
ıöylemiştir: 

"Ağır cezada muhakemelerin 
ne gün başlıyacağınr ağır ceza 
mahkemesi reisi tayin edecektir. 

Matbuat kanununun 30 uncu 
maddesi mucibince bu tahkikata 
ait havadisin neşri menedilmişti. 
Bu yasak ilk tahkikata mahsus . 
tu. Bugün bu ilk tahkikat filen 
bitmiş bulunuyor. Bu Yasak umu
miyetle artık mevzuubahs değil _ 
dir. Ancak, efkarı ammeyi tahrik 
edecek havadis şekli ceza ka . 
nununun menettiği bir fiildir.,, 

168 1NC1 MADDE 

Jıaret edilen Ceza kanununun 
168 inci maddesi şudur: 

"Her kim 147 ve 156 mcı mad
delerde yazılı cürümleri işlemek 
için bir cemiyet teşkil eder veya 
öyle bir cem ~ette amirlik, ku -
manda veya hususi bir vazifeyi 
üzerine almış bulunursa 10 sene -
den aşağı olmamak üzre ağır hap 
se ve cemiyet efradı da 5 sene -
den 10 seneye kadar ağır hapse 
mahkum edilir . ., 

Bu ıüikast tahkikati bu madde 
İçinde yazdı 156 mcı maddeye te
nıas etmektedir. Bu madde Reisi-

lan mühendis mektebi için Ankarada 
Harbiye, polis ve jandarma mektepleri
nin yaptmldı~t sahada bir bina yaptml 
ması kararlastınlmıştır. 

·~ E;eğli limanmm inşasına talip olan 
Wikers !!İrketi murahhaslar nm yakın
da Ankaraya gelecekleri haber veril • 
mektedir. 

* Şark demiryollan idaresinin devle
te iadesi hususunda Bayındırlık Bakan
hğır:.t bugünlerde milsbct malômat gc
lecc-ğı bildirilmiştir. 

>) Hükumet hava yollarında kullanıl -
mak üzere tnglltereye Uç Dragon Pa -
pide yolcu tayyaresi ıamarlam•ıtrr. 

"' Devlet demiryoUarının yeni satm al
d;ğı vagonlardan bir kısmı dıı.ha gclmit 
Haydarpaşaya geçirilmittir. 

::ı Ankara - tstabul tren yolculuğu-
11un krsaltilması için yeni sür'at ka -
tarlan ihdası dütünülmektedir. Bu işi 

Krup fabrikasından getirilen lokomotif
lerin yapa~ağı zannediliyor. 

*Yeni basmlan 50, 25 10 ve 1 kuruş· 
luklardan 600 bin lira İstanbul maliye
sine ayrdmı!!trr. 

* Yapılan hesaplardan anla§ılclığ·na 

göre havuzlar idaresile Akay 935 yı -
lrnda 100,000 liradan fazla safi kazanç 
bırakmıştır; denizyollan idaresi ise 100 
bin lita açık vcrmi~tir. 

• İki haftadanberi şehrimizde bulu -
nan gümrük teftiş heyeti reisi Muam ~ 
mer Ankaraya gitmi~tir. 

ıı: fstanbul ticaret odası şoförlere' ait 
şikayetleri tetkik etmek ve kabahatli -
Teri eealandırmak Uz"re bir haysiyet di
vam kurmaya karar vermiştir. 

* Madeni cıya ı;an'atkarları araların -
da bir cemiyet kurmuşlardır. 

Sisli havalarda 
Bir kaç gündenberi, havalar 

muntaz~m denecek surette sa.bap 
larr sisli gittiği için şehrin nomıal 
vaziyeti öğleye kadar bozulmakta 

dır. Bu cihet bilhasrn iş hayatına 
pek ziyade tesir ettiği için, Yapur, 
seferlerinin temini hususunda ala
kalı makamlar veniden te~ehbfü:e 

• d 

ha~lamışlardrr. Bilindiğ·i üzere s;s 
li havalarda vapurları işletebil -
mek için be~ altı sene evvel li ma · 
nm muhtelif yerlerine düdükler 
konmuştu. Fakat bu düdüklerin 
bugün için kifayet etmediği an • 
laşılmaktadrr. Yaptığnmz tahkika 
ta gÜl'e yeniden bir kaç yere daha 
düdükler konacak ve bilhassa o
tomatik çanlar ihdas edilecektir. 
Bu suretle vapurlarm işliyebilece· 
ği ve şehirdeki normal vaziyetirı. 
de iyi havalarda olduğu gibi el' -

· kenden teessüs edeceği ümit olun 
maktadır. 

Elektrik fiyatları 
Elektrik ve haYagazı tarif el eri· 

ni tetkik edıecek komisyonlar on 
beş gtine kadar toplantılarım ya. 
pacaklardır. 

Tramvay tarife komisyonu s.u
batta toplanacaktır. Elektrik ve 
havagazi fiyatl::ı.nnm J·irmişer pa-ı 
ra kadar ucuzlıyacağı anlaşılmak 
tadır. 

(Ahlakı hamide) si, (ehli tak -
valığr ve abid ve zahit) liği. (t~hı 
mÜn$iyane ve ~airane) si, (umm•u 
memuresindeki bühre ve iktidar) ı 

bütün Evkafca (müsellem ve vir
dizeban) dı. (!smile müsemma bir 
akili dana Ye meziyayı · adirJesi 
herbir husus:a rana) dır denilirdi. 

Halimliğin, ı:elinıliğin ondaki 
raddesi ancak evliyarlada ve er
mişlerde olur, gayrisinde görülme 
miştir ve görülmez de. Kaba bir 
söz temsilidir amma bu zat için l 
tam J·erindedir: 

Ensesine vur, lokmasııu nğzın· 
dan al! 

O, bir şey anlatıp dururken sö
zünü kes; gök yüzünden top at. 
Hiç rengi değişmeden, hatta (la
havle ve lakuvvete) bile demeden 
beklesin: laf bittikten ı::on!·a: (Ne 
arzediyordum mirim?) diyerek yi 
ne sustuğu yerden başla~m ... 

Ramazanda, Beyazıt camisin
deki sergide, yanından geçerken 
ökçenle nasırını çiğne, iki gözün
den ateş çıkart. Kıvrıla kıvrıla 
morarırken bile sesini çrkarmasm; 
(inallah magşabirin)i bile mırıl • 
danmasm... Kadir gecesi, Ayasof
ladaki top kandilin altını tutmnğa 
seğirtirken omuzlayıp sendelet. 
Yere yuvarlanırken ağzını açma
sm; (Alufe k~pmağa lwşan yeni· 
çeri misin be adam ) derneğe bile 
yanaşmasın. 

Kıble ne tarafta? ... Yüzü ora
ya karşı olacak; Zinhar arkasmr 
o tarafa döndürmiyecek. 

Su içerken mutlaka evvela b0s 
meleyi, bitirince de (yarabbi şii • 
kür elhamdülillah) ı çekerdi. Si • 
ni başına geçerken <le en önce bes 
mele; sahan ortaya konup ilk eli 
uzanırken yine besmele. 

Tavuğu, hindiyi (kimbilir ne 
mundar şeyler yemiştir?) Diye -
rek lfıakal bir hafta evde besleme 
C:•2n kesdirtmez, rahmetli dede -
sinden, baba annesinden (raya 
yemeğidir) diye kulağında kaldr. 
ğı için domatese, patatese, ma • 
kamaya el st1rme2di. Midyeyi, is. 
tridyeyi ağzına G·:!ğdirmez, hele 
istakoz, yengeç, kuricıes denildi • 
mi, 

- Ben t~e..,-ri sülalesinden gel • 
medim. Cinsi,ınezhebi katışıklar .. 
dan değilim; elhamdülillah mü .. 
minim, müslüman oğlu müslüma
mm ! ... Diyerek gözleri evinden 
uğramış, yerinôen fırlardı. 
Ağzına içki koyar mı koymaz 

mı artrk orasmr kiyas edin. 
Rakr, mastikayı, şarabr, hatta 

arpa· suyunu bile diline dokun .. 
durmamış, hiç bir soğuk algınlı • 
ğında çaya veya ihlamura konya4 

ğın damlasını da damlatınanuş • 
tı. .( Arka$ı var), 1 
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• Ad ve resım 
insanların adlarını teşkil eden harfler
le, resimlerini yapmak mümkünmüş 

Ressamın iddiasına qöre insanların yüzü
en bakarak adlarını bulmak da kabildir 

) 

M ı\f: \H.S T 

c 

==,.,--~~!'!'J!!!.-ıo:. MUSSOUtıb GRETı\ Cı\RBO. HJTLER. --# 
lngiliz ressamlarından "Al~xf nm yüzüne bakıp ismini bilmedP.n 

P.emberton" son günlerde ortaya isminin harflerini bulmak dahi 
Yeni bir iddia attı. Bu iddiaya gö- mümkündür. 
re insanların, isimlerini teşkil e- Guya kendisi bunu tecrübe 
den harflerle, resimlerini yapmak için bir gün kahvede oturmtış, 
mümkündür. Kendisi bu iddia . karşısında oturan bir adamın tiU· 

sını isbat için birçok tanınmış ratına bakmış ve onun ismini çı
§ahsiyetlerin bu ~ekilde resiml~ri- karmak için çalışını§. Çalışa ça 1 ı
ni Yapmıılır; bunların birincisi şa bu resmi yapmış ve böyle bu 
Muaaolinidir. Mussolininin resmi adamın ismi GERCHER olması 
İL DÜCE harflerinden vücude ııe- lazım geldiğine hükmetmiş. Daha 
tirilmiıtir. Greta Garbonun res~i sonra bu meçhul adamla konuşa-
GA.RBO harfleriyle çizilmişt!r. rak adını sormuı, o da: 
MAE \VEST de, HlTLER de, - Gercher ! demif. 

ınefhur lııgiliz muharriri de Ressam, nihayet isterseniz 1ız 
SHA 'V ile lngilterenin başvekili de tecrübe ediniz! ve: 

BALD'\\rJN de böyle. - ister inanın, ister inanmst . 
Reaaama göre herhangi in sa - yın ! Diyor! 

Lindberg bu resim yüzünden göçetti! 
Tayyareci 

Lindberg, ikinci 
oğlu Conun hiç • 

bir kimse tara· 
fından resmlnİn 
alnunaması için 
binbir tedbire 
müracaat etmİ§ 
olduğu hal.1e 

son günlerde 
(Nev - York Mi 
ror) gazetesinin 

muhabiri çocu . 

ğun resmini al . 
mağa muvaffak 
olmuştur. F otov· 
raf çı hu res~i 
almak için • ~m 
bir hafta uğraş . 
mış ve bir gi.in 
çocuk otonıohiJ 
ile eve dönerken 
ansızın resmi l . db k . . :\ • Lın ergın ı ıncı oğlu Con 

mıı ve gazeteye vermi§tir. \ haydutlar tarafından kaçırılm:'l • 

~azetenin resmi neşretmesi ü- sından korkmuş ve lngilter~ve 
zerme Lindberg b ~ d ·· · · · u çocugunun a goç etmıştır. 

....__ .. - - - ---- -- - -
L. o s I t a ıı a 

- - - .--._... --. , 
l Galip Arcan ın 
t'irmibeşinci yılı 
kut/ulanırken •. __ ._. 

Değerli sahne san' atkô.rı
mızı ziyaret 
hayatını 

anlattı ••• 
ve 

ettik; bıze 
hatıralarını 

Şehir Tiyatrosu artiıtlerinden 1. Galip Arcan'ın sah
ne /ıayatındaki yirmi beşinci yılı ktinunusaninin orı bi
rind cumartesi günü akşamı Tepebaıı Tiyatrosu:ıda 
kutlulanacaktır. San'at lıayatınuz için ehem11uyetli olan 
bu lıcidiscnin c~iğinde bir yazıcımı:: değerli san'atkarı -
11uzı ziyaret ederek kendisi/o lıayatı ve lıatıralarr etra

--~ -
.A t a 

..,,. 
eminde 

-

fında konU§11ıu~tur. lsnuıil Galip Arcan, yazıcımızın ......,_...._ _ _,___ 
türlü sorgulanna karıılık §Unları ıöylemlftir: lımail Galip Arcan·ın ıon resmi 

- 1 ~93 senesinde Usküdarda doğ • öğrendiğim şişman ndam beni Ha - iyesile Üsküdarda Fehim Ef endinta 
dum. Babam merhum dh·anı muha.qe- sanpaşa karakoluna götürdü .. Bir ko- temsil heyetine girdim .• llk rol aldı • 
bat mümeyyizi Ahmet lzzet Beydir. miserle bir ya,·erin huzurunn çıkarıp ğım piyes l\lolyerin bir komedisi idL 
:Minimini çocukken resimlere bakmağı orada beni sıkı bir sorguya ~ektil~r.. Galiba Tabibi aşkta Hüsrev rolü .. Ay. 
çok severdim. Babam tiyatroya gö • Fakat ben karakolda , ·nziyeti bütün ni gece oynanan Akif bey) de (Seııa) 
türdüğü zamnn seyrettiğim oyun üs- nhametile kavramış ,.e o minimini rolünü de oynadım; bu kumpanyada 
tümde o kadar derin bir tesir uyandı- yaşta güya (millet), (devlet), (vatan) süflörlük 8e etmiştim. Ayni ~ene 1909 
rırdı ki o gece rahat uyku uyuyamaz, mefhumlarına aklı ermiyen bir çocuk Raşit Rıza Beyle Jt'ehim efendi ara • 
sayıklamalar geçirirmişim ... Çocuklu- rolünü oynamak lflZlm geldiğini an- sında çıkan bir ka,·ga ü tüne Raşit 
ğumda komşu çocuklarla oyunlarım lamıştım. Ne sordularsa inkar ettim. Rıza beni aldı, heyeti terkettik, Be • 
hep doktorluk, hastalık, hocalık, satı- Şişman hafiye ateş püskürüyordu. yoğlunda Odeon tiyatrosunda tem il· 
'"thk ve saire ldi!l.. rolümü sonuna kadar başardım. Du ler ,·eren Burhancttin Dey kumpan • 

Babam çok kü~ük yaşımda bizzat tarihten sonra babam bana evde iq. yasına girdik. Deni angaje etmi ler
ına okuma yazma öğretti.: Arapça, tibdadın da ne demek olduğunu öğ - di. Artık profe.syoeııl olmu tum .. (A· 

ar.sça kelimeleri bilirdim, imlam dü- retti. , .e ağzını sıkı tutmanın lüzu • ğam eğleniyor) da haremağası rolünil 
rüsttii. Dokuz on yaşımda iken Be • munu anlattı. işte ilk rolümii böyle. verdiler. Napoleon piyesinde de ya • 

ce karakolda oynadım? ver rolü •. 

Galip Cürüm ve Ceza ·piyeıinJe 

şiktaşta otururduk. Bir sabah babama 
bir tütüncüden gazete alıyordum. Ye
ni mahalleye - Yıldıza giden yoku • 
şun başındaki tütüncü dükkanının ö
nünde her 7.aman şişman, kara bıyık
lı bir adnm otururdu. Bu adam bana: 
- Oğlum sen okuma bilir mi in? de
di. 

Ben - Elbette ya! 
Şişman adam - (Kıllı parmafile 

Sabah gazetesinin sağdan birinci ~Ü· 
tununun başındaki serlevhayı göste • 
rerek) Peki .. oku baknlım ~unu ... 

Ben - Tebligatı r~miye: .. (terkibi 
doğru okumu:..tum.) 

Şi 'man adam - Peki ne demek ol- • 
duğunu da bilir mi~in? 

Ilcn - Evet ... Tebligat tebliğin ce
midir.. Resmi tebliğler demek. 

Şişman adam - (Gözlerini kır -
pıştırarak) O ne demek o? 

Ben - Ne mi demek .. Devletin mil 
lete tebliğ c·ttiJi ~eyler .. 

Şi5ıman adam - (Gözleri falta ı gi
bi a~harak )erinden kalkıp). ne?!" 
D('vlet.. millet ha! .. ~en bu kelimel'!ri 
nereden biliyor ' Un? 

Ben - Babam öğretiyor . 
Şişman adam - Ya! .. ~enin bakın 

kim'! 
ilen -Dh;>nı mulıa ehatta Ahmet 

izzet Bey .. 
Şişman adam - (Beni bileğimden 

gım ıkı rakalryarak) gt>l hakalrm öy
le ise. .. 

Hafiye l.eftcr olduğunu :-onl'adBn 

Rüştiyenin ilk senelerinde roman 0 • 1910 da (600) kuru rnaa la ve mu-
kur, şiir, okur ,.e yazmağa özenirdim. kın·ele im1.ahyarak He at Rıdvanın ve 
Hem sade roman yazmak değil, roma- Burhanettinin müdüı·Jükleri altınrfa 
mn kahramanını bizzat yaşamağa ~a- uzunca bir Rumeli turnesine çıktık .• 
h ~ırdım .. Biraz daha büyüyünce mt>k· Selanik, Manastır, Üsküp, Drama, Ka 
tepte arkada~lanmla bir küçük gaze- Yala şehirlerine gittik .. Ben buralar • 
te çıkarırdım. laalcsel mektepten ka- da bermutat ikiye nynlan he,·t'fin 
çıp tiyatroya giderdim.. Galatadaki Burhanettin ve Papazyan tarafında 
pandomim tiyatrolarına. Manakyana. kalmıştım, biiyük roller Yerdiler, c;ok 
.Fehim efen diye ... Fehim efendiye ba- ~hştım, piştim .. 
),hrdım.. 1914 tc Darülbedayiin teessiLüne 

kadar muhtelif heyetlerde Ye turne
lere iştirak ederek dii -:tüm, kalktım, 
bir \'Ok ıztırap, bir çok . efnlet çek • 
tim .. 

Yaşım biraz daha büyüdü. ' oğul\ -
~<' .me a keri rüşti:re~inde talebe iken 
Muh inle beraber merhum arkadası
mır. (Sadi) nin - muhterem nvulmt 
:Esf endiyar'in karde~i - konaklarının 

bahçesinde minimini bir sahne kur -
duk .• Hflmitten (Nazife) yi oynar -
dık .. 

Tiyatro heYe.,ini, tiJ atro se\'gİ :;ini 

bana edebiyat ''ermiştir .. Sınıfta dl•r-
c gelmiyen hocanın yerine kür. ü~ c 

çıkar, Halit Ziyanın Mezardan se,.le 
rini, HAmitten, Tel·fik Fikrrtten ,fa 
ter okurdum .. 

{Tanin) gece deslcrine deram e -
der, fransızca okurdum .. Bir Fransız 
hocamız bize bir yerde frnn ·ızca pi
yes oynattı. Benim de kü~ücük bir ro
lüm Yardı .. Şehzadebaşında Şark ti -
yntrosunda mü.,.amere ,·erilmi~ti. llu 
müsamerede ic;mini hatırlamadığ1m 

bir perdelik fransızca piyeste ilk defa 
sahneye ~ıktım. llk tadını almıştım. 

Mesleğe inti-.ap ettiğim Ye <;ahneye 
bir tem il heyeti içinde çıktığım tarih 
1909.dur. Tanımadığım bir 7.ahn tav -

Darülbedayiin kabul imtihanında 

muvaffak oldum. Sonrn Antuvanın 
riya~et ettiği jüri öniinde seçilen tem• 
il heyetine girdim .. tik defa (700) ~u· 
ru~ mnn.:;la angaje edildim. Askl•rliği· 
mi gayri mü ellıih . eçilip llilaliah .. 
merde memur sıfatiJe ge~irdim. 

1917 - 191 •.. Darülbcdayiden Ra
""İt Rızanın çıkarılmasını protc.;;to c -
den arkadaşlarımla beraber ( luvM· 
hit - EJiza - Behzat - Nurettin -
Onnik) (yeni sahne) ismilc l mtil Fa· 
iğin kurduğu sahnede ç.alışhm. Bu 
heyette Kemal Etnin Be)le beraber 
birimiz 'azn sahne, birimiz rejisör ün
\11nile artistik idareyi yapardık. Bir 
de edebi heyetimiz ,·ardı. Hakkı Ta .. 
rık, Llıloğlu Fuat, merhum Mehmet 
Rauf, Kemal Emin ,.e ben bu heyeti 
teskil ediyorduk. 

Benim bütün gnyem Anupaya gt.. 

(Sonu ~a. 9 - Ü· 5). 



Riyaziye ırof esöro .J<ADlNJN 

• 
Profesör Fransuva Moellon hiç 

de mesut d~di Elli yaşında, ri
yaziye denizine batmış, muadele
ler arasında kaybolmuş bir adam 
olduğu halde, altı yıl önce fen fa 
kültesindeki pir meslektaşının yir
mi yaşındaki kızı Palava ile ev • 
lenmişti. Bu meslektaş duldu. Kı. 
zını şimdiye kadar hiç evlenme -
miş olan bu prof esörç vermekle 
mesut ed'teceğini düşünmüştü. Pa
la va, ilkin bu hayirlı evlenmeden 
pek memnun olmuştu. Fakat gün 
geçtikçe bu büyük alimin mecli ,. 
sinden sıkılmaya başladı. Riyazi
ye muadeleleri onun rüyalarını 
gerçekleştirememişti. Doğrusu pro 
f.esör fena adam değildi. Sevim -
li, iyi yürekli idi. Lakin karısına 
sevimli bir çocuktan başka bir 
gözle bakamıyordu. Bir genç ka
cimrn kalbini dolauracak bir va
ziyette değilcji. Gerçi profesör git 
'~~d~ biraz .da\lfl Jsuıııuıya, ,sevimil 
karı.:ma aşık olmaya başlAmış :;ı 
tı 

Ama geç kalmışti. Karısı ya -
vaş yavaş ondan a}'nlıyorou. Pro
fesört çekingen beceriksiz bir a -
damdı. Pala vayı yeııi~ep avucuna 
alacak çareleri bilmezdıi. Arala . 
rındaki ayrılığı gördükçe meyüs 
oluyordu. Bu ha1i fakültedeki ta
elbelerinin gözünden :Kaçmıyor, 
onlar da hocalarının yesinden mü
teessir oluyorlardı. 

Bütün riyaziyecileri duygusuz 
sanmak doğru olamaz. Arada gön 
lü titreyen bir iki tanesini bul -
mak daiına mümkündür. Nitekim 
ben de onlardan biri idim. Hoca
mızın, bu yüksek, değerli adamın 
bir kadrn elinde bu hale gelmesi
ne fena halde kızıyordum. Hatta 
profesörü bu kadından K:urtanna. 
yı bile düşünmüştüm 

Profesör arasıra, kendisine yar 
dım etmek için talebesinden biri
ni evine ç~ınr, ona yazılannı 
ya:ıdınrdı, yemeğe tutardı. Bu, 
bizim için güzel bir fırsattı. Bu 
suretle, bu nankör kadına diıha 
yakın bulunur, yapacafımızı ko
laylaştırmış olurdu. Birgün de sı
ra benimdi. Bazı meseleleri kp -
nuşmak için prof esörii çağinyor
lardt. Moellon gitmek mecburiye. 
tinde olduğu için benden üzür di
ledi, yaprlacak işi gösterdi. Gelin
ciye kadar bir yere gitmememi ri. 
ca etti. Çok sevdiğimiz hocamı -
~m emirlerini yerine getirmek bi
ze mukaddes bir vazife idi. Kal . 
dnn, çall§Dlaya başladım. 

Tanı öf le vaktı, genç kadın, 
odaya girdi Kocamnın telefon et
tifin1, yemefe telemiyeceğini, 
benim kalmamı, sofrada ona ve
ld.let etmemi rica ettitini söyle • 
di. Ben bir genç kadınla, hele bu 
kala~ kızdıtım bu kadınla yal -

Fransızcadan 

BUKREŞ: 364 m. - 12,30 - 15,10 
plak ve haberler, 18 Grigoraa Dinniku 
orkestrası, 19 •özler, 19,J 5 Jı:onıerin 

süreği. 20 haberler, 20,10 Fransız ope
raları plikluı, 21 radyo cazı, 22,30 söz 
ler, 22.45 Flüt, piyano konseri. 23,10 
kinser nakli, 23,45 yaba!lcı dillerle ha· 
herler, 24 konserin devamı. 
VARŞOVA: 1339 m. - 14 armonik 

konseri, sözler, 15,30 plak, Sekstüor 
konseri, (vals ve serenadlar), 17 ders, 
17,15 §arkr, piyano, 17 ,30 sözler, 17 ,45 
Leh prlalan, 18 sözler, 19 çocuklara 
tiyatro 1930 v. ı. 21,45 haberler, ve sa
ire, 22 yeni ıene, 22,30 ıen yayım. 23 
hafif müzik ve danslar. 

BUDAPEŞTE: 550 m. -18 muhte
lif sözler, 18,35 radyo ile selamlar, 19, 
05 piyano refakatile aakufon, 19,30 
konferans, 19,55 çingene müziği, 21 
"Gilzel dayı" adlı radyo piyesi. 22,20 
haberler, 22,40 caz, 23,10 IÖzlcr, 3,45 
plak . 

Yazan: A. C. 

Hiç bir şey yoktu. Henüz dal -
mışken bir rüya görmüş olauğunu 
anladı, tekrar yatağa girdi. Bu se
fer }>oridorda ayak sesleri işitti -
ğini zannetti: 

- "işte artık geliyorl~r !,, De
di, yatağında doğruldu. Ayak ses 
leri uzaklaştı: 

- "Hayır daha gelmiyorlar, 
fakat mutii.~ gelecekler!,, De • 
di yorganın altına gizlendi. Sı
cak olduğu için bunaldı, Başını 
yine dışarıya çıkannağa mecbur 
oldu. 

İki gecedenberi. İşlediği günah 
larının sebep olduğu bu korkunç 
buhran uzun müddet devam etti. 

• •• ruz bir evde kalmak istemem. He- ViYANA: 517 m. - 17.45 arn kon 
men kalktım. Kadın o kadar tat. ıeri, (pllk). 18,30 halk prlalan. 19 ay Nihayet uyku, Samimenin yor
lı bir dille ısrar etti ki, nihayet ne Iık dünya haber icmali, 19·5 aözler, 20 ğun, işkenceli ruhuna acıdı. Fa -

,, haberler, 20,10 Leo Fatin "Dolar prcn k t ·· 1 ku d Idık zaketsizlik olacagw ından, daha dogw a ruya ar uy ya a tan son 
seıi., adlı opereti, 22,3.S film bahsi, 23 

rll5u hocamın gücüne gidec·eğin • haberler, 23,10 ıarkılar ve hafif hava • ra da devam etti. 
den korkarak kalmaya ra·zı ol • lar, 24,05 caz. Rüymunda birdenbire oda k'h -
dum. BERLIN: 357 m. - 17 Kolonyadan pısının vuruldUğunu işitti. Kapı 

Sofrada karşı karşıya oturuyor 19 spor, 19,15 •'Güzel mavi Tunadan,, açıldı, hizmetçi kız içeriye gir • 
adlı Viyana müzikli yayım, 20 Beetho - dı' dedı' kı· • 

duk. Palava bana karsı rok na - ' · .. ~ ven milzili, 20,45 aktilalilee, 21,10 Ber "Ot l' d' ktö · · 1 k 
Zik, rok sevı'mlı' davranıyor, benı· - e ın. ıre "rü sızın e o-

!t linde bir dolaıma, 21,20 Traubc lokanta 
memnun etmek için elinden gele- sından nakil, 21,30 Adlon otelinden. 21 nuşmak istiyor, lütfen aşağıya 
ni yapıyordu. Ben de kendisini bir 50 Eden otelinden, 22,1s Avrupa ote - kadar gelir misiniz?,, 
arkadaş olarak telakki ediyor, bin linden nakil, 22,40 Fcmmina banndan, Samime, bir- otel dircl<törünün 
gevezelikte bulunuyordum. Ye • ı.-2•3 .h•.be.r.ıe.r •• 2.3 •• s,.o.c1a.n.•.· --.---.. oteldeki mUfterilerden birisini a-
mekten sonra küçük salonda kah- T k • Clanutell PmAr yağma kadar çağırmasının twk 
VeJerimizi içiyorduk. Bunu fırsat 8 Vlm 4 II. Kin :t n. Kln büyük bir "hakaret old\ığunu rü • 
bilerek hocamın yesini anlatmak _ı-=ı= __ _. 9 te"aı ıo Şevval yasında bile biliyordu. Onun i -

ve bu kadına çatmak istedim. II- = ::U 7 26 7 
·'

6 
çin: • 

kin açıktan bir şey söylemedim Sabah namazı 1~~ ıg.~ · - "Bune rezalet? Hiç öyle şey 
Yalnız küçük bir iki kinaye yap- ~n:_ 1219 12,19 olur mu?,, diye hizmetçi kızın yü-
tmı. Şeytan kadın şüphelendi. Da. AlrlUa..... ;t: ::::: züne bağırdı. Krı; omuzlarını kal-
ha açık konuşmamı istedi. O za- 1'atm...... 18.31 18,32 dırarak: 
man hafif tertip hücuma geçtim. r:::O.dllamJ 5 S: 5·3: - "Nasıl isterseniz öyle yapı -

- Bir dakika onun kim oldu - 'tAa ~ ""*" 411 ~ı ~. b.anIIJ}; ~edi. "Size otelin ~i-
ğunu düşününüz. Bu 4dar ~ .,.."9!1!11~..-.......... .,...._ ...... ...ı.ı~. kayet defterini getireyim de eli • 
bu kadar yüksek bir adam hünne- iniyorum. rektör hakkındaki §İkiyetlerini -
te ve saadete layiktır. S~ bunla - Kadın gözlerini kunılad!. Ba • zi o deftere kaydediniz.,, 
rr kafi dıerecde yapamıyorsunuz. şmı kaldırdı. Dikkatle baktıktan Hizmetçi bunu söyledikten son 
Sanıyorum. sonra. dedi ki: ra çıkıp gitti, fakat oda kapısını 
Kadın yerinden kalktı. Salonun - Ne demek istiyorsunuz? Ya- açık bıraktı. Otelde oturan müş • 

• b" 'kun ıacağm·dan k teriler Samimenin kapw önünde 
kapısını kapadıktan sonra geldi, nı ır 8§1 o mı or-
koltuğa gömüldü. Biraz düşündük kuyol'IUDuz? Hayır, daha ona sı - toplandılar, yanm daire şeklin -
ten sonra dedi ki: ra gelmedi. Hem kimden emin o- de dizildiler. Müstehziyane, me -

- Ya ben? Hiç bir şeye hakkım labilirim. Seçeceğim bir adamın raklı bakışlarla odanin içerisini 
olmayarak bütün gençliğimi feda beni daha ziyade bedbaht edece. tecessüse başladılar. 
etmeye mecbur muyum? Ben faz.. ğinden korkınazmıymı 7 Birdenbire odanın pençeresi de 
la bir şey istemiyorum. Fakat 0 Aramızda uzunca bir sessizlik açıldı. Hasıl olan şidldetli hava 
da beni anlamıyacak kadar mağ- oldu. Sonra gülümaiyerek elini u ceryam Samimenin örtündüğü 
rur bir ihtiyardır. Alim, diyecek- zattı. yorganı kaldırdı. Samime hemen 
siniz? Ne güzel şey! Bu kadar bil - Size teşekkür ederim, de'di. yorgana aanldı. Bir taraftan ha· 
gisi olduğu halde beni mesut et • Bugün bu bahsi açtığımza iyi et- va ceryanı yorğanı çekip atmak 
mesini bilmeyen bir adama karşı tiniz. Ben de gözyaşlarımı dök _ istiyor, diğer taraftan Samime yor 
benden nasıl hürmet isteyebilir . melde biraz müteselli oldum. Siz gan giderse çırıl çıplak kalacağı.. 
siniz? Onu isteyen ben değildim. hocanızı çok seviyol'BUnuz, onu nı, kapının önünde biriken iman 
Eğer onunla evlenmeyi kabul et- büyük bir adam olarak tanıyorsu- lara maskara olacağını zannedi • 
mişsem, mesut olacağnnı ·zannet. nuz. Çok doğru, fakat ben? •.. Ne yordu. Kapı önündekilerin hepsi 
tiğimdendi. ise, arasıra beni gönneye gelirse- erkek bulunduğundan kadın büs -

· k l bütün sıkılıyordu. Ah, ne kadar aldan"dığmıı şim- nız ço memnun o urum. 
dıi anladım. tztirap çekiyor diyor- Hocamla buluştuğum zaman, O erkekler birdenbire hep Lir 
sunuz. Bu benim kabahatim mi?... tabii bu konuŞtuklarıma dair bir ağızdan: 

Genç kadın, pek samimi oldu- şey söylemedim. Arzusu gibi ye • - "l§te ıikiyet defteri geli • 
ğuna inandığım bu sözleri bitire- mekte kendisine vekalet ettiğimi yor!. Şikayet defteri geliyor!,. 
medi. tkieliyle yüzünü kapayarak ve sofradan kalkınca hemen çe- Diye batırdılar. Gelen metrdo
ağlamaya başladı. Belki de ilk kilip gittiğimi anlattım. Cam 81 • tele yer vermek için açıldılar. 
defa olarak böyle içten ağlıyor . kılmış gibi sordu: Metrdotel ortalanndan geçerek 
du. Ne diyeceğimi şaşırdım. Elle· _ Hiçte mi konuşmadınız? odaya girdi ve Samimenin yata. 
rini ellerim arasına alarak teski- - Tabii konuştuk; havalardan, ğına dofru yürüdü. Şikayet def • 
ne çalıştım: soğuktan, yağmurdıan bahsettik. terini, yüzünü kapayacak surette 

- Canını, ne oluyorsunurı? Al- Bundan sonra birkaç defa daha iki elinde tutuyordu. 
llh, Allah! Ağhyacak ne var? Palavayı ziyaret ettim. Bu ziya _, Metrdotel yatağın önüne gelin 
Size ben fazla bir §eY mi söyle • retlerim. iki şeye yaradı.Biri, ho- ce durdu. Samime defterin kabı 
dim? Bilikis aranızdaki saadetin camla kansını biraz daha birbir- üurindeki serlivhayı okudu: 
ne yolda t,kaniir edeceğini anla- lerine yaklaştınnak, ikincisi... E- "Hayatımın şikayet defteri,, 
mak,buna bir çare bulmak istiyor vet ikincisi de sevişmek. Genç ka. Muharriri : HulO.i 
dum. Haydi, canım! Artık ağla. dına prof esöriin ne yüksek bir a- En altında ateşten harflerle: 
mayın, beni de mütee!Iİr ediyor • dam olduğunu anlattıkça: Ahmet Sadi mad»auı 
sunuz. Siz kabahat)iainiz deme - - Ben de aksini iddia etmiyo- ------------
dim. Yalnız, bu hal böyle devam rum. Fakat yinni yaşında. .. Diyor. 
ederse öyle değerli bir adamın, du. Yine bir gün beni kollan ara
yann bir takım, ldm8elere karşı smda sıkarak: 
tuhaf bir vaziyete düşmesini itııte. - Sevgilim, ne düşünüyorum 

bilir misin? Galiba ben seninle 
evlendim. Sen hocanı sevdiğin i
çin ben de seviyorum, ona hür . 
met ediyorum. 

GEC--,.,-. 
Bölem: 

Yazılıydı. 
Metrdotel: 
- "Hanımefendi, şikAye • 

lütfen deftere kayc!ıeder mis· · 
Diyerek defteri uzattı. Sa 
o zaman metrdotelin yüzüne 
tı. Defteri getiren adam Rı 
dı. Rıfkı müstehziyane bir n 
ketle eğilerek ve çirkin çirkin 
rıtarak dedi ki : 

- "Aman hanımefendi, şi 
yetinizi doğrudan doğruya m 
baa harfleriyle yazarsınız mat 
acıyı da hoşnut etmiş olursun 

Samime gayri ihtiyari def 
uzandı. O anda üzerindeki y 
gan fırladı, kapıya kadar 
Samimenin bütün vücudü 
çıplak meydtına çıktı. Kapı ö 
de biriken müşteriler müthiş 
kahkaha salıverdiler, koşa ~ 
geldiler, yatağın etrafını sar • 
lar. Samime bağırmak istedi, 
si kısıldı. Elindeki şikayet d 
riyle örtünmek istedi. Fakat 
teri tutamadı. Rıfkı onu elin 
çekip aldr ve yukarıya ddfnı · 
tu. Samime defteri tekrar e 
geçirmek için kollarım uzattr. 
aralık tekrar Rıfkın1n yüzüne 
mağa mechur oldu. Bu sefer 
nündeki adamın Rıfkı deği~ 
cası Sadi olduğunu gördü. 

Sadri hiddetinden köpürüy~ 
intikam hissi besliyormuş gibi 
riinüyordu. Samime deftere u 
mrken Sadi ytikanya kald~ 
o defteri Samimenin çıplak ~ 
duna şiddetle indirmeğe hazırv· 
dır. . ) 

Samime korkusundan~~~' 
ni kapadı, yiyeceği daf-Oi 
zırlanmak için iki büklili!r. 
ve uyandı. 
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Uyanış riiyadan daha mütbif 
du. Kalbi müthiş surette çarp\ 
yor, gözleri çayır çayır yaıuJf, 
başı şiddetle ağnyordu. 

Rüyanın verdiği korku ile 
takta kalamadı, fırlayıp k 
Havada garip bir çıngırak çaht 
dığını zannediyordu. Hakikatti. 
se kulaklan uğulduyordu. 

Odıasında bir düşman v 
bir şey kendisini tehdit .... ..,_, 
mtl§ gibi ürkek -davramy 
Sanki odasına girmefe mın'ftımı 
olan o düşman fevkall8e bir
vikliğe malikti ve Samime 
tarafa bakarsa hemen 
gizlenmeğe muvaffak oluyor 
kendisini göstermiyorau. Ka 
nihayet odanın bir kö§eSl!ie k: 
tu köşeye dayandı ve oradaff 
nm her taarfını gözden geç 
Diz çöktü, karyolanm v~ !ft 
nm altına baktı. Ya\'8f yavq 
bise dolaplarına yaklaştı ve 
ki düşamnı ele geçirmek iste 
yormuş gibi birdenbire dbta~ 
pI8ltll açıverdi. 

Pençereye giderek dıpnya 
tı. Bu esnada kalbi, tüyleri 
tecek kadar müthiş bir hAdtse 
karşılaşacağını hisseden bir 
sanın kalbi gibi çatlıyacak de 
dıe çarpıyordu. · 
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ürkçe Sözlendirilen filmler 
-. - --

on il Film 
Cihetten Nasıl? 

..., 

nlardaki kusurlu 
olcta.ları belirtiş! 
Şeker Bayramı haftasında iki 

ema Türkçe söz1endirilmiş iki 
IÖSterdi. Bunlardan biri, bq 

!Y<lıftaının programında da kaldr. 
l&iı "Saray'' sinemasındaki "A · 
• ve Harun Reşid,, filmidir. 

ıo_!~kın, "lpek" sinemasındaki 
filler" •..... 

BU iki fıhnin Türkre sözlendi-r . :r 
~ dereceye kadar başanlı 

hilıniftir.? Bu araştmşa verile 
kestirme cevap, her iki film 

de bu noktadan bir çok kusm 
.undtJ.iu şeklindedir. Ancak, i
&rasındaki bir mukayese, "Se. 
r" in ötekinden daha kusurlu 

hakikatini ortaya koyar. 
Yetin böyle farklı olmasında, 

filmin tarzmm da tesiri var · 

rllMle ............. KaJcemleı ~ 

ti ......... -'" ftpllanıl:I 
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I • l'\;tyJOlt 
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lıülrbıUalıl\\ ı 99 - Aaadola ı 43 'fO 
Erg11I lstltraı• < ~ - Anıdola it '43. '() 
ı9tS A M ıo. Anadolu ııı ı,co 

• Sıv11-Frtaram 9'. • '-ll•esaıı A 4'ı.f'I" 

Zahire satışı 

ı.tulıal t.learet vo ....,. .......... c1lbl 
mn•_.e slttn (kilo) -Meler: 

Ne giQi ırıi? "Ali Baba ve Ha Kf. P. Kf. P. 

hl ~it", ötekinden daha sü · =Y (Yum\lf&k) En :, En~ 
1 olarak gürültü, patırtı için - ,, (Sert) 7 

geçen. ~e. konuşmaları daha 1 "Deniz oltıntla celaennem", "Sclıüint:i Hanri", "Seomelı, )'Gl8Ü (Kızılca) 7 
ade bırıbırine kanşAn bir film mır lilmlerinJe rolı mııotlllalı oltlafunıı oe "Seliller" lilrninıle de cmz içi 32,20 

Cok defa hep bir arada bir umalma.,aı:alt "•--'• 6er6ai ~ynaılıfmc •ördiifümiis Çarl• La/. Fmdık ip 54.20 
kişinin ağız açıp kapaması. ton, kabaıaba bir adam tipi olarak •Brilrdir. Esaen aldıfl roller, Suun 17 18 

,~l~iaştıhnıştır. Sonra, söz · umumiyetle menli daytu uyandırıcı rollerdir. Fakat, kencldi it~ de Çuclar ;•
15 

S,20 
· ,., ..... .,.... 1tra. • .,..,.,.. ..... ,.,. s•••~ = ;:t a 
afızlannın kıımldandrğı iyice Jan ~ıkarken, madalıa ıöyle tlermiı: - Amman ne laopohbet, ne ••·11..-------~-~~~I 

(Y edinciderı devanı)" ' 
debllmek, A vnıpa sahaeleriai tetkik 
edebilmekti. Yeni salıne hatmq. Da • 
rtllbeclaJI Jine dlrllmlt, temsUlere 
bqlam11tı. 1919 ela ilk defa (Bora) 
plnslnl heyeti edibe ittifakla ~bal 
etti. Pl)'91 ben pkardım .. Ba tarihte• 
Mnra nJiJe merak ettim. izin ala • 
~ ilk defa arrf k•cll pyretim, keır
dl TU1tamla 1920 atatosanda ve bir 
ıemlnln ıflverteslnde l(anll)aya ff 
oradan PariM gittim. Oracla Antava -
nın ela yardımile Praurz Sahnesini teı 
tik ettim, arada bir a::y lstanbala cel
•ek Hretile 19U e kadar Jl'ramada 
kaldım; Pransrz sbaema sUidyoların
cla afak tefek- roller oyna•ak nreti
le hayatımı bandım. 

19%4 te me•lekete dönerek Fenah 
ti"trosanaa Briainıl Müslnle be· 
raber çalrpaafa bqladım. ım te Ra 
şit Rır.anm lclarealnde Tepehqmda 
rejieör olarak çahftım. Yine ayni se
ne Şadinln idaresindeki MflU sahne
ye rejiair olarak upje ecllld(111, at
tı ay kadar Ankarada çalıttım. 1927 
de latanbal tehlre111fnlliine ıelen ~• 
hlttla Bey Darllbedayti yeniden kar· 
dafu zaman Odeon tfyatronnda tem• 
elllere bqlanıldı; harada aktar ve 
rejt.ör olarak ça)lftım. Brtairal Mali 
sin Ruyaclan dönilnee rejüıörlUü o
nan llyrk ve tistat ellerine blraktna, 
Tepebafr tiyatron tatalda, o tarih • 
ten Utbaren Darillbeclayl tam dfsfp • 
llnll bir çal1Ş1D& tarzma, DtOdem ti • 
yatro tekniiiae kaVUftu. Ben de o za. 
maaclanberi ba mtie•eaedeyha.. 

PERŞEMJE GAZETESi 
Peqcmbenia fwkalide ydbafl aa • 

~ıı zenıut arilnderecatla çıktı. Yeni yıl 
geceai htanbullularm naili eğlendikle
rini ıa.teen bol reaimli gU,zel bir re • 
portaj, bay Fatin 1936 da neler oJaca
iım• .aylUyor, Kandemirin t. Galip De 
bir mWlbtı. lbr-ahim Aiaettlnln ydbat1 
isimli frkra11. Bir çok yaıılar ve retim· 
ler 7 ,5 kuruftur. 

YENi ADAM 
ilemiyecek pozlarda lakırd: oimli atlana ba! dan, büyük harp sonunda revümsü 
lemeleri de, sözlendirmenin . .. . . . bir eser olarak vücude getirilmiş. Yeni Adam çocuk biüyeterinin zı 
a muvaffak olmasına yaramış- rarsızdb~r ome~dır. Eb~iliktezararsIZII hesad~ katılmdalıkdır. Seyrliş~~en:. k~ I..ondrada sahneye konulmuş, sü numaralılında çılamtt r. öz tilrkçe il• 
Halbuki ··tekinde bu ol ugtına !:,-Ore, ta ı n u • me ıyı seyre er en ge ı guze. kli 1 k .. t us·· te oynanmış yazılan ve Tesimli olan bu hikiyelerl ço 0 •· • ·· kl · · b · ' Jm ılı · d re 0 ara ' us • cuJdannua okutun~. Fiyatı 5 lnmıt • 

"Sefiller" de esas vaziyet, bn~ zaklaşışm da~~ aşın ome enn~ Dır neşe cer~ya;ınah p .P f. er. hatta bininci defa oynanışı çok 
türlüdür. Orada sükful içeri · vann_, kıyas e. 1~ ! . d .r1~mDı selyre .

1
erken assasıd. f"l y~ ~ g_~- tantanalı olmuştur. ''Şu - Şin - Şo" _t_u_r·-----------

Bır komedı fılmm e, korıu.sma n ır. o ayısı e ome ı ı mını soz rım· d d te derecede mu 
yüıiiyen sahneler, karşı kar- larm devamlı surete ve kelime ke- lendirişte bazı hatalann gözder. ı ffııkı. e tle yecarnlandınlmı~ır . 

iki kişilik konuşmalar ve ya r k' . d . . . "hm 1 k 1 kta k ·· k.. d va a ıye e ~ 
ctepheden ağız açıp kapayış . ımc ta ı bın c seyırcmın ı a · ve u a n açışı, mum unse e, Fredrik N ortonun müzik kısmını 

kar davranışı, buna mukabil bir dram filminde en az bir tutukluk h 1 . ·d· T b"" bunu bil· 
BÖ&lendirme işini güçleştirmiş f . . k T . d b ·ı · · · . kilt" T.. kç .. azır ayışı, ıyı ır. a ıı , 
Sötün çıkışı ile ağzın kımılda· drram ılmınde dıkkat esı ı~ı c 1 ı ~.s~rr~ı~ ırlk ~r.ımd ur ~;:z- hassa filmin fransızcasını göz ö . 

biribirine aykınlık göster· den ı1n nbuş · u eı tın· dı e~ 1 - nünde tutarak söylüyoruz. Va?tcr "aAargetta Fı.lmı· erKen, u ışar e yerı o sa ge. 1:'f d ... d h l" ustalıklı -r:-· -·ilk sık farkediyorsunuz. iğ- ırıı " k' ror un reJısı e ayı 
IClin asıl sese uygunsuzlugu" , "Ninon" dan.sonra "Maliyet· re u· bo 1 ·· d . .. dır. Ali Baba rolünde Corc Rubey, 

Yosma 
Roman 

Etem luet Benice 
Menimin ea lmYYetli 

edebt eaeri 

Kitap halinde çıktı · zun y u goz en geçırm~ge ı ·· d Frits K rt 
· -·L~ hareketlerin ifadeleri ta"!. "Melek,, sineması, almanca ·· ·ı 1 b bah · · d·1·k b Ebu Hasan ro un e 0 ner, 
.ı~ musaı o an u sı ~un ı 1 u· . . . v ı ır.-----------.. L..ııı.-lQda ses tonlarının perde per sözlü olan Jan Kipuranm şarkı d ~ k b" a da fil 1 . çok tıpıktırler. Anna Mey ung a ----------------

.ı~-esini teminde aksaVN, söylediği filmden sonra, proğra - ra a ~e~ere '. ır z m enn öteki artistler de, bu zengin ve ih· 
"li~ J-. esas vazıyetlerıne dokunalım. Yal. t• 1 1 fil · d n'at fa • 
e ve poz heyecanına ses tit· mma fransızca sözlü bir film aldı. 1 cih t• b 1· l' ışam ı masa ı mm e sa • • mz daha evve şu e ı e irte ım, kiri'... "st · 1 , 

~"it• katılamaması,~. s., sözlen - Bu film de şarkıhdır. tiki tarzın · ki "Ali Baba ve Harun Reşit" fil· ıgı go ermıyor ar: . . ... 
or ~en ?ö1le bir film için bilhassa da hoştur. Bu ıkincisi de tarzmd:. minin hem türkçesini, Hem fran· .. ~i~d Bo!e~~avs~ının, reJıso~ 

Ka ikeli noktalardır. 'Sefiller" , daha hoş! SIZCaSını gördük. Alaturka m1J.Si • luğü~u yaptı.~ eSfıl~er' e. ge~ın· 
le noktalarla doludur. Fakat. "Mariyetta" da Cinet Makdo - ki havalan katılan türkçesinde, ce, Vıktor Hug~nun ti sessız fıl~ 

ı....:ıı..ıll!l~tm vaziyette kalanın, ar - naldle Nelson Eddi var. Reji. Van fransızcasındaki sesten ba.<;ka mii zamamndanben tekrar tekrar fıl · 
arasında Çarls Aafton ol - Dikindir. Kostlin~c bir film. Sev · zik tc kısmen eksilmiştir. Bir 'ha • me alman bu eseri, bu sefer he 

.......... .--1Dt1hakkak. Onun hesabına gi macerası arasında, şarkılar, o · kıma, bu · değiftiriş, bir kayıptır. men yan ~8:'1ya. ~saltılmı~ır. Bu 
IL._ ... .N-..... konuşanın sesi, esasen pera şanları .. Sesler ,.e şanl~r te- Lakin alaturka musikinin mev _ mevzudaki otekı fılmlerle olçer • 

· temin edemedikten baş, miz ve güzeldir. Toptan deyişle. zuun ;nasal oluşu, efsane,;i eski sek! ~ yüriiyüş mu~ 
bo-, boyuna cansızlık reko film derli toplu, ahhenkli, hoş! şark çerçevesi içinde geçişi itibari- hafaza !dilmekte beraber, . bır 

C'.~lllll'llrort Bu söz, diğer artist - G "•A k l / le, "Ali Baba ve Harun Reşit" fiJ· çok ~~bet a~~~t har~cın • 
hesabına konuşanların sesleri- ene ırıonle ar o., mine yakışan bir ahenk olduğu de ve luzumsuz goıiilerek, film -
benzerliğini tastik manasına "Monte Karla geceleri,,! Şu kanaatindeyiz. Hususile. kısmen den 8'tılmıştır.. Bu suretle film. 

~'"~Pblıamn. Bu not, bu artist hesa Monte Karlo muhiti ve ismi. şinı- de esastaki hızlı ve hareketli mü - gayet hareketlı olmuş, evvelce a· 
• ..,-,;.,a;- olan konuşuşun tam bir bo · diye değin acaba kaç film için işe zik garp tekniği içerisinde şark ğir ağır yürüyen vak'a, bu sefer 

lif oldufuna işaret mahive • yaramış .... yahut yaramamıştır'! haV'cdan olarak muhafaza edildi ayaklanna patenler takmıştır! 
edit. '· Mesele! ğine göre, ... mesele yok! Fredrik Marş, yeni tip bir Jan 

arada küçük Kozet için ko ''Yıldız" sinıenasında Lilyan Bu filmin, aşağı yukarı çoğu - Valjan olarak kuvvetlidir. Çarls 
-·--..sesi, bir çocuk sesi olmak Harveyıe Tulliyo Karminatinin çe muzun dinlediği bir şark masalı Lafton, yeni tip bir Javer olarak 

.ıelirken tonu değişmiş bi!' virdikleri bu film gösteriliyor. olan mevzuu, Oska Aşe tarafın - dehşetli zaafa uğramıştır. Hatta' 
blaıtıara değiyor·ve kulaklar, Filmde Tala Birelin de rolü var. berbattır. Roşel Hudson, büyüyen 

Bankadan para almak 
suç'uları Tüzedel 

Sahte mektupla ziraat ban\ca ; 
sından para aldıklan iddiasiyle 
dört kişinin yakalandığını dön • 
kü sayımızda yazmıştık. Bunlar, 
dün tüzeye verilmişlerdir. Genel 
savamanlık, araştmnanm derin· 
leştirilmesini ikinci sorgu hakim • 
liğine havale etmiş, yakalan;ınlar 
oraya gönderilmitlerdir. 

Sanasaryan davası 
Sanasaryan ~ı hakkında er

meni patrikhanesi vekillerinin tas 
hihi karar isteğinde bulundukla • 
nnı yamuştık. 

Belediye avukatlan bu hususta 
bir lAyiha hazırlamışlar, ikinci hu 
kuk mahkemesine vermişlerdir • 
Bu lAyiha birkaç güne kadar tem. 
yiz mahkemeslııe gönderilecek • 
tir. t linfJlll1lMmini kız çocuğunun ağınn - Reji, Viktor Şertsingerin, film Yarınki Saqıda Kozet rolünde canlı, zarif ve se 

9lbıı sesin bö~le oluşunu. Fransızca sôzlü ! "Sama", "ipek" ue "Tiirlı" vimli olamamıştn·. Polin rolür.de -------------
ti Jadirgıyor. Bu, kusurlardan Kullanıla kt:llanıla yıpranmıa Franses Dreyk, mükemmeldir. Sör tipler Franaızlıktan _,,._1_._ ... ve 

LL. ~ aİnemaltıruufalıi yeni filmle- G&J&M&&U9 
uır misal! ''Beni kurtarmak bir mevzu, gelişi güzel bir reji. 8· re dair lrritilılerimisi, yannlri Sedrik Hardvik de rahip rolüne bu filmde, mevzudaki Fransız l'lf-

ldm billr neler,, dedikten son lelade bir oynaın11 ! Artık ı.. .... 1..a hakimdir. Fakat, bir Aemrikan hn yoko!mncrh••. Bunun aksini icl• 
--'"~--- d ~-:ı ~ sayu/11 6alacalmmz! ..., "'5""'-'A 

..... ,, urup da "çektiniz!,, de- bir şey derneğe hacet var mı, der· rahibi tipi olmak şartile ! diaya girişecek olan, kendisini bo· 
konuşma sun'füğinin en za . siniz? Bicze yok I Doğrusımu isterseniz, bütün şuna yorar.! 
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Barbia Bitmesi Lazım ••• 
Vatikan da müteessir olmuş, 
barışın qaklaştığını umuqor I 

durmah, yoksa zecri Harp kendiliğinden mi 
tedbirler arttırllarak zorla durdurulmah mı? 

Paris, 3 (A.A.) - "Jour" ga

zetesinin Roma muhabirine göre 
Vatikarun salahiyettar mehafilin .. 
de Habe! ihtilafının yakında hal .. 
!edilmesi. derpiş olunmaktadır. 

Daha Noel yortularında Vati -
kanda açık nikbinlik gösterilmek
te idi. Şimdilik bütün ümitler Bel
çika kralının tavassutu teşebbüsü 
üzerinde temerküz etmektedir. 

Diğer taraftan Oeuvre gazetesi 
diyor ki: 

"1'.:ecri tedbirlerden Vatikan da 
müteessir olmuştur. Vatikan'ı zi
yaret edenlerin miktarı mühim su- Barıı yolunda tavassutıınclan gene bahıeJüen Belçika Kralı Leopolcl 
rette azalmıttır. Papalığın mali _ geçenlerde yaptığı ıeyahatte. 
yesi de mühim bir darbe yemittir. makalede İtalyanın aklıselimine ça, bombardıınanm mesuliyetini 
Papalığın hazinesini idare eden müracaat etmektedir. Pichot di - meydana çıkarmak üzere tabiri • 
ltalyan bankaları hariçten artık yor ki: kat yapması için para gönderme-
para alamamaktadırlar. "Her geçen gün bize İtalya • ğe karar vermittir. 

Osservartore Romano gazet~ - dan F ransaya karşı ihtarlar ve lsveç Kızılhaçı, bombardıman 
sinin tekzibine rağmen ltalya ile hatta kapalı veya açık tehditler edilmit olan seyyar sıhhiye be · 
Papalık arasında bir klering mu- getiriyor. Bu hareket ne dlirüsttür, yetinin gerek memur ve müatah • 
kavelesi yapıldığı iddia olunmak- ne de muvafıktır ve Fransızlar ü- demlerini ve gerek tecbizatını ik· 
tadır. Bu mukavele mucibince zerinde hiçbir tesir yapamaz. mal edecektir. 
ltalya, Papalığın hariçte tedive Mussolininin kendi memleketi-
edilmemiş alacaklarına mukabil ni, Fransayı ve diğer devletle-ri Şoförler 
mal satın almakta ve bunun be - bir harbe sürükleyip ıürüklemiye- ) d ) 
delini Papalığa liret olarak öd" - ceği sualine bugün ''evet,, cevabı top 30 1 ar 
mektedir. Temin olunduğuna gö. verilebilir. Bir harpta tehlikeye (Uatyam ı incide) 

re, bu mali tedbirler §İmdiye ka- en ziyade maruz bulunan gene İşsizlik.. Buna çare bul-
dar hiç değilse bir defa tatbik o- İtalyadır. mak için ileri sürülen fikirler ise 
lunmuştur. Hiçbir müatemleke devleti, me- birçoktur. Bir kısrm şoförlerin fi-

EDEN CENEVRE.DE seli Fransa, Habeıistamn fetM • kirlerine göre kazanç yarı şarıya 
BULUNACAK nin ltalya için bir hayat memat yine azalmış, buna karşı vergi ö

meselesi olduğuna inanamaz. Londra, 3 (A.A.) - Resmi 
mehafilde söylendiğine göre, Bay 
Eden Milletler Cemiyetinin 20 
:~fınunusani toplantısında bizzat 
hazır bulunacaktır. 

HARBiN DURMASINI BEKLE
MELi MI? YOK.SA ... 

Londra, 3 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti konseyinin 20 Kanunu
sani topl~ntısı dolayısiyle lngilte
rede iki cereyan vardır: 

Birincisi, isticale lüzum olma
dığı ve şimdiki zecri tedbirler ve 
İtalyanın Habeşistandaki fena as
keri vaziyeti d«?layısiyle harbin 
esasen kendiliğinden biteceği 
merkezindedir. 

İkinci cereyan ise, petrol, kö • 
mür, demir ve çeliğe derhal am . 
bargo konularak harbin hemen 
bitirilmesi lehindedir. 

Muhalif gazeteler de bu ikinci 
cereyanı tutmakta ve Dolo civa -
rındaki lsveç Kızılhaç bombar -
'donanı bu ambargoyu' zaruri kıl
·dığını yazmaktadır. 

~iğer taraftan Nevs Chronicle 
gazetesi diyor ki: 

denemiyecek kadar çoğalmıştır. 
İtalyanlar girmiı oldukları çık - Tutulan bir istatistiğe bakılır · 
mazdan kurtulmak için dramı ile- sa 933 yılma kadar üç yıl içinde 
ri götürüyorlar. ltalyanlar Avru -

piyasadan 1100 otomobil çekilmiş 
panm ölümü demek olan kendi 

tir. Son yıl içinde de iki yüz oto • 
milli ölümlerinin methiyesini yap- b'l . k h l lm' 

ı .. mo ı ış ya pamıyaca a e ge ış 
maktadırlar. Buna ne uzum var- t' B b b" k 

1 b. h k . ır. unun se e ı azancm az, 
dır, ne de şuuru ır are ettır. . . k l d katla 

vergının ço o uşun an, sa nan 
KlZILHAÇ BOMBARDIMANI otomobilleıin tamir edilememe -

Roma, 3 (A.A.) -Dıı Bakan- sindendir. 
hk müsteıarı Suvich dün İsveç el- Piyasada iş yapan beşyüz kadar 
çisini kabul ederek Doloğdaki ı... otomobilin yansından fazlasının 
veç seyyar hastahanesinin ne gibi lüks olmayan otomobiller olduk. 
şerait altında bombardıman edil- ları da anlaşılmıştır. Bu otomobil 
mit olduğunu anlatmıştır. sahipleri, lüks otomobiller karşı • 

Suvich hadiseden dolayı beya. sında iş yapamadıklarnu, ekmek 
nı teessür etmekle beraber hadi • parası çıkarmak için şehrin muh -
senin lsveç efkarı umumiyesbe telif semtleri arasında on kuruşa 
bethahane bir tarzda aksettirilmiş adam taşıma usulünün konulma • 
olmaiına teessüf eylemiıtir. sım istemektedirler. Diğer taraf. 

PRENS ŞARL'IN SôZLERl tan ba·zı şoförler bu usulün de 
lstokholm, 3 (A.A.) - Bazı işsizliğe çare olamıyacağmı ileri 

İtalyan membalarmdan yapılan sürmektedirler. 
beyanat dolayısiyle dün öğleden Bunlara göre: 
sonra toplanmıt olan Kızılhaç ko- Gerçi şehrin muhtelif semtle -
miteıinde Prens Şarl, lıveç sey - rinde tramvay yerine otomobille 
yar sıhhiye heyetinin Habeşistan- on kuruşa gitmek isteyen halk 
da uğramıı olduğu felaketin fena vardır. Bunlar otomobili tercih e
bir hareketin neticesi mahiyetin - deceklerir. Fakat on kuruşa adam 
de telakki edilmesinden endişe taşnna otomobilin masrafım karşı 
edilmekte olduğunu söylemittir lıyacak kazançı temin edemez. 

"İtalyanın mütemadiyen art -
makta olan mali ve askeri müş -
külatı dolayısiyle yeni sulh for -
mülleri derpİf edilebilir. Lavalin 
bu sahadaki fikirleri malfundur. 
Fransanın Romadaki sefirinin Pa
rise geliti ve Lavalin ltalya elçi
siyle mülakatları bu bakımdan 
çok mühimdir.,, · 

Bu gazete, esasen Belçika kra
lının Londrayı ziyaretinin bir ta
vassut projesiyle alakadar olclu -
ğuna dair bazı rivayetler dolaştı -
ğmı da kaydetmektedir. 

"Seyyar sıhhiyesini fark gö - Bu, otomobilin günlük tamiri, ben 
zetmeksizin Habeşlere olduğu ka- zin ve sair masraflarının çıkan -ı 
dar ltalyanlara da hediye etmiş lan pilançosu ile meydana çık -
olan lsveç milleti, hakiki bir infial maktadır. Günde yirmi sefer ya • 
hissi duymaktadır. Son alman ha- pan bir otomobil ancak masraf~ 
herler, lsveç sıhhiye heyetinin ev- }arını ödedikten sonra kırk elli 
velce tahmin olunduğu kadar ağır kuruş kadar bir para alabilmekte
zayiata uğramamış olduğunu bil - dir. 

ITALYA VE AVRUPANIN 
OLUMU M01 

Pariı, 3 ( A.A.) Eski muharip
ler federasyonunun başkam Pi -
chot gazetelerde neırettiği bir 

dirmektedir. Ancak bu hal, müte- Bu hesabı yapanlar, şoförlerin 
arrıza terettüp eden mesuliyetin bugünkü vaziyetlerini kurtarmak , 
derecesini hafifletemez. Arsıulu - için ba~ka bir çare bulmaktadır . 
sal Kızılhaçm himayesi altındaki O da: Yeni olan otomobille • 
birçok Habeşlerin ölmüş olmasına ri ayırmak, eski ve on kuru~a a - ı 
teessüf etmekten hali kalmıyaca- dam taşım.ağa razı olanlara, tram 

1 

ğız.,, vay yollarına müvazi istikamet - ı 
Komite, Cenevredeki Kızılha - lerde yollardan sekiz kişi tuşı -

Haftada bir: 

Dünya • 
sıyasasına 

(Vstyanı 1 incide) 

Zira Habeşler (Eritre) cep
hesinde İtalyanlara karşı büyük mile • 
yaıta taarruza gcçmi§lcr, İtalyanlan 
Tembien'de geri püskürtmüşlerdir. Harp 
sahnesindeki durumun böyle İtalyan -
lar aleyhine döndüğü bir sırada Avru -
pada alınacak siyasi uzlatma teıebbüs
lerinin netice vermiycceği açıktır. 

Bel,ika Kralı lgiltereJe: 
Belçika kralı üçüncil Leopold bun -

dan bir ay evvel İngiltereye gitmişti. 

O vakit kralın bu seyahatinin siyasi te
şebbüsatla alakalı bulunduğu söylen -
mişti. Kral Leopolrd'un hemşiresi İtal
ya veliahtinin zevcesi olduğundan bu 
şayiada bir hakikat bulunmaaı akla pek 
yakın bir ihtimal idi. Bir ay fasıladan 
sonra bu defa kralın tekrar Londraya ge 
liti daha ziyade ehemmiyetle karşılan • 
miıtır. 

Belçika hUk<tmeti reamt bir tebliğte 
bu ziyaretin hiç bir siyasi manası olma
dığını bildinni§se de buna kimse inan -
mamııtır. Yeni İngiliz hariciye nazm 
Eden'in tiddetli zecri tedbir taraftan ol
duğu mal<lın bulunduğundan kralın bu 
ziyaretinin petrol ambargosuna mani ol· 
mak için olduğu aöyleniyor. İhtimal ki 
Hor - Laval teşebbüsünün akim kal
ması üzerine İngiliz ıiyasi mahafilinde 
uzlagtmna teıebbüslerini hat'ekete ge -
tirmek fikri de vardır. 

Belçika kralının bu ikinci seyahati 
İngiliz gazetelerinde bir çok heyecanlı 
rivayetlerin çıkmaBina sebep olmu§tUr. 
Bu arada Deyli Miror gazetesinin mu
habiri ıu eatırlan yazmaktadır: "İtal
yanın çok acele bir sulh akdine ihti -
yacı olduğu gibi Belçikarun da bunda 
menfaati vardır. Zira Belçika Avrupa 
harplerinden hep zarar görmil§ olan bir 
memlekettir. Doğu Afrika harbi sulh ile 
neticelenmedikçe bu memleket rahat e
demez. İtalyan kralı da Mussolininin 
ağırlığına zor tahammül etmektedir 
Kraliçe evlilik yüksilğünil harp hazine
sine verirken tahammUlün son kertesi
ne gelmigtir. Habe!liıtan lehine olarak 
h alya ile yaprlacak bir sulh Mussolini • 
nin mevkiini ııarsacaktı:r. O vakit İtalya 
kralı veliahte mevkiinl terkedebilecek, 
veliaht te İtalyada meşruti bir saltanat 
rejimi kurmağa yol bulacaktır.,. 

Bu ııözlerden çıkan açık mana ıudur 
ki İtalyada saray muhiti Mussolininin 
mevkiini sarsmak için Habeşistana mü
sait bir sulhu arzu etmektedir. fngilir 
gazetesinin bu ne~riyab bit' hakikat ol
masa bile kuvvetli bir ihtimali tebarüz 

toplu bir bakış 
bir de hava anlaşması yapmak için gl 
rüştüğü anlaşılıyor. Geçen hafta içindi 
Hitlerin İngiliz sefiri Phipps'i kabul et 
mesi böyle bir hava paktı ile alakalı g'U 
rünüyor. 

Nevyork Taymis gazetesi böyle b' 
pakt için Almanyarun şu üç şartı . ilel' 
sürdüğünü yazmıştır: 

1 - Almanyanın hava kuvvetleri b• 
kımmdan bütün Avrupa devletlerirı 

kar§ı faik vaziyette bulunması. 
2 - Alman sömürgelerinin geri vf 

rilmesi. 
3 - V ersay muahedesinde Almanya 

run mücrimiyetine dair olan maddeniD 
kaldmlması. 

Fakat sonradan Berlin haberleri b~ 
neşriyatın doğru olmadığını, İngiltere 

ile Almanya arasında başlıyan konu1 
malarm normal şekilde devam ettiğin 

bildirmiş tir. 
İtalyanın Habeş işinde Milletler Ct 

miyetine karşı aldığı ısrarlı ve harp~ 
duruma bakarak M ussolininin Alman 
yaya güvendiğini, şayet bir gün meyuf 
olursa Almanya ile birleşerek Avrupa 
yı harbe süriikliyeceğini iddia edenJef 
vardır. Bilhassa bazı Fransız gazetele
ri kapalı ifadelerle bu ihtimali sık ıı) 
ileri sürmektedir. Bununla beraber ot 
ta Avrupa meselesi üzerinde ttalyanıll 
Almanya ile uzlaşması imkansız gil:JI 
bir şeydir. Çünkü büyük harpte İtalya• 
mn hareketini Almanya her vakit hiya· 
net olarak görmüştür. Bu hareketin ha· 
tırası hata Almanyada yaşamaktadır. 

ltalyanın düştüğü zorluk: 
İtalyan - Habeş harbinin siyasi saf· 

hası daima harp sahnesindeki hadiseltr• 
le sıkı sıkı alakalıdır. Onun için Avru· 
padaki siyasi durumu tetkik ederkell 
harp sahasındaki durumu asla unutma• 
mak lazımdır. 

Bu bakımdan doğu Afrikasındaki 
vaziyeti Mussolininin bir ka~ gün evve1 
kabine azasma verdiği izahat gösterir. 
Mussolini Hor - Laval sulh formülü• 
ni.in İtalya hudutJarı dışından gelen se
beplerle hükümsüz kaldığını müteessir 
bir dille anlattıktan sonra doğu Afrika• 
ıundaki ordu vaziyetini ~l:!ylecc amt 
etmittir: 

- Doğu Afrikasmda İtalyan hareka• 
b muvakkaten durmuştur. Her harpt~ 
hele sömürge harplerinde yollan tan • 
zim İçin harekata faıııla vermek lazmt 
gelir. Hele (Tigre) gibi dağlık ve çetiıt 
arazi mevzuu bahso!ursa. (Tigre) ki 
İtalyanın mesahasınm yedide biri ka • 
dar büyük olmakla beraber Musavva li• 
manmdan ( 400) kilometreden uzak bir 

ettiriyor demektir. mesafededir.,, 
Halbuki Mussolini böyle kabine aza· Almanyamn clunımu: 

sma Tigre cephesinde harp harekatı • 
Almanya ile Japonya arasında. Sov- mn durduğundan bahsederken Habeş • 

yet Rusyaya kartı bir ittifak yapıldığr lerin umumi taarruz hareketleri yap • 
şeklinde zaman zaman meydana çıkan tıklan, İtalyan ordusunun sağ cenahını 
bir rivayet vard[r, Geçen hafta içinde geriye püskürttükleri malumdur. Sözün 
bu rivayet yeniden canlanmıttrr. Fakat kısası Ternbien mıntakas·nda İtalyan • 
Rusyaya kartı olmakta Almanya ile Ja- lar çok müşkül bir vaziyette bulunmak· 
ponya arasında bir benzerlik bulunmak- tadır. Buna rağmen Mussolininin on, oıs 
la beraber böyle bir ittüakın vukuu he- beş ~n evvelki hareketlerden bahse • 
nüz belli değildir. derek Habeş taarruılannı ve bunun ne-

Yalnız bir milddet evvel üçte nisbeti ticelerini sükUt ile geçiştirmesi gerçekten 
üzerinde İngiltere ile bir deniz anlaş • manalı değil midir? 
maıı yapmıt olan Almanyanın bu defa ASIM US 

mak üzre sefer yapmalarına mü -
saade etmek. .• Bundan sonra oto. 
mobil mikdannı kati surette tah
dit etmek. Bu usul kabul edilirse 
otomobillerin günlük masrafı ay. 
m yekUnu muhafaza eder. Fakat 
kazanç çoğalşr. 

Nazariyatta makfil görünen bu 
fikirin, birçok şoförler tarafından 
tatbiki kabil görünmemektedir. 
Buna itiraz eden ğöförler de şu 
fikri ileri sürüyorlar: 

- "Mevcut otomobilleri sekiz 
kişi taşıyacak bir hale getirmek 
için karoserlerini değiştirmek la
znndır.-Bu da enaz iki üçyüz lira 
ile olur. Belki mevcut otomobil • 
cilerin yüzde ellisi bu parayı bulup 
karoseri değiştirebilir. Fakat di -
ğer yansı bu sefer büsbütün 
mahvolur. Bunun için eğer cemi
yet bir kredi bulur da otombil sa. 
hiplerine yardrm ederse o vakıt 
bütün otöbüslerin karoserleri de • 
ğiştirilir ve otomobilcilik bugün-

kü haiindıEm kurtarılır.,,. 

Dünkü şoförler toplantrsmda 
konuşulan dertler ve bulunan ça. 
reler yukarıda yazdığmıız gibi bir 
neticeye hağlanamamrştır. Yalnız 
otomobilciliğin gün geçtikçe mah 
volmr.fi'a yüz tuttuğu bütün fikir
lerin birleşmesi ile ortaya çıkmak 
tadır. Eğer rakamlarda hiç bir 
hata yoksa son üç yıl içinde 1100 
ve bundan sonra da a.z bir zaman 
içinde 200 otomohilin piyasadan 
çekilmesi birkaç yıl sonra piyasa
da hemen hiç otonıohil kaJrnrya • 
cağını, yahut yeni ~ennavedarla
rın piyasaya otomobil çıkararak 
bugünkü otomobil sahiplerini or • 
tadan kaldıracaklarrnr anlatır .. 

Cemiyetin yakın bir zamanda 
yeni çareler bulup otomobilciliği 
kurtaracağını umuyoruz. 

• Güzel san'atlar birliği mimari §U • 

besi yıllık konge::esini pazar günü saat 
16,30 da yapacaktrr. 



"Ulus,, un. dil yazıları 

Güneş - Dil teorisi 
üzerine notlar 

''Güneş,, mefhumlariyle bağlı olan Islavca "yasnıy 
yasinu,, ve "Zara zoro,, kelime~erinin etimolojisi 

Bundan öteki makalemizde l 1) itibariyle de fark ancak on iki e
Türkçe "Yaruv" kökünden gelen kin bulunup bulunmamasında ve 
bir kaç lılavca kelimenin "Günet· (f, s, z) ıeılerinin tebadüllerinde
Dil Teorisi'' bakımından etimolo- dir ki, bunun da kelimenin asıl 3. 

jik analizini göstermiştik. Bu ma- nalizinde büyük bir ehemmiyeti 
kalemizde "Y cunıy = Y asen". ve yoktur. İslav dillerinin etimoloji 
''Z Z " k ı· 1 · · · · l ara = ora e ıme erını tet - ıını yazan ar bu "Yasn" kökünün 
kik edeceğiz: nereden geldiğini kestiremiyorlar. 

Önce bu lsiavca kelimelerini Yakut Türkçesinde Atef ilahının 
ınanalarmı tesbit edelim: sıfatı, yıldırım ve timıek ilahım:ı 

Yasnıy = Yasen: Parlak, açık, adı olan "casm" kelimesi (-\'] de 

# -. ~ OAY c:;uv,tNc; oıoc G•oı 

vazıh, beyaz, aydın [2]. dikkate f&yandır. "Y a.ın" veı•••••••••••••'•r 
Zara= oZra: Tan, fecir; ufuk. "CClfın" kelimelerinin kökü olan 

ta hasıl olan ışık, kızıllık, parlak · Türkçe bir söz olduğunla ıüphtı 
lık, parlak (3). yoktur. 

Oenizyolları 
iŞ LE TM E 5 1 

Y a.nıy = Y asen Zara = Zora 
t Acemt•lwi: Karakly - &iprt~ 

Miklosich'in "ıslav dilleri eti Miklosich'e göre bu kelı"m•nı'n "" Tel. u.ıt2 · Sirkeci Mülrılar •tile 

ınoloji lilgati,, nde izah edildig00 İnt" kökü "ZER" dir. ''Parlaklık, fecir, I••• ·--tlaa telt•r .. : ı2'148 
göre Yaanıy ve Yaıen kelimeleri tan, ufukta görülen kızıllık, göz 
"Yaıınu" kökündendir. Eski Is • bebeği, görmek ... " ıibi manaları 
lavcada "Yas'ın" zıya ve parlak ifade eden birçok lslavca kelime 
manasına gelir. Yeni lslovence ve ler bu kökten türemiıtir. Fakat b!.1 
Bulıarca "Yasen", Sırpça "Ya - "Zer" ve "Zara" kelimelerinin 
san", Çekçe "Y asnı" dır [4]. Ke- men§eİ tayin edilemiyor. 
limenin menşei belli değildir. Bü· Biz, bu kelimenin de "Güneı 
tün lıli.v lugatçileri bu kelimenin Dil Teorisi" bakımından etimolo· 
''Aryani" bir kökten ·geldiğine jik analizini yapalım: 
inanırlar. Delil filan aramazlar... (1) (2) (3) (4) · 

Şimdi biz bu kelimenin Güneı- ağ + az + ar + ai 
Dü T eoriıi" usullerine gör~, eti ( 1) Ağ: Köktür; doirudan 
molojik analizini yapalım: doğruya günet veya aydınlık an . 

Mersin Yolu 
ANAFARTA Vapuru 5 

lkincikanun PAZAR günü sa· 
at 10 da MERSlN'E kadar. 

(14) 

Ayvalık Yolu 
MERSiN Vapuru 4 ikinci~ 

kanun CUMARTESi günü sa

at 19 da JZMIR'E kadar. (15) 

1 rabzon Yolu 
(1) (2) (3) (4) lamınadrr. Ankara Vapuru S Jkinciki· 
(Ay+ as + m + ıy) (2) Az: Kök mefhumunu he- nun PAZAR günü saat 20 de 

(1 ) Ay: Köktür. Burada doğ- nüz oldukça uzak bir sahada bu RIZE'YE kadar. .(30} 
rudnu doğruya "parlaklık" anla . lunduğunu anlatarak bu mefhu --------------
mınadrr. mu üzerine alır. İzmir Sür'at, Me11in Sür'at, 

(2) As: Parlaklığın oldukça (3) Ar: Aydın!,~ın bu uzak Ayvalık, Karabiğa, Bandırma, 
• ..üe:J:air~ada leeeUi.ini göeteo- ..aalıacla takanürünü bilcliren elttir. , _ BaıtUı yolu Kahve ocaklarJ 

rır. (4) Ağ: Manayı tamamlar, la· 936 yılı sonuna kadar pazarlık 
(3) in: Ektir. Bir süje veya ob- yin eder. suretiyle kiraya verilecektir. 

jenin bitİ§İğinde bu genit parlak. Bu halde (Ağ + az + ar + a; isteklilerin teraiti öğrenmek 
lrğı ifade eder. = ağazarağ = Zara) = oldukça üzere her gün ve pazarlık için 

(4) ly: Geniı aydınlığın bititi· uzak sahada güneı aydmlıiının de teminat paraıiyle 7-lkin~ 
ğine gelen obje veya süjeyi gös- takarrür etmit olduğunun ifadesi· ciki.nun-936 Salı günü saal 
lerir. dir ki fecir zamanında da güneı 15 de idaremiz itletme ıubeıi-

Günef · Dü Teoriıi" nin kanu- henüz görünmemit ve oldukça u- ne müracaat etmeleri. (Sl) 
nu, bize bu lala vca kelimenin zak bir sahada kalmıt ise de ge- •----------·----• 
Türkçe bir kökten geldiğini ispat len ıtıklar onun orada temerkü.ı Karadeniz hattı kahveo
ediyor. Fakat, bizim teorimiz ya. ve tekarrürünü meydana çıkar . caklan 936 ıeneai ıonuna ka~ 
hancı dillerde bulduğu Türk kök. mıtlır. dar pazarlık suretiyle kiraya 
lerini tetkik ederken yalnız etimo· lslavca "Zaro" kelimesiyle kar· verilecektir. isteklilerin şeraiti 
lojik analizle kanaat etmez. T ev ıılattıracağımız Türkce kelimele· öfrenmek üzere her gün ve 
ıik için Türk lehçelerinin gen~, rin manalarıqı tesbit edelim: pazarlık için de "400" lira te· 
varlıiı içinde benzer kelimeler Sarık: Parlak. aydın, tafa, minat p:ıraıiyle 6 lkincikanun 
arar. f ecr ( ıı]. Pazartesi günü saat t 5 de ida· 

Bu yolda fU kelimeleri göste Sara. : Tanyeri ağarmak {121. remiz iıletme tubes:ne müra-
rebiliriz: Sari. Fecir, tan, ta\ k [131. caat etmeleri. (22} 

Yas: Yıldırım, şimıek [4]. Carık-: Zıya, aydın, dünyallıı••••••••••H• .. 
YQfın: Yıldırım, timıek rsı. [l4]. itibariyle ayni kökten gelmitler· 
YG§ık: Günef (6]. dir. 
Jı\ğ Aya.== Ayaı Han: Parla!. Bunların ve evvelki yazımızda 

ıök ili.hi [7]. "zıya, nur" anlamına geldiği izah 

1 edilmit olan "Y arui'' kelimesinir. 
ya.: Açık, buutsuz gün (ha 

ha) [8]. etimolojik analizleriyle "Zara'' Y• 

A ı kartılaıtıralım: 
yaz: Ay aydın ığı, aylı gece 

parlak, açık [9]. 

YG§na: Şimıek çakmak1 parl:ı
mak [10]. 

Bu Türkçe kelimelerle İslavca 
daki "Y asnıy", Yasınu" ve Ya 
Hn,, kelimelerini karşılaştıralnn: 

IJaıJca sözler: 
(1) (2) (3) (4} 

Yunıy: ay + as + ın + ıy 
Yasınu: ay + as + ın + uğ 
Yasnıy: ay + as + ın + ıy 
Türkçe •özler: 
Yqna: ay + aı + an + ağ 
Y •tın: ay + af + ın + . 
Yaıık: ay -f at + . + ık 
Ayas : ay + as + . + 
Ayu : ay + az + . + . 
CCSrütüyor ki, bu kelimeler ara· 

•tnda mana itibariyle hiçbir fark 
0111ladıiı gibi, etimolojik analiz 

(1) (2) (3) (4J 
Zara : ağ -t az -- ar -1- ağ 

Yaruğ: ağ + ay + ar + uğ 
Carık : ai ·+ ac + ar + ık 

Sarık: ağ +as + ar + ık 

Sarı : ai + as + ar + ığ 

Görülüyor ki bu İslavca "Zara" 
yalnız semantik itibariyle deiil, 
fonetik bakımından da bu Türk -
çe kelimelerin aynıdır. 

Milılosieh'in dediği ıibi kök 1 

ZER ise bu da, eski devirlerde 
Türklerden kültür alan Mogolca
daki Zari "Sar" (ay) [15] keli ~ 
mesinin lılav ağzına geçmit ıek 
!inden baıka bir ıey değildir. 
Farıçadaki "Zer'' (altın) kelimesi 
de bu kökten çıkmıt hr. Türkçede
ki "•arı, •arıf" kelimeleri de gü 
neıin ve fecrin bariz rengi olması 

~ 
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<:{.LiK KÖpr::ı.üytt'v.A~o· 
ı.<AR.:ırOA Mİ\.'fO}lolAR VA.ROt 

Tornacı Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
Kırıkkale fabrikaları için tor nacı alınacaktır. Bunlardan lıta .. 

bul da bulunanların Zeytinburnu fa brikasmda, lzmirdekilerin Ha!k.
pınar tamirhanelerinde, Ankara ve civarındakilerin de Merkez fabri
kalarmda imtihanlan yapılacaktır. 

Kendilerine süvenenler harcı rahları kendilerine ait olmak üzen 
hemen Kırıkkaleye ıidel:ilir)er. 

isteklilerin istidalan ile doi ruca yukarda adlan yazılı fabrika· 
lara müracaatleri. (7685) 

Istanbul gümrükleri satış 
direktörlüğünden: 

M.K.N. Ağırlığı Kıymeti Cinai eıya 

K. G. L. K. 
3668/ 36 2950. 944 00 Boyasız çii çekirdekıiz liahve. 
3669 / 37 35 300 11 30 Boyasız çiğ çekirdeksiz kahve • 

Yukarda yazılı efY& 6- 1 - 936 da aaat 14 de Sat~ttaloaun.:ia: 
ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin ıartımız mucibince eıyayı almak 
için yüzde yedi buçuk pey akçeleri ni gösterir makbuz ve aair ft'J'&

kiyle muayyen olan günde Satı2 di rektörlüjüne ıelmeleri ilin olunur. 
{16) 

Potsa T. T. Levazım müdürlüğünden: 
Satın almmuına lüzum basıl olan 30000 metre tek nakilli aahra 

kabloıu açık eksiltmeye konulmu~ tur. Eksiltme 7 - Şubat - 936 ta
rihinde saat 15 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 640 liradır. latekli
lerin mezkur tarihe rastlayan Cuma günü muayyen saate kadar 48 
liradan ibaret muvakkat teminatlarını idaremız veznesine teslim ede
rek alacakları makbuzla ve ıartna mede yazılı vesikalarla birlikte 
Ankarada Posta T. T. U. M. binasında aatınalma komisyonuna mü. 
raca at clmcteri lazımdır. Bu bapta ki ıartnameler Ankarada LeYazım 
Müdürlüğünden, Beyoğlunda Poı ta T. T. binasında Levazım Ayni-
yat muavinliğinden parasız olarak verilir. (3709) (8037) 

1ıtanbu1 ikinci icra memurluiun ., 
dan: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
baskül hurda tahta ve demir iıtanca 

merdiveni tahta anbar, tahta ıandık, 
şeker sandığı, fabrika tezlitahı, mastalya 
masa, tahta bölme, vitrin mostıra, asma 
terazi, camakanlı bölme, camlı masa, 
raf, keser; testere, tahta mostıra, kava
noz, iki kampanana makarna makine
si maa tefcrrüat, bakır formalar, istan 
ka tahtaları, ga.ı sobası pompalı gaz o
cağı terazi ve uire fabrika alat ve eş -
yası 10-1-936 tarihine müsadif cu • 
ma günü saat 12,30 da lstanbulda Zin
dan hanında zemin katında açık arttır -
ma suretile satılacaktır. Arttırma ikin 
cidir. Talip olanların muayyen gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunmaları i . 
lan olunur. {18682) 

lat. asliye 6 net hukuk mahkemesin • 
den: 

Naciye tarafından Beyazıt Katipai -
nan mahallesinde mücellit aokağında 5 
aay:lı evde oturmakta iken halen ika • 
met&ahı belli olmıyan kocası Ahmet a
leyhirıe a~ılan bo§anma davası sonunda 
hoşanmahmna bir sene müddetle müd
deaaleyhin ba§kasile evienemcnıesine ve 
Hacer çocuğun anası nezdinde ipka -
sına habasile phsi münasebet teminine 
ve mahkeme masraflarının mil<;Jdeaaley-

lI i K H 
P.A. KROPOTK!N 

Ahmet Ağaoğlu 
M4 .sahife 100 Kurq 

D. Y. l\o. 38 

Türk hava kurumu piyango dittk • 
törlüğünden: 

936 yılbaşı piyangosu keşide liste • 
sinde üç bin lira kazanan numaralar ara• 
smda (15298) numara sehven (16298) 
olar:ık çıkmıştır. Binaenaleyh ( 152!>8) 
numaralı bilet hamillerinin ikramiycle
ni almak üz:ere direktörlilğe müracaat 
eylemeleri lüzumu itan olunur .. 

he yiıkletilmesine 5-11-935 müdde • 
aaleyhin gırabında karar vernmiı oldu 
ğundan illin tarihinin ferdaamdan iti -
haren on beş gün zarfında temyizi daT8 

edilmediği ıııurette müteakip kanuni mu 
amelenin yapılacağı tebli~ yerinde ol • 
mak üzere ilan olunur. (V. No. 12373) 

ZAYt 
Kaybolan 1342 numaralı araba pli

kamın yerine ycniııini alacalnndan eski· 
sinin hükmü yoktur, (V. No, 12371) 

Taksimde araca1aı Koço. 



ABONE ŞARTLA.ili: YAZ/ VE YONETIM YERi: 
J'll.tıJr e aylı-

Yeı:atôd.lmlzde 160 t.20 
Yabancı yerlere 1360 728 

Poata blrllttne l 
gtnnlyeu yerlere 

1800 ır.ıo 

11 ayWI 
236 
400 

:soo 

Aylık 

110 
160 

lM' 

lltanbuı. Ankara caddeal, O'AKn ,YUJ'dU) 

\ 111 ıre . 
:ı•eıeıon {Yazı tııert: 

24370 
21413 

btubul 
TilrkJyenln ber poııta merke&lııde K UH ITN• •boıı• yu.ılıı 

Tel~rıu adrm: KUltUN 

Posta llutmu Na. te 
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lat. Levazım Amlrll§IS•tın 
Al111a Koml•yonu llAnara 

İdareleri İstanbul Levazım 
amirliğine bağlı müessesat için 6$ 
ton sade yağı 1 7 lkincikinun 935 

Cuma günü ıaat tS te Tophanede 
zarfla ekailtmeıi yapılacaktır. Tah· 
min bedeli beher kilosu ı 07 kuruş 
tur. llk teminatı 4727 lira 50 kuruı· 
tur. Şartnamesi 348 kunıt mukabili 
nde komisyondan almır. lıteklile" 
rin kanuni vesikalarile beraber tek 
liflerini ihale saatinden bir ıaat 
evvel komisyona vermeleri. 

(361) (8140) 
• -\' 4 

~ara Levazım imirlipne 
G;jtı kıtaat ve müessesat hayvan· 
lan için Ankaraya kadar nakliyeıi 

alana ait olmak üzere 360 ton ar· 
pa veya yulaf 17-ı-936 cuma 
günü saat tS,30 da Tophanede sa· 
t111•lma komiıyonunda kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin 
bedeli 29ı60 liradır. ilk teminatı 
2187 liradır. Şartnameıi 146 ku· 
ruf mukabilinde komisyondan ah 
~r. İsteklilerin kanuni veıikalarile 
tekliflerin! ihale saatinden bir ıaat 
ıevveline kadar komisyona vermele· 
ri. 

'(3S7) '(8127) 

DON N YARIN Külliyatından 

;"YENt KİTAPLAR 

Yeni Adam 
F.STROVSKI 
Haydar Rifat 

75 Kuruş 
No. 47 

irsiyetin tesirleri 
Tercüme 

Remzi Türker Nihat Kip 
75 Kuruş 

No. 48 

Tevzi Merkezi: 
VAKiT Matbaası 

İstanbul 

Yeni çıktı ---.. 
İliç'in Ulilmll 

ı efis bir hikaye 
La. T olsto!J 

Haydar Rifat 
50 Kuruş 

Sahibi: ASIM Us - Vakrt Matbaası 
N~riyat Direktörü: Refik A. Scvcngil 

astanbuı 1:5eledlyeal JIAnları 1 -------Karaağaç Müesaesatnıa bir memur alınacak. 
Mezbahada açılan 70 lira ücretli tahakkuk memurluju için im

tihanla aıağıda yazılı tartları haiz bir memur alınacaktır. 7 - 1 -
936 Salı günü ıaat 10,5 da Belediye Şehir Meclisi ıalonunda (hesap, 
hendese, umumi malfunattan imtihan yapılacak ve ayn\ derecede 
kazananlar araıında F ransızça, lngilizce, Almanca bilenler tercih 
edilecektir. lıteklilerin o güne kadar Belediye Riyasetine yazdmıt 
bir istida ile Zat itleri Müdürlüğü-ne müracaatlan. 

1 - 35 yatından yukarı olmamak, 
2 -Tamuııhha olmak, 
3 - Mahkfuniyeti bulunmamak. (B.)' (21)' 

Bir tonuna 17 lira değer biçilen Babrköy kazası dahilinde Mi
tatpqa çiftliğinde tahminen 13 ton miktanndaki tebetir tozu satıl
mak üzere pazarlığa konulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğün
de görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 22 lira 50 ku'ruıluk muvak
kat teminat makbuz veya mektuhiyle beraber 10 - 1 - 93)1 Cuma 
günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (it.) (8086) 

Keıif bedeli 244 lira 35 kurut olan latanbul 50 inci mektep ta· 
miri pazarlığa konulmuıtur. Ketif evrakı Levazım müdürlüiünde 

,_ .............................. . 
SÜMER BANK 

erli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini veriyor 

ıstın~uı f erıı Mallar P'dzarm~ın JI Bırincitanun uını 
Bewııu ferli Mallar Pazarrn~nn l Birincitlnun oııı 
Kl~ıtıy Jerli Mallar Painrm~an 11 rıırincitanun uonı 

Mal alanlar ellerindeki aynı tarihli 
kuponlar mukabilinde 

üzdeVüz 
Parasız mal alabilirler 

Ankara ve lzmlr Yeril Mallar Pazarlarmın aallflarınd• 
ikramiye kazanan gUnıer bu ayın onbe,lnden 

aonra llln edilecektir 

D •kk t. Yerli Mallar Pazarlarını• ikramiyeli 
1 a . satışları devam ediyor; istifade ediniz 

Basın Kurumunun çıkardığı 

1936 Almanağı 
En gllzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bütün •aylavlarımrzla gazetecUerimizin resim albümü içindedir 

Ç 1KT1 
50 kuruş 

görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 18 liralık muvakkat teminat _n_a_t -m-akbuz veya mektubiyle bera her 20 _ ı - 936 Pazarteai günil 
makbuz veya mektubiyle beraber 4- 1 - 936 Cumarteai ıünü saat saat ıs de Daimi encümende bulunmalıdır. (l.) (38) 
12 de Levazım müdürlüğüne müracaatlan. (B. 17) 

DüıkünJer evi için li.zım olan 10000 kilo lamı çalı fuulyeai açık 
eksiltmeye konulmuıtur. Şartnameıi Levazım Müdürlüiünde ıörülür. 
Bir kilo kurul fa.ulyeye 12,50 kurut bedel tahmin edilmittir. Ka d z· · l'ku dd . . . . . ıımpaıa a ıncır ı yu ca e-

Eksıltmeye gırmek ııtıyenler 2490 No.lı arttırma ve ekııltme · d ıs 12 N 1 h 't 1 . . . ıın e ve o. ı arı a ar ara-
kanununda yazılı vesıka ve 93 lıra 75 kuruıluk muvakkat temınat d 13 t 86 S t .. .. . sın a me re . me re yuzsuz 
makbuz veya mektubıyle beraber 20 - 1 - 938 Pazartesi ıünü sa- araa. 
at ıs de Daimi encümende bulunmalıdır. .(34) Ak ara ye · d B ı ba s y yanım rın e a a n-

ağa M. Reıitpata S. 6 ıncı adada 

Sahaıı Beher metre Muvakkat 
M. kıymeti teminatı 

13,86 2 2 

23S takım elbiıe beher takımı 14 lira. 
4 tane palto, ı 7 kaput, be heri 12 lira. yüzıüz arsa. 

Cihangir yangınyerinde 42 ıncı 
1 meıin elbiıe ve ı met in eldiven 75 lira. 

107,32 3 24,15 

adada yüzıüz arıa. 
Belediye merkez ıuabat ve müeaıeaatta müıtahdem liademeler Ak . d 

21 
. . 

· · l~ 1 k d l b '---- lb' · • k lu l ıaray yangınyerın e ıncı ıçın azım o an ve yu ar a yazı ı U11WJan e ııe veaaıre açı e ? t- ·.ı d ı 192 ı ı9S h . N 
1 

k 1 Ş · k ·· · 1 "d" 1.. aaa a - arıta o ı ve meye onu muttur. artnameıı ve umat numuneıı evazım mu ur u-
9 60 

.. 
1 
.. 

..... d .. "l" Ek 'it · k · t' 1 2490 N 1 rtt - metre yuz u arsa. 21S,10 gun e goru ur. 11 meye gırme ıı ıyen er o. ı a ırma ve 

2,15 

6,50 104,87 

eksiltme kanununda yazılı vesika ve 272 liralık muvakkat teminat Yukarda ıemti, ıahaıı ve bir metresinin muhammen kıymeti 'N 

makbuz veya mektubiyle beraber 20- 1 - 936 Pazartesi günü llaat muvakkat teminatı yazılı olan arsalar alakadarlar arasında satılmak 
ıs de Daimi encümende bulunm!'lbdır. (8.) (3S) üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuttur. Şartnameleri Levazım 

müdürlüğünde görülür. Arttırm~ya girmek istiyenler hizalarında gö .. 
Senelik muhammen Muvakkat terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle bera&er 21 -

kirası teminatı 1 - 936 Salı günü saat 1 S de Daimi Encünıende bulunmalıdır. 

Üıküdarda Tembel Hacı Mehmet 
(B.) .(36) 

1 M. Demirciler sokağında eıki 73 100 adet yüz havlusu beheri 33 kurut. 
yeni ı No.lı dükkan 937 Mayıı so- 70 adet yün fanila beheri 200 kurut. teminatı 13 lira 
nuna kadar. 72 5,40 5000 metre Amerikan bezi beh~r metresi 26 kuru~ 
Eyüpte Kızılmescit M. Kalenderha- 300 metre tilte yüzü beher metresi 50 kurut Teminatı 139 lira.. 
ne Cd. S yeni No.h Ramazanağa 150 metre ahçı bezi beher metr~si 30 kurut· 
mektebi 938 ıenesi Mayıs sonuna 1000 metre kefenlik bez beher metresi 35 ktıruı. 
kadar. 30 2,25 100 adet haıta abası beheri 650 kuru§. teminatı 48 lira 75 kurut-
Kumkapıda Kazani Sadi M. Pat· 300 adet Cam bardak 9 kuru,. 
rikhane S. 42 yeni No.lı ı26 metre 100 adet cam sürahi SS kuruı. 
murabbaı arsa 938 senesi Mayııı 30 adet cam ördek 50 kurut. teminatı 7 lira '7:1 kUnlft 
ıonuna kadar. 30 2.25 100 çift terlik beheri 120 kunı!tan. teminatı 9 lira 

Beyoğlunda Kamerhatun M. Çukur Cerrahpata haıtah~neıi için lazım olan etya cinıleri itibariyl-
S. eıki 47 No.lı ki.gir üç katlı ?.ltı bet bölüme ayrılarak ayrı ayrı pazarlığa konutmuıtur. Şartnameai 
odalı ev 938 Mayısı sonuna kadar. 180 13,50 levazım müdürlüğünde görülür. Nümuneleri de levazım ambarında 

Yukarda ıemti, aenelik muhammen kiralan ve muvakkat temi- görülür. Pazarlığa girmek iıtiy~nler 2490 No.b arttırma ve ebiltme 
natlan yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık art- kanununda yazılı veıika ve hiz~larında gösterilen muvakkat teminat 
tırmaya konulmuttur. Şartname!f'ri Levazım mUdürlüfUnde görül:ir. makbuz veya mektubiyle beraber 21 - 1 - 936 Sah günü saat 15 de 
Arttıtmaya girmek iıtiyenler hizalarında ıösterilen muvakkat temi· Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (37). 


