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SAYIFA o 

Amerikanın bitaraflık si-Bombalar 50 hastayı öldürd ·· 
y~sası üzerinde tenkitler! ıtalyaalarSo•alldeRasDestaaı 
Bır Fransı% mareşalı: .Ne olursa ÖDIDe geçmeye Ç811,IJOl'lar 1 

olsun Fransız kalbı ltalyan 
kalbile beraber çarpacak diyor lsveç Kıztl Haç Başkan 

' ANLA1ll'OR 
Ütandırıcı şekilde bitecek harp lngiltere tarafından 

aldatılan Avrupanın intiharı olacakmış 

Deniz 
Postaları işi 

'Bir müddettenberi Ekonomi Bakan
lığı ile Vapurculuk şirketi arasında mü
zakereler yapıldığını biliyoruz. Bu mü
zakerelerden maksat da §iıkete ait va
purların hükumetçe satın ahnmasıdxr. 
Eğer iki taraf anla~abilir&c vu vapurlar 
Dcnizyollart idaresine ~eçecektir. On · 
dan sonra limanlarımız arasındaki nak
liyat karada şimendiferler gibi bir el -
den devletçe idare olunacaktır. 

Iiatırlarda olduğu üzere bir kaç yıl 
C\rvel limanlanmız arasında yapılacak 
P<>sta seferlerinin bir elden hükumetee 
idarcı.i hakbnda Kamutavca bir kan~n 
kabul cdilmi~ bulunuyordu. Bu kanun 
mucibince hususi vapur sahipleri ya 
\rapurlannı hük~mete satacaklar. yahut 
vapurlarını başka suretlerde kullana • 
caklardı. 

Celal Bayar Ekonomi Bakanlığına 

geçtiği zaman bir emrivaki şeklinde 
"... .. • • ,_ 1 .... - ... t ... - .... ? 1, •• 1 •• _, ..... 

Y~ı.ı Onun vazifesi bu kanunu oldun 
gıbı tatbik etmekti. F}!kat kanunun 
m r .~c ıste kabulünden evvel vapurlamır 
hukılmete satmağa taraftar görünen bir 

takım vapur sahipleri sonradan fikirle
rini değiştirmişler, bu defa ba:şka türlil 
sızlanmağa başlatnt§lardı. Onun için E· 
kı:ınomi Bakanı yeniden vazivcti bir ke
re daha tetkike lüzum gör~üştü. Hu
~~si vapur sahiplerinin dertlerini dinle
dıkten sonra yeni bir karar vermişti. Bu 
karar posta seferlerinin bir elden dev • 
letçc idaresi hakkrndaki kanunda bazı 
tadilat yapılmasını Kamutaydan rica 
etrnckti. 

Celal Bayarm istediği bu tadilat ya
Ptlınca devlete ait Dcnizyollarr idare • 
ıs.inin karşısında ayni şartlarla çaltşacal~ 
bir de Vapurcular şirketi meydana ge
lecekti. Bu suretle şimdiye kadar li • 
'lllanlanmızda posta seferleri yapmakta 

AISM US 
(Sonu Sa. 11 Sü. 1) 

Amerillan harp gemileri maneora yolunda. 

karŞılandı 
J ' • . ' 

An karada hararetle 
-----------.- . ' 

1ürk ve Affan Dışbakanlarının söqlevle1~ 
ıki kardeş milletin hislerini ifade ediyor 

şehrimize gelmiş ve istasyonda 

Dış i§leri Bakanı Dr. Tevfik Rüş
tü ras ile Ankara ilbayı ve şar -
bayı Nevzat Tandoan, Drş işleri 
Bakanlığı gene) sekreteri Numan 

Menemenci oğlu, Ankaı·a mevki 

kumandanı general Kemal Gökçe, 
me~kez kumandam, dış işleri ha· 
kanlığı protokol şefi, hususi kalem 
direktörü, Emniyet direktörü ve 
Efgan büyük elçiliği ileri gelen
leri tarafından karşılanmıştır. 

Efgan · Türk bayrak)ariyle 
süslenmiş olan durakta bir ihti -

(Sonu Sa. 2 sii. 1) 

-~---...1•...,.,..,.-~-

Fransız - Sovyet ti car 
anlaşması imzalandı 

Sovyet Rusyaya borç para 
verme işi tetkik ediliyor 

' J' a:m 11 inci llllJ_f a· 





J_i,aretler 1 1Gezintiler1 

Bir makale ve Yeni den· paha 
bir tahlil biçerken 

I bul ·8 Liselerde imtihan ı Yeniçar. ş.ıda .. ki . 
1 
ıotomo_bil Ücret.erj vaıa Nurettin, dünkü yazısın-«an aten Kıınımanun 

1936 Yılı için baıtırdığı Almana• ngın ışı T uzede da ıanat tarihimizde yer ve ün 
ia ,.Mmbuat hürriyeti" atllı bir Yeni tahmatname ya • Taksi otomob ilerine alanlann, yeni bCı§tan incelenma· 
"'"hale yazdım. projesi geldi rağbet niçin aza 'ıyor •ini orta;ya ahyor. Değerli arka· 

B: .. arL-Jl'nı bu mo•eleyı· ı'.,.cıh Anastasya ve Lüsi aley- T k ·ı . d b ku datımızın bu iıe girmesinin .,,. -. """ ., - - Kültür Bakanlığı lise ve orta a sı enn a am aşına on • 
eiett - kitap •ayılaaiyle tam dört okulların imtihan talimatname • hinde ta ki bata g rişildi ruşa müşteri taşıması lehind-e ya- bebebi ıudur: 
..,.._la...._ "a•ının ı"rı'nden bı·r sa- ı f d ı d ~ · ı 4 5 k"n · · Be ı · t to bı·ı sur·· enla.. Kendisi de bir sanatkar olan -.,

6 
,, • ;ı' eri etra ın a esası egışme er • ·a unusanı gecesı, • pı an neşrıya , o mo ... 

ltrcık alarak bana ıakin .görünen yaparak yeni bir imtihan talimat- yoğlundn Yeni çarşr caddesinde ri yakından ilgilediği cihetle bu Vala, birçk varlıklann derin 11• 

itikal hakikatte bir idam karann namesi vücude getirmeğe karar Jozef Karganinin 20 numaralı sahada türfü istekler ve nazari - ger~ek bir •Üz.geçten geçirilmeJi
dtrn larklı olmıy."fn bir hüküm çı- veınıiş, bu karan tatbik için Kül- apartımamrun 2 inci katından yan yeler ileri sürülmeğe başlamıştır. ğini ve verilen hükümlerin yer•~ 
lrarıyor. tür Bakanlığında Bay Rıdvan Na· gın çıkmış, apad.ıman ve bir çok Evvelce de yazdığımız bazı olduğunu ıöyliyor. Kimini hak· 

lnıan mutlaka bir §eyi kötü!~ fizin başkanlığı altında bir ko • . eşya yanıp kül olmuştu. Bu yan • şoförler, adam başına on ku- n:ı parlamı§, kimini talihsizliği • 
nteli iıterse bütün bir ömür süren misyon toplanarak altı aydanberi gm araştırması sonucunda polis • nı~ taksi işletmek le, bir . ne- ne kurban olmUf buluyor. 
cilıl~i, · çalıımayı bir tarala bıra çalışmrya başlamıştı. çe hazırlanan dosya ile ikisi ka • vi otomobil müşterisinin kaybo· Ortada geni§ anlamiyle b(r 
1u,. hatta bir makaleyi bil~ btJ§ın· Komisyonun bu çalışma sonw1- dm olmak iizere üç kişi, dün Tü· lacağmdan endişe etmektedir. Türk medeniyet tarihi daha ya.zıt· 
ilcrn 10nuna kadar okumaz, tahH! da hazırlamış olduğu lise ve orta. zeyc göndeıilmişlerdir. Bu işle ilgili bazr kimseler d-e, madığını hep biliriz.. Gerek "Gök 
efnrez. okul talimatnamelerinden orta o· Bu üç kişi, apartı:marun yangın otomobillere rağbetin azalmasını Alp" tn, gerek "Hümi Ziya,, mn 

Latakrabüsıalate nevinden bir kul kısmına ait olanrru evvelce çıkan dairesinde oturanlardır. A· taksi "antresinin,, yani ilk "25,, uerleri, yarınki büyük ve anıtıal 
~ırla bir karakter hakkında ulu yazmıştık. Bugün de lise kısmına nastasya ve yanında oturan Lüsi kuruşun fazla olduğunu ileri sür- tarihin harcı aaylabilfr. Edebiyat 
orta hiiküm verir. Arkadasımızın ait olam yazıyoruz. Her iki tali • ile o dairede pansiyoner Salahat- mekte bu azaltılırsa otomobil müş koluna gelince, Köprülü Fuadın 
tahlili benim' makalemde te- matname hakkında öğretmenler tindir. Salahattin hakkında ta • terisinin çoğalacağım ummakta- gerçPkten enğin emeğiyle bu yot
ea.ijliiıtii utediğim meıuliyet ve bir haftaya kadar fikirlerini Kül- kibat yapılmasına sebep görülme· dırlar. ' da epeyi ileri gülilmif ve çok y:z· 
hürriyet likirlerinin. ntUıl anlcqd- tür Bakanlığına bildireceklerdir. miştir. Yalnrz Anastasya ile Lüsi Bazıları ise, adam başına on kınlara kadar hiç bilinmiyen nok· 
t/ıfina gayet güzel bir mualdir. Bakanlık gelen fikirleıi de gözö- aleyhine, kasten yangın çıkarmak kuruşa alarak müşteri taşımanın talar aydınlatılarak (çağlar), leh--

Ben 1ıiir1 iyet = meıuliyet ve sa nünde bulunduracak icabederse davası açılmıştır. taksi saatini hemen hükümsüz kı· çeler), (zümreler) biribirine bağ· 
lrilriyet eledim. Hatta hürriyetter talimatnamenin bazı ruaddeuerin· Yapılan araşttm1a ile, Aııas - lacağını düşünerek, otomobilde lanmııttr· 
l<orkanların meauliyetten kork de değişiklikler yapacaktır. Lise tasyanm o akşam saat on yedi bu- hiç taksi bulunmamasının daha Divan eclebiyalı için Yalanın 
tultlarını söyledim. Bundan çıka - smrflan için hazırlanan talimat • çukta komşularından Hayriyeye karh olacağım tasarlıyorlar. Ve hükmü yeraiz sayılmaz. Tezkere . 
ccıf« mana §uclur : neme şudur; misafir gittiği ve evde Lüsinin bu suretle her çeşit müşteriyi da- ciler gerçek Jeğerlerdım bir çoğa. 

Kalem •ahibi kelimeleri yanya- Her ders yılında lise smıfla • ya1mz kaldrğr neticesine varılmış- ha çok cezbedecek uygun fiyat • nu ya anutmutlar, ya anlamayıp 
:~tirir ve bu kelimelerden bir rmda iki ya·zılı yoklama yapıla • tır. Diğer taraftan, Anastasyanm larla işlemek mümkün olabilece- atlamı§lardır. Nedim, Naili Ka. 
; hükümler çıkanrken ken caktrr. Ders sonunda bu yazılı yok eşyasının üç bin liraya sigorta ol- ğini söylüyorlar. elim gibi büyük adamlann bile, 
i~&ıi kontrol eder. Ben olıam 1U lamalardan başka talebe für de duğu anlaşılmıştır. Vaziyet bu nok Bütün şoförlerin ittifak ettik. tezkerelerin ancak ıon camaat ye 

fe-rtJUı ettiğim işi na11l bCZ§artrım, kanaat yoklamasına tabi tutula .. talardıan şüphe uyandmnıştrr. leri nokta, müşterilerin herkesi rinde tutunabilmeleri. Je · buna 
der. caktır. Genel savamanlık yarlarmdan idare edecek kadhr olmaması, U· göaterir. 

Buna cetXıp hazırlar, bu cevap Birinci yazıh yoklama birinci KB.şü, araştınnanın derinleştiril • mumi surette işlerin kesatlrğıdrr. Bir sanatkarın çevresine ver ~ 
evvela kendini, vicdanını ikna e- kanunun son haftasında, ikinci mesini dördüncü sorgu hakimli • Otomobil müşteıisi sayılabile-
der. Sonr• 'lka~rı umumı"ye a··nu··n • t• diği ve ondan aldığı şeyler hesap-- yazılı yoklama martın son hafta· ğine havale etmış ır. cek kimselerden on kuruşa adam 

1 
k mi l 

d· L ..... a""'fı·nı' mantık y· olı"yle :•baı lanmak, he epe öne i o an 
... l'{Mu ... ... smda yapılacak ve yoklamalar--:-==·,...,-,.'- taşnnasma taraftar olan bazrları 

... J,,.,. D···•a•ın·ı vı·cdanlara ••e ar...l- k;:T· B kala,.. ... ktır Li"'·elerde de orta okul "vera11eti'' trr',.tırılmak §Öyle dur-ıscı~ ... ., .... R1 bir hafta sürece 1.~ır. u harta. ı'.:;n \..4 • 0 • da, bu fiyatın muhakkak on ku - "'"T 

lara kabul ettirir. de bütün öğretmenler dıersleri ke- lard~ olduğu gibi tam numara on- ruş değil, belki daha az olabilme- run, ,oğunun babasını, anastnı da 
nA.1w•-··· "'n-:ı..:v/"'. anl-tıvn.,. ,_ ı · t•ı ı 1 dur · · d ·· kü' •· kt d' ı bilmeyiz. Bu koyu lufranlıkta faİ· <. .... .., <L cıo1"oı.ı: y11 m~ ıın ı ıan o. ıueşgu o • • sını o mum n gorme e ırıer . 

• ~İ"I ne "icclanlara, ne cılr.ıl. lacaklardtr. Talebeden isteyenler Bir talebenin birinci yaZilida rin divanından ba§ka hiçbir qığı 
fara hitap ederek hak kazanmak imtihan olmadıgı"' gu .. nlerde evle • aldığı not bir' ile ikinci ve kanaat .mız yok. Baıma kalıp hükümleri 
lei7ü an"" k b' kal • b" ltalyan profesörü 

et 
7 

... a ır ma enın ır •a ıinde oturarak derslerine çalışa • notları da iki ile darbedildikten bir tezkereden ötekine, ge,ire ge-
tcr:ını tutarak: k ka k 1~- b taks· Ankaraya gitti ,.,e ta" ·amanı-··a kadar get.·"re· " V caklar istiyenler de o rulda aya sonra çı ca ye.t\uıı eşe un ;ı' .. ""'""' •• 

- ay biz.im mesleğimizi yerlerde öğretmenlerin ·nezareti edilerek alınan numara Sise ta• Bir kaç gi.indenberi şehrimizde İfte bu usııl ve bilgi eluikliğitfir. 
terzilik ve hekimlik gibi mi gör il- altında derslerine calr!=;abilecek • lebe o dersten sınıf geçecektir. AI- bulunan Napoli Şark dilleri mek- Fakat tanzimattan sonrakiler ıVorıı.n? • ~ dı"' 

lerdir. gı not beştn aşağı olursa yuka- tebi profesörlerinden Alessio Bom için böyle dü§ünüleme::. Bu çağdt1 -~ erya.Jı baımaktır. Bu feryat. Kanaat notu öğretmenin yıl rrda. yazdığımız gibi sözlü imti • baçi dün akşam Ankaraya git • veaikalar bolla§ır, ıahsiyetler Bia· 
• mme hizmetlerinden biri mathuat içinde talebe üzerinde yaptığı tec- hana kalacaktır. miştir. li eleğildir. Valanın "Namık Ke-ı~ind~ hürriyetin manasını terzinin ve- L" · · b't• · tih l l "d h 
Jfa hekimin hürriyetinden daha baıık~ ıiibelerden sonra vereceği nottur. ıseyı ı ırme ım an an ya- Profesör Bombaçi, Arap harf- mal,, hal.kında da yenı en hü üm 
'tiirlü anlamamıza sebep yoktur . ., Bu tecrübede, yazılı yoklamalar, ruz son sınıf derslerinden yapıla- leri zamanında öğrendiği Türkçe. vermek iıtemeıini bu yüzden doğ-

Demekte ne kaJar haklı oldu talebenin şifahi denemelerde aldı caktır. Bu kayıd hariçten girecek nin yeni safhaları ve bilhassa dil ru bulmıyorum. 
ivını.r isbat ediyor. ğ·r numaralar laburatuvarlarda talebe için de tatbik edilecektir. tetkiklerimiz hakkında fikir ed1n· "lktital" ve Müntehibat kitap.. 
1f Ciinkü makaleyi okumadan ve gece va-zif~Ierindıe çalışma du- İki yrl üstüste sınıfta muvaffak mek ve kiUtür şahsiyetlerimizle larındaki dar, kısa anlatl§, GTtı~ 

Qlerne sarılan doıt hücum ettiği rumu da göz önünde tuttulacak - olamıyan talebeler okuldan çıka· temas etmek üzere memleketimi- bir ölçü gibi kullanılamaz. Bugün 
aQft11 tla okumadan zavallı cümle tır. Kanaat notları okulun tatil rılacaktır. Bu talebeler üçüncü ze gelmiştir. Namık Kemal, hakkında konuı -
Ye iti.~ aklından geçmiyen mana • devresine girmeden üç gün önce yılda okula devanı etıniyerek yıl Profesör, Ankarada beş altı mak için bize en ~ok harç vermif 
Itır verdirmiftir. okular idaresine 'Ç'eıilmis bulu - sonunda bütün derslerdıen sözlü gün kaldıktan sonra tekrar şehıi- büyüklerimizclenclir. Şair, roman· 
B~ ya:ımda terziye elbise nacaktır. ~ imtihana tabi tutulacaklardır. mize dönecektir. Kendisi ~ehri • cı, tiyatrocu, muharrir, münekkit, 

:Vtrptıra1t adamın hürriyetinde." Kanaat notları idareye veril - Üniversiteye girmek istiyen mizdeki ltalyan klübünd~ me~- tarihçi, mütercim, idareci tarafları 
b?"!etrnedim, elbi•eyİ Yapan ter dikten beş gün sonra her lise mezunlan ayrıca bir olgunluk isi hakkında bir de konferans ver- birbir elenedek ölçüye vurulur· 2

lltl'1 Yiiklendiği me8uliyetin ma srruf öğretmenleri bir öğret· imtihanı geçireceklerdir. Olgun • mistir. Bugünkü okutu§un yolu iıte bu -
"

01111
1 anlattım. menin başkanlığında kurulacak lttk imtihanı edebiyat kolu türkçe - ........ ,_,__________ dur. Şimdi iyi bir lise çocuğu. Na-

llalbuki, d~ıtumu.z bu aari1. komisyonda hazrr bulunarak ta - Kompozisyon, tarih, felsefe ve direktör Bay Adil Ankaradan ge1- mık Kemalin Şarklı ve Garplı ter 
ciirnleye '•Matbuat hürriyetini tet· !ebenin bütün derslerdeki duru • içtimaiyat gruplarından, fen ko- miştir. Eski va.zifesine devanı e - ı·allarında azımsanamıyacak ka • 
~itle bir kat elbise yaptırmak ka- mımu karşılaştıracaklardır. Kar - lu da fizik, kimya, riyaziye ve tiirk decektir. dar derinle§ebilir. Bütün bunlar 
~ 1'cıait bir ıekle indirmek,, diy! şılaştmnada uzlaşanuyan öğret - çe kompozisyon ~ru~larından ya- göıterir ki, "lktital" bilgÜerini öl. 

r;:;.aQtıcleleriyle tahrif. Jemiyeyim. menlerin derslerinden zayıfolan pılacaktır. Bu ımtıhanlarda da inkılap dersferi · çü tutacak günlerden uzakltı§mıf 
.~ta1acınım;ı olmadığı manalarr talebe sözlü sınava tabi tutula • tanı numara on olacaktır. Dün Üniversite inkrlab dersle- bulunuyoruz. 

Ytt1rletiyorlar caktır. Sözlü sınavda üç dersten Olgunluk imtihanlarında dört- rine devam edilmiştir. Dünkü ders Yeniden değer hükümleri ver 
l" Ce11e benim m~aleme döne muvaffak olamıyan talebe bütiin- ten aşağı not alan talebe smıfta profesör 'Bay Mahmut Esat Boz - meğe kalkışmak ela pek öyle kt> 
~'"·. Haatalarındaki hastalıkları lemeyc kalacaktır. Sözlü imtiha - kalacaktır.· lnırt vermiş, inkılabın hukuki ve lay değil. Eğer bugünkü dü§ünüf, 
eıtım makalemi anlar gibi tqhis na giren talebeye verilecek not B oq Adil 11er;nde medeni safhasrndan bahsetmiş • duyııı, görii§e göre hükmeclecek-

erlc" bir lıekim derhal mesleki kanaat notudur. Kültür yar dfrektörlerinin de- tir. !nkılab dersinde bütün Dm • sek, yollann en yanlıflna sapmıf 
11fiie'1Yİtle ile kar§ıla§ır. Salahiyet Bütünleme imtihanında mu • ğişeceği hakkında ortaya atılan versite talebesi ve profesörler ha- oluruz. ilk oynandığı gece, lstaı:-
'1t4e~iyetle birlikte verüir. vaffak olaıruyan talebe sımfta şayiaların aslI çıkmamıştn·. Yarı zır bulunmuşlardır. bulu uğultular, ıarayı korkular 

G«%eteci için Je vicelanlara. ---------------------------------"-------- içinde bırakan '•Vatan - Siliıtre". 
q'/t~ltıra l.iap etmek dava•ını açık..- Yazısız Hik8.qe: timdi bizde yükaek bir eser hey• 
çer tıba.t etmek bir 'Vazifedir. Banu canı uyandırmıyabilir. Hükmü • 
;~~aclıfı zaman •alahiyetıiJi r mü:z.ü bu elrıyğumuza göre mi o• 1

"
1 

••bat etmi§ olur· receğiz? .. "Baha Danİf,, oe "C• 
.1 Salalt.iyet olmayınca tla bir va lal" mukaddemelerinde Namı• 

~ı e telakki edilen hürriyet Je o- Kemalin dü yeniliği için ya.ziılı • 
rtıda yer tutama• B hii' • ı· l d b b l el" it-. .... u mye ın tl1'ı a ugün ayağı fey er ır. 
,. ~~~•Phesi eleğil, inaanm ken Fakat bu yolda bizi yetmit vd 

' 11ımıncr ,. ril · · ı. • ..ı • 
Tev mlf cepnenat' geçtiği için alkqlıyoru.z. Birin._.;. 

Sadri Ertem S Gezgin 
'(Sonrı Sa. 6 Sii. 1~. (Luı/en Sayı/ayı çevirini.:)J 1 
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Beyoğ u postane- l 
sinde hırsızlık 

r ürizm" işleri Yarın akşam 
tutulacak 

ay Dil, tarih ve coğrafya fakültesi 
Perşembe günü açılıyor Bir umumi müdürlük 

ihdası düşünülüyor 
Ankara, 6 (Telefonla) -Yenil 

Dil, Tarih ve Coğrafya fakültesi( 
ayın 9 uncu Perşembe günü saati 
15.30 da, Ankara Hatkevinde tö 
renle açılacaktır. Açılış nutukları 
ve ilk dersler radyo ile neşroluna. 
caktır. 

Dün sabah beşte Beyoğlu pos

aelere mütehauıs olarak tayin O· tahanesine bir hırsız girmiş, gişe 
lunacaklardır. telgraf memuru Bay llhaminin Dün belediyede belediye reis 

Yarrn akşam tam bir ay tutul· 
ması olacak vetutulmarun bütiiı' 
safhaları memleketimizden görii· 
le bilecektir. 

Fakültenin ıubeleri şunlardır: 
Dil, Tarih~ Coğrafya ve Arkeolo
ji Bunlardan başka lisan hocası 

yetiıtinnek için mütemmim züm -
reler vardır. 

Fakülteye timdiye kadar 150 
ye yakın t..lebe yazılmıştır. T ahsli 

müddeti dört ıene olarak dü!ünül. 
mü~tür. 

Doktora yapmak istiyenler tahsil
lerine 1 sene daha devam edebi • 
lirler. Fakülteden mezun olanlar, 
ihtisasları dahilinde, mühim mü 

Hükumet doktorlukla
rında geni tayinler 

Mezunlar Oniversite mezunla
rı ile ayni kanuni salahiyeti haiz 
olaca.klardD'. 

Dil, Tarih Ye Coğrafya fakül 
tesinin profesörleri şunlardır: 

Sumer, Aaur ve Akat prof esö 
rü Larbis Yerger; Çin lisanı ve 
edebiyatı Pr. Paul Gabn; Filoloji 
Pr. Her Luben; Coğrafya Prof. 
Liy; Macar lisanı ve edebiyatı Pr. 
Raykuni; Eti liaanı Pr. Lideborg; 
Latince: Loli. Fakültenin Türk 
Dili ve edebiyatı profesörleri de 
ıunlardır: 

Muzaffer, Hikmet, Şemsettin, 
Fuat Köprülü, Dr. Şevki Aziz, fb
rahim Necmi Dilmen, Hasan Re
ıit, Abdülkadir. 

Saylao namzetleri 
arasında 

Ankara, 6 (Telefonla) 
Münhal •aylavbklara Parti tara • 
f ından gösterilecek namzetler e. • 
rasında Bayan Haseki ile Hatke
nin ve Vasıf Çmarın kardeşi E • 
satla, romancı Hüseyin Rahmi 
Gürpmarın, General Celil ve k -
mirden Doktor Huluıinin buluna • 
cağı ihtimalleri teeyyüt etmekte
dir. 

Afyon - Karakuyu hattı 
Şubatta aç1hyor 

Ankaraaan haber veriJ..dliine 
göre Afyon - Karakuyu dem~r • 
yolunun açılma töreni Şubat ay• 
içerisinde yapılacaktır· Hattın 
Karakuyudan sonraki lınmmda 
Antalya istikametinde inıaat sür
atle devam etmektedir. 

duvarda asılı yeleği ile paltosunu muavini Bay Ekremin reisliğinde 
çalmıştır. umuru hukukiye müdürü Bay Muh 

Sabah karanlığında bir hırsı • Iis, Ekonomi müdürü Bay Asrın 
zm çıktığını gören pastahanenin Süreyya, türizm müdürü Bay Ke· 
gece bekçisi Recep hemen üzeri _ mal Ragıptan mürekkep bir ko -
ne atılmışsa. da hırsız kendisfoi misyon toplanmış, tüıirzm işleri et. 
kapıdan dışarı atarak kaçmıya rafında görüşmüşlerdir. Bu ko • 
başlamıştır. Bekçi bunun üzerine misyonun ha.zrrlıyacağı: rapor An
havaya bir el silah atmış, sokakta karadıaki Yüksek Türizm komis
gezen dıevriyeler koşarak hrrsIZI yonuna gönderilecektir. 
yakalamışlardır. Diğer taraftan Yüksek Türizm 

Otomobil simsarlığı yaptrğmı komisyonu da dünden itibaren 
söyliyen hırsızın adı Hüseyin lb- Ankarada toplantılanna başla • 

Safhaları şunlardrr: Ay tutu~ 
maST 18,20 de başhyacaktır. Tall' 
tutulma 19,58 dir. Tutulma zama· 
nmın ortası 20,9 tam tutulmanrıı 
sonu 20,21 dir. Ay 21,51 de gölge
den kurtulmuş olacaktır. 

Ay, tutulma dakikasından e\'' 
vel memleketimizin her tarafın • 
dla doğmuş olacağı için tutuırns 

memleketin her yerinden görüle ' 
bilecektir. 

rahimdir. mrştrr. 
DENİZE DÜŞTÜ - Haliç Komisyona Türk ofısi tarafın- Azuhalcinin oğlu Riiştüyii 

idaresinin dört numaralı va· dan 60 maddelik bir rapor veril- •• ld ·· k d 
puru evvelki gece Fener iskele- miştir. · 

0 urme avası 
sinden kalkmış, Kasımpaşaya doğ Bu rapora göre, Ankarada da· Bir müddet önce Karaköyde 
ru giderken güvertede duran bir imi bir Türizm komisyonu kuru • bir kıya olmuş, arzuhalcı Şaha · 
adam denize düşmüştür. Yolcu _ lacak, buna da bağlı bir umumi bettinin oğlu şoför Rüştü öldürü~ 
!arın feryadı üzerine vapur dur _ müdürlük ihdas olunacaktır. müştü. lJfak bir a1acak meselesi 
muş, projektörle deniz üzerinde Umumi müdürlük 1stanbulda ni büyüterek, Palabıyık Ahmedi 
araştınna yapılmış, bir kasketten bulunacak, umum müdür 600 lira bu kanlı işe teşvikten suçlu Ha' 
başka bir şey bulunamamıştır. maaş alacaktır. sanla delikanlıyı öldurmekten su~ 

BAŞINDAN YARALADI _ Türkofisin bu raporu üzerin • lu P.alabıyık Ahmedin duruşma• 
Emirganda Reşitpaşa mahallesin- de şiddetli münakaşalar olmuş- larma, tstanbulağrrceza hak ye • 
de inekçi Simonun yanında çalı • tur. rinde dün devam edilmiştir. 
şan Yorgi ile Salih kavga etmiş. Ankaradaki komisyon yeniden Davada, genel savamanlrk ce-
lerdir. Yorgi Salibi başmdıan ya- bir rapor hazırlıyacak, buna göre za istemişti. Dünkü celsede müd3' 
ralamrş, yakalanmıştır. türizm işleri esaslı bir te.şkilata faa yapılrm~trr. Duruşma, karat 

DEMtRLE VURDU - Ye - bağlanacaktır. verilmek üzere ~!ia güne bır3' 
şildirekte Kimsesizler yurdunda kılmıştır. 
yatan kavas Mustafa ile İnebolu- Kahvelerde tututan ta)e. ı K1ıa tecavüden suç'u 
u Mehmet kavga etmişleridir. beler cezalandırılıyor deıı·kanJı 1 u··zede 

Mustafa demirle Mehmedin başr
Zabıta ve Maarif müdını.::gu"' ·• 

nı yarm!Şbr ıu 
KARPİT PATLAMIŞ _ Emıi- talebelcıhı kaıı.,vıe.r<>~vnı<;.ı" -

oonünde terzi sokağında 20 nu. rini temin için müştereken teftiş. 
maralı evde oturan Muzaffer is _ lere devam edeceklerdir. 
m.indıe bir çocuk boş arsada kar_ Dün sabah gene bazı kahveler 
pit yakarken karpit patlamış, çer aranmış, bulunan talebeler mek • 
cuk yüzünden yaralanarak has _ teplerine gönderilerek inzibat 
tahaneye kaldrrılmıştrr. meclislerine verilntlşlerdir. Bu ta

ÇALGI YOZONDEN _Kara- !ebelerin kahvelerde oturd.uklan 
gümrükte Sarmaşık mahallesinde ve oyun oynaclıklan da babaları

Makbuf e isminde bir kızm bel{· 
nru ızaı e eıııgmo.cn .şıKayet ecrı.r' 

mesi üzerine, Fethi adlı bir deli·• 
kanlı polisçe yakalanmış, Tüzeye 
verilmiştir. · 

Genel savamanhkça kızın y~ı 

tahkik edilecek, ona göre gere~ 
olan takibata girişilecektir. 

~ Ankara, 6 (Telefonla) - Mü. 
tehassıa Doktor Bedia Edremit 
hastahanesi operatörlüğüne, Ba 
baeski hükdmet doktoru Hamit 
Ankara Nümune hastahanesi ku -
lak asistanlığına, Asistan Dr. F et
hullah Babaeski hükfunet doktor 
luğuna, Kadınhanı eski hükO.ınet 
doktoru Saffet Ankara Nümune 
bastahaneıi röntgen asistanlığma, 
Eskişehir sıtma mücadelesinden 
Dr. Sait Muı hükUmet doktorlu -
ğuna, Ödemi§ eaki Memleket has· 
tahaneai doktoru Süreyya Kartal 
belediye doktorluğuna, as.Utan 
Doktor Mahmut Hamdi lstaııbul 
Eminönü belediye doktorluğuna. 
Bursa ııtma mücadelesinden Dr. 
Rifat Antalya sıtma mücadele la 
boratuar ~fliğine, seyyar geçici 
but.alıklar mütehassısı Cemal 
Hamit Rize memleket haatabane
ai iç hastalıkları mütehaısıslığma, 
Muğla merkez hastahanesinden 
Dr· Hilmi Tandırköy hastahane -
sine, Muğla belediye doktoru 
Ta.hain Muğla merkez hükfunet 
doktorluğuna, Konya memleket 
hastahanesi röntgen mütehassısı 
Dr. Tevfik Konya belediye dok -
torluğuna, Dr. Şefik Ulukışla hü 
kWııet doktorluğuna tayin olun -

bir evde çalgı çalan Nuri ile ar· na bildirilmiştir. 
yeye bağlanmuı ihtimali de var· kadaşı Saim arasında kavga Çlk- Şehzad~ başındaki iki kahve-

d 
ye talebelerden bazılannrn yinni-

Önümüzdeki seneler bu hat 
tan Adalar Denizine bazı şubele
rin de uzatılması tasavvur halin -
dedir. Bu hatlardan birinin Fethi 

icra daires· ni teftiş 
Genel savamanltk, İstanbul icJ 

ra dairesini teftişe başlamıştır. Bl 
teftiş, fevkalade bir vaziyet ifadt 
etmemektedir. İcra işlerini müra• 
kabe ödevi olan genel savaman ' 
lığın her yıl yaptığı mutad teftii 
mahiyetindedir. 

ır. mrş, Saim Nuriyi yüzünden yara-
lamıştır. şer otuzar lira borçlan olduğu da 

Romen Baş Konsolosu 
Romanya başkonsolosu Krez

zu ve kansı, "Daçya,, vapurile 
dün Romanyadıan şehrimize gel • 
miştir. 
---

muşlardır. isunbol Btltditıtsi Bu akşam saat 

Tan celi valibği Sthir1i"yatrosu 20 de 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ye- mmmmm Beyaz g~a:,kliler 

~~l~E·ı!~~i::;::~~~~!~:i ~11~! ~~i~S~=~ 
Bu hususta izin almak için İç ba- 1 ttt • Vecibe Zeki 
kanlığı Sü bakanlığına müracaat 111111111 Karamürsel 
etmittir. 

Korgeneral Rüştü Abdullah 
Ankaraya gelmi~tir. Hazırlana HALK OPERETi 
cak kararname Yüksek Tasdike Bu akşam 20,30 ~ 

iktiran ettikten sonra General vi 
layetin teşkilatını bitirerek memu· 
riyet mahalline gidecektir. 

EMtR SEViYOR 
Giş-e gündüz- açık 

Telefon: 41819 
Fi.atlar 35·50-75--l 
Loca: 400 - 30" 

Pek yakında 
DENiZ HAVASI 

L. .'\ LJ:.., ... :_ ,.. "İ 

· .. /;._~'. . .:',;_.~·;.. 0: 
1 1 - ~-··~~ş. r-. ·: .. 

' .' - _ ~ _ _ I) r '~ İ 

. ! ~ . .• . ~ ı ' 
--- \. 1 .: ' ( ' • 

HALK OPERETi 'Bay Cema1 Hüsnü 
::M:ezunen şehrimize gelmiş o· 

lan Bren elçimiz, ve Milletler ce- -------------
miyetinde daimi mümessilimiz Naşit - Ertuğrul Sadi 
Bay Cemal Hüsnü, dıi.in akşam An il A L :I D E 
karaya gitmiştir. Şehradebaşı TURAN Ti-,,otrN&nila 

Bu gec~ •mat .20.~0 d:> 

olmak, 'baflayıcı. olmak büyüklü SEYHAN TAŞTI 

iün mö.jdelerirlir· Tarihin oeı-Jiği 
'haklara tlokun.mıyal.rm. ŞöhTeti. 
Namık Kemal kaılar pahalıya naat 
etmİf dünyada pek az aiam oar 
dır. 

S. Gezgin 

ve 
KILIBIK 

Piyes 1 perde. Vod 
Vil 3 perde. 

Yalanda: Bit- Rüya 
Cördim 

Her tarafa tramvay Telef on: 22127 

CEBINl KARIŞTIRIRKEN_ meydana çıkınıştIT. Bu kahveler 
Sabıkalılardan Ramazan, tram • kapatılmıştrr. Bundan sonra kah
vay içinde Beşiktaş maliye şubesi velerine talebe kabul eden kahve

ciler de cezalandmlacaktır. 
memurlarından Bay Ahmedfi.n ce-
bini kanştrnrken yakalanmıştır. Fatih kaymakamlığı dahilinde 

Ay ACI KIRILDI _ Fatihte herkese kumar oynatan dört kah-
Hasan Halife mahallesinde otu .. ve de kapatılmıştır. 
ran 70 yaşında Hasan Basri mer- Gümrük kadrosu 
divenden düşmüş, sağ ayağı kırıl- değişiyor 
mıştır. 

NE ARIYORDU - Maear ta
baasmdan Antan isminde birisi 
Sirkecide şimendifer vagon lan 
arasında. dolaşırken yakalanmış. 
üzerinde kurşun borular bulun • 
muştur. 

AYA~l YANDI - Usküdar. 
da pazarbaşında oturan 13 yaşın
da Andon, çalıştığı yazma fahri .. 
kasında kaynar suya düşmüş, sağ 
~ıyağı yanmıştır. 

Abdülmecit veresesinin 
davası 

Muhtelif memleketlerde oldu
ğu gibi Suriyedede Abdü.lmecide 
ait arazinin istirdadr için veresesi 
tarafından Suriye ve Lübnanda 
bir takım davalar açılmıştı. Şam 
muhtelit mahkemesi son hafta i
çerisinde bu davaya yeniden bak -
mış ve verese tarafından bir çok 
dava vekillerinin müdafaasını 

dinlemiştir. Fakat dava, yeniden. 
başka bir güne bırakılmıştır. 1 

Gümrük genel direktörü Bay 
Mahmut Nedim, kadroda yaptığı 
incelemeleri bitirdikten sonra baş 
direktör ve muavinlerini toplıya· 
rak durumu bildirmiş ba'ZI direk
tifler verdikten sonra kadroyu 
Ankaraya götürmüştür. 

Kadroda yapılan tadilatta 45 
kadar memurun açıkta kaldrğı 

göriilmektedir. Fakat bu memur -
lar aÇikta brrakilmrya.caK durwn
lan yeni gümrük teşkı1atı do1ayı
sile gümrüklerde yap1lacak ısla -
hattan sonra anlaşılacaktır. 

Bu memurlann açıkta kalma -
larma sebep, çok paralı az memur 
kullanmak ve bu memurlara fazla 
iş gördıürmek esasından ileri gel
mektedir. 

Hava Kurumu balosu 
Hava kurumunun huıdaclığı 

büyük balo bu yıl 7 şubatta veri· 
lecektir. Balonun diğer yıllara na. 
zaran daha mükemmel olması i
çin bütün tedbirler alınmıştır. 

Bav Şefik iy1~eşti 

Bir kaç gündenberi rahatsd 
bulunan İstanbul genel savamaJl' 
lrğı yarlarmdan Bay Şefik, iyile.r 
miştir. Dün tekrar makamına gei 
miştir. 

Ebe~er yüzde kaç 
vergiye tabi 

Diyarbekirden İstanbul Tica 
ret odasrna ebelerin yüzde k:ı 
vergiye tabi olduklan sorulmuş 
tur. Verilen cevapta, ebeleriJl 
gayri safi iratlarının yüzde 20 ~· 
ni vergi veren esnaflarla bir sa) 
Iacakları bildirilmiştir. 

Haseki pav· yonu bitme1' .. 
uz ere 

Haseki hasanesinde evvele 
yapılmaya baş1andığım bildirdi 
ğimiz yeni paviyonun inşası bir 
ki güne kadar bitecektir. Bu p~ 
viyon Haseki hastanesinde yeP 
bir ihtiyacı karsrlamaktarlrr. Jt 
paviyonun yap1sı bittikten son(. 
diğer paviyonlarm yapılması btJ 
mı takip edecek ve yakın bir ~ 
manda eski ahşap paviyonlar 1~ 
milen yıkılarak yerlerine yeni 17 
viyonlar kainı olacaktır. 
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"Ulus,, un dil yazıları 
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( Kırkından Sonra ı G •• une ş D i ı - (( Azam teneşir paklar( atalar sözü} ~) 
Teorisine ·göre toponomik 

analiz tecrübesi 

Niçin koc~ya 
varmış? ({ Yazan : Sermet Muhtar Alus 1

}) 

D k ld · k ::r.ı··=mm····::===::=============:::-:-::===:=: amat avınva eııne arııı11- !!!!mı ::ı:ı ............ :······ ........ ~ ••••.••• ,, ;;;a;ı ................. • .............. ;;;. •••••••• 7 :::::::::::::=:::::::::·:::::::::::::::::::::::::fil .. : • 
•••• ••••••••••••••••••••ıC::ı-••••••••••••••••••••• .............. _......... ... ......... -... ·--· 

Jan ıikayet ediyordu: 

Yine abdest gitti ! 
HAS iSiMLER 

ı 

- Kızınız, tahammül edilir 
ıey değil! 

- Yaaa! ... 

Yaııyan dillerle bir Uigis~ bir an· 
lam bağı yok gibi görülen sayısız has 
isimler vardır. Bu has isimlerin: hangi 
devirlerde ve hangi uruktan insanların 
ağzından çıktığını bugünkü ilim ehem -
miyctiyle aragtmr. Çünkü has i:simler, 
killtDr izleri ve kazıtlarm ifadesi ~ibi 
bize tarihin ardındaki ve içindeki atala
rın seslerini sözlerini ve adlarını tekrar· 
lryan ölmczliklerdir. 

Yazan: Hasan Rqit TANKUT 

]ardı. Bu uzun ve mürekkep isimleri 
sonra kısalttılar. Ve meseli bu Uşur A
vat Dıngır Şaması) Uıur Avazu (yani; 
onu an) }"&ptılar. (Bizde Aıur ve Afura 
adına dikkat) zamanla bugünkU biçim· 
de adlar tUremeğe başladr. Sın Dm~· 
nn, Adad Dıngınn ziyası, Dağı>n Drn
gınn ziyası, 1abi D. Şaınas Şamaa, Tan· 
nnın Peygamberi) gibi, Charles • F. 
Jean 25.,, 

- Günde ik(dela •İniri tutu-
yor. - Doğdu .. Nazım yazacağım!.. 

Anadolu bu eski seslerin, sözlerin ve 
adların en çok tckranlandığı ana yurt· 
larm bagmda geldiği için has isimler!ni 
okurken ve ne maksatla olursa olsun, 
onlara dokunurken, milli bir kaygu ve 
vatanseverliğin çok uyanık ve alıngan 
bir endişesini içimizde ve beraberim iz -
de bulundurmalıyız. 

Gönlü ve yüreği yurtseverliğ\n ilahi 
ateşiyle kavranmış, bazı gençler. ve en· 
lann teşkil ettiği sosyeteler, ne demr.k 
ve ne göstermek istediği açıkça anla -
ııtmryan bu düğUmlü ve karanlık has 
isimleri kaldırıp yerine bugünkti lchçe
mize ı:öre yapılm: t adlar koymak, ar
zusunu gösteriyorlar. Yerden göke ka
dar haklı olmakla beraber, bu değt-r· 

li yurtda§lara aceleden sakinmaJnını 

ve sabırlı davranmalarını tavsiye edecc
ğhn. Çünkü anlamlarını anlamadığımı7 
o isimlerden bir çokları: gerçekte tam 
ve temiz türkçedirler. Ve çünkü hakiki 
bir Türk milliyetinin ilim l'Saslar na •la
yanarak berkçe kurulduğu ve köklt'~

tiği uğurlu ve mutlu Atatürk de\•ri Gü
neş ve ışık devridir. Bu devrin geceyi 
yırtan ve karanlığı eriten nuru ltarşı -
arnda çözülmedik hiç bir düğüm ve da
ğılmadık hiç bir kuytuluk kalmıyac2k-
tır ... 

ll<•ı.' 

Eaki ICülffirlcrın ergın oır derecede 
ycrlc§ip genişlediği yer bölgesi yakın 
Asya idi. Yakın Asyanın Mezopotaın -
yas·nda, Kafkasında, Arap yarım ada -
ınnda ve Suriyesinde yaşıvan eski ulus
ların hepsi Anad~luda yaşıyanlarla tek 
bir millet yapıyorlardı. Önceleri hem 
diUeri, hem dinleri, hem kültürleri birdi. 
Tarih bize onları Orta Asyadan gar1>a 
götüren büyük akın yollarının üzerin -
de, ayni urukun kotları olarak tanıtı -
yor. Ve Hazarı geçenlerin, hemen hep
si Anadoluya muhakkak uğramış ve o
rada bir müddet yurt tutmuılardır. o. 
nun içindir ki yakın Asyanın her tara· 
fında ayni has iıimlcrbuluyor ve öğre
niyoruz. 

Elki zamanlarda haa isimler nasıl 
verilirdi: 

Haa isimler üzerine [Sümer et .\k
kad. Contribution a l'histoirc de la ci
viliation dans la Basse Mezopc•tamiel 
adlı önemlice bir kitap yapmıJ olan 
Charlcs - F. Jean, kitabm muhte • 
lif yerlerinde (ilk insanların has isim-j 
leri hep mabut adları veya mabut va-ı 
ııflan idi) dedikten sonra şu mühim 
satırları yazar: 

Vaktiyle mukaddcratm Tanrı adıyla 
saptandığını sanırlardı. Bu suretle ~tt 
isimler meydana sıkmıştı: 

Bu mabutlar kimlerdi? Ve bu ma • 
but adlarının kaynağı neresiydi~. 

tık insanlar her ıeyin üstünde ve her 
şeye hikim olan Güneşe tapıyorlardı. 
GUnctin kargıstnda insan göv .. esinin 
fiziyolojik, hareketlerle alana çıkan ilk 
hayranlık sesleri ilk kelimeleri yaptı. 

V c şüphesiz ki bunlar yalnız Güne3in 
vasıflarını anlatıyordu. Eıyaya ve hi -
diselere de ayni adları koydular. Bun
lar sonralan birer müstakil mabut ol
du. Has isimlerin kökü Mczopotamya
dan ve Mezopotamya medeniyetinin se
kiz dokuz bin yıllık, hayatından çok 
yukanlara dayandığı için, Charles - F. 
J can ıu millihazayı ileri aürmeğc mec
bur olmuşt~r. (llahi adların çoğu tari
hi belgelerden eskidir. Bu eskilik o ka· 
dar yukarılara çıkabilir ki orijinleri ta· 
rihten önceki devirlerin karanltğı için~ 
de kaybolur gider. S. 36). 

Böylece anlaşılıyor ki: tık insanlar 
maddi, manevi; tanıdıkları her var1tğa 

hep Güneşin adını veriyorlardı. Hayır 
ve şer yaratan koruyucu ve kavurucu 
Tanrılar, sıcağa ve soğuğa ka~ı ba -
rındıran yerler, yağmuru getiren fırtı· 

na. yıldırım, ıimşek, topraklan besli
ycn seller, ya§atmağa yarıyan ürünler, 
hepsi ve he_p}i adlarını o kaynaklardan 
alıyordu . İşte mabutlar mabu<ıa (Ut) 

işte (Ra) ve ondan türemi~ tap·klar: 

Anu. At:n· ""-r? . :ıdad lı:~t. at, aş. Ra
bu, Ra~n adar (azcr) •• Marduk, gaJ, 

Malik, ve Tagup. Bunların hepsi, ya 
Güneşin kendisi, ya ışığı, ya kudreti, ya 
büyüklüğü hülasa bir vasfı idi. V c kimi
si Siimerdc, kimisi Elamda, Etidc, ki
misi Hint'te muteber tutluyordu. Fa -
kat her eski yurt bunların hepsini bir
den tanıyordu. Mesela ağni hem Hint 
vcdalarının hem Sanskrit dili konuşan
ların hem Mezopotamyalıların ateş Tan 
rısıydı. 

Realiteye uygunluğu ve lojikliği ba
kımından ~imdiye kadar ileri sürülmüş 
dil teorilerinin başında ve üstünde ola· 
rak, dillerin nasıl gövdclendiğini bir 
kanun kesinliği ile anlatan, Güneş - Dil 
teorisi bu hakikati bize §U açık ve ay
dın sözlerle anlatmaktadır: 

("Bu teorinin temeli insan benliğini 
Güneşin tanıtmış olması fikridir. İn -
sanın Güneşle ilk aJSkası ve bütün mef
humları ondan, onun türlü görünüşle -
rinden veya kayboluşundan, yürüyü -
şünden alması ve düşünüşünün inkişa -
fı ve kuvvet peyda etmesi ile nihayet 
Güneşe de. bütün kainata da hikim ola· 
bilmesi... Bu elbette üzerinde durulması 

- Peki, sonra? 
- Mübalağacı, kavgacı ... 
- BCJ§ka? 
- Daha bcqka ne istiyorm -

nuz? Bu kacları yetmez mi? 
- Bu tabiatleri olmaıa idi, 

ben baıımdan atmak iıter miy -
Jim ıanıyormnuz? 

yılbaşı adetleri 

Lakırdı yakası bu taraflara dö 
nerken Dana Bey pirelenmeğe 
başlar, ıkıldaya mıkıldaya bur -
nundan soluğu tutturur, etraftan: 

- Y ooo kaçma yok, dinliye -
ceksin ! ... Diyerek kollarına, eteK
lerine yapıştrklan esnada bir ham 
le ile silkinip ellerindıen kurtulur. 
du. Ok yılanı gibi hemen kapı dı-

lıpanyada yılbaılarına mah • şarı. .. 
mı garip bir adet vardır: Herkeh Zavallıcık, kadın yüzü gönne -
yeni yıla girerken, tam gece yarı- mek, fikri bozmamak vehmini o 
sınJa ıaat on ikiyi çalarken ağzı· kadar ileri vardınmştı ki, iskanı. 
na üzüm alır, ıaat on iki defa vu- bil kağıdını ele alıp 31, tramvay, 
runcaya kadar ağzında on iki tane prafa oynamağı bir tarafa bıra -
üzüm çekirdeği kırar. kalon, arkadaşlarının zorile hazan 

Her hangi bir lıpanyol bu ade- bir kıraathaneye gittiğinde, on -
ti yerine getirirıe yeni giren ıene lann oyunu seyrederken bile or · 
içinde iıi raıtgidermiı; bütün te- yanm ve kupanın sarı papa, ma • 
ıebbüılerinde muvallak olurmuf· çanın ve ispatinin kara papa kız-

H atta bu adet biraz da reımi lan gözüne ilişmemek için geri · 
bir mahiyet bile alırmq: Maı:lr•t- !erde oturur, dlVarlara asılı olan 
te Puerta Jel Sol denilen mevkide Avusturya imparatoriçesinin, Rus 
bütün ıehrin saatlerine nazımlık ya Çariçesinin, Portekiz kraliçe
vazileıi gören büyük ıaat yılbCJfı sinin basma resimlerile karşı kar 
gecesinde on ikiyi çalarken lıpan- şrya gelmenieğe de dikkat ederdi. 
yol Dahiliye nazırı bizzat buraya İnşa ve belağati, ebyat ve işa
gelir, o da ağzında on iki tane~ r:ı çok .severdi. Onun bu mizacını 
züm çekirdeği çiğnermif. Şayet bilenlerden biri: 
Dahiliye nazırı bunu ihmal etler- - Bak hazret, jandarma dai · 
ıe büyük aaatin hay•iyeti mulıtel resi reisinin oğlu Mehmet Celalin 
olmuf gibi telakki edilirmif. bir manzumei dilarası var ... Kor!t 

l/al"buki F ra:ıua:cla yılbaıı ge • ma, buradGki aşk maşk, kadın 
cui ıaat on ikiyi çalarken öpÜJ • madm sadedinde değil Büyükada 
mek adettir. Hele Franıtz Tiyat. nm manazın tabiiyesini tasvir!... 
rolarında aktrialer genç bir gar - Diyerek "Malumat,, gazetesini uza 
•onu öperlerıe yeni giren ıene tırken karşı sahifede Tepebaşı ak 
içinde bütün rollerini mükemmel tristlerinden birinin fotoğrafı gö. 
yapacaklarına inanırlarmq. züne çarpar çarpmaz gazeteyi fır 

Yılbaıı gecesi gemi içeri.inde 
olanlara gelince, onlar da genç 
bir tayf ayı öperlermif. 

Müddeiumuminin sözle
rine bakı hrsa .. 

latması, 
- Yine abdest gitti! Diye dö· 

vünmesi bir olurdu. . 
Rüştüyeyi bitirdikten sonra ca

mi derslerine devam edip Arabi. 
sini pişirmiş, ayrıca Farisi de o -
kuınuştu. Kalemi yerinde, katip-

Maıum olduğunu iddia edip 
!iği kuvvetliydi. Bilzat kendisinin 

duran bir maznuna hakim dedi 
de (Tabı münşiyane ve meyli şa. ki: 

- Eğer bütün maznunların 
sözlerine inanacak olıak dünyada 
bir tek .uçlu bulunmaz. 

- Evet Bay Hakim, eğer müd
deiumuminin tözlerine de inanı -
lırıa yer yüz.ünde bir tek maıum 
bulunamaz.· 

iranesi) vardı. 
Kalbi stk sık sünühatla Cıolar; 

odasında minderine çekilir, ev -
dekilere seslenirdi: 

- Doğdu. Nazım yazacağım, 
t . 1 ses pes e meyın .... 

vedüşünülmcııi çok gerekti bir mesele - c:=:================ 
dir. işte biz bunu en tabii ve en lojik Bilir misiniz? -~-.. 
bulunduğumuz içindir ki yukarda işaret 
ettiğimiz inancı göstermiş buluyoruz. 
(Etimoloji, Morfoloji ve Fonetik ba • 
kımından Türk - Dili 3-4). 

Dünkü sayımızda aorduklanmıı 

ve cevapları: 

1 - Fotoğraf ne vakit icat edildi? 
- 1875 de. 

inim Dıngır ra yani ra Tanrının adı. 
tniın Dmgrr sara yani sara Tanrı _ 

nın adı. - ı uww*eamıı&s ı ı 2 - Altın kale nerededir? 

Derhal hokka takmum yanına 
kor, kağıdı avucunda şibih mün -
haıif biçiminde büker,kanburu . 
nu çıkarıp yazıya koyulurdu. Ka -
miş kalemi tırnağında ç.ıtlattıktan 
sonra, Beyazıttaki yamalı mürek
kepçinin bezir mürekkebine bana 
bana, yazdığını yalaya hohlaya, 
cayırda çayır, cayırda cayır cev
herler dizerdi. 

inim Dıngır nanna yani nana Tan • 
rının adı. 

inim Dıngır su yani su Tannııın adı. 
İnim Dmgrr enlil yani enlil Tann • 

nrn adı. 

İnim Dmgır nidaha yani nidaba Tan
rının adı. 

Charle• • F. Jcan S. 22. 
Buna benzer adlar pek çoktu. (Hı:m) 

Tanrı da bir mabut idi ve (tıngır) gi
bi Gllncşin vasıflarından birine işaret 
İdi. Onunla da (Hum, nam Tar, ra) şek
linde mürekkep isimler yapıyorlardı. 
Tetkikimize kolaylık vereceği i~in 
Charles - F. Jean'cian şu satırları da nak 
lediyorum: 

"Sonraları akıl ve şuur hükmetmeğe 
baılayınca has isimlerin terkibi defis · 
ti. Çocuklarma ad verirken ona bir de 
f"k" 1 ır katılıyordu. Mesela (Uşur, Avat 
Dmgır Şamas) yani (GUneı Tanrının 
•dnıı iyi sakla) gibi isimler yapıyor -

Yeni Rum Patriğinin - Kafkaıyada. 

1 d 3 - Derisi ile nefes alan hayvan 
seç: mesine oğru hangisidir? 

Dün ortodoksların ve Grego - - Kurbağa yavrulan. 
4 - Hekim Han neredcdiri riyen ermenilerinin yortuları ol . 
- Malatyanın kazasıdır. 

ması dolayısile bazı Türk ermeni 5 _ "İnsanlara babalarından para, 
ve rumlarımn dükkanlan kapalı ınaı, mülk kalır akıl kalmaz?,. Hangi 
bulunuyordu. milletin darbımc;;elidir.? 

Yarın yortular bitmiş olacağın.. - lspanyolJarın. 

dan rum patrikinin intihabı da YENi SORGULARIMIZ 
yapılacaktır. ı - Kerbcla vak'ası ne vakit oldu? 

Evvelce de yazdığımrı gibi, bü- 2 - Mezar torpili ne demektir? 

t .. 'h 3 - "Zayıflar·n kavilere mcvkile-un ı tı'n1aller Kadıko··y metrepo-
rini -Oıraktıklarını dUşündüğüm giln-

lidi Maksimos üzerinde toplan • dcnberi meyusum .. sözünü kim söy-
maktadır. lcdi? 

Bugün Sen Sinod meclisinin top 4 - Siyam'rn nlifusu, mesahaaı ne 
Iamp patrik intihabatınm son te- kadardır? 

ferrüatmı tesbit etmesi nıuhtı_e ., .. _s--P•e•za-ha•n•g•iram•inJJ•ct•in-pa•r•a•sı•d•rr•? .. 
meldir. 

(Tevhid ve azameti bari) ha • 
hında naitlcr; (Evsaf ve sitayişi 

· Peygamberi) hakkında kasideler; 
Alevilik raddesine yaklaşııuyarak 
(Srhn Nebevi ve AH) ye dair mu
siyeler ... 

Diğer manzumelerinin hepsjn 
de de din, ınüslümanlık, tasavvuf .. 
(Salabeti iman) m insanlar için 
en kuvvetli bir zırh Ye kalkan ol -
duğu.. (Dünyayı ahas) m fanili 
ği, boşluğu, nankörlüğü, (Seyyia
ta alet) liği,cifeliği... (Ukbayı ma 
fiha) mn bakiliği, doluluğu, Ha
senata hadım) liği, mübarekliği. .. 

Esseyid, aşka gelip kalemine ve 
diline sarılınca işte böyle ( dürrü 

gehirleri keşidei silki nazim) e • 
der fakat Padişaha, saraya, has 
bendıe!!J.na taalluk eder bir kıt'a .. 
bir beyit, hatta bir mısra kalemin· 
den çıkarmazdı. 

Ne 19 Ağustos münasebetile 
Hünkara cülusile.. Ne 16 Şaban 
dolayısile viladiye .. Ne Yunan mu 
harebesinde Yenişehirin, Galas'm 
zaptına dair fetihname ... Ne şeh
zadelerin sünnet düğünü için (şa: 
şaaname) ... Ne harekettten yıkı • 
lan (Çarşuyukebir) in yeniden in
şasına, Haydarpaşadaki Esseyidin 
gözünde rütbe, nişan srfır mesa • 
besinde amma (İhsani ilahi) diye 
tevil ederek hepsini öpüp ba§.lna 
koymuştu. 

Bu yaradılışta ve bu düşüncede 
olan bir insan elbeUe eşref saatte 
doğmuş bir mahluktur; nmhak • 
kak Allahlık ve cennetliktir. 

O zamanın kanaatine göre mü. 
temadiyen çene işleten, secili ka· 
fiyeli sözler sarfeden, karşısın • 
dakinin dudak kıpırdatmasına 
meydan vermiyen kimseye miri • 
kelam denildiğine bakılırsa Hacı 
Dana rnirikelfı.m sayılamazdı. 

(Söz gümüş.5e süküt altındır) 
hikmetini kendisine hareket düs. 
tuııı etmişler kadar hap yutmuş
lardan olmamakla beraber az söy. 
ler, temiz söylerdi. 

Mutlaka her bahiste, her vesi· 
lede dilinde bir mesele, bir atalar 
sözü ... Adeta ayaklı bir durubu 
emsal kitabı. 

Mesela dedikodulu bir mevızu. 
da (Hacım bu işe sen ne buyurur 
sun) dediler mi cevap hazır 

- "32 dişten çıkan 32 mahal
leye yayılır,, • 

Maiyetindeki katiplerin masa· 
sına evraklar yığılmış. Onlar hav
yar kesmede, birbirine atmada. 

.Müdür alesta: 
- "Baş başa vermeyince taş 

yerinden kalkmaz,,. 
Erbabı mesalihten biri bir türlü 

laf an1anıryor; bilir bilmez ayak 
diriyor. Hacımız, yanındaki mü • 
meyyizin kulağına usulca: 

- ''Uşt anlanuyan kürd itine 
benzemek,, olw'Sa bu kadar olur!. 

Ahbapları bir araya toplatmış, 
olnııyacak şeylerden bahseder • 
lerken : 

- ''Olsa ile bulsayı yere ekse
ler yel ile yufbiter,,. 

Candan bir arkadaşı derdini 
açıp kocaya istedikleri kızının 
küçüklüğfü!.<len, henüz on beşini 
doldurduğundan tutturunca: 

- "On beşindeki krz ya erde 
gerek, ya yerde,, ! ... 

Hacr Dana Beyin din ve ihadet 
hu ·uslarmdan gayri de hastalık 
halini almış bir huyu vardı: 

lğrcnçJik: kibirden, pastan fel· 
lck fellek kaçmak. 

Bir tane ı..-ızmdnn, süt kuzusu 
torunlarrndaiı bile tiksinir, bar • 
daklanm gıcır gıcır ~'lkatmadan 
dudağına değdirmez, kilise direği 
gibi enseli olan damadının fika· 
nmdan kahve içmez, sokakta, da. 
irede susadı mı bardağı kendi • 
lile sahunlamadan ağzına götür • 
mezdi. 

( Arka.!ı var) 



Ankarada Güvenç spor 
klübünün faaliyeti 

Aınkara - Ankara mmtakasr knnlarmm geçen sene büyuk sa· 
klüplerinin bu seneki lik maçla . yı farklarile mağlup olduğu kuv
ı · r ve hıml:ınn idari dw·uml::ırı ~lik vetli takımlara karşı bugün çok mü 
l: : ıt e değer bir safhada bulunmak- sait bir vaziyetle mukabale etn.esi 
:adıı" Bunların içinde en göze çar- ve ayni zamanda genç klüpler • 
pan!ardan birisi "Güven~sp" ı·" den Kırıkkale eycünü de yenmesi 
kfüblldi.ir. Bu klüp geçen sene en hu çah~manın derecesini göster -
çok bisiklet üzerinde çalışıyorclt1 meye birer misal sayılabilir. 
ve kli.ip müessisleri bu sene hu j e !ki senedenberi Türkiye bisik-
1laha ziyade ehemmiyet vererek let şampiyonluğunu elinde tutar. 
··eni bir idare heyeti seçmişler ve bu klübümüze iyi başarılar d~le -
\·eni bir faaliyet yoluna girnıişler-ı riz. 
,liJ'. Lik maçlarına gir~n fııt~ol ta- • 

futbol 

. . . 

Bir makale ve bir tehlil 
(Üçüncü sayı/adan dMJam) 

lste-rıeniz buna ahlak deyiniz, i• 
terseniz hürriyetin, hürriyetsizlik
ten ayrıldığı pıikolojik nokta de
viniz, iıterıeniz "manevi bCl§ıbo 
"'u 'ıluk,, eleyiniz. 

dan iyiye, çirkinden güzele, basil· 
ten mürekkebe giderek. 

ll - (yiden kötüye, güzelden 
çirkine, mürekkepten basite gide 
rek. 

Maymunun tekamül ederek in· 

••• Yeni Paris • •• 
Fransızlar yeni bir 
P aris kuruyorlar! 

Bacalaıından duman tütmi -
yen, izbesiz, sefaletten uzak yep
yeni ve eşsiz bir şehir kuruluyor. 
Bu şehirde her ev, yemyeşil balı · 
çelere bakacak, her ev ısınacak. 
ve bütün caddeler geniş, güzel ve 
temiz olacak. 

Bu şehir, yarının Parisidir. 
Son istatistikler Fransada her 

on üç dakika başında bir adamın 
veremden öldüğünü isbat etti. Bu
günkü Paris üç milyonluk nüfus
ludur. Ve bütün bu halk kırk mu· 
rabba millik bir saha içinde yaşı
yor ve şehrin bazı yerlerinde 320 
insan bir Fransız dönümüne sıkı -
şıyor. Bugün tam 1 7 tehlike mm -

lakası vardır. Buraları salgın has· 
talıklarm yatağıdır ve bir ölüm 
yuvasıdır. Şehrin içinde binlerce 
muhteşem apartrman bomboş dur 
duğu halde yığın yığın insanlar 
havadan, güneşten, ve ışıktan ha· 
raretten malın.un bir halde yaşa· 
maktadırlar. Parisi sefalet içinde 

yüzen mahalleler çevreler. Bugün 
şehir haricinde bulunan bu mm -
takada yeni Parisin temeli atıldı. 
yeni bir şehir kurulmaya, halk bu
rada yaşaağa başladı. Eskiden iz
beler ve sefalet yerlerinin yuvası 
olan mmtaka "arsıulusal fikir ve 
san'at merkezi,, oluyor. 

Burası her 
şeyden fazia 
arsıulusal fi-
kir ve san'at 

şehri olacakdır! .• 
Şimdiden meydana çıkan · u 

şehirde san'atkarlar, alimler, ve 
türlü türlü san'at erbabı oturacak, 
yeni şehrin stüdyolarr, laboratu • 
varlaı-r, tiyatroları, konferans sa • 
lonlan, hastaneleri ve kütüphane
leri olacak, çocuklara oyun yer • 
leri aynlacak ve bütün evler aile 
kadınlarının yorgunlukları as~a • 
ri dereceye indirecek bir tartda 
yapılacaktır. 

Bu suretle yeni Parisin bütün 
Avrupa fikir faaliyetlerine mer • 
kez olması istenmektedir. 

Koyduğumuz resimler yeni şeh 
rin bir kaç parçasını gösteriyoı·. 

Eğef bir makaleyi okumadan 

i:- adamı karalıyan, içinden •eç
ği cümleye istediği manaları ver

diren adam bir terzi olsayclı me 
selii pantalonun paçasını ceketin 
kolu yerine clikecekti · ve elbis'! 
vücude olmıyacaktr. Bu adam 
müşterisine karıı derhal meıul o
lacaktı. Saliihiyetıizliğinin ceza•t 
m görecekti. Çünkü kendisi eline 
makası alıp müfterinin kumCJfr· 
nı kesme hürriyetini bir salahiyet 
mukabili elde 'etmiıti. 

san,. dut yapr.ağının atla• olma.al. _..:--:--::----:-;--:-~-------:--:-:-------=----------------------

T ~k müıteriye elbise diken tu. 
zi kendini mütemadiyen tenkil 
karıııında bulur. Memliyetini his 
ıeder. 

Tek adama değil, bütün el karı 
umumiyeye ıekil vermek vazife
sini üıtüne alan M atbuahn elbette 
bir terzi kadar olıun ıalahiyet ıa
hibi olmasını ve mesuliyet hiasim 
tanımasını iıtemek meslekten bir 
aclam ıılatiyle hakkımdır. Nite 
kim meıleki ıalahiyeti kuvvetlen 
dirmek için Ankarada toplanan 
Basın kongreıinin ittifakla kabul 
ettiği esaılardan biri de salahiyet 
sahibi arkadaılar yeti§tirmek e -
meli olmuştur. 

Eğer dostumuz beğenmediğ~ 
bir terzi kadar memliyet hiaıi ta. 
ıııayclı bir yazıyı ıonuna kadar o 
kur ve tenkit yaparclı· Bir panta -
/onun paçaıını ceket kolu yerine . 
dikmek gibi garip hükümler ver -
mezeli. 

Maka/enin muharriri, benim 
yazımı tam okumadığı için btı§ka 
bir hataya daha düfüyor. Benim 
değiştiğimi ileri sürüyor. 

Ben bu bahsin gücenmeden mü
nakaşaıını her zaman yapmağa 
hazırım, buna cesaretim var, doıt· 
Itır huzurunda dahi hesap verme
ye her zaman amadeyim. 

Benim anladığım ~anada de 
iifme iki şekilde olur: l - Fena· 

Birinciye, inıanın maymurilaıma 
ıı, ikinciye mi•aldir. 

Ben Matbuat hürriyeti için mı:ı 
kalemin sonunda §U hükmü ver 
elim 

"Hür matbuat, her gün: 
"- Hayatı biraz daha iyi, biraz da

ha güzel istiyorum diyen Türk camia
sının efkarı umumiyesini şekillendir -

· mek, bunu yaparken de mes•uliyetin ; 1 

anlamak, salahiyet sahibi olmak uzm· 
asırlardanberi fiskos matbuatı ile ya~ı

yan Türk milJetinin yazılı olmak mis 
yonunu başarmak demektir.,, 

Bunu söyliyen benim. Bana de 
ğiıti diyen beni kendi salındrı 

görmiyor demektir. Kendi katagı> 
riıini kendisi tayin etıin. 

Barsak ticaretimiz 
Türkiyeden Amerikaya yapıl -1 

makta olan barsak ihracatının son 
aylar içinde birdenbire durduğu 

bildirilmektedir. Bununla beraber 
1 

barsak tacirlerimiz mallarına di -
ğer memleketlerde alıcr bulduk -
ları için bu duruşun piyasada oka
dar tesiri olmadrğr söylenmekte' 
dir. Diğer taraftçın Alman piyasa 
lannda barsaklanmızın vaziyeti 
ni tesbit etmek üzere giden bir ti
caret heyeti de dönmüştür. Heye
tin yaptığı tetkikata göre Alman 
piyasalarında bize rekabet e~mek 
için barsak fiyatım kıran İranlı -
lar iyi bir netice elde edememiş -
lerdir. Çünkü İran barsakları ka
lite itibarile bizim barsaklardan 
düşüktiir. 

Arasta hafriyatı 
Sultanahmette Arasta sokağın

da yaz mevsiminde yapılan iki 
Bizans eserleri araştırma işine ö
nümüzd€ki nisan ayında tekrar 
devam edilecektir. Araştmnayı 

yapan profesör Baksterin mart 
sonlarında tekrat şehrimize gel -
mesi bekleniyor. 

Aga nanın 
elmas jubilesil 

"Evlenmek mi .. Şey •• Bu nazik bir 
iştiı; Yani henüz düşünmedim!,, 

Avrupada at yarıştırarak bli. 
yük mükafatları kazanmakla şöh· 
ret alan Hint prensi Ağahan Hin
distana rlöndüğü zaman ruhani 
bir reis olur; oradaki !smaillleı in 
mabudu olarak karşılanır. Onun 

Erkek kız yakında askerliğini yapacak 

Şimdi bay olan Kubek'in bayanlık 
zamanında alınmış resmi 

Geçenlerde Zdenka Kubkova 
adında Çekoslovakyah hir atlet 
kızın erkeklik alametleri göster • 
diğini ve yakında yaprlacak bir 
ameliyat neticesinde cinsiyetinin 
beJli olacağını yazmıştık. Son ge
len gazetelerde ameliyatın mu -
vaffakiyetle yaprldığmı ve bayc:-
nın bay olduğunu okuduk. 1 

Pari Suvar gazetesinin Prag ı 
muhabiri kendisile konuşmuş ve 
erkekliğe yeni giren bu kızın söz
lerini şöylece nakletmiştir: 

- Noel bayramr dolayrsile 
dıiğer arkadaşlanm gibi ben de 

tatil almıştım. Büroya döndüğüm 
zaman üzerimde İngiliz biçimi u 
zun bir redingot başımda yumu - 1 

~ak bir şapka vardı. Arkadaşlar: 
selam verdim. Şaşırdrlar: 

- Sen misin Zdenka? Bu nl 
kadar şıklık! 

Dediler. Artık ben Zdenka de 
ğildim. Bu adla tanıdıkları kı~ 
ölmüş yerine Zdenek Kubel 
geçmiştir. Siz de beni böyle gö1 . 
mekle şaşıyorsunuz değil mi? Ha 1 

buki ben, geçen cuınartesind~n 
heri resmen erkeğim. 

- Ya ameliyat? 
- Ehemmiyetsiz, küçük bir iş 
Hiç bir acı duymadım. Hem duy
~am da ne olur? Yeni bir hayat:ı 
~·irmek için buna katlanırım. 

- Demek ki ondan sonra tanı 
erkek olacaksrmz? 

- Evet, zaten geçen ilk bahar. 
danberi erkek olduğumu anlıyor- ' Hındıstandaki ıesıni kı~aietiııi 
dum. Bunun için kadm atletcili - resimde görüyorsunuz. Bu ayın 
ğini bırakmrştım. yirmi beşinde İsmaililer Ağa ha • 

- Bu sporu' bütün bütün bırak. nın elmas jübilesini kutlulayacak• 
ımyacaksımz değil mi? larr için kendisi !ngi1terede 50,000 

_ Hiç hir zaman! Bugün yir- altın, gümüş ve tunç madalya bas
ıni iki yaşındayım, daha bir çok tırımş. Bu madalyalar onu irnh ta
rekorlar kn-a'cağımı umuyoııım. nryan İsmaililer tarafından kapı• 
Şimdi futbola çalışıyorum. Bun - _şa_k_a_p_ış_a_a_Iı_n_a_ca_k_! ----
c:ıan bana bir 3arar gelıniyeceğini mıya sıhhatim müsait olmazsa b~ 
söylediler. llkbaharda asker ola - del vereceğim. 
ca~m. - Evlenmek niyetinde misi -

- Alışmadığınız askerliğin ve- niz '! 
receği yorgunluktan yılmayor mu- -Şey... Bu nazik bir iştir ..• 
sunuz? Ben daba pek gencim ... Yani he-

- Bilakis, asker olmakla ifti- nüı bunu dü~ünınedim. Fakat da· 
har edeceğim. Mamafih bunu yap ha ilerici~ ... Belki! 
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FİLM 
Bir Dilden 
Bir Dile •• 

NASIL 
Sözlendirilir 

? • 
"Ali Baba ve Harun Reıit" fi!. • 

bli ile "Sefiller'' filminin Türkçe 
IÖzlendiriliıindeki kusurlu nokta 
la.rı geçen Cumartesi günkü sayı 
da. çıkan kritik yazımızda belirt· 
tik. Türkçe olarak sözlendirilen 
bu iki filmin gösterilmesi dolayı 
•iyle, filmlerdeki sözlerin bir dil· 
den baıka bir dile nasıl geçtiğin 
ken biraz bahselmeği, f aydalt 
bulduk. Bu arada bazı yıldızlarcı. 
•es verenlere dair de malumat tes 
l>İt ediyoruz. 

Sözlü filmin icat edilmesiyle 
beraber, halli lazım gelen bir me
•cle ortaya çıkıyordu· Bir yıldı:ı 
lngilizce konuşarak bir film ÇE'" 

\tirdi. İngilizce konuşması, İngiliz 
ce bilen seyircileri tatmin ediyor 
gerçi, fakat it bununla bitmiyor. 
Mesela, Almancadan baıka lisan 
bilmiyen seyircileri, pek o kadar 
değil doğrusu! Neden? İngilizce 
•özlü film gösterilirken, yazı ile 
Almanca izahat veriliyor. Kafi 
değil demek? Hayır! Yalnız Al -
inanca bilen seyirciler, bunu ye · 
ter görmüyorlar. istiyorlar ki, ~ıı 
dız Alman ~ ·un! Yıldız 
'.Almanca bilmiyorsa nolacak? B'.: 
it imkansız! Dolayısiyle, bu se -
Yircilere Almanca konuıan yıld1z
l•rın filmlerini tavsiye etmekten 
bl.fka çare yok ! 
· Hayır, bu da olmaz. Bir kere 
leyirci, o lngi1i7ceden başka lisaıı 
bilmiyen yıldıza hayrandır. Onur. 
Almanca konuıması isteğindedir. 
Sonra, itin bir de para kazanm!llt 
cephesi var. Mukavele ile kendi 
•osyetesine bağlı yıldızın hayratı 
ları olan Alman seyircileri kay -
betmek, yahut da bunların sayısı 
azaldığını görmek, bu sosyetenin 
itine gelmez. Şu halde? İngilizce 
filmi Almanca sözlendirmeli. G~· 
ile filmin yıldızı İngilizce konut 
•un, öyle oynasın, ancak filminin 
kendisinin Almanca konutur gih; 
töründüğü nüshaları da yapılsm· 
O yıldızın yerine batka birisi ko
Jıuıturulmak suretiyle! 

Bu eaaım yerine getirilebilm~· 
•i, iti kökünden halletti. Fakat 
1-tbikat ıahaaında ne güçlükler 
Çekildi ve hala da çekiliyor' in 
rilizce konuıan yıldız bir film çe· 
"İrdi, bu film Almanca sözlencl:
l"İfecek, onun yerine başka biri 
konuıturulacak. Bu işin başarıla 
bilmesi için, evvela Almanca ko . 
l'lUtanın .sesinin, İngilizce konu 
tan yıldızın sesine tıpkıtıpkısın:\ 

benzemesi gerek! Böyle birisini 
ele geçirmek hayli yorucu bir ara 
Yıt ve tarayış işidir. Bu ses eşi, ni 
hayet bulundu mu? Oh çok şü 
kür! Şimdi işin daha az güç de 
iil, hatta kat kat daha güç faslınv.. 
•ıra gelmiıtir. Ses benzeyiti. i!~ 
tart ve bundan sonrasına gelince. 
).ı.ldızın ses e§inin onun yerine 
aö:ı: söylerken örneğinin ses ritm~ 
ile hiç inhirafsız uyabilmesi, muh 
~!~f sahnelerde, ruhi halet ifad'! 
rınde alçalış ve yükselişe, ihti -

4?:a:ıa ve durgunluğa, ton deği~ik-

Solda resmini gördüğünüz. Tll Klokkovdur. Tıpkıtıpkısına yıldız l\lagda Şnaydere benziyen Til Klokkov, beş yıldızın sesini tam 
bir uygunlukla taklit edebilmektedir. Bu beş yıldızın sesleri biribirinden farklı olduğu halde, Til K lokkm·, sesini her birine göre de • 
ğiştirebilınektedir ve bu hususta eşsizdir. Til Klokkov, "Kleopatra" filminde Klodet Kol berin, "Dünden kaçış" filminde Sil viya Sidne • 
yin, "Nataşa" filminde casus kadın rolünde Spinellinin, "Şahane Menekşeler,, filminde Rakel Melleri ıı YC bir kaç filmde de Mirna Lo .. 
yun yer"a'e konuşmuştur. Bu konu~ınalarr, Almanca sözlendirilen filmlerdedir. Ortada resmini gördüğünüz, Sonik Raynerdir. Kendisi Vi .. 
yanalı bir aktristir. Alm:mca olarak "İlahi Kadm" ın yerine konuşması duyulurken, Greta Garbo sözsöyl~yor, sanılmaktadır. Muğlili 
ton, derin giilüş, uçarı sualler ve kestirme cevaplar ..... tam bir benzeyiş! Sonik Raynerlc Greta Garbon un sesleri esasen ton karakterleri 
örnek iki sestir. Sağda resmini gördüğiinüz, Trudc Mastur. Annahella ile Lilyan Harveyin yerine Almanca kon~~n Trude Mos, hu iki zıt 
sesi de ayni derecede benimser. lç li Ye dolgun tonlu Annabellanın ve ~olıık soluğa soprano tonlu Lilyan Haryeyin sesleriq.i .. tşte yıldız • 
lara ses veren ses eşlerinden üçü! · ~ l~ 

liğine ne eksik, ne fazla müsa'li 
söz söyliyebilmesi, .... işte bu iş1rı 

ilk faslım takip eden çetin fasıl! 
Sözlerin aslı ve tercümesi, in 

ceden inceye tetkikten geçirilerek 
hazırlanmalıdır. Yapılan tercü -
me, yalnız sözlerdeki mananın 

tercümesi olmakla kalamaz. Sö -
zün aslı ve tercümesi, müddet, ton 
yüksekliği, ton kuvvetliliği ve ton 
karakteri ile eksik fazla, ileri geri 
olmadan beraberlik teminine im · 
kan v'erir tarzda olması sözetile -
rek ortaya konulacaktır. Bu İfin 
de hayli bunaltıcı olduğunu tab • 
min edebilirsiniz! 

Şimdi, yıldızın ıes eti, yukarda 
iıaret ettiğimiz bütün lüzumlu 
ıeyleri gözden ve sözden kaçır -
madan yıldızın yerine konuşacak
tır· Daha evvel, terletici bir imti 
han mahiyetinde olarak, birçok 
pruva safhası geçirilir. Birçok 

olarak göze görünür. Yıldızın ses 
eşi, itilir, bakar, ezberler, muka 
yese yapar, İngilizce sözle Alman 
ca sözü ayni zamanda tekrarl~:r. 

Tam numara alıncaya kadar! 
Burada 1unu da not edelim, ki 

makinede boyuna yürüyen ferit 
üzerinde seçilen yazılar, adeta hir 
nota gib' itaretlidir. Kelimeler, ton 
halleri ve ritm, gelip geçen ıeraitte 
iıaretlenmit olarak, yıldızın se1 
eşinin mana, telaffuz ve ses ahen
si b't!'imaeme• ne rel!berlik ,aid 
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• S E S · ı 
Verenler! 

defa ikmale kalmak suretiyle ni-. . . ~:::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: == ::::::~· ha yet muvaffakıyetle atlatılabılen "~::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::· 

imtihan yeri, stüdyonun karanlık 
bir odasıdır. Teknik, bu iti nisb~
ten kolayla,tırmağa yarayıcı bi!' 
ilet vücuda getirmittir. Bu bi·· 
makinedir, üzerinde dar ve u 
zunca bir delik bulunur, kağıttan 
bir 1erit, bir rolfilm gibi döner ve 
kar§ıdaki perdecik üzerinde gÖs· 
terilen filmdeki konuımaların 
tercümesi, bu terit üzerinde, da 
kika şöyle dursun, saniye şaşm!l 
dan belirir, bir taraftan konutma
lar İngilizce olarak kulağa akse -
derken, bir taraftan da Almanca 

bir rol, bir nevi nota rolü oynar. 
Ve talebe, tam ehliyet edindiğin' 
gösterinceye değin hem bu notam 
sı §erit tekrar tekrar döner, hem 
perdeye akseden film ! 

Yıldızın ses eti, artist olduğu 
gibi artist olmıyabilir de! Es:u 
metıuliyeti ne olursa olsun, per -
dedeki yıldıza kendi sesini verir
ken, mutlaka onu taklit edecektir. 
Yani kendisi perdede görünmedi 
ği halde, görünen gibi hareketle· 
necek, o derecede muvaffak oym~ 

yamasa bile, gene yapabildiği ka 
dar l'ol yapacaktır. Ancak, bütün 
sahnelerde kendi gündelik kıy:ı
f eti ile ve dekorsuz olarak! Gü • 
neti ve yağmuru, balo salonuna 
ve tavan arasını sadece tasavvur, 
sırmalı üniformayı yahut da lüks 
akıam tuvaletini sadece tahayyül 
edecektir. Karanlık ve kupkuru 
bir odada, tasavvur ve tahayyü1 
le muhit, giyinit v. •· teminine ça
lı§acaktır. Perdedeki yıldız, ne 
bahtlı ve onun see eti, ne talihsiz, 
değil mi? 

ilk zamanlarda, yıldızlara se' 
verenlerin üstelik rol yapı§ külfe
tine katlanmaları icap etmiyordu. 
Sonra sonra, öyle ayak üstü dun1p 
da mümeyiz kartısında talebe gi 
bi söz söylemenin, sesi sanat he
yecanından mahrum bıraktığı an
la§ıldı, ıeı etlerinin rol yapıtla 
sözünü söyledik!eri muhtelif ruhi 
haletlerin heyecanım ifade etme 
]eri için bu esasın tatbikine giri -
şildi. Böylelikle sesin mekaniklik. 
ten kurtarılmasına çalışıldı. Şim 
di tatbik edilen usul, umumiyetl<! 
bu metoddur ! 

Sokak elbisesiyle, tuvaletsiz ve 
ışıksız uğratmak! Ağlamak, gül -
mek, fakat bir ıaniyeden daha az 
bir an için bile eksik, fazla bir ıey 
yapmamak! Bu, mefekkat çek 
mektir, sinirleri yıpratmaktır. An 
cak, buna mukabil, batarıklı o -
lanlar çok para alırlar. Hele pek 
tanınmıt yıldızlara ses benzerliği 
bulunanlar, külliyetli para kaza . 

nırlar. Bunlar, kendi salı•bt.nnda 
itibardadırlar, gözdedirler ! 

Bu bahae dair, bir fikir Yerelri• 
lecek derecede malumat aırala· 
dık. Buraya değin yazılanlara ek 
olarak, resimlerin altındaki izah· 
ların da tamamlayıcı ~IGmaı 

mahiyetinde sözden geçirilmesi . 
ne iıaret ederken, bir noktaya da
ha sarahat verelim. Bir dilden 
batka bir dile söz çevirit itini, y:.ı
karıdanberi tek bir s~ ~~~n VA 

ziyetini göz önüne,,.,ıe~~~' an 
Iathk. Bu, bahsi lüzumund:ın faz
la dallandırıp budaklandıraral' 
karıtıkhğa uğratmamak içindi. 
Bir filmin en çok sahne!erinde 
hlrden, hatta, ikiden fazla kimse· 
lcrin konufması itibariyle, filmin 
bir yıldızının sesle yerini tuan, 
tabii !ahnelcrden bir çoğunda 
muhtelif yıldızların sea eıleriyle 
kartılaşıyor. Yalnız söy?üyor, iki 
veya üç kiıilik konuşmalarda 9ÖJ· 
]üyor, kalabalık sahnelerde ıÖJ • 
lüyor. HülP.sa, bir film sözlendi• 
rilirken, mı•htelif ses etlerinin bir 
arada ağız açıp kapatmaları ,,. 
p ardede görünmeden rol yapma -
ları da, bu itin en esaslı cephele
rinden biri ! iş, tek aes etinin vad• 
yeti kavramasiyle aağlama bal • 
lanamıyor. Üstelik bafkalarlilm 
da vaziyeti kavramalan ve hepsi
nin biribirleriyle anlatmaları, a't!ıı 
moni ·kurmaları lazım. Akai tak .: 
dirde falso hazırdır ve curcuDll 
havası, eldebir. lıin bu cephai ff. 
kesenkes böyledir! 

Solda gördüğiinüz resimde, dört kadın Ye bir erkek var. Bunlar, bir filmin dilden dile sözlendirilişi sırasında biribirlerile konuşuyor
lar. Stüdyodaki odada, perdedekt bir ziyafet sahnesinde konu~u!anlarr, gülüşleri, bağmşlan iskemle çekilişlerinin tıkırtılarına varınca. 
ya kadar, tekrarlıyorlar. Ortada gördüğünüz resimde, esas yazıda tarif ettiğimiz alet şekilleniyor. Bu alet, perdede görülen sahnede 
konuşulanları, yıldıza ses ,·erecek olan ses eşi için kağıttan şerit üzerinde adeta bir nota gibi izah ediyor. Radyo makinesini andıran bu 
aletin, sinkronizc işinde rolii mühimdir. Sağda gördüğünüz resimde, bir kadınla bir erkek konuşurlarken, çömelen erkek mikrofon tg • 
ttıyor. Sesin yakından veya uzaktan aksetmesini gözetmek, mikrofonlu erkeğin işidir. Sırasına göre, yakınlaşır, sırasına göre de uzak .. 
la~ır. Konuşanların ilel'i gelip gel'i gitmeleri icap etmez. t~te yrldrzlara ses Ycrenleıin çah~ına göriiniişlennden iiçü ! 



Me~~ol ~ir atlı 
Şehrin haricinde yolculara pckf 

elverişli bir sığmak olan "Büyük 
Kral oteli,, o gün, pek güzel bir 
iş yapmıştı. Versaya gitmekte o -
lanBronsvik dükası yol üzerinrle 
olan bu otele uğramrştr. Mutbak
ta bugüne kadar görülmemiş bir 
faaliyet başlamış, Düh'ilıı adam -
ları büyük bir iştaha ile yemiş, 
içmişlerdi. Yalnız küçük bir mü
nasebetsizlik oldu. Dük hazretle
ri, otelcinin pek sevdiği bir hiz • 
metçiyi, J erar'1 dövmüştü. Amma 
paranın hatırı için otelci Jan, bu 
küçük meseleye ehemmiyet vere
cek değildi. Az para mr almıştı. 
Altmlarr, gümüşleri birer birer sa
yıyordu. Hepsi tamam beş yüz Ji
ra 1 J an baba saymasını bir türlü 
bitiremiyor, bu güzelim maden -
cikleri bir dnha, bir daha elinden 
geçirmek için, hazan şaşınyor, ha
zan kızma bir şey söyliyerek ye _ 
ııiden başhyordu. 

Otelde herkes uyumuştu. Yal
nız kızı Pokölin ayak-ta idi. Dü -
kün adamlarının alt üst ettikleri 
oteli intizamına koymak için ba
basma yardrm etmişti. Henüz on 
yedi yaşında, pek güzel, pek se -
vimli bir kızdr. Jan baba baktık
ça g-Jlümser, böyle bir kızı pek 
pahalıya satacağını düşünerek i -
çindıen söylenirdi. Bn kadar güzel 
bir krzr nişanlamak için pek ağır 
davranacak, elini öpene, önünde 
tesbih böceği gibi büzüle büzüle 
yah'arrp yakaı·ana verecekti. Bu 
adam da şüphesiz yüksek bir tnev 
ki !-ıahibi olacaktr. 

Paralarım ~aşıra ~aşıra sayar
ken bunları düşiinüyordu. Dışa!' -
da berrak bir ay ışrğı vardır. Yetiş
miş, sararmış başaklar görünmez 
yerlere kadar uzanan tarlaların 

üı:erincte altm kiilçecikleri gibi 
p:trlryordu. Gecenin se~izliğini 
boza~ak hafif bir esinti bile yok
tu. Kırların bu ölüm uykusu için
de birdenbire, uzaktan gelen nal 
~eı::leri işitildi. Bu kadar geç bir 
vakit hangi atlı yolda kalmrş ola
bilirdi? Bunda şüphe edilecek bir 
şey yoktu. Nal sesleri gittikçe ya
kınlaşıyordu. Jan baba paralarını 
~·ıymaktan bir dakika için vazgeç_ 
ti., Kulak kabarttı. Seslerin otele 
dıoğru geldiğini anlanuştr. Telaşla 
paralarını topluyor, her cins mg -

deni ayrı keselere koyuyordu. Bu 
sırada sesler pek yakmda durdu. 
Otelin kapısı ~alındı? Jan kese -
lcri hemen önlüğünün cebine atı
Yerdi. Kalbi çarpryordu. Amma 
korkudan değil, şaşkınlıktan. Bu 
kadar geç kalmrş olan atlı kim o
labilirdi? 

Otelin kapısına biribiri ardı sr
ra yumruklar iniyor, 

- Hey, a~sanrza ! Öldünüz 
mü, ne oldu? 

Se~leri işitiliyordu. Otelci koş
tu: 

-Kim o? 
Diye bağırdı. DJ§arrdan bir ce· 

Yap geldi: 
- Kim olacak? Bir asilzade! 

Açsana, ~ytanürrecimin otelcisi! 
Kapı açıldr. Ayın bol ışığı al • 

tında başına geniş bir fötr şapka 
geçirmiş, geni§ ve tuhaf bir man
toya sarılmış, elinde hala kılrcınm 
lmbzesini tutan iri yarı bir adam 
göründü. Eşiğe ayağım basarak: 

Fransızcadan 

Bu iri yarı, şeytana benziyen 
adam, atının yularını kapının ko· 
luna bağladıktan sonra içeriye 
gird~. Pakölin bu atlryı, pencere· 
den seyrediyordu. Onun içeriye 

19 haberler. 19,15 Vokal musiki. (plak) 
20 Viyolonsel 11010. Piyano refakatile. 
20,30 11tildyo caz, tango ve orkestra. 
grupları. 21.35 son haberler. Saat 22 
den ıonra Anadolu ajansının gazetele
re mahsus havadis servisi verilecektir. 

girdiğini görünce, pencereyi ka - ..-----...... ---.---..... 
padı, aşağıya indi. Otelcinin cam 
sıkılmr~tı. Böyle geç vakitte ge -

1 len bu adam hiç de hoşuna gitmi· 
yordu. Hele belinden aşağıya sar
kan uzun kılrcr, pek hayrrlı birşey 
olmıyacaktr. Bununla beraber, va
zifesini yapmış olmak için sordu: 

- Efendimiz bir şey içmek is· 
terler mi? 

Takvim 
Gün dotuıu 
Gün batıııı 
Sabah namazı 
öğle namuı 

lkJndl namazı 
Akoam namazı 
Yataı namaı.ı 

1maa.k 
Y'ılın geçen gtlnleı1 

Sah Çarpmba 
7 II. Ka.n 8 II. KAnun 

12 Şevval 13 Şevval 

726 7,26 
16 Stı 16 57 
6,15 6tn 

1220 12 21 
14.43 14.4'2 
16,56 16 57 
1834 18,35 
5 39 539 

7 8 

Bir sandalyaya oturmuş olan .--~·--------------ı 
asilzade bunu işitmemiş gibi idi. 

Yılın k&lan gtınleri 359 358 

Yalnız dudakları arasında uza -
nan sessiz sedasız bir gülüş var -

BORSA 
-- 6 - 1 - 936 

dr. Jan babanın cam daha ÇOk Sı- dlaıtJ&ıomcla .)'delJı ııar"W ulıı.nlaı, nu 

kıldı. Gene sordu: rtode muamele ıörenlerdlt. Hakıunlar -
12 kapanı' cat11 tlyaUarıda. 

- Emriniz, efendimiz:! ----- nukut 
Atlı başını kaldırdı. Gözlerini I • l.ondra 1120. _ • vıyanı ~4 _ ı 

onun gözlerine d~kerek ~ • NeYyoo ns. - • Mt'.lrtd 
1 • Parls 167. - • Berllu 

11 -

- Söyle bakayım, Bronsvik • Mllho 110. - • Varson 
dükü buraya uğradı mı? • Brilbe 84. - • Budtpe5cı· 

H,-
25 -

E f d• • ~ d l • Atına 1:4 - • Blikre' - vet, e en ımız, ugra ı a.r. • CC"Dew ~ 14 ·- • Belgrad 
ı:.. -

- Adamlarile birlikte yemek • Sotya !b, - ~ Yotohama ss. -
yedi mi? * Aınımda , s:•. - * Altıo 943 - 1 

• Praı 96 - * Mecidiye 53, - 1 
- Evet, efendimiz! • Sto•holm 8':!, •• • Rantnor !35 - 1 
- Öyle mi? Çok güzel! Sökül •---- Çeki-ar ----

bakalım paraları! l • Londra 619.t!' • Stokhtrrı :>. 143• 1 

_ Ne? Paralan mı? • NeYyor· o.1ıns • Vlyar. u31~ 
' • Parls 2.06 • Mıdrld 5.8 l 

- Anlıyamadın mr, sersem? * Mlltno o.s1 • ııerıın t,9H6 

paraları diyorum. • Brilkse 4.7~10 • Vırşon u1so 
• Atlna. s.ı 7075 t Btıthpeşır 4,:'13ıO 

Bende para ne gezer? I • cenevrr ı.4~58 • Bükres 108,osw 

- Yaklaş bakayrm. • Soly• 154,74~7 • Beıırad :l!l.OU' 
, 

1 
• Aııııtcrdırrı C.11~4 * Yokoh&mı t.775 

Zavalh Jan baba, elı ayağı tit- • rrıı 19.~o~ • Moskov.a 109.1.so 

riyerek bu iri yarı şeytanın yam- •~-.-...""'! E 5 H A M --
na geldi. Alışmış olduğunu gös .. 
teren bir el çabuklumle otelcinin 
cebine elini sokup keseleri çıkar. 
dı. Bu sırada hafif bir gürültü ol
muştu. Asilzade başını çevirid. 
Gözleri, merdivenden inmekte er 
lan Pakölinin gözlerile karşılaş· 

ı, Bıukn 9.60 - Tramvay 9.-
•A1adohı :ııı. tl\ • Çlpı~nto ~~ ıo.s~ 

Reji 2 l~ Orıyoo 0~'· 
$1r. llıyrtvr 15.- ~ark Oe!. 

·•Merkez Bankası to ~o Balya 
u. sıcorb -.oo ~ark m. ecu -.-
Bomootl 8, feTeroo -.-

'-istikrazlar - tahvmer-
1
• tH:ıTllrk Ror.l !l.cO Elektrik -. -

tı. Herif hemen yerinden kalktı. • ıı 2:1,SJ~ rramn, 31,70 

Bir elinde tabancası, bir elinde • . ,. ili 2:\.5.'I Rıhcı m \ 1 -

J b b k 1 • ld ~ h l latlkrl&tDıblll 1 99 - * Anadolu 1 43 !10 
an a anın ·ese en O \lgu a" Ereni tıtllı:rrn 9~.- • Anadolu il 43,80 

de kıza doğru yürümiye başladı. 1918 A M ıo. Aııadoıo ııı ı.•o 1 

Uzun kılıcı da yerlere sürtüyor _ • Sıvas·Erzorıım 9ç, \lünımH A "'"·Q' 
du.Otelcinin kalbi, göğsünü delip ı.-------------. 
çıkacak gibi çarpıyordu. Fakat, Zahire satışı 
o, paraları kemerine yerleştirerek 11---------------11 
kızın önünde büyük bir reve • 

istanbul ticaret ve uıhlre borsasında dUn 
muamele cören (kilo) maddeler: 

Nev'i: 

Buiday (Yumuşak) 
,, (Sert) 
,, (Kızılca) 

Arpa ( Yemlilc) 
Çavdar 
Fındık (iç) 
Tiftik (mal) 

Kş. P. Kş. P. 
En az En çok 

7,24 s,to 
6,35 7,2 

7,5 7,7 
5,5 S,8 

5,16 5,18 
56,30 
S,10 10,8 

rans ya ptr, sonra elinden tutp Ea
lomm ortasına getird~. Genç kı • 
zm gözleri kararmıştı. Tabanca
yr, kılıcı, babasının telaşlı gözle
rini, hiç bir şeyi görmiyordu. O • 
nun gördüğü, bu adamın parlak 
gözleri, inci gibi dişleri, kara saç
larr, güınUş mahmuzla süslenmiş 1 
parlak çizmeleri idi. =----------------' 

Bu meçhül atlr kızın yanakla. -.---------~-
rr üzerine birer öpücük kondur • J KONGRELER 1 
duktan sonra, tabancasını otelci • _._ ___ ..... ._ ____ -=--
ye doğru tutarak geri geri kapıya 
kadar gitti ve ani bir hareketle 
dışarıya çıkıp kapıyı kapadrı. 

Hızlr hızlı giden atın nal sesle
ri işitiliyordu. 

Otelci çıldrnmş gibiydi. 
- Çaldı, çaldı, hütün parala· 

rrmı çaldr. 
Diye bağınrken, kr.zı: 

- Baba, ne yapıyorsun? Böyle 
bir asilzade için bu sözleri nasıl 

Galfttasarayhlar Cemiyetinden: 

5-1-936 pazar günii yap:1acağı i
tan edilmit olan yıllık kongremiz. ek· 
aeriyet hasıl olmadığından yapılmamış· 

tır. Nizamnamcmizin bu baptaki saraha· 

tine binaen mezkur kongrenin 12-1-
936 pazar ıUnil saat 14 te yapılmaın ka 
rartaıtınlmııtır. Azalarımızm tayin edi
len ıün ve saatte cemiyet mcrkezinr 
gelmelerini bilhassa rica ederiz. 

Umum mütekaidini askeriye cemiye• 
söylüyorsun? ti baıkanbiından: 

- Hırsız vaaaar ... Hırsız vaa-
aar! .... 

Jan baba avazı çıktığı kadar ba 
ğırıyor, yumruğunu kapıya doğnı 

sallıyordu. Krzr Pakölin artık bun - Ulan, terbiyesiz herif1 beni 
ne diye bu kadar beklettin? 

Diye bağırdt. Otelci yerlere ka_ 
dnr fl!fierek: 

- Efendimiz, suçumu bağış -
tayın, yatmıştım da .. , 

larr işitmiyordu. On yed4 yaşındaki 
kalbinin tatlr tatlı çarpttğını duya 
duya pek uzaklardan gelen nal 
sesleri arasında sonsuz bir rüya • 
ya dalmıştı .... 

Cemiyetimizin ıenclik kongresi 26 
2 ci k&nun 936 tarihine müsadif pazar 
günü saat 13 te Şchzadebaşı - Vez -
necilerde umumi merkezde toplanacak
tır. Cemiyette kayıth olan ve temel ya
sanın 18 inci maddesi mucibince son 
sene aidatını dahi tesviye etmiş bulu
nan azanm duh1Jl varakalariyle birlik· 
te zikrolunan saatte te§rifleri rica olu-

nur. ı 

Yazan: A. C. 

Sadi tekrar iğildi, bardağı kald1r
dı ve bütün kuvvetile gene yere 
!rrlattr. Bardak krrrlmadr. Barda 
ğm üstüne bastı, ontı çiğnedi, bey 
hude ! Bardak kırılmadr.c. 

Samime şarap şişesinin boşal
dığım görerek üzüldü. Saatlerden 
beri hissettiği susuzluğu gidermek 
için yalnız kocasının bardağında 
geri kalan artrk şaraptan başka 
birşey yoktu. Harareti o dereceyi 
bulmuştu ki kadın artık dayana-
madr, her ne olursa olsun diyerek 
hararetini teskin etmek üzere ile 
riledi: 

- "Kalan şu şarabı bana ver 
de içeyim r,, diye bağırdı. 

Samime, üç erkeğin ancak o 
anda kendisinin odada olduğunu 
farkettiklerini anladı. 

Uç erkek tekrar masanın etı a. 
fma oturdular, dirseklerini masa
ya dayadılar ve meydan okuyucu 
bir tavrrla Samimeye baktılar. 

Kadın, kendri.sini küçük düşü 
rerek bardağr yerden kaldırdr ve 
dudaklarına götürdü. Jçindeki ~a 
rabı içmek için bardağı iğdi. Bu 
iş sanki bir ebediyet kadar uzun 
sürdü. Nihayet, tam şarabın du • 
daklarım ı&latacağr anda birisi 
bir vuruşta bardağı Saınimenin 
elinden yere düşürttü. Bardak bin 
parçaya ayrıldr. Halının üzerin · 
de yavaş yavaş akan iğrenç bir 
yalak hasıl oldu. 

Bu aralık birdenbire boy pey
da oluverdi. Oğlanın gözleri par. 
hyordu, zafer bende de111ek isti 
yordu, gfü-: kamaştıracak kadar 
güzel görünüyordu. Ferit Sami -
ıneye hiddetle: · 

- "Burada içmeyiniz!,, diye 
bağırdı, kadmı ellerinden çeke • 
rek götürmeğe başladı. 

Samime, korku ve endişe için 
de üç erkeğe baktı. Bunlar hiç al
dırmadılar. Başlarını iğerek ön]e. 
rine baktılar. 

Samime kendisini birden bire 
başka bir odada gördü. O odada 
oğlanla beraber yalnız kalmıştı. 
Ferit çn1lçıplak soyunmuştu. Boy: 

- "!şte buradan içiniz!,, d i -
yerek Samimeye dudaklanüı u • 
zattı: 

• - "Bana sen diye de hitab e 
debilirsin.,, sözlerini de ilave etti. 

Samime gözlerini kapadıı, bo
yun dudaklarını öptü. Son derece
de susamış, hararetten ölmek de 
recesine g-elmiş bir insanın göste
rebileceği vahşiyane, hayvanca 
bir istek, müthiş bir hırsla öptü. 
Damarlarındaki kanın vapur ka
zanmdaki su gibi f rkH' frkır k~1y 
nadığını hissetti, başı döndu. 

Kadın, kulağına aşıkane s.3zler 
saadet verici, rikkat u~1andırıcı, 
göklere çıkartıcı kelimeler fısıl -
dandığmı işitir gibi oluyordu. 

Ferit: 
- "Bana baksana!,, dedi. 
Saadetin en yüksek mertebPsi 

anında harika denilecek katlar 
güzel görülen çocuğuna bakm'.lk 
zevki, bunu men'e çalışan ihtar 
edici h-ıvaya üstün geldi. 

Samime gözlerini açtı ve u -
yandı. 

Yorgun ve perişandr. 
Ka dm geniş bir nefes alarak : 
- "Geçirdiğim buhran mes'ud 

hir uyanışla bitecek galiba!,, de 
<.:i. Hemen gene gözlerini kapadı.. 

Kapı vuruldu. 
Samime ürktü. Derin uykuda 

iken kapının önündeki ttkrrdıdan 
birdenbire uyanma&ı aklım başın-

başı ağrıyordu. Akşam olduğun ~ 

dıan odanın içerisi kararmağa 
başlamıştı. 

Kapı tekrar vuruldu. Samime: 
-"Kim o?,, diye sordu.·" •1 • l 
Hizmetçi kızın sesi işitildi~·· i 
- "Sizin için bir mektup var, 

hanımefendi.,, ' 
Samime, yorgunluktan y.nvaş 

yavaş yat.ağından kalktı, ayakla' 
rmı terliklerin içine kaydırdı, ·ar
kasına kimonosunu giydi ve kap;
yı açtı. Hizmetçi kıız: · 

- " Affedersiniz, rahatsız Pt' 
tim. Mektup zaıimm t1zerindc 
'aceledir,, diye yazılı -0lduğu ·iç1n 
kapıcı, hanımefendiyi uyandır·da 

ver diye tenbih etti. 
Ben de kapıyı vurarak uyan"., 

drrmağa mecbur oldum.,; · ı 
Samime: ... ~n 

- "Teşekkür eaerim:,,· dedi ve 
mektubu aldı. 

Hizmetçi kız garib bir bakışJa 
kendisini yukandan aşağı süz • 
müş miydi? Yoksa Samimeye 'ini 
öyle gelmişti? Hizmetçi Samime· 
ye; 

- "Hanımefendi bugün oda
dan hiç çrkmadınr.ı, yemek de ye• 
mediniz, Acaba rahatsız mrsmıı? 
Bir şey istemiyor musunuz 7 diye 
sorunca Samime: · 

- "Bir şey istersem çağırır -. 
drm.,, dedi ve kapryr kapadr. 

Yavaş yavaş yatağına gitt1, kj .. 
monosunu ve terliklerini çıka'rrlı, 
yattr. tki giindenbeıi uykusuz Jta .. 
Jan, pek yorgun düşen vüctrllii 
hakkını istiyor ve Samimevi zor' 
la atağa sevkediyordu. ttıİlar:ı~ı, 
bacakları kendisine liur§un ğtpi 
ağır geliyordu. , "· · 

Samih1e mekiubu açınağa CP .. 

saret edemedi. Evvela akşaınin 
yarı karanlığında zarfın üzeritı .. 
deki yazıyı okumağa çabştı. oku· 
yamadı. Esasen gerek zarfın üze 
rinde gerekse iı:-inde yazılr olan 
şeyler Samiıneyi katiyen aiakaC:·M 
etmiyordu. Kim:n tarafından gföı 
derildiğini biran öi1Temneğe kur· 
şı tamamile Iakayitti. . 

A~zmrn içi z2hir gibi acıydr. 
Berbat hir lplde idi. Bütün ~n 
rahat bir uvku uyuyamamış, kaç 
defa u:vkudan uya.nml§ ,·eya .ı.ı • 
yandmlmı~tı. Onun içjn pek ger .. 
gin o~an aı::abmı bir türlü t~sk.in 
ec~emiyor, tam manas'le bir uy -
kuya dalamıyor, yalnız dalgın bir 
halde yattyorciu. · 

Samime, elini uzatarak komo· 
din üzerindeki küçük elektrik lam 
basrnr vaktr. O kilelik lamhamn 
nbajfö Ü altından yo;ganm üstüne 
kırılJtıı yuvarlak bir gölge a~et
ti. Qrlanın i<:erisi gene karanlıktı. 
Aonba sa:ıt k~~tı? Gene elini uz;ı• 
ta ·a.k komorlin üzerinde durarı 
kol saatine bal~tı. Şaat on ikiyi 
gös~eriyordu. Kurma ,ıı unntt11 · 
ğundan durınu~tu. Eaı~ime. kel}J1i 
kendine saatin kaç o fa bileeeJtine 
Jıesab etti. Ortalığın k~ranlı~rra 
bakarak sekiz, sekiz btwİ.ık olma" 
lı dedi. - ~ 

Demek ki beş altı saat kadar u
yum u~tu. Fakat bu uyku ·cHnJen' 
dirici bir uyku değildi Bir .aralılC 
sevinçle uyanmış olduğunu llatır
ladı. O uyanış otel boylannd~J' 
Feridi rüyasında gördüği.\ zaman
ki uyanıştı. Rüyasında ya*dığı 
şeyler nerede kalmıştı? Samime 
onlarr hatırlamaktan da artı}{ '6)t 
zevk almadı. Herşey bo~. heJ:Ş.e)' 
beyhude idi. 



-
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Yemekleri ve yemek ye- Ayı ininden Ras Destanın kuvvetleri 
nasıl çıkarılır? } , •• •• ' 

nıe tarzını ıslah etmeliyiz lıtanbulavcılarırunMarmara- Do o ya yuruyor. 
nın Anndolu aahillerindeki or 

Odnrari7et gazetesinde bugün-1 
'-de 'yemek hususiyle alakadar 
~k kimselerin ba§la büyük 
fünnutik üstadı Bay Selim Sn rı 
Tarcan olduğu halde mühim yaı.ı-1 
larnu ve fikirlerini dikkatle oku-

' 10ruz. Çok güzel düşünüyorlar ve 
l>İzde yemeklerin pişirilmesi l'ar· 
ım. itiraz ediyorlar. TürkiyeJe 
h~r fey yeniletti, lakin yemek .,1. 
•inne ıene eskisi gibi kartf ık ve 
•irr devam ediyor. diyorlar. Fil 
lı-'dka tark yemek pişirme tarzı 
henı hafif, ve hem ağırdır. Zira 
talça., kıyma, yağ ve tuz ile ye • 
~kler bir halita haline girer. Ba 
~ı et yemeklerimi.ı çok ağırdır, 

hunlar yagda kızartılarak yapılır. 
liele yemekte kuHanılan kıyma. 
haınrt et kurularıdır. Hem de ba
Yat bir surette aylarla dudurtulur, 
lfita yemeklere çeşni verirmi~ . 
~ten kıymalık hariçte kıydırıl.ın 
•tler göz önünde çektirilmezse 
1ta.plarm ıinir ve yenmez etle\ 
~yaıı hüliaasrdır. 

Yemeklerimize yağ koymak 
bir faciadır. Zaten saf yağ bul -
llıak bir meseledir· Sonra halliı · 
lllt& yediği yağları çok değiımış 
bir halde her sefer ayrı ayrı teda
rik eder. Bu yağı da fakir sınıf e
'-'en yemeklere az kor ve iyi 
cinsten alamaz. Vaktı hali yeriıı: 
de olanlar iyi yağ bulunca nisbet
•jz yağ kullanırlar. Birçok hassas 
1rtiiieler yağ cinsinin iyi olmam1'.· 
•ı ve bunun çok kullanılma11 ha · 
•bljJe aplili liiaeCler ve çabuk 

bozulur. Lokantaiann iyiliği bile 
hu yai ile anlaşılır. Mide bozan 
lokantalar ne kadar lükı de olsa· 
••r revac bulamazlar. Ekseri Io -
lca.ntalann ya'ğ kullanma keyfi -
Yetleri bir faciadır. 

Et yemekleri daha' hafif ıskara 
\' .. lıatlama olacaklarına daima 
•, 3İnedir. Sebze yemeklerimiı 
~"nıpaya nispeten daha güzel pi 
· tiribnektedir. Lakin kıyına ve y.ığ 
fa.la konur. Evlerimizde ağır tat
lılar nadiren piter. Kompostolara 
da&a ıık tesadüf ediyoruz. Ham<Jr 
İtlen çok yapılır. Börekler ve yuf
IQ. itleri ekseri çok ağır olur. 

SOnra böyle ağır yemekleri biz· 
ele az yemek de mutad değildir. 
4'2: miktarda yenmesinde bir mah. 
Zlır olmadıiı zamanlarda bunun 
Çak alınması bir takım rahatsız 
lııtıan. ağırlıkları, barsak tefev
l'iitleri, gaz ve bunun kalbe taz:vi . 
ki'ıibi bir takmt arızalar .görülü,.. 
~flıek bizde hamur itleri de çok 
1Qfi9timale uğramıttır. 

Yemeklerimizin pitme tarzla 
"tın deiiıtirmeli ve çok yağlı, çok 
~ ve baharlı olmamasına dik-

t etmeliyiz. Hamuı itleri u 
~eıaıneli ve et yemekleri daha zi
hde batlama ve ıskara olmahdır. 
d Bizde evlerde btıy~t yemek i · 
eti de çoktur. Yemekler kokma · 

bltt diye yenmediği her gün onla 
1'! b ka Ynabp berbad ederler. Lo 
~ar'?" bazıları da böyledir. 

Pılivı bugünkü dolmaya, 
Ja-•~ k"'f 
-. &Ullı) o teye korlar. Bayat ve· 
~~ uzviyet için kokmut ye • 
twı,lde, kadar muzirdir. 

k . . 
ti lil e!fıyet yalnız bundan ibaret 
.:_.:ır. Bizde .dikkat olunacak 
~ Mr nokta vardır. Bis yemek 
h~ tarzını ıalah etmeliyiz. Biz 
~•r Yemek saatlerine dikkat 

:r. 'V emek yemek ev kadın· 

Dr. A. Süheyl Unver 
larımızca ve çoğumuza göre fuzu. 
li bir külfettir. Bunu o kadar fena 
yaparız ki, bir evde ~emek ye · 
mek azab olur. lıtiha he oturan • 
larm i§tihası kapanır. insan bu 
vukuf suzlukta.n sinirlenir. Mektep 
çocukları hocalarından adabı mu· 
aşerete dair misaller öğrenerek !'· 

ve gelirler ve evde bunlardan bah· 
sederler. Derhal çocuğun yüzüne 
sen de alafrangalık mı taslıyor . 
sun, diye hağınrlar. Çocuğun r:~ 

hu bundan üzülerek susar. Avru· 
paya biıgenç gider, gaHr yemek· 
ler ve onların insan gibi yenmesi 
tarzlarmı söyler, gülerler, Avnı · 
pahk taslıyor, derler ve evinde 
büyükleri makamına geçinceye 
kadar bu keımeke1 devam ede! 
ve artık Avrupada herkes evinde 
zevk ve saadet duyarken eski k5· 
tü itiyatlar onun evine karşı mu -
habbet ve merbutiyeti sarsar. 

manlarda dört yüz kiloluk bir ayı 1 K ı Haç Başkanı bombardı.: 
vurmaları birçok kimselerin itti· sveç iZi 
hasını uyandırmııtır. Öyle anlatı· manın netice' erini an~atıyor 
hyor ki, yavaş yavaş ayı avı mo 
daH başlıyacak. 

Ayıyı vurmak zordur. Fakat 
mesele bu hayvanı ininden çıkaı · 
maktır. Çünkü bunun için bir a · 
damın çırıl çıplak soyunması ,ve \ 
ayının inine girmesi lazımdır. 

Halk arasında "Ayıyı ininden 
çıkardı,, diye bir söz vardır· Bakı, 
nız avcılar ayıyı ininden nası) çı· 
kanrlarmıı: ' 

Ayıyı bulmak için iptida avcı· 
lar izini ketf ederler. Bu da ya 
terslediği yerden belli olur, yahut 
kar üzerinde ayak izlerinden. Ayı .., .., 
nın izi takip edilerek inine kadar ~~~ ~ , :5{'~ 
varılır. Avcıların bir kısmı ayı i · ' 'J~, ı.ttJM:{";· f• ~-~ 
ninden çıkarken vurabilecekleıi Aussi ülkeıi Raıı Umclue (peleri.r.Zi) ile General Nasibu (ünilormafı) 
bir yerde pusu kurar. içlerinden ltalyanlarclan zapteclüen •' anklan tetkik ecliyorlar. 

b!r tan~i çı~l çıpl~ soyunur· Oı Roma, 6 (A.A.) _ ltalyanla· ı yan uçakları tarafından bombar-
tunde bır gomlek bıle bırakma rı~ Doğu Afrikasında 1935 senes] ' dıman edilmesi neticesinde yara• 

Bir sofra batında oturup ben.
ber yemek yemek zevki evlerimi
ze pek az girmiıtir· Eski Türk ka
dını yeni yetiıen kızlarımız müs 
teına çok az görgülüdür. Eıki 

kadınlar yeni görgülere ve ev in· 
tızamına da isyan ederler. Onun 
için aile geçimsizliklerinin sebebi 
de budur. 

~~ f~rttır. Çıplak adam ayınlm zarfındaki kayıplan 390 maktu• !ananlardan bazıları da dün öl • 
ınıne gırer. Ayının yanma :_akh a· ile on dört kayıp ve itçiler arasın müı olduklarından bu bombardı 
ıır. Ayı çıplak adamdan asla 0 t- d k h t ık ·· ·· d man yu'"zu"nden ölenlerin miktarı . • • . . a aza ve as a ı yuzun en vu-
lanmaz. Ondan tıluınır, ığyakrenlır. kua gelmit olan 259 telefata baliğ hali hazırda elliye baliğ olmuş.tu ... 
Çıplak adam ayıya o kadar a 1 tu 86 b•t ·ı b•t kı',11 Seyyar sıl1hı·ye heyeti, •imdi çalı 

ki .. d" t·· 1 · il o mut r· za ı ı e za 1 ve L- ,. 
ftr 'vucu u ayının uy enne ~e- h "f h b 1 d 1 ~ k 1 kt d 

d O k
. ek" • B. ve efrat mu telı mu are e er e çrrpı ara ııgınara ça ı~ma a ır .. 

mu e er· va ıt ayı ç ınır. ır ı f im 1 d B ka l ı Cerrahiye ait aletler eksilmi• ol .. k d ç I k d b te e o Uf ar ır. u ra m ara s-
aç a ım atar. ıp a a am u yerli askerler arasında vukiıa ge1 1 doğundan ameliyatları yapmak i• 

defa gene yaklaıır. Fakat o yak- • 1 f d h.l d ğild. çı·n alela-de bıçaklar kullanılmak-
akl N.h b' mıf te e at a ı e ır. 

!attıkça ayı uz aıır. ı ayet ı Af .k a k. . ·ı . 6t tadır. ı Ana yeni fikirle yetiten evla!· 
larını beğenmez, lakin anasım d4' 
evlatları beğenmezler. Bu da aiie. 
nin bünyesini aanar, biribirine 
hürmet hissini yok eder. Bunlar. 
ekseriya,· bizim yemek yeme tar11 • 
larnnızın bozuklufündan doğar. 
Hele öğle yemeklerimiz evlerde 
bir f adadır. Evin efendisi yok di
ye sofra kurmak yoktur. 

. ki ki .. b .... uzakla rı a a ı ıtçı erın sayısı . 
rı ya ata ya a~,. odurud • bine baliğ olup bunlardan 11.000 Bombardrmanın tesirinden ku&W 
f& uzaklqa ay.ı ının en ıp.rıya j memleketlerine iade edilmiıler tulmuı olanlar, ltalyanlarca bev" 
çıkmıt olur! lnınden çıkan ayıyı d' nelmilel Kızılhaç kanunlarına ri 4 

dıprda puau kurmU§ olanlar vu • İ;VEÇ KIZILHAÇ BAŞKANI. ayet edileceği taahhüt edilmedit~· 
rur. - NIN SOZLERI çe, evvelce çalışmakta olduklaı'l 

Yeni E&e1 /er· lstokholm, 6 (A.A.) - Addis yere dönmek istememektedirler.. 
Ababadan bildirildiğine göre DJ iMPARATOR Y AGMUR YU .. 
Ionun ltalyanlar tarafından bom· ZONDEN ŞiMALE GiDEMEDi 
bardımanı esnasmda yaralanmış Addis Ababa, 6 ( A.A.) - im
olan lsveç Kızılhaç heyeti re\s~ paratorun şimal cephesine yap · 
Doktor Hylander, ~nrulusal Kı - mak tasavvurunda bulunduğu se-a 
zılhaç delegesi Bay Brovn ile Ha yahatler, şiddetle yağan yağmur· 
bet Kızılhaç delegeleri yanında lar yüzünden yapılamamıştır. Bu 

iliç'in ölümü 
Şöyle böyle ne varsa mutfakta Bay Haydar Rifatin Tolstoy'dan di~ 

ayakta yenir ve en mühim ve ağır limiıe çevirdiği bu nefiı roman satııa 
çıkanlmııtır. Elli kuruıa satılan bu de· 

yemekler akşama bırakılır. Gece ğerli eseri biltün san'at alemine tavsiye 
yemeklerimiz hafif olacağına bu ederir. 

noktadan ağırdır. Bunun birçok . Gaziantep broşürü 
mahzurlarına tesadüf olunur· Son. 
ra bizde sofrayı süslemek adeti 
de yoktur. Çiçek koymak ve intİ· 
zama dikkat etmek daha bizim 

Gaziantep, Halkevi tarafından çıka· 
nlmıı 3157 büyük eahifcli bir kitaptır. 
Kitapta villyetin tarihi. coğrafyasr, es· 
ki eserleri ve ulusal aavagta yaptlan 

evlere girmemi9tir. harpler resimleri ve vesikaları ite top· 
Diğer bir noktaya daha temas lanınrştır. Bunlardan baıka Gaziante -

edeceğim. Mesele yalnız yemek • bin tarihinde yeri olan ve bu §ebir için 
ıöylenmit sözler, §iirlere de kitapta yer 

lerin pİf İrilmesi ve bunlarm inti- verilmiıtir. Ga.ziantebin ekonomi ala -
zamsız olarak yenmesinden de i- nındaki çalıımaları da grafikler ve is • 
baret değildir. Yenecek miktarın tatistiklerle gösterilmiıtir. Büyük bir e
da ehemmiyeti vardır. Bizde ye • mekle ortaya konan bu eseri hurrla -
mek ölçüsü yoktur. Ölçü. artık yanlan. tebrik eder, kit~bı her Türk mü 

son lokma gitmeyinceye kadar ye- ... ':::.ı:!':.:.:a:!:~.~:::._ .......... _ 
mektir. Nefes alamadan, sıkıntı Bızde bunların da düzeltilmesi la· 
içinde sofradan kalkılır. Herkes 'Zımdır. Avrupada İngiliz ve 'A1 • 
hır köşeye küsmüt gibi sızar, neşe man kadınları kendilerine çok 
denilen ıey kalmamııtır. Rakı İç- iyi l>Akarlar. Bunda bizim Şarkuı 
memiz bile neıelenmek için de- ağır usulü tabhr alakadardır. ve 
ğil, sızmak içindir. Yemekten bir de yenecek miktarın f azlalı -
zevk ile kalkmak için az yemek ğıdır. Ne güzel vücutlar yemek 
lazımdır· Az diye yediğimiz teY· yüzünden bozulmuttur. İnsanm 
ler bile bizim vücudümüz 24 saat· vücut güzelliği bqkaları için de 
lik kalorisine kafidir ve bir mik- ğil, kendisi için de büyük bir sa~~ 
lal" ihtiyatı da kalır ve tedrici ve det ve zevk membaıdır· Onu or • 
çok az hi11olunan bir semen de tadan kaldıran yemeklerimiz. 
hasıl olur. Alabildiğine yenme in- gayri muntazam yaıayıt!arımı-ı 
sanı bir taknn bünyevi hastalık- ve nisbetsiz yemek yememizdir. 
la.ra düçar eder. Her Türk kendi vücudünü de 

Bazı kad~nlarsa bünyelerinin kendi fena itiyatlarından kurtar -
icabı muhtelif tarzda tişmanlar. malıdır. 
Şark kadınlarında bu çok görü - Sıhhat ve saadeti ve hayatı iç1n 
lür. Erkeklerimizin de bu dikkat· bu çok lazımdır. Mutedil pitmiş 
sizlikleri yüzünden incecik bacak ve mugaddi ıeyleri kafi derecede 
ve kollar ortasında iri göbekle1· ve zamanında zevk ve ne•e He ye· 
peyda olur. Kadın ve erkeklel'İD melidir. Yalnız yatamak için ye -
gayri muntazam ve lüzumundaıt rl-ı dememeli, insanca yemek için 
fazla yemek yemelerile bedit ,e de yaıanz demelidir ve bu yaıa 
killeri vana bozulur .ve bir taknn ma tarzlarmı hekimlerden sorma
uzvt hastalıklara düça.r olurlar.· lıdır. 

afağıdaki diyevde bulunmuştur: yağmurlar, Dessie'nin timalind~ • 
"ltalyan bombaları ile 28 has· ki yolun bir kısmını tahrip etmit" 

ta telef olmuftur. lıoeç Kızılha~ tir. 
heyeti, Ganale nehri üzerinde Do- MISIR MOTEMMIM MALU· 
loya 21 ilkkanunda oaıd olmU§tuT. MAT BEKLiYOR 
Malka Didaka, Ras Deıtanın ile· Kahire 6 (A.A.) - HjikUme\, 
ri mevzilerine takriben 5 kilomet· Habe§İstandaki Mısır Kızıla, 
re meıalecledir. Bütün Kızılha:t; seyyar heyetinin bombardnnanmı 
.ifaretleri iyice görülecek mrett... protesto etmesi lazım gelip ucl • 
konulma§ icli. Ve bilhassa üç mel· memekte olduğuna karar venne1' 
re geni§liğinde bir kızılhaç oardı. üzere mütemmim malUınat bekle.
Şuna nazarı dikkati celbetmek is mektedir. ı 
terim ki, bombardıman eınasında SOMALI HAREKETLERiNiN ' 
seyyar ıihhiye heyetinin bulundu· MANASI 

1 

ğu yere takriben bin metre kcıdcır Roma, 6 (A.A.) - Bugünk\J 
mesalecle bir aakeri müfreze bu • son tebliğde bahsedilen SomafJ 
funuyorclu· harekatının hedefi, kuvvetleri üç 

Bu müfreze, bombardımandan kol halinde Doloya doğru yürü 
müteessir olmamııtır. 22 llkkanun mekte olan l!as Destanın bu teh .. 
sabahleyin iki ltalyan uçağı, sev didini bertaraf etmektir. 
yar ııhhiye heyetinin üzerineler 
uçmtl§lar oe etralına bombalar at 
mıılar ve aıhhiye kamyonlan ile 
bayrakları ayıran meıa:f e üzerin~ 
afef açmqlarclır. Bundan kimsey~ 
bir ıey olmamııtır. 

Müteakip günlercle tekrar av· 
det etmiıler ve pek aşağıclan uç 
muılardır. Yalnız bu selerki ge 
liflerinde bomba atmamıılarclır 
30 llkkanun bombardımanı, 200 
metre yükıeklikten yapılmışh.,. 

En azı 100 bomba atdmıf ı.te son· 
ra uçaklann mitrakyözleri ateı et 
meğe bcqlamqtır. Bütün çaclırlar, 
harap olmuıtur. içinde bir hasta 
ya ameliyat yapmakta olcluğumuzı 
çaclırda'450 delik açılmııtır.,, 

Addis. Ababa, 6 (A.A.) - I" l 
veç seyyar sıhhiye heyetinin ltat-

Yapıda çahşan'ar 1çın 
talimatname 

Belediye fen heyeti, inş<tat 
planlarım yapıp inşaatı idare ede
cek olan mühendis, mimar, kalfa 
ve işçilerin ne gibi evsafta bulun
malan lazrm geleceğini tayin eden 
yeni bir proje hazırlamaya baş • 
lamıştır. Bu proje kabul edildik • 
ten sonra gösterilen şartları haiz 
olmryanlar hiç bir surette yapı iş
lerinde çalışamryacaklardır. Bu 
proje şehir meclisinde konuşul3" 
caktır. · 

Uıküdar Qntmenler birliğinden: 
Birliğimizin yıllık kongresi 8-1-93e 

çarşamba günü saat 15 te Usküdar ha.1-
kevi salonunda yapılacağından öiret • 
men arkadaşların gelmclcdı __ _. 



iki köq arasında 

Kanlı kavga 

Hayvanları otlatmak 
yüzünden_, 

Menemenin E.mir3Jem kamu -
nuna bağlı Herekler kö.Yii budu -
dile Manisanm Şamar köy hudu -
dunda müessif bir hadise olmt.Ş -
tur. 

Herekler köyüne hudut olar 
Manisaıım Şamar köyün.dm mol
la Mustafa,, bakkal Ali, Ahmet Ya 
şa.r, Ismail oğlu Mehmet, Mevlüt 
oğlu Ahmet, ayanın oğlu Meh -
met, Wmımet oğlu Hasan, Hiise -
yin Ali oğhı Mehmet, lbrah.im oğ
lu Mehmet, Mu.sa, Kara Mehmet 
ve Feyzullah Herekler köyüne gel 
mişlerdir. Bunların maID.adı Tie -
rekler köyüne ait bir merada ko -
yun.lan otlatan lbrahim kahyaya 
çatmaktrr. İddiaya göre İbrahim 
kihya koyunlan Şamar köyü mer-

asında otlattığmdan 150 koyununu 
müsadere edeceklermiş. 

Koyunlarını vermek istemiyen 
İbrahim kahyanın çobam Envere 
t.aamız edilerek dövülmiiş, kaç · 
mağa başlayınca arkasından bir -
Kaç el silah atılmıştır. Bu clmı:ım 
karşısında Herekler köyü bekçi
si Hüseyin de vak'a mahalline gi
dince o da ateşle 1.'"al'Şllaşmış ve 
mukabele etmiştir. Herekler köy -
lüsü silah seslerine koşmuş, budu 
rwn önünde Şamar köylüleri ~ . 
vuşmuşlardrr. 

Şamarköyünaen Hayran 'Ah -
met, Mevrut oğlu Ahmet ve Ali 
oğlu Mehmedin ellerinde bulunan 
kmna tüfekleri kaçarken hadise 
mahallinde bırakılmıştır. Hadise 
esnasında atılan kurşunlardan iki 
si Herekler köyü bekçisi Hüseyi -
nin ceketinden geçmişse de yara· 
lamamıştır. Ancak Şamar köyün-

aen Molla M ustafanın kalçasından 
yaralandığı şayi olmuştur. Hadise 
ye Menemen genel savamanlığı el 
atmıştır. 

Manisadan İzmir vilayetine ge
len bir telgrafta da vak'a şu su -
retle anlatrlmaktadır: 

Şamar köyü halkından bir kıs· 
mr sürek avına çıkmışlardır. O sı· 
rada Menemenin Herekler köyü 
hududundan mer'alarma geçen ba 
ZI koyunların c.tlamakta oldukla -
mu görmüşlerdir. Bunun üzerine 
bekçi Mustafa oğlu Mehmetli gön 
oererek Herekler köyü bekçisi Sa 
n Hüseyinden bu hayvanları niçin 
kendi mer'alarma bıraktığını sor· 
muşlardır. Sarı Hüseyin hiç bir 
söz söylemeğe ve izahat vermeğe 
lüzum görmeden kendi köyü hal -
kmı haberdar etmek maksadile si
lah atmağa başlamıştır. Bunun ü -
zerine Herekler köyü halkı ve ih
tiyar heyeti silah ve sopalarla Şa
mar köyü halkı üzerine gelmişler
.dir. Bunlardan bir kısmı ~amar 
köylüleri tutarak bağlamış ve döv
müşler, diğerleri kargaşalıktan is 
tifade ederek kaçmışlard1r. 

O sırada kaçan köylülerin ark'.l 
sından elindeki mavzeri ate~ eden 
muhtar, Şamar köyünden M usta -
fayı sağ kalçasından yaralamı~ttı· 
Yaralı, hastaneye sevkeôilmiş ve 
tahkikata başlanmıştır. R"!.?çlnlar 
köylerine sa~muşlardır. 

Su~lularm tutulması Manisa 
valiliğince iı!l:enmiştir. 

• 
MIZ D--

Odemiş qoiunda Diyarhekirde ileri adımlar 
S d d. h il d·td· G 1 • k rk . . b. J Otobüs kazasında u er ı a e ı ı - ene ıspe ter ı ıçın ına yapı ıyor-

Elektrik tesisatl Ölen ve yara•ananların Devrimci Atatürk'e anıt -
Diyarbekir, (Ozel) - Diyar -

be kir cumuriyetten soma önem 1 
baymdzrlık ve ilerileme hareket 
leri görmüş bir vilayetimizdir. 

su 
Ya.kın çağlara gelinceye kadar 

şehirde büyük bir su derdi vardt. 
V aktile yapılmış olan su kanalla
rı zamanla. yıkılmış ve kapanmış 
olduğu için şehrin içme suyu çol< 
kötü bir hal almıştı. Bundan beş 
yıl önce büyük bir himmetle su işi 
ele almarak 220000 lira harcan· 
masr suretile §ehrin hayatı mesa· 
besinde olan su demir borular i .. 
çine alınabilmiştir. Hila bir ço~ 
şehirlerimizde halledilmiyen su j.. 
şi1 bugün Diyarbekirde halledil • 
miş ve Diyarbekir Türkiyemizin 
en güzel sularından birine kavuş -
muştur. 

KANALiZASYON 

Diyarbehi1 llbayı Fau E1pn 

ABlDE 
Dağ kapısı antresinne yeni ya. • 

pılan halkevi binasının önünde bü 
Çok eski bir Türk §ehri olan yük ve modem bir (anıt) meyda

Diyarbekirde vaktile yapılmış ve m hazırlanmaktadll". Bu meyda -
şimdiye kadar kullamlmakta olan nm plam mimar Arif Hikmet ta -
mükemmel planlı bir kanalizruJ - rafından yapılmıştır. Buraya Ata
yon teşkilatı vardır. Bu kanalizas- türk'ün büyük bir heykeli kona -
yonun bazı bozuk kısmılan son caktır. Heykel için 25000 liralık 
zamanlarda urayın önemli çalış - bir tahsisat ayrılmıştır. (Devrim -
malarile onanlmış ve kanalizas - ci Atatürk) olarak yaptırılacak o
yonun bulunmadığı bazı mahaller- lan bu heykel için Türk san'atkar
de yeniden kanalizasyon yapılmış !arı arasında bir müsabaka açılmış
trr. tır. tçten gelen bir ilgi ile bütün 

Eskiaen fena bir dununda bu- Diyarbekirliler. tarafından bir gün 
lunan ve ihtiyacı karşılayamıyan evvel bilmesi istenene bu çok ö -
şehir mezbahası, urayca ~on za · nemli işin ilkbahara kadar bitme
manlarda isti.mı.ak edilerek üstelik sine çalIŞilmaktadır. 
yirmi bin lira harcamak suretile tLBA YLIKÇA y APILAN iŞLER 
fenni bir biçime sokulmuş ve hal· 
km temiz et yemesi temin olun -
mU§tur. 

YOLLOR 
Şehir içindeki ana ca'ddelerL'1 

hepsi bu iki yıl içinde onarılmış -
tır. Bunwı için 20000 liraya yakın 
bir pa.ra harcanmıştır. Şar içinde .. 
ki yollar için parke esası kabul o
lunmuştur. Her yıl bir bölüm ı:.ar 
ke yapılmak suretile bir kaç yJl 
içinde şehrin bütün ana yollan 
parkeye çevrilecektir. 

ÇOCUK BAKIM EVi 
Bu yıl urayca bir çoci1k mu~ -

yene ve müşavere evi açdımştn·. 
Burada süt çoeuklarma p~. ST?. 

bakılmakta ve yoksulların ilacı u 
rayca verilmektedir. 

T ARIHI KÖŞKLER 
Atatürk1ün Diyarbekirdc hu · 

lundukları zaman oturmuş n l duk~ 
ları Saman ve Pamuk köşklerinin 
istimlak işi bitmiş, haritası yapıl -
mıştır. Geçenlerde bu iş içiı : Di · 
yarbekire çağmlan güzel san'at • 
lar akademisi profesörlerind?n A
rif Hikmet bu köşklerin CT!anmt 
ve plan işini üstüne almıştır. 

ELEKTRİK 

Şehirde elektrik tesisatını ta · 
ahhüt eden şirket faaliyete geç • 
miş, motörle tesisata ait bütün mal 
zemeyi getirmiştir. Motörü, yüz 
metre irtifadan düşen bir su çevi
recektir. Santral, transformatör ve 
kanal gibi inşaat kfunilen bitmi~
tir. Yakında Diyarbekir bütün ih
tiyaçlarını karşılıyacak kuvvet -
1i bir elektriğe kavuşacaktır. Bu
nun için urnyca iki yüz elli binli
ra sarf edilmiştir. 

Diyarbekirde ilbaylık 'tarafın· 
dan yaptmlan önemli işler de şun 
lardn·: 

Şu bir kaç yıl içinae canlı bir 
çalışmanın neticesi olarak ilbaylık 
tarafından yüz bin liralık bir ay · 
gır deposu, iki nümune köyü, bir 
vali konağı, hususi idareye ait bir 
bina ile bir sanat mektebi atölye
si vücude getirilmiştir. Bundan 
başka bin beş yüz kişilik salonile 
gayet modem bir halkevi binasi
Ie bir de nafia binası inşaatına baş 
lanmıştır. Bu binalar yakında bi -
tecektir. Bu yıl içinde bir genel is
peterlik dairesile genel ispekterlik 
konağı yapılacaktır. Bunlara ait 
planlar hazırlanmaktadır. Yeni y!i 
pılan bu binalar, yüz yıllardanbe
ri sur içinde yaşıyan Diyarbeki .. 
halkını sur dışına çekmeye amil 
olacaktır. Y a.pılmakta olan şehir 
planı bittikten sonra, sur dışında 
hummalı bir bayındırlık hareket · 
leri başhyacaktlr. 

VILA YET YOLLORI 

Demiryolunun Diyarbekire gel 
mesi, yolların ekonomi durumunu 
değiştinniştir. Siverek - Diyarbe
kir - Siirt ve ilerisi yolunun kış 
yaz işlemeye ve gidiş ve gelişi mü
sait bir şekle sokmak ve bu suret
le Diyarbekir trenile münasebeti. 
ni daimi surette muhafaza etmeye 
lüzum görülmüş ve işe başlanmış
trr. 

llçebaylık halkın Ergani şiınen 
difer durağına gidiş ve ge1işlertni 
temin için Çermik - Osmaniye 
yolunun ikmaline çalışmaktadır. 

Mardin - Diyarbekir şosesi 
nin de onarılmasına devam olun -

maktadır. Bu yolun Diyarbekir i -
çinden geçen kısmı tamamlıw.mı~ 
ve cumuriyet bayramr yıl dönü -
münde halka a.çılmrşt.ır. 

SAö.LIK iŞLERi "il 

isimleri 
ödemişle Birgi nahiyesi ara 

smdaki şosede bir kaza olmuş bi' 
otobüs fazla yüklü olınası yüziiJI' 
den şoförün tedbirsizliği neticet 
olarak Havlucuk köprüsüne çar 

tlbaylığın sağlık ve soysal yar- parak köprüden aşağı uçmu~tllıl 
dım işlerine gelince; Diyarbekirin Bu kazada otobüste bulunan 2 
nümune, zühreviye, ve kuduz te - yolcudan biri ölmüş, ve ikisi ağı(: 
davihaneleri vardrr. Bunlar kendi olmak üzere 20 kişi yaralanmış 
konularında çok faydalı ve verim- tr. Kazada ölen ve yaralanar.Ia 
li bir biçimde çalışıyorlar. Bilha.s- · hakkında Ödemişten şu tafsUBI 
sa ilbaylık merkezinde Sitma en gelmiştir: 

çok görülen bir hastalıktır.. Bu· ödem.işli Fehnıl ve Remzi k11r 
nunla uğraşmak için bakanlıkça deşlere ait şoför Rızanın idare ' 
bir müessese açxlacahiır. İlbaylı - sindeki 83 sayılı otobüs Birdide~ 
ğm genel sağlık durumu normal ödemişe geliyordu. Otobüs Ha,~ 
bir haldedir. Yaygın bulaşıcı haiS· lucuk köyü köpriisünde manevra 
talıklar yok gibidir. trbaylığm göç yapamamış, köprünün dentir kor 
men işleri bitinlmiş bir haldedir. kuluklarma çarpmış ve köprüden 
Gelen göçmenler tamamen köy • aşağı düşmüştür. Kaza şofö:·ü~ 
lere yerieştirihniş, kendilerine fazla yük almasından olmuştur• 
mümkün olan her türlü yardımlar Şoför Rıza adliyeye verilmiştir. 
yapılmıştır. Bwılar için yapılan ev 
ler fenni ve üstleri kiremit1idir. 11 Kazada ölen yolculardan ZeY' 
baylıkta. yerleştirilen göçmenler tinlik köyünden Aşçı oğuilarmcfa~ 
bugün tamamiie müstahsil haie Mehmet oğlu 30 yaşlannda tsm~r 
gelmişlerdir. ildir. Ödemişin Meşrutiyet mahal' 

Diyarbeldrin imarı üzerindeki lesinden Ali oğlu 14 yaşlarında !h 
düşüncelere gelince; sur d.T:Şmda san ile Çatalyol mahallesinder. ()5 
istasyon civarındaki boş alana ye- yaşlarında Genevli Mehmet oğl~ 
ni mahalleler kurulmak için istim İbrahim ve 17 ya~lannda oğltl 
lak işine başlanmıştır. Bir taraf. Ahmet, Devecibarut oğlu 35 yaş• 
tan da yeni şar haritasmm aldınl· lannda Mehmet ve oğlu · 2 yaş]~· 
masma teşebbüs edilmiştir. rında İsmail, Tosunlar köyündeJ1 

Digarbekirde bir çete 
yakaJandı 

Evvelki gece yedi yük eşya ile 
Diyarbekir taraflarından hududu 
geçerek dağ yollarını takiben s~
vur kazasından yüıi.iyen ve Diyar· 
bekir yakmdakindaki köprüden 
Liceye gitmek istiyen üç kaçakçı 

yakalanmıştır. Kaçakçıların hudu
du geçtikleri daha evvelce tiuyul • 
muş olduğundan köprü yakınla · 
nnda sıkı bir tedbir alınmış bulu· 
nuyordu. Sait, Siraç ve Latif is -
mindeki kaçakçılar sabaha kı~ı 
köprüden geçmek isterlerken baş 
çavuş Hürrem ve Kamil onbaşı · 
mn kumandasındaki müfreze ta .. 
rafından çevrilmişler ve her ;ki 
taraf arasında da şiddetli silah a
tışı başlamıştır. Fakat bu sıralar -
da vaziyeti takviye edP.n viiaye~ 

jandarma kumandanı binhaşr Bzh 
rinin gayreti ile kaçakçtlnr sarıla
rak yakalanmışlardır. Müsademe· 
de yaralanan olmamıştır. Yakal~
nan eşya arasmda kuma~ ve sair 
bir çok kaçak malzemenin bulun
duğu söylenmektedir. 

Hava tehlikesini bilen 
üyeler 

Ankara, 6 ( A.A.) - Hava teh 
likesini bilen üyeler listesi: 

10707, 10708 Adnan Selin ba· 
yan A. Selan Ankara Sümer Bank 
96, 10709 Aziz Vamık lsvan 72, 
10710 - 10711 Abdullah Naci 
Akbay Bayan N. Akbay 84, 10712 
- 10713 Abdülvehap Kocaernmi 
ve Bayan V. Kocaemmi 84, 10714 
- 10715 B. Abdullah Okyay ve 
Bayan D. Okyay 84, 1071()..10717 
Asım Turgut Bayan A. Turgut 96, 
10718 Naci Enis 42, 10719 A. E--

Ali oğlu 87 yaşlannda Hüseyin ve 
oğlu 12 yaşlarında Mehmet~ öde
mişin Meşrutiyet nıahallesindeJ1 

Om er oğlu 15 yaşlarında Be kir ve 
şoför Mehmet oğlu 35 yaşlarmdS 

Ali, Topbaşı mahallesinden Se ' 
merci Topaloğlu 16 yaşlarwd9 
Mehmet, Efeler mahallesindeJ1 
Hüsnü olğu 14 yaşlarında Ali, Ge 
nevli terzi Sadık oğlu 12 yaşla · 
nnda Nurettin, Kuvvetli köyün · 
den Amavut Maksut oğlu 14 yaş
larında Kemal. Zeybekler mahal· 
lesinden Mustafa oğlu 15 yaşlarır. 
da Hüsamettin., Şaban gelini 2S 
yaşlarında Nedime, diğer gelini 25 
yaşlarında Emine, Ruşen karısı 

55 yaşlarında Fatma, berber Te' 
kinoğlu 14 yaşlannda NecmettiJ1 
ve Hüsnü oğlu 28 yaşlannda Ce°if' 
det te muhtelif yerlerinden yara ' 
lanmışlardır. 

Bunların içinde Nurettin ve 
Deveci Bamt Mehmet ağır yara. ' 
lıdırlar. Dokuzunun yaraları ha ' 
fiftir. 11 kişi hastaneye yatmlm!Ş' 
tır. 

Bir avcı neler vu1mu1? 
Gönenden yazılıyor: 

Bura avcılan toplu bir halde 
iki gün evvelce kol avına çıkmış ' 
lardır. Bu avda eski avcılarda~ 
Muhittin Vural, 38 keklik, 19 gii' 
vercin ve 12 tavşan vurarak biri~ 
eiliği kazanmıştır. 

sat 72, 10720 Fikri Hayrullah 42 
10721 Fikri Adnay 42, 10722 Fuş1 

Güneş 54, 10723 Hakkı Yenis1 
10724 Hasan Şuşut 54, 10725 ./ 
10726 Haşim Sanver Bayan F 
Sanver 96, 10727 Hüseyin uwl 
42, 10728 İsmail Hüsrev 4Ş, 10129 
- 10730 Kemal Erimtan ve Bn' 
yan Erimtan 96. 



Amerikada büyük 
deniz manevraları 

Nevyork, 6 (A.A.) - 150 harp ge
ınisi ile 400 uçak, Kaliforniyadaki San 
Pedro üssü bahrisinde toplanm :~trr. 
Bunlar, milhim manavralar yapacaklar
dır. Bu hususta büyük bir ketumiyet 
ıösterllmektedir. 

lNGILTERE TEZGAHLARINI 
BOYUTOYOR! 

Londta, 6 (A.A.) - Daily Telegraph 
cazetesinin yazdığında göre, İngiltere 
hükumeti daha büyük zırhlılar yapa • 
bilmek için Plymouth ve Portsmouth 
tezgahlarının genişletilmesini düşün • 
nıektedir. Daily Herald gazetesi de, 
Mountbatten'deki deniz tayyareleri li -
manımn da büyütüleceğini yazmakta -
dır. 

BiR TARAFTAN DA DENiZ 
KONFERANSI 

Londra, 6 (A.A.) - Deniz konfe -
ransı bugün öğleden sonra tekrar top
lanacaktır. Daily Telegraph gazetecıi • 
ne göre, Londra ve Vaşington muka -
velelerindeki esaslar dairesinde deniz si
lahlarınm tahdidi hususunda yeni bir 
mukavele yapılması Umitlcri artık hiç 
kalmamıştır. Maamafih tonilatoların a· 
zaltlması için bir mukavele akdi imkan
lan çoktur. 

Fransız - Sovyet 
ticaret anlaşması 

Paris, 6 (A.A.) - Fransız - Sov -
yctticaret itilafnamesi, saat 17,30 da ti
caret bakanlığmda Bay Bonnet iJe Bay 
Potemkine arasında imza edilecektir. 

Bu itilafname, hafif bazı tadilat ile 
ve bilhassa Sovyetlerin Fran~ız sana • 
yiine yapacakları sipariş bt>dellerinin 
peşin olarak tediyesi şeklindeki d('ği • 
şiklik ile 11 ikinci kanun 1934 tarihli 
itilafnameyi yenilemektedir. 

Bu siparişlerin kıymeti, Sovyet1erin 
Fransaya yapacakları ithalat kıymetine 
muadil olacaktır. PHinço, her altı ayda 
bir tanzim edilecek ve o zaman zaruri 
görülen düzeltmeler yap·lacaktır. 

İSTiKRAZ MESELESi 

Paris, 6 (A.A.) - Fransız - Sov -
yet ticaret itilafının imzası münase • 
betile Sovyet Rusyaya - mukabil;nde 
Sovyetlerin Fransadan mübayaatta bu • 
lunmalarr şartile - sekiz yüz mi'yon 
frank ödünç verilmesi mevzuu bahsol • 
mu~tur. 

Alakadar b:ıkanlar, yapılacak t lan bu 
ikrazın teknik şartlarını tetkik etmiş -
lerdir. Ancak bu bapta verilecek ka -
rar. bakanlar meclisince verilecektir. 

Havas ajansının öğrendiğine göre 
Bay Lava!, Bay Regnier ve Bay Bonnct 
pek yakında bu meselenin esa~larını ba
kanlar meclisine bildireceklerdir. 

Deniz postaları işi ~-----
[ KISA HASER'7ER ] (Ustyanı l incide) 

olan Türk vapurculan hususi mevkile
rini yine muhafaza etmiş olacaklardı. 

Devlet posta seferleri için bir emniyet 
11istemi tesis ederken hususi sermaye 
sahiplerinin de teşebüslerini kırmamış 
olacaktı. 

Kamutay Ceıaı Bayarın verdiği iza
hattan mütehassis oldu. Evvelce kabul 
edilmit olan kanun daha tatbik mevki
ine geçmeden o şekilde tadil olundu 
Bugün yine bu kanuni durumda hiç bil' 
değişiklik yoktut. Onun için hükumet 
ile Vapurculuk şirketi arasında geçen 
müzakerelerin kanuni bir tazyik eseri 
değil, her iki tarafın r izasile cereyan e
den bir müzakere olduğiı açık bir haki
kıttir. 

Her halde Ekonomi Bakanı Ceıat Ba
yar daha evvel deniz postalarının bir 
elden idaresi hakkındaki kanunun tadili 

için ~alışmış ve bugünkü Vapurculuk 
~irketi srrf bu sayede vücude gelmiş ol
duğuna göre hiç sebepsiz hususi vapur 

sahiplerinin ellerinden vapurlarını satın 

almağ'a teıebbüs etmesi hatıra gelemez. 
Ve eğer Cdal Bayar tarafından böyle 
bir teşebbüs olmuşsa Türk sermayec;ini 
ve TUrk ekonomisini korumak için ya
pıldığmı kabul etmek lazım gelir. 

ASIM US 

Amerikanın bita
rafl~k siyasası 

(Üstuanı I incide) 

şal Pet::ı.in söylediği nutukta "Her 
ne olursa olsun Fransa kalbinin 
Claima kardeş İtalyanın kalbiyle 
beraber çarpacağım,, kaydetmiş .. 
tir. 

A VRUP ANIN iNTiHARI 

Paris, 6 (Beyoğlu) - Muharip 
ler federali birliğinin başkanı 
Ovr gazetesinde yazdığı bir ına _ 
kalede, yeni zecıi tedbirler tatbik 
edildiği ve ltalyanm Şarki Afri • 
kadaki ordusunun münakalesi ke
sildiği takdirde her ne bahasına 
olursa olsun şerefini müdafaa e
deceğini teyid ediyor. Hicab ve -
rici kötü bir surette bitecek olan 
harp, İngiltere tarafından aldatıl
mış olan Avrupanm intiharı ola
caktır. 

HABEŞIST ANA GiDEN YUNAN 
ZABiTLERİ 

Poıt Sait, (Beyoğlu) w- On iki 
Yunaıı zabiti buradan geçmiştir 
!Juntar bir Alman vapurunda bu
lunmaktadırlar. Harp arabaları • 
na kumanda etmek için Habeşis
tana gideceklerdir. 

* Belediye Cihangir yangınında ya -

nan arsaların bedelini ödemeğe bae.1a • 

mıştır. 

* Polis altıncı şube memurları, y lba· 
şı dolayısile bütün otomobil ve otobüs
leri srkı bir muayeneye başlamışlardır. 

* Adliye bakanlığında teşekkül eden 
bir komisyon ayniyat muhasipliği ta -
limatnamesini tadil etmeğe başlamıştır. 

• Men'i teftiş kanunu tadil etmekte 
olan proje yakında Ekonomi Bakan1ığr·· 

na verilecektir. Projede ihracat taciri 
olabilccekleriq evsafını tayin eden hü • 
kümler vardır. 

·1.:rman tahmil ve tahliye amelesinin 
gece çalışmalarında bir fark gözetilme
sine dair ileri sürdüğü istekler ticaret 
dire!ı:törlüğü tarafından bir rapor halin· 
de Bayındırlık bakanlığına gönderil • 
mi§ tir. 

• İstanbul esnaf bankası işinden dola
yı devlet şurası kararını vermiş ve be
lediye reisi ile muavini Hamidin af ka
nunundan istifade edilerek haklarında 
m11amele yapılmaması >ıeticesine var • 
mıştır. 

• Limana gelen vapurl&rdan ~ıkan yol 
culara ait yükler için belediye yeni bir 
tarife daha yapmaya ba~lamrşt:r. 

* Kanlıcada gaz depoları yanmayı ü
zerine alan bir Rus !irketi İ5kclenin sol 
tarafındaki meyilli arazide dağ!arı kaz -
mak suretile faaliyete geçmiştir. Şirket 

ayrıca bir de uzun bir rıhtım yı.pmak -
tadır. 

BiR TA YiN - Bursa turittn me • 
muru Bay Tevfik Muhlis belediye tu· 
rizm müdürliiğü memurluğuna tayin e
dilmiştir. 

BELEDtYENIN 936 BOTÇESt -
Belediye reis muavini Bay Ekrem 

dün daimi encümene riyaset etmiştir. 
Toplantıda belediyenin 936 bütçesi gö. 
rü~Ulmügtür. 

Muhtelit hakem bjnası 
tamir edılemiyecek 
Belediye, muhtelit hakem mah

kemelerinin bulunduğu binayı 40 
bin liraya almış, burasını yeniden 
tadil ederek daha kullamş1r bir 
hale getinnek için bir keşif yap -
tırmrştr. 

Binanın taminne 80 bin lira gi
deceği anlaşılmıştır. Bu kadar pa
rayı belediyenin sarfetmiye taka
ti olmadığı da gözönüne getiril -
miş, sonunda tamirdıen vazgeçil -
miştir. Bina olduğu gibi ku11anr • 
lacaktır. 

Bundan başka belediyenin yan 
yana bulunan iki binası a.ra~mda
ki yer de yıkılacak, buraya yeni 
bir bina yapılacaktır. Buna on beş 
bin lira kadar gidecektir. 
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bKONOMi 
Almanya soğan 

istiyor 

Kardeş Afganistanın 
Hariciye Veziri 

Son zamanlarda, Almanyadtm 
soğan istenilmektedir. Türkofis, 
Almanyadan yapılan bu talepler 
hakkında, piyasada alakadar ta -
cirleri haberdar etmektedir. Şim
diye kadar Türkiye soğanlarının 
d(rş memleketlere bilhassa. Alman 
yaya sevkedildiği pek vaki de -
ğildi. Alman firmalarının Türki· 
ye soğanlarına olan bu yeni rağ • 
beti, piyasada büyük bir aluka 
uyandrrmrştır. Tüccar bu talepler 
karşrsmda, soğan ticaretile daha 
fazla alal,..ıı..dar olmağa başlamrş
trr. Hatta bu alaka daha ziyade 
artacak olursa, Türkiye piyasa • 
smda soğan fiyatları da frrlıya -
caktrr. Fakat bu yeni talepler he
nüz fiyatlar üzerinde bariz dere· 
cede bir tesiı· yapmamıştır. 

(2inci sayıfadan devam) 

gelecek nesilleri için bir tarih mi~ 
ıali değil, belki bütün Asya mil
letleri için parlak bir örnek olup 
kalacaktır. 

Sayın bakan, cihan sulh ıiya 
seti takviyesi için sizin diliniz ve 
elinizle idare edilmekte olan Tür
kiye Cumuryeti yüksek harici ıi
yaseti o kadar değe!'!( ve bütün 
milletler için fay dalı bir ıiyaset 
tir ki, ben onun tarif ve tavaifin· 
den acizim. 

Sizin yüksek iıtek ve emelle!'İ· 
niz dost ve komşumuz olan diğer 
devletlerce de memnuniyetle ka 
bul olunmaktadır. 

Bu dört devlet arasındaki a • 
demi tecavüz ahitnameıi mesele
si şüphesizdir ki, cihan ıulh ve se 
lametine büyük bir yardım ola -
caktır. 

Cihanda sulh istiyenler bizi 
daima kendilerine yardımcı bu -
lacaklardır. 

Bu dört devlet kendi araların· 
da ve her biri kendileriyle komfU 
devletler arasında daima sulh \fe 

emniyet amilleri olacaklardır. 

Sözümün ıonunda Baıbakan 
Hazretleri ve Hariciye Bakanı 
Hazretleri sizin ve dost ve kardet 
milletin erkim ve büyükleri kar· 
ıısmda yeniden teıekkür ve min
netlerimi beyan ederek Türk mil· 
letine istiklal ve saadet veren A • 
tatürkün Jağlığına kadehimi kal • 
dırıyorum. 

ATATÜRKÜN YANINDA/ 

Ankara, 6 (A.A.) - Bugün 
Cumur Başkaru Atatürk aaat 17 de 
Efgan hariciye vezirini kabul ~t· 
miJtir. Bu ziyaret eınumda Hari
ciye vekili Tevfik Rüıtü Araa, Ef· 
gan büyük elçiıi Sultan Ahmet 
Han ve Türkiyenin Kabil büyük 
elçisi Memduh Şevket hazır bulun 
muşlardır. Bu ziyaret iki saat ka• 
dar ıürmüıtür. 

Almanya ne den bu kadar so
ğan istiyor? Bu pe kde yeni bir ta
lep değildir. Bulgaristanda bir iki 
senedenberi Almanyaya soğan 
göndfilme~eili~ Fakd az ~ili ~~~~~~~~~~~~~~~~K~~~~~~d~~~-
Türkiye soğanları Almanyada da• yapılan ihraçlardan maadıa fazla amutay 8 
ha ziyade aranmaktadır. Alman- istihsaller de mahreç bulunama· 
yada soğanın bu kadar rağbet gör dığından bir çok balıklar belediye 

ce tekrar denize döktürülmekte -mesinde gene vitamin nazariye -
ıeri amil olmaktadır. dir. Bu işlerle uğraşan bir zat bu 

hususta şunlan söylemiştir: 
- Balığı Anadoluda istihlak 

etmek çok karlı ve faydalı bir i~
tir. Gerçi soğuk hava teıiıatlı va
gonlarm temini biraz pahalıdır. 
Fakat bu vagonları yalnız bir ta
raflı iı için değil, iki taraflı iş için 
dütünmek ıerektir. Mesela Ana

Vekalet bütçeleri 
Ankara, 6 (A.A.) - Buıün 

Refet Canıtezin bqka.nlığmda 
yapılan kamutay toplantıımda 
bazı vekaletlerin 935 yılı bütçele
rinin mühte!if faııl ve maddeleri 
araaında münakale yapılması hak 
kındaki kanun layııhuını müza • 
kere ve ka'bu1 etmiftir. 

Kamutay çarıanha günü topla• 
nacaktır. 

Son senelerde, vitamin etra -
fmdaki yeni buluşlar, her gi.in in. 
sanlan yeni bir yiyecek eşyasını 
daha ziyade beğendirmeğe sev -
kediyor. Mesela: Meyvaların ka· 
buklarım soymadan yemek usulü 
gibi.. Geçen seneAlmanyada faız
la vitamin almak için, taze doma
tes yemek merakı çıkmıştı. Hatta 
yemekler arasmda, bir bardağın 
içine domatesin suyunu sıkarak 
içmek doktorlar tarafından daha 
faydalı birusul olarak tavsiye e .. 
dilirdi. 

dolu halık merkezlerine balık aö· -------------
türecek bu vagonlar, ora mezba -
ha1arında kesilen etleri de latan • 
bul piyasalarına getirine iki ta -

Fransada şiddetli su 
baskınları 

raflı İ! yaprlmı, olacak ve bu va· Pariı, 6 (Özel) - Şiddetli yat' 
gonlardan da umulan büyük isti- murlar üzerine hemen bütün Fran 
fade temin edilmit bulunacak" ıada sular yükselmektedir. Bazı 

Alınanyada vitamin yüzünden tır.,, yerlerde deımiryoUan üzerinde de 
domates sarfiyatı artmıştr. Fakat .h t . . k l münakale durmU§tur. Zarar on 
bunun en büYuk faydasını Bul • 1 raca ıçın en ya ın lJO milyon frank tahmin olunuyor. 
garlar görmüşlerdi. Yalnız 933 Orta Avrupaya yapılacak ih • ,., , , =•• , ··-· ••w• 
senesinde, BuJgaristan Almanya- racat için en yakın yol olarak Kös EDENİN TECRÜBESi VAR 
ya 100 vagondan fazla domates tence yolu bulunmuştu. Bu yolda Londra, (A.A.) - B. Eden ıeçi 
sevketmiştir. Şimdi de vitamin me yapılac~k ihr~ca~ı teı~in edecek cilerine hitaben neırettiği bu mek 
rakında moda soğana geldi. Tiir- olan muteahhıt Şımalı Avrupanın tubunda diyor ki : 
kiye soğanları Alman piyasasın- en uzak yerlerine kadar eşyayı beş Yeni yıla endişelerle fakat aynı 

d b k d ""b t ··rd""·· .. günde götünneği kabul etmişti. zamanda kazanılmış tecrübelerle 
ıa u a ar rag e go ugune go· . . . 

b · b f ""'"tt d T .. 1 · tık 'Zamanlarda yapılan ıhracat • gınyoruz. re an u II.xı. an a ur uye .. . A 

~. h ·11 · ih t t · 1 · !ardan bazı tuccarlar ışkayet et . ------------nmsta sı erı ve raca acır erı . 1 a· T'' k f . t v b' · 
istifade edebilse... nuş er dı. ur . o ... ısı ~ap ıg: dır ınl

celeme e bu şıkayetın yerın e o -
Balık istihlakini 
çoğaltmak için 

Tutulan bir istatistiğe göre son 
yıllarda balık ihracatımız gittikçe 
azalmıştır. 1931 de 1, 734,223 li -
rahk olan ihracatıınrz, 1932 de 

madığım, şikayet mevzuunun yol
da değil, mal sahibi ile alacaklı 
arasında bir uyuşamamazlık ne -
ticesinde olduğunu tesbit etmiş .. 
tir. 

Bugdaq fiyatları 
Di.in zahire borsasına 15 ton 

un, 420 ton buğday gelmiştir. 

tl i K ~ 
P.A. KROPOTKlN 

Ahmet Ağaoğlu 
344: sahife 100 Kurııı 

D. Y. No. 38 

1,126,480 liraya, 1933 de 1,069,119 
liraya ve 1934 dıe 1,051,015 lira
ya düşmüştür. 1935 yılının &on altı d 35 ·ı 7 1"' ~=·---.. ·r.::··--·············------= Sert buğ av 6, ı e , ~ ara- .---.. _ .......... . ............................ . 

smüa, yumuşak buğday 7,24 ile1H Dr. Mehmet Ali 
8,10 arasında, kızılca 7,5 ile 7 ~ t! Bevli1Je mütehassısı 

ayında ihra.catm yükselmiş olcfu • 
ğu tesbit edilmiş olmasına rağmen 
kat'i bir istatistik henüz yapıla • 
ınamıştrr. Bununla· beraber 1936 
yılı balık ihracatımızın diğer yıl

7,5 arasında satılmıştır. HK- .. b E . ·· ·· h T 1 2191-.. .. .. liıı opru aşı: mınonu an e : . 
Dun borsada yapılan butun sa· ll···ıa:·········· .. 1 .............. ı: .. ·-=-mu:.I 

tış 516 tondtır. ... .. .............. - ......... ••• · 

catımızın fazla olacağı sanılmak• 
tadır. Şimdiye kadar çıkan ve ih
raç edilen portakalların ihraç ma
lı olmadığı, ihraç mevsimine an • 
cak bugün1erde girmiş bulundu • 
ğumuz söylenmekterlir. 

lara nisbetle çok olacağı muhak • lnr{iitere pe1Jnir yiyor 
kak sanılmaktadır. Avrupanın muhtelif şehirlerin. 

Ancak balık ihracatımızm de bilhassa tngilterede beyaz pey· 
ıyı bir şekilde idaresi he - nir istihlaki ~ok artnrn;tır. Lond
nüz mümkün olamadığı da. ala- radan Türkofise gelen malumata 
kadarlarca söylenmektedir. A- göre geçen ay içinde ya1mz Lon-

1 naC.oluda. balrk pazarları ku- drada beş milyon liralık peyn ir i 
rulması düşünülmüş, yalnız bu- harcanmıştır. 

ralara balrk sevketmek için soğuk Türk ofisi alakadar peynir ih
hava tesisatlı vagonlara ihtiyç racatçılanmızm bu memlekete il:· 
olduğu, bunun da çok paraya mü· racat yapılması hususunda· naza. 
tevakkif bulunduğu anla~ılınış ve n dıikkatlerini celbetmistir. 
bunun için Anadoluda balrk pa- . ~ • 
zarları knrvlınası mümki1n ola • Portakal ıhracalımız euı 
mamrştr. Halbuki her yıl dı.~arı 1 Bu yıl elma ve portakal ibra -

Bu hafm içinde Almanyaya 
200 sandık elma da gönderilmis
tir. Zecri tedbirler yüzünden ltal· 
yadan mal alınmaması dolayısile 
elma ihracatımızın artacağı umul
maktadır. 

Yarın N'onreçe de dört sanchk 
nümune elma gönderilecektir. Nor 
vec te fazla elma almak istemek
terifr. 



ABONB ŞARTLAR/: 
• a1'* •Jtdı 

- uo .., ua 

"°° 111( 

YAZI VE: YONETIM YERi: 

18Cutıuı ~Dbn caddeaııl t \'.'9U'I vurdUJ 

\lıs.r.. Hl70 
l'eleron \Yuı lflerl: 2Hlll 

TelCr&f -*-': AffHfJN bla:ıt'UJ 

P'Geta llUca.t No. .. 

ff111nıııtnııııu11ııııtıı1ııııt""'""'1ııı111111111ıııı11t1nıt1ıın111111ılllllı111111ı•n11ınıı11H1ı"""ı11111nı1ıııııııııııııııı•ııınıılfll'"'"""'""'"""'"'""""'" ıı1111111ıııııı11111ııııııı111111ııııı1111111ııııı1111ıııııııııı111 11ııııı111111ıııııııı1111ııııııııı 11ıııııııııııınıınıııııuıııııııı11ıııııtlllınn""""............,.'"""'"-""""''""""""""'""'"111111111ıııınııı1111ıt""'..-

GA'f C.~V'N~ Qı0(0•01 

A ı.T ı N C:OdıDL 

.. 

• 

) 

-

ÇLL;K K OPRÜY t VAJ:ıO• 

ıı<Ac:ı~ • OA Mİı.VO ... LAR VAR.O• 

Aleltde ampuller olan bizler fimdiye kadar • 
her tarafta kullarulıyorduk. Şimdi beıkea 

bizi kovuyor ve yermize, hakikaten bizden 
çok iyi lflk veren ve daha u cereyan sarfe 
den: 

Çift . Splralll Veni Tungsram 
• stanbuı celedlyeaı eaanıarı 1 Denizyolları 

lCaraaiaç Müetı...-.bna bir memur alınacak. ıt L ET M I! s ı 
Mezbahada açılan 70 lira ücretlrtah&kkuk memurluiu için İm· Anm&elert: KarakiJ _ &ı,.-1-. 
~ apirda yazılı tartları haiz" bir memur alınacaktır. 7 - 1 - rıı. 42.112 • StrkMI IHlılrtlar allı 
938 S&Jı ıünü ıaat 10,5 da Beled• ye Şehir mecliıi ealonunda (he.ap ..... HH lelt'f••: 22'1'1 ••• 

Ampullerini koyuyorlar. Bunun önünde ar 
tık kaçmaktan bqka çare yoktur. 

ÇiFT SPIRALLI 

hende.e, umumi malimatttan imli han yapılacak ve ayni derecede lla 
zaaanlar arumda Fra"'ısça, in,; lizce, Almanca lrilenler tercih edi· 
lecektir. lıteldileria o süne kadar Beledi7e Riyuetine yazılmıt biı 
Utida ile Zat itlen mtidürlüjüne müracaatlan. 

1 - 35 yqnulan yu"karı olin :ı mak, 
2 - Tamutıbha olmak, 
3 - MahkGmiyeti bulunmamak.. (B-) (21) 

Tesis tarifi ~ nr~ 
ltlare ınerkezi: IS/ ANBUL (Gaata) 

T~rkfyedekl ~ubelerı. 
lstanbul, ( Galata-Yeni Cami ) 

lzmlr, Mersin 
Yuoanlıtandakl Şubelerl : 

SelAnlk. Atlna. P&reı • 
/fer nflfJi Bdnka muamelatı. 

D. Hrafız Cemal 
DMili7e llüı.ı...... ........................ 

aoua aat (2 1/2 tan 8 1•> kad&r Is. 
taüalda Dmulyolanda (UM) •- • 
rab lı11811111 luabineslade hastalanm 
kahal eder. Sair, cumartesi daleri 
saı.ü "9 1/ 2 • 12" aatleri hakiki fr. 
karaya mahaastur. Herkesin llallne 
alre •--ele olanar.Maayenehaae n 
n telefon: 22398. Klfhk tel~fon :21N4 

DVN w YARIN KIUU,,,,ıuulan 

YENi KİTAPLAR 

Yeni Adtım 
F.STROVSKI 
Haydar Rifat 

75 Kurut 
No. 47 

lraigetin tesirleri 
Tercüme 

Remzi Türker ihat Kip 
75 Karuo 

No. 48 

Merain Yolu 
ERZURUM Vapuru 9 lkin

cikinun PERŞ~MBE ıaat 11 
de PAYAS'A kadar. (77) 

Agoalık Yolıı 
ANTALYA. Vapuru 8 ikin 

ciklnun ÇARŞAMBA günü ıa· 
f ~ AY.V~ICA ka-tar. 

(18) 

r.t.1111 .... yaJdı miteftlliiinMa: 

CIQnQn ampullerldlr. 

ültür akanlığından: 
fltanbulda Hubyar mahallesinde Tilr 1 - Ankara Dil -Tarih - Cojrafya fakülteeinde tahıillerini 

be aokalmda 9 numaralı dükkandan bitirdikten sonra liae, öjretmen ve orta okullarda yabancı dil liret· 
methali olan llç oda kiraya verileceğin· menliji yapmak üzere liaelerin 1933 - 1934 Ye 1934 - 1931 Jll\ 
den talip olanlann senelili olan bq y0a 1 d 30 tal L- J 1ı~-
liranm % 7S pey akçelerile 20-1-936 mezun arm an eue Lmaca ..u. 

puarteli ıtıntı saat ikide iltanbul ev. 2- ICabal edilealer •r•n .JM I•• _... numaralı ka· 
kaf mUdUriyetinde encümen idareye mil nunun 8 iaci mada.ini ... ijtften 1338 ~ nun pretill<'• 
racaatlan. (V. No. 12415) leyli meccani olarak okuclalrlan 111 üddetba bir~ '1iıli Bakanlı~ 

ıöıtereceii 1erde hizmet edeceldet ~~ s\t. 
191•--------• 3 - Bula.,taJl onu lnai~, ,,... •• Mm Almanca öl-

v gtı 
retmenliii iç;n yetiıtirilecektü. er er 4 - Seçim 11navı yapılmıyacak, iıteklilerin diplomalanmn de· 

Ekonomik Te Fba&Dlal kananlar 
ilerisinden 1 nd kitap 
Yuan . llaikı Yeniay 
(Stlmer Bank pflerinden) 
Bltb ftrP kannlan 

1/10/935 tarillinde mer'i oldaklan 
şekilde, tadil ve ekleri, tefsir ve 

kararlan, ıibamname ve izahname 
lerl ile bir arada. 

H•ul n pratik bir tasnif 
522 b87Bk ayla, iyi kliıt 

Resmi nefrlyat kadar ueuz. 

rece ııruı ve 11hhatleri esu tutulııcaktır. 
5 - Kabul edilenlerin ihtiya; tarı diter yatılı talebeler sibi Ba. 

kanbkça temin edilecektir . 

6 - lat.klilerin dolmıdan do jruya ~ültür Bakanlıjma laaf v-. 
malan ıerektir. (10) 

lstanbul MiUi Emlik Müdür!üğünden: 
Cinı ve bulundutu yer Muhamm~ bedel 

Lira 

lıtanbul Emniyet müdürlülü deh-· 

k boyanda ıaklı 1852 parçadan ib.'.l 
Flal11 180 oruş ret 1cuııanılmıı resmi v• ıivil ceket. 

Mall7e meman1, anbt, •tikellef l pantolon, .kaput, ile fotin, ıetr ve 
lere. laldnlk ft U~t hoea ve 

tale"81ae bUytik kolayldr riivelver kılıfı ve eaire; 

Ankara cad. Hafta idarehanesi. de Küçiikçekmece ı&lii/ cinrınd .... 

681 

iM yılbap piyancoau kqide liste 
e1ıM1e Uç bin Ura )Jlnnın numanJar ara 
tında (15298) numara tehven (16298) 
olarak Çllmllfw. Binaenaleyh ( 15298) 
nUmaralı bHet hurillerinin ikramiyele 
ni .ım.k Onre d&tektlrHlte mUncaaı 
qlemeleri litnmu 1Un olunur .• 

u.,.ı teni yeri: tHalkab Ziraat mektebi arasiai için-

Tevzi 1\trrkezi: Satrt 7erlerl: ıimendifer hattına yakm Tqoc'\ · 
\ ' AKIT· Matbaaar Ahmet Halit, ikbal, Katet l tındaki 152, 153, 154 No.lı barak' 

ZAYi - Maliye tekaüt sandığı Sft. lıtaabul lll••••ldta•Iİ,.İlmp•ne-leri••ı•-• lar ankazı ile bunlarm içinde mev-
matya tubalnden aldıpn maapma ait -.-------·----.-ı --..-------------- cut hurda makine ve eaire. 
~.:.;ı;:,:~iı:b= latanbal alliye üçüncii hainde mah· lıtanbul Merk~z maliye dair•İnd~ 

318 

yoktur. (V. No. 12414) 1 k . keemaindenı n'tlı 507 model Fiyat binek otomu--
r at a'ma ISleyen(ere T • f d B vl Ka 1 bt• Topbpı haricinde Cünriiıau;yu. Mü· anı tara m ın eyoe u rnava .ı i 1• 

...... -
teblt Mu.lafa. Satılık bı·na aobpda Yunus Bey apartunanmda 3lZeytinburnu fabrikasıada.ale\'CUt 

numarada mukim iken balen iJumetıa· tah • 4800 kilo miktarnMlaki 
bı meçhul bulunan Abdü Edvar Nikoh .mı~ • • Beh kil ZAYi - Sirkeci cilmriliünden alcİı- Beyojlunda Yenipbirde Hü · 

jım 151 ııwnarah cümrilk •emi kay· 
bettim. Yeniaini çıkaracağım, etkisinin eeyinaja mahallaiade Yenifehi. 
hflİmiü yoktur. cadd•inde '2 nmnaralı ldıir 

Fw ca.W..i aamara 142 büyük kalaYeban• atılıktır. 
MYI _ ~idi 9llM1ll • Ozerinde iki oiUı, alboda .bi; 

.. ıtss aeneslne alt evrak •e defterle- yük mahzeiai• tul11J11baaı v&J"lır 
rlml zayi ettim. HUlanii yoktur. Kanı ·ı Yeni 7apıchi~ A~ İltiyenlerin 
.-., Yah,. Zade 14 aaD.arah ha. ıazetemizde idare memurlujuna 
.... 111111-.., ..m.:aat etaaui .. , 

aleyhine açtıiı boıanma davasının 3_ 1 Acıtator, L~komobal kazam ve Alt er • Ol1I 
-936 tariJali muhakeme celaeıinde uıu- hunlA demırler. 35 paradan 
len vaki t~lile rağmen mahkemede is- Yukarda cinı ve bulunclukl• n Jerler yazılı etJa Ot-.,M1 ft 
batı vücut etmediibıden bittalep bak • • ı.·za1 daki bed ti ·• · d 1 • ' :.... .... L!a. ·ı 
landa lraran "ttihu t bliğine ıaıre ı atm s er uzerm en para arı peflD •• _.. •erı 

.. ..W::Oın .,.:_z_g;;. ..:t 14 • mek ~le açık arttırma maliyle •Jn a,... ablacaitir. lltiıldi1'ria 
tamdne ~r vtdlpıiıtlr. ileüOr ~ 22 -' 1 - 936 Çarıamba sbü A at on dlrtte yisde 7,5 pey alDÇet .. 
" u~tte lm,:at veya bllveklte gelme- riyle ırdlracaatları. (M.) (il) 
dili takdirde ııy•ben muhakemeye de -
vam olunıcatı ilan oluur • . (11751), Sahibi: A81M Uı - Yalut M•tHIM 


