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İngiliz Dış Bakanlığına Eden Tayin Edildi 

ingiltere Her ne Bahasına Olursa Olsun 
ita/yanlar Çekiliyorlar 

Kanh ve Kıyasıya 
Uluslar Kurumuna Bağlanmayı ve Zecri Muharebe Oluyor 
Tedbirlerde ileriye Gitmeyi Kabul Etti Habeş Kuwetleri Aksu~-Adua 
Eden' in Dış Bakanlığa Gelişi, 

ita/yaya Karşı 

rlij Hattının Önlerine Kadar Vard1ı 
J ll Serf Davranılacağını Gösteriyor 

Fransanın Alacağı Durum 
Aydınlanmıya Başladı 

Fransanın Alacağı Vaziyet Ş6yle Hull· 
sa Ediliyor : Zecri Tedbirlerin Geniş· 
letilmeksizin Tatbikine iştirak Etmek, 
italya Akdenizde Tecaviize Kalkarsa 
Uluslar Kurumu Paktına S•dık Kalmak 

~TALYANLAR VENEDİKTE HAVA HÜCUMLA
RINDAN KORUNMA DENEM~Sl YAPTILAR 

İngiltere bir taraftan Uluslar Kurumuna, bir taraftan da Balkan 
Antantına ve kendi kuvvetine dayanarak, siyasal cephesini, bil
hassa Eden'i Dış Bakanlığına getirmiş olmakla alınış bulunuyor 

Balkan 
Andlaşmasının 
Rüuiik 
Elı.emmigeti 

İngiltere, Akdenizde bir har:p olur
u, Balkan andlaşması devletlerinin, 
mÜ§terek askeri emniyet hareketleri
ne yardım edip etmiyeceklerini sor
du. Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, 
Romanya, müsbet cevap verdiler. Ke
•in tesirleri gün geçtikçe daha iyi an
laşılacak olan bu cevap, büyük Avru
pa devletlerinin nasıl içinden çıkacak
larını kolay tayin edemedikleri kanıılı: 
bir arsıulusal vaziyette, Balkan Pak
tının yardımcı ve yüksek ehemmiye
tini &fikir bir hale koymaktadır. 
Şimdiye kadar rejiyonal bir aulh and. 
taşması sanılan Balkan Paktı, o sual 
ve bu cevap ile, cağrafi sahasını ge
niıleterek hatta kollektif emniyetin 
temeltatlanndan biri olmaktadır. 
, 1934 Şubatında, Anadolu Ajansınm 
Balkan muhabiri iken, Dış Bakanımı
zın kıymetli teveccühleri, bana, Bal· 
kan Paktına ait müzakereleri, müza
kere safhalarının geçtiği üç Balkan 
merkezinde, yakından takip etmek 
fırsatını verdi. 

Bu ıurctle, harp 90nrası akitleri a
rasında müstesna yeri olan bu diplo
matik veıikanın yapılı§, yazılıt ve im
ı:alaru,ıru, §Öyle hatırlarım: 

Tevfik Rüştü Aras, bir gece, uat 
2 de, Köatenceyc çıktı. Ertesi gün 
Bükrqte Titüleako ile ilk çetin 
müzakereleri yaptı ve ü~ günde bir 
Ulı: anlaşmaya vardı. 

Bu eınada, Titulesko, Belgratta bu. 
lunan Yeftiç ile ve Romanya Kralı da 
eni1'teıi olan Kral Aleksandr ile, 
sık ıık telefon konuşmaları yapıyor
lardı.Oradan da müsbet cevap alınınca, 
Belgrada gidildi. Biz Belgrada var
dığımız gün, Yunan Hariciye Nazırı 
Maksimos, Atinadan oraya gelmit 
bulunuyordu. Belgratta, Romanya 
sefaretinde, Yugoslav Hariciye Nazı
rının da ittirakiyle, anlatmanın esas
ları kağıt üt.erine yazılmağa başlan
dı. Bu yazılış kolay olmadı ve Tevfik 
Rüştü Aras bizzat müteveffa Kral A
lebandr ile iki defa konll§'lrak bazı 

pürüzleri ayıklamağa mecbur oldu. 
Belgratta beı gün çalışıldıktan sonra 
hazırlanan metni imzalamak Uzere, 
bu sefer, Atinaya gidildi. Atinada 
yalnız imza merasiminden batka ya
pılacak birtcy kalmadı sanılırken, bu 
sefer büyük devletlerden bazılarınm 
muhtelif merkezler ve bilhassa Atina 
hük<imeti üzerinde teıir ve tazyikleri 
baıladı. Büyük devletlerden bazıları, 
muhtelif ıebeplerden, bu paktı iıtc
miyorlardı. Teşcbbüıü akim kılmak 
için tuyik ve entrikalar o bale geldi 
ki. bir an. paktın imzalanmasından il-

[ Arkaıı 10 uncuda] 
Ali Naci KARACAN 

lngilterenin Akdenizdeki herhangi bir tecavüzü karşılamak üze
~ istinat ettiği, günün en büyük tkuvveti ve sulhün koruyucusu 
Balkan Antantını ilk imzalayan dört Dış Bakanı: Tevfik Rüştü 

Aras, Y evtiç, Titulesko, Maksimos 

Londrada 
[Balcloin nilaa,.t lngilia ellt.tina. 

'""'!'~Yftinin 6Ödenlili Utilrameti 
ln.,IU milletinin bir clirelııtili olaralr 
lııa6al etti. Ve Edeni Dıt Balıanlıiı. 
na 11etirdi. Ulul.,. Kurula fGmpiyo 
na Eden'• Jngiliıı dq politilııaının 
manioelfiftnı te•lim •tmelr buna ifa. 
el• •eler. Balcloin Samo•l Horan ye. 
rine 6irclen6ire Edeni 11etirmelıl• 
çolr açılıı bir taracla tüldet temayü. 
lü gÖdermelıı Utememİf bu meolrii 
Çemberlayn'lara, Saymen'e Lonl 
Halilalııra teodi ecleceiini İflı• et. 
mitti. V eyİne ba fGyİalar anıancla 
1"6ilis lrahineainclelıi Ulular Kuru 
la Baltanfıiuaua lôi.,.,,ilip ba İfİn 
lhr müdefGrlılı ile Dq Balıanlıjma 
bailanacalı ifitilmifti. 

Ula•lar Kurulunan •eltter tara/. 
tarı olan Balkan Palrtı deoletleri • 

Londraya yaptıfı ıeyahatle Laval • 
Hor projesini temine çalıştıfı ifp e

dilen Belçika Kralı 

nin /ngilt•r• taralıntlan ultantlil ·
dildilıleri günlerde Ulu•lar Sa.yet•
.; pruti;ini •n Nlıt•r bir taracla laa 
relıete ııetirmelr Utiyen Eclen'in in • 
Bilt•r• Dıı Balııanlıiına gelme•i Ro. 
ma oe Pan.i ltula clüfiintlürecelıı 
ilıi fGrfhr. 

Lavarin Eclen'i Samoel Hor lıa. 
tlar ay.al 6ulamıyacaizna muhalı • 
lıalıı naaarile balııılabilir. Maama • 
lih bu tayinden 11• buna müocui o. 
laralı harp cepla .. inde ve A.lcdenia 
politilra alan oe müoaJ&enairule laU. 
Ntlilen laarclıetl•nl•n ~ra oaaiye. 
tin tlaluı •rila bir ,.kil almuı için 
FranMs parlimentomnun Laual'e 
uereceii yeni nota belt.lemelı icap 
eclecelttir. Ba laôcliMl•r luılıltında 
aldrirrrus tcl,,,.allar fU11lanlır:] 

Londra, 22 (Hususi) - Ulus
lar Kurumu işleri hazın olan M. 
Antevin Eden lngiliz Dış Bakan 
lığına tayin edilmiştir. 

Londra, 22 A.A. Hükiimet atafL 
daki remıi tebli. netretmittir: 

Y.·al, Edenir. l:'ı,i,leri Bakanlıiı. 
na tayinini taadik etmittir. 

Lontlra, 22 A.A. - DSf itleri Ba. 
kanı tayin edil•n Edenin vaai/e.U.e 
laiç lıimN tayin eılilmiyecelctir. 

Eden Siyasasını 
Bozmıyacak 

Loadra. 22 A.A. - Umumi telik. 
kiye söre. Edenin Dq itleri bakanlı 
ima ta7İIÜ, Habet muhaaamumm 
batlanpcmdanheri takip edilen si. 
yuaya dn- eclileceiine bir delil. 
dir. 

M.,..mafih, Milletler Cemiyeti 
Dre-.ıiplerinin t~l tkincle Cember. 
laynin Avam Kamaraımdaki aon 
nutku mucibince hareket eclileceii 
dütünülmektedir. Cemberlayn tara. 
fından laırih edilen prenaiplerin, 
muhaaamanm inkif&fı ka~ıımda 
lnsilterenin alacalı vaziyete bir reb 
ber t91kil edecefi tahmin ol~k • 

[Arkaaı 10 uncuda] 

~ ..... 
Ma}.tineye verilirken 

Paris, 22 A.A - Echo de Pa
ris gazetesinin yazdığına göre, 
lngiltttenin Akdeniz devletle
rine sual listesi, bu devletlerin 
umumi davanın güdülmesi için 
ne kadar gemi, ne kadar müsel
lah kuvvet ve nıe kadar uçak te
min edebileceklerine dair bazı 
sualleri ihtiva etmektedir. 

ispanya vereceği cevap hak
kında tereddüt etmektedir. 

----~ Dün Geceki 
Hava Tecrübesi 
Dün Kartalda ela haoa hücumla. 

nnclan lroranmalr için bir deneme 
yapıldı oe muvallalt.ıyetli netice a. 
lındı. Yaa .. ı 9 uncu •aylamıuadır. 

' • # • ,. 

EV KRALİ,ESİ 
" r\U5ABAKAMIZA 

HAZIRLANINIZ 

1,71·0 
LiRA 

DE(:,EQ.İNDE HEDİ.'<E 
v ERİYORUZ. 

. ~ 

TAF8 l L AT 
4 U N '- U '.) 1-\ 'ı L~ DA 

.. ' 14 • ....... 

Şimal cephesindeki topografik dunnnu ve son muharebcleıia 
yapıldığı mevkileri gösteren harita 

[Gerelıı Lontlra, gerelıı Roma oe 
Adüababallan, Habcıutanda de"am 
eden muharebeler hakkında gelen 
luaqclıı haberlere raimen, Habefiata 
nan 6ilhfUHI ıimal cephemde aon 
,;inlerde fiddetli muharebeler l)a • 
"'- geldiii anlafılı;yor. Ancalıı bu 
rnulaarebelerin talııip ettili whala. 
n gelen lıan11lı haberlerden çılrar • 
,....,,. pıiıfır•alıı, fU neticelere oara. 
hiliıU: 

itam banf teklilinin suya clü. =sn ,.., M• =si- oleınca. , Cnaptall 104llyetlerlni 
bıraltmamalııla beraber, fİmalcle 1. 
t.Zyan me"ailerine ıimcliyc kadar 

görülmemİf l'en~ bir milııyata taar. 
ruaa Bef"'İflenlir. Bu taarruscla 1. 
talyan tayyarelerinin bir rol O)'ftl • 

yamadıiı oe Habeılerin de ltalyon. 
lan lıademe irademe pü•lıürterelı 
AlııRım • A.duoa hattı önlerine kadar 
oardılılan ue orada cephe tutmaya 
hıuırlandıltlan onlQfllı;yor. 

lt.Z)!Glllar da buna mulıabil Nf 
cenalalaruu da/ta aiyade lııuouetln 
clirmelrteclirler. 

Son muharebelercle ue billaaaa 
Jt.., se,,_. ,,__,,erinin .,. alır 
oaa/eyi ii•rlerlne altlıltlan, Aclu • 
oa oe A.hum gibi tatmalı Utenilen 

(Arkası 9 uncuda) 

Hukuk Kongresi 

lalebe Kongresi Gürültülü 
Oldu, Seçim Yapılamadı 

Hadiselerin Önüne Geçmek İçin 
Salonda 30dan Fazla Polis Vardı 

Otuzdan fazla polisin müdahale
ye mecbur kaldığı Hukuk Tale

be Cemiyeti kongresinden 
iki intiba 

Hukuk Fakültesi Tale~ Cemiyeti 
Kongresi dün sabah saat 9,5 ta Oni
versite konferans salonunda toplandı. 
Geçen defa ekseriyet olamaması yü
zünden, ikinci defa toplanan dünkü 
kongrede beş yüz kadar talebe vardı. 
Fakat, kongre yine neticelenemedi. 

Kongreyi Baıkan Kerim açtı. Kon
gre divanı aeçimine geçildi. Divan 
Batkanhğı için namzetler gösterildi. 
Fakat divanın seçilmeıi iti birçok 
milnakatalara ve gürUltülere sebebi
yet verdi. Bir kııım talebe ayn nam
:zet göıtermi,ti. Neticede divan için 
talebeden birine parti be§, ikinci 
parti · de ayrıca bet namzet göstermiş
ti. Gizli reyle intihaba batlandı. Rey. 
leri taanif için puılalar Batkan Keri-

Bu Gürültülü, Patırtılı Ve 
Sonu Gelmeyen Kongreyi 
Bütün Canhbiile Gösteren 
Reıimler 6 mcı Sayfada 

'[Arkaıı 10 uncudalrrr - - - - - - - - - - ._ - _::aıeıuowo~uu~ 
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Dl1S.l1NDöl<C ı; 
Büyük Bir Hizmet 

Ttirk basınının ve baskıcılı
gının (matbuatının ve matbaa
cı.lığının) hedef, muhteva ve şe· 
kıl olarak öğüni.ilmeğe değer e
serlerinden birinden pek çok oku 
yucuların haberi yoktur. Çünkü 
bu, Kamalist Türkiye için ya -
hancılara en güzel tesiri vennek 
için, Basın Genel Direktörlüğü 
tarafından çıkarılan fransızca ve 
almanca bir mecmuadır ve mu
hatabı ecnebi okuyucudur: La 
Turquie Kamaliste. 

Bu mecmua gaye olarak, eski 
Türkiyenin yeryüzü efkarı umu
miyesinde bıraktığı hurafelerin 
kökünü kurutmak, tarihinin en 
güzel eserlerile beraber yeni 
Tilrkiyenirı harikalarını tanıt -
mak ve Türk ulusunu anlaşıl
mamış bir varlık halinden kur -
tarmak gibi yüksek bir hedefe 
nişan alıyor. 

Muhteva olarak Türk tarihi
nin, müzelerinin, eski ve yeni 
Türk san'atinin, Türk endüstrisi 
nin en sivri kalitede eserlerini 
örneklerle, misallerle, re-simler -
le, istatistiklerle sayfalarına ak
settiriyor. Yapraklarını çevirir
ken bu sadık aynaların galeri • 
sinde görünen Türkiyenin çocu -
ğu olmak sevinci her Türkün 
ve yabancısı olmak elemi de her 
ecnebinin ilk duygusudur. 

Şekil olarak La Turquie Ka
maliste, sade ve aydınlık zarafe
tiyle, kağıdının -en iyi cinsile, 
Devlet Matbaasının birer baskı 
şaheseri olan renkli klişelerile, 
görmek fiiline en yüksek nimet 
ve zevk olmak hassasını verdi· 
ren harikulade parlak ve seçme 
resimlerinin ayrı ayrı güzellik 
çeşnilerile, parmaklar arasında 
incirunesi, hırpalanması, lekelen 
mesi korkusiyle insanın ödünü 
patlatacak nefasette bir mecmu
adır. 

İntişarından şüphe ettirecek 
kadar intizamsız çıkan "Ayın 
Tarthi,, isimli mecmuasından 
sonra (kıymet olarak belki daha 
e~vel), La Turquie Kamaliste, 
Basın Gend Direktörlüğündeki 
meslektaşlarımızın ve Vedat Ne 
dim Tör'ün en alkışlanacak eser
lerinden biridir. 

Ve onu canla başla alkışlar -
ken, vatanın öz kıymetlerinden 
birine layık olduğu takdiri iste
mekte haksız olmadığıma da 
kat'iyycn eminim. 

Peyami SAFA 

Ticaret Odasına Kayde
dilecek Esnaf 

!ıtanbul Ticaret Odası, Odalar Ka· 
tıununun 4 imcU maddesi hükmüne U· 

yarak azaları küçük tacir ve san'at 
erbabından olan bUtün cemiyetlere 
bir tatninı göndermittir. 

Bu tamime göre, bilumum esnaf 
bağlı oldukları cemiyetler vasıtaaiyle 
Ticaret Odasına kayıt ve teıcillerini 
yaptıracaklardır. Kayıt mUddeti, bir 
haftaya kadar bitecektir. 1 İkincikl
nuna kadar kaydını yaptırmıyan ve 
tescil muamelesini ikmal ettirmiyen
ler hakkında Odalar Kanununun be· 
tinci maddeılne göre nakdt ceıa ve
rilecek ve bunlar dotrudan doiruya 
icra daireleri tarafından tahıil oluna
caktır. 

Kayıt itleri huıuıunda likaydi ve 
ihmal gösteren memur ve vazifedır. 
lar da ayrıca cezalandırılacaktır. 

No. 128 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDl 

Ruhuna yüklenen mea'uliy•t duy. 
ıuıunu silk.ip atmak İtler ıibi bir. 
kaç kere dQf ruldu, ıerindi, omuz -
}arını salladı, sonra bir parmağını 
ısırarak emmeje baıladı. 

Ta.hain Bey yine ara.ya ıirerek: 
- Y oh, dedi, Nvmek le, ıevilme 

de bir ıabahat deiildir. Cemile Ha. 
rumın burada naııl yaıadıiınr da 
cümle kainat biliyor. Biz Selim ev
l&dumzın da böyle rahatını iatiyo • 
ruz. 

Fakir 
Çocuklara 
Yemek 

Gıdasrz Çocuklarm Hep-
---

sine Yemek Verilecek 

İlkmekteplerde on beş bine yakın 
yavrunun sıcak yemek yiyemiyccek 
kadar yoksul ve fakir olduğu tesbit 
edilmiş ve bu rakam kar§ısında Kı
zılay yeni bir karar vermiştir. Bu ka
rara göre bütçeden ayrılan 11,500 lira 
ile yalnız 2 bin çocuğa değil, bütün 
fakir yavrulara yemek verilecektir. 
Bundan başka cemiyet, her ayın ilk 
Pazar g!inünde vapur biletlerine ufak 
bir zam 

0

yaptırmak suretiyle elde ede· 
ceği parayı da bu işe tahsiıı etmek ü. 
zere teşebbüslere başlamıştır. Kızılay 
İıtanbul mümessili Gmeral Ali Ça
lımlı vapur sosyetelerile temas etmek 
tedir. Bu mUnasebetle yarın Kızılay 
merkezinde bUyUk bir toplantı yapı
lacak ve yardım şekilleri Uzerinde e
saslı kararlar verilecektir. 

1. Galip Jübilesi 
İıtanbul Şehir Tiyatrosu artl•tle

rinden san'atkir 1. Galip'in yirmi be
şinci un'at yıldönUmü &ilnU olan 11 
Kanunusani Cumartesi gUnü Eminö
nü Halkevinde bir toplantı yapılacak
tır. Gece Tepeba~ında kısa bir kon
feranıtan ıonra konserler verilecek, 
ıan'atkfirın TUrkçeye çevirdiği "Gü
lUnç Kibarlar,, adlı komediıi temsil 
olunacaktır. 

BELEOrYE 

15 Otobüs lıten Menedildi 
Belediye, muhtelif otobüs hatların_ 

da yaptığı tetkikler sonunda on be'.? 
kadar otobüsün biletçilerinin beledi
ye resmi kaçakçılığı yaptı&ını tcsbit 
ctmiıtir. 

Sabıkası görülen otobüslerin plii.· 
kalan sökülmüştür. Bu otobüıler ça· 
lıştmlamıyilcağı gibi satılmasına fa 
müsaade olunmıyacaktır. Pl~kası sö
külen otobüsler, en çok Eyüp - Ke
resteciler hattında çalışanlar ar;ısm
da görülmüştür. 

Otobüs sahipleri. biletçilerinin yıp 
tığı auçtan dolayı kendilerinin ceza
landırılır.-sına karşı beletıtyeye-m!l 

racaat etmişlerdir. Belediye, eldeki 
talimata göre hareket edildiğini bii. 
dirmi1tir. Mazur olduklarını söyliyc1'l 
otobüs sahipleri Devlet Şurasına baş 
vuracaklardır. 

* Mevsimin kış olması bu bayram
da ı;alıncak, atlıkarınca gibi eğlence 
iletlerinin açık meydanlara kurulma
sına sıhhi bakımdan mani olmuştur. 
Belediye bu huıustaki kararını all
kadarlara bildirnıi~tlr. 

* Yenibahçede yapılacak şehir ı;tad 
yomu için Berlin stadyomunun planı 
göz önünde tutulacıktır. Bunun için 
bir müsabaka açılacaktır. İstikraz mu 
amelesi yakında bitecektir. İnşaata 
hemen başlanabilmesi için hazırlıklar 
iletlemektcdir. 

* Halk ekmeğinin çeşnisine ait kim 
yahane raporu bugün belediyedeki ko 
miıyon tarafından tetkik edilecektir. 
Yeni yapılan halitaya göre halk ek
meğinin 9 kuruşa satılması temin e
dilecektir. 

* Son zamanlarda htanbula dışın
dan yoğurt gelmemektedir. Mevsim 
ıonu olduğu için yoğurt yapan yer
lerdeki faaliyet te durmu,tur. 

Sıhhat Bakanlığından bildirilen 
ıüt talimatnameıine göre ıehirde ya
pılan bUtUn yoğurtlar sıkı bir muaye. 
neden iCçlrilmektedir. Belediye mın
tıkalarında mUesseıelere, halka veri· 
ln khe yoğurtları evaafa uygun fÖ
rUlmezse yeni ıUt talimatnameııi hü. 
kümlerine göre bu yofurtları hazU'lı
yanlar tecziye edilmektedir. 

zerine yerinden kalktı ve yatak oda 
ıına dofru yürüdil. Şahinde de elin.. 
de bir tepıi lle Selimin yemelini 
aötürüyordu. 

Cemile odaya ıirince, büyük bir 
hayret ve ıevinç duydu: Selim ya -
taktan kalkınıt. bir koltukta oturu. 
yor, canlı gözlerle, ıülüınıiyerek on 
tara bakıyordu. 

Cemile baiırdı: 
- Ay!.. Kalktın mı? Maıallah ... 
Selim göğaünü geren bir hareket. 

le: 
- Kalktım, dedi, birdenbire kf!n

dimde kuvvet hiaaettim, hatta, çok 
garip, iıtahım da var. 

Ne Dersiniz? , 
Tahin Helvaıı 

Çok çeşidi olan tatlıların ba§ın. 
da helva gelir. Helvanın kaç tür. 
lüaü, kaç çeşidi olur diye aorulaa, 
kimse, hemen cevap vereme.s. Kar 
helvası bile vardır. 

Fakqt bizde, bin bir çe§it helva. 
run içinde, en çok meşhur ve re"aç 
ta olanı tahin hel"asıdır. Bilhaısa 
Fakir halk aınıfının ekmeie katık 

)'aptıiı ye6Ône ıey, uzun kıı ayla. 
rınila yalnız tahin helvasulır. 

Evvelce tahin helvası yapanlar 
ıayrlı ve Ünlü inaanlardı. Şimdi, aon 
ıenelerde, lstanbulun her köıesin. 
de bir tahin helvası Fabrikaft ltu_ 
nıldu. En ltüçült ve mütevaz.i ma. 
halle baltltalından, en lülıt1 ıelterci 
dültluinlanna kadar herlteı helua. 
sını lııendi yapıyor ve kendi •atıyor. 

Filvaki her yilitin bir yoiurt yi_ 
ylıi vardır. Vardır amma, yapılıf, 
yİyiıe hiç ben.zeme.a ve ben.sememe 
lidir. Helva ônıillerinin artmanna 
balulırıa, helva yiyenler ele l'Ün • 
den güne artıyor. Fa/tat her İf l'İbi 
tahin helva., da, maruf tabirile a. 
yafa düıtü. Her önüne ••len helva 
yapıyor. Va.ziyet böyle olunca, hal. 
vaların tadı, çeınili, huıuıtiyeti ltay 

boldu. 
Gazetelerin yazdığına 11öre, 30 

kurufa •atılan helvalar 11ar. Halbu. 
ki helva denen neşne fekerden ya. 
pıldıfına göre, bu fiat kurtarmaz. 
Anlatılıyor ki, bu işin mütehassıs. 
ları ( 1) tahin helvasını da ayrıca 
bin bir ltalıba dökmüfler. Fakir 
halk smılının biricik gıdaaını teşkil 
eden tahin helvaaı iiurinde il11ili 
makamlar titi:a davranmalıdır. Yok 
aa, helvadan gıda beklemek fÖyle 
dorıun, birtakım sıhhi ôrısalar ka. 
zanılmıf olur. 

Bu iıin en pratik taralı, tahin 
helvaaı yapılııını muayyen 11e mali 
ltudrcti yerinde olan helvacılara 
bıraltmalı, herkeıin dilediii 11ibi 
helua yapmaaına müıaade etme • 
m.liclir. 

lıtanbulun ıöhret bulmuı, oriji_ 
nal yiyecek macldelerinden biri o • 
lan ltadim tahin hel11amı11, bir 11ün 
welecelt iti, icar helvaıcna dÖn•celıı •. 
Her halde bu va:aiyete düımefi, ö. 
teclenberi iyi helva yapmaltla anı • 
lan mÜ .. HHler ele iıtcme11. 

Biıı böyle düıünüyoru%. 

Siz ne dersiniz? 
'-~--.,...,------------------------------------........ ----._..-------

Taksiler 

Hususi Taksilerin Piyasa
dan Kaldırılması istendi 

Şoförler Cemiyeti Belediyeye Müracaat 

Ederek Bu Usulün K~ldırılmasını İstedi 
Belediye, bundan bir müddet evvel 

btanbulda lilks taksi otomobillerinin 
çahştırrlmasına izin vermiştir. Lüks 
taksi, İstanbula gelen tnisafirlerln, 
seyyahların ihtiyaçlarını kartılamak 
için zaruri görülmüştür. Belediye, bu 
taksilere çalışma müsaade9I verirken 
oınma garaparoa-emı ı:: bd.ı:ıı \,u\uıı • 

malannı şart koşmuş. taksi durakların 
dan i.§ alrnalarına tnlini olmuştur .. 

Müteahhitleri elinde bulunan bu 
lüks taksiler bir müddet maksada uy
gun şekilde çalıtmı§larsa da son za
manlarda lüks taksi kayıtlarını suiis
timal etmeye başlamışlardır. Bu me
yanda, her yeni otomobil satın alan 
taksici. bu otomobili talimatnameye 
uydurmaktansa, lüks taksi şeklinde, 
fakat taksi otomobillerinin iş sahalı. 
rında çalıttırmayı klrlı bulrnu~tur. Bu 
vaıiyet, esnaf araaında •ikayetlere yol 
açmııtır .•• Birçok lüks taksilerin, tak· 
si durakları yanında yoku avladıkları 
ve hatta apartımanları dolaiarak tak-

Elektrik Fiatlerl 
indirilecek 
Elektrik sosyetcıinin yeni üç aylık 

tarifesi Yılbaşı tatilinden sonra ya
pılacaktır. İktisat Vekaletinin kömUr 
fiatlarrnda yaptığı tenzilat elektrik 
tarifesine oldukça tesir edecektir. E
lektrik fiatlarının yakında esas olan 
kömürün ucuzlayışı, elektrik kilova
tında 3 kuruşluk bir tenzil yapılabile. 
ceğini göstermektedir. 

Haber verildiğine göre, tirket e
linde eıki fiatlarla almmı~ fazla mik
tarda stok bulunduğunu ileri ıürerek 
bu tenzilAtın ancak ıtok kömürün ta
mamen aarfından ıonra kabil olabile
cefini iddia etmektedir. 

si fiyatına mUşteri topladıkları görül
müttür. Bu, hem talimat hükümlerini, 
hem de durak yerlerinde &özetilmesi 
laznngelen kayıtları alt üst etmiştir. 
Talimatnameye göre, pazarlıkla müş
teri taıımak yuaktır. Bu lUkı taksi
ler. difer'takıi otomobıtleri gibi, mu
c1.yyen mımaKaıar arasınaa yoıcu taşı 
makla oeraber durulması menedilmiş 
olan vapur ve tren çıkıt yerlerini de 
işgal etmektedir .. Otomobilciler Ce • 
miyeti, lüks taksi uıulünün tamamen 
kaldırılması için belediyeye ba§ vur
mu9tur. Cemiyete göre, imtiyazlı bir 
taksicilik demek olan lüks taksicilik 
çok aykırı bir §ekilde kullanılmakta
dır. Cemiyet, belediyeye bir rapor ver 
mit. bu uıul kl\ldmlmadığı takdirde 
birçok yeni takıllerin saatlerini çıka. 
rıp renklerini değiştirmek ıuretile hu 
sust çahsmaya başlayacaklarım bildir
miştir. Belediye lktuıat Direktörlüğü 
vaziyeti tetkik edecek ve bir karar ve
recektir. 

iki Kadın 
Zehirlendi 
Evvelki 2Un şehrimizde iki z:ehir4 

lenme h&disesi olmuştur: 
1 - Küçük Parmakkapıda oturan 

Sofiye ismindeki kadın içtiği eütle 
zehirlenmiş ve Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Sofiyenin bu ıiltil nereden aldığı 
araştırılmaktadır. 

2 - Nuruosmaniye Şeref tokağın4 

da oturan ııeyyar börekçi Silleymanın 
karısı Bahtiyar ve oğlu Sabri kızı Uç 
ya~ındal<l Seher ve diğer oğlu Cahit 
kalayıız tencerede pi§İrdikleri çor
bayı içmitler ve zehirlenmişlerdir. 
Zehirlenenler Cerrahpafa hastaneeine 
götürillmüşlerdir. 

Tahıin Beyin bu nıUdahaleai Na. 
il Beye ba§rnı eldirmitti. Fa.kat Ce
mile bu ıözleri iyice duymamııtı bi. 
le. Batının içini dolduran uğultu • 
lar arasında dııarıya ait her şey u
zaklaııyordu. 

İki kız kardeş hemen Selimin önü. 
ne bir alçak masa çekerek üstüne 
tepsiyi koydular. Hasta, duyduiu iş 
tahın yalancı olup olmadıirnı lf!crü. 
be ve hakiki oldufunu da karımn_ 
dakilera iıbat etmek ieter ribi te • 
halükle yemek yemeğe ba9ladı, 

- Ha.ata olduğumdanberi ilk de. 
fa bu kadar ittah duyuyontml Dedi. 

İki erkek le ayağa kalktılar. yor? 
Haıtanm oduma girdiler. 

KUÇUK HABERLER 

* Bazı Alman sigara fabrikalarını 
temıil eden bir grup, iki güne kadar 
şehirmize gelecektir. 

Şimdi Yunaniıtanda bulunan bu 
grupun .ziyareti memleketimizden mü 
him miktarda tütün milbayaaslyle a
lakadardır. 

• Irak öğretmenlernden yirmi kişi· 
lik bir grup dün şehrimize gelmiştir. 
Seyyahlar bugün Pariı yoluyla Lon-
draya hareket edeceklerdir. Iraklı 
öğretmenler İngilterede bir tetkik 
gezisi yapacaklardır. 

• İstanbul Dağcılık KlUbU Uludai
da bir kış kampı kumıuıtur. Sporcu
lar, bir kafile halinde yarın şehrimiı
den hareket edecekler ve on gün ka
dar Uludağda kayak sporları yapa· 
caklardır. Şehrimizdeki birçok ecne
biler de Yılba~ı ve Noel tatilini ge
çirmek üzere Uludağa gideceklerdir. 

* Kızılay Eminönü kazası Büyük
·çarşı nahiye kolu tarafın4an İstanbul 
yedinci, altıncı, ikinci, yirminci. be
şinci ilkokul talebelerile, Muıevi ilk
okulu ve kız orta okulu ve Büyilkçar. 
şı esnafından fakir olanların çocukla
rına 450 çift ayakkabı verilmiştir. 

* Tıp encümeni aylık içtimaınI 
Çar~amba günü saat 18 de Etibba O
dasında yapacaktır. 

* Etibba Muhadenet Cemiyeti yıl
lık kongre!lini 15 İkincikAnun Paıar
günil Etibba Odasında yapacaktır. 

* Yeşilhilal Cemiyeti yıllık kon
gresini 5 İkincikanun Paıar günü ya
pacaktır. 

* İıtanbul verem diıpanıeri, f1r
rnakologlar birlili vasıtasiyle plyua
dan, eczane ve depolardan bılıkyağ 
toplatmaktadır. Bu yağlar, yokıul ve 
hast3 olan biçarelere verilecektir. 

* Zirai Kredi Kooperatiflerinin fa_ 
aliyet sahalarr genişlemektedir. Zira
at Bankaaı tarafından hazırlanan is
tatistiklere göre, kooperatiflerin b.ı.n. 
kadan istifade ederek çiftçilere aç
tıkları kredi 17,5 milyon lirayı geç
miştir. 

MAARiF 

Kubilay için Bugüıi ihtifal 
Yapılacak 

Menem~ irtica hidiseıinde inkt· 
lip için canını veren aziz tehit Kubi
lly için bugUn Oniveraite konferıns 
salonunda bir ihtifal yapılacaktır. 
Heryıl olduğu gibi, Cümhuriyet ordu 
sıınµn_.J:!'Ct\C..t.uhı(Y.~. ,,#' ı;ı:~,. ..... 1 •• 1.1:"':: 
şehıt KUbllttyın olumunun yıı dönU-
mU, gençlik illküııUne yakııır bir •e
kilde anılacaktır. Saat 12 de törene 
ba~lanacak, nutuk ıöylenecektir. İh
tifal törC1:1ini hazırlıyın Milli TUrk 
Talebe Birliği b1r program yapmış
tır. 

.., Bir milddettcn beri Ankarada bu
lunan Üniversite Rektörü Profe1ör 
Cemilin bu 11bah ıehrimize dönmesi 
beklenmektedir. 

• Hukuk FakUlteıi Doçentlerin
den ilçU daha hti!a etmittir. Bu genç 
ler Ankarada, muhtelif bakanlıklar 
nezdinde daha yüksek maaşlı vazife. 
!er almışlardır. Faktiltede mtinhal 
doçentlik fazıaıa,mıttır. Buralara mil 
aabaka imtihanı ile yeniden doçe~t a
lınacaktır. İstifa eden doçentler tah
sillerini Avrupada yapmış, doktora 
vermi, gençlerdi. Şimdi İstanbul Ü
niverıitesinden mezun gençlerden 
müsabakada ka;ıananlar alınacaktır. 

Yolculardan Fazla Para 
Alan Taksi Komisyoncuları 

Karaköy ve Galata yolcu galonuna 
çıkan vapur yolcularına otomobil bul. 
ınak makıadlyle rıhtımda türeyen ba· 
zı kimselerin, halkı aldatarak, ylik· 
ıek para istedikleri anlaşılmıştır. Za
bıta bu gibi kimselerle mücadele et
mektedir. Şoförlerle, İstanbul takıl 
piyuasmı bilmiyen yabancı yolcular 
arasında komiıyonculuk eden bu gibi 
kimselerin faaliyetine nihayet verile· 
cektlr. 

devam ediyordu. 
Babasına bakarak dedi ki: 
- Böyle giderse bir haftada he. 

nim hiçbir şeyim kalmaz. 
Nail Bey bu ııözü taıdik veya red 

detmenin mahzurları araaında faşa 
layarak müphem bir ı .. leı 

- Tabii, tabii... Dedi. 

Günün i~inden 

Ahmet Oğlu Ahmet 
BUyük Harpten çıkan her ordu 

memleketine ister zafer, ister ma~lU~· 
biyet getirmit olsun mutlaka bir de 
kütilphane hediye etmiştir. 

Çamurlu siperlerde zehirli gaz yu• 
tarak, kanatlı çivilerle beyinleri bur
gulanarak ölenlerin, süngü hücumla
rından, trampet ateflerinden, tifü&ten, 
açlıktan, koleradan, boralardan ve 
tayfunlardan artakalanların macera
larile dofan bu kütüphaneler insan 
tahammülünUn ulaştığı en yüksek 
haddi tarihe ve gelecek nesillere su
nan birer destan yığınıdırlar. 

Büyük Harpten sonra eıklıinin yUz 
misli artan kitap satıJ rekorlarına 
şöyle bir göz gezdirince görürüz ki, 
en büyük satışlar iklillerini ya cephe 
günlerinin intibalarını, ya. cepheler
den dolan psikolojiye veya insanın 
top gürlemeleri arasında kendini din
leyişine, sulh günlerine hasret çekişi
ne, ve cephelerde bıiltün yırtıcı mah
lôklara parmak ısırtırken bile insan 
kalışına temas eden yazılara sunmuş
lardır. Bu edebi yarışta en kısır ve
rim bizimdir. 
Ate~ karfısında en çetin imtihanı 

geçirmiş ve harbin acı, tatlı her çe§it 
leuetini herkesten çok tatmış bir mil· 
let ve bir neslin bu edt'bi zatını neye 
hamletmeli? Kitapçının işten anlama
masına mı, halkın alakasızlığına mı, 
yoksa cephede ya§amıı olanların o 
gUnlerden bir intiba ıakhyamamıt 
olmalarına veya sakladıkları duygula· 
rı yazamıyacak kadar aciz bulunduk
larına mı? 

Bu cidden acı bir muammadır. Eğer 
Şefin lejamlcr hüviyetinden kavnak 
almı' birkaç eser ve adına M . Şevki 
denilen büyük Türk muharririnin 
"Mehmetçik Cephede", "Fatime ... " 
gibi geniş alaka görmüş. cidden güzel 
her bakımdan kıynıetll birkaç cildi ol• 
masa diyebi1iriz ki bizde gelecek ne• 
siller, neılimizle en bilyilk imtihanı· 
nı vermiJ olan Türk ulusunun musiki· 
ye en btiyük taheseri, recı.ıne en yüce de 
receyi,heykele en büyük kıymeti.sahne 
ye,sinemava ve yazıya en büyük mana• 
yı verdirebilecek haımetlü muvaffakı• 
yetini bir tilrlil anlıyamıyacaklar ve 
ulusal heyecan ebediyen bu memle· 
kete meçhul kalacaktır. 

Bana bu ıatırlan M. Şevki'nin en 
son çıkan "Ahmet o~lu Ahmet" 1 yaz
dırdı. lstanbul zaptının Ulubatlı Ha· 
wanrnr nasıl unutamryoraak, muhar• 
ririn bir sava~ hikayesi içinde sıkıt
tırdığr bu Ahmet oğlu Ahmeti de öy· 
lece yarının ölmezleri arasına kanto 
mıı aanmalıyr.ı. 

Nizamettin NAZ1F 

' ttuııyıc nso;..aaa""'a 1 ..... ~---

İzinleri 
Adliye mensuplarının bundan son· 

ra izin alma şekilleriyle vazifeye de
vamları ve işten ayrrlmaları hakkınja 
esaalı tedbirler alınmaktadır. Adliye 
tatilinden iıtifade etmiyen hftkimle· 
re, muavinlere, milddehımumUere ve 
hakim sınıfından sayılan biltiln me
murlara senede bir ay izin verilebile
cektir. Mecburi ıebepler ve mühim 
mazeretler kar,111nda bunlara ayrıca 
ıenede üç defayı geçmemek ıartiyle 

mezuniyet verilecektir. 
Bunun için bir proje haıırlanmı1 

ve Kamutaya ~önderilmi~tir. Uyiha
da hizmet müddetlerine göre mezunl
yetlerde memurlara verilecek maaı 

miktarları hakkında da hükümler 
mevcuttur. 

Yeni Hahambaşı Seçilecek 
Hahamhane idare meclial huıuıl 

bir toplantı yapnıış, umumi mecliae 
seçilecek namzetleri tesbit etmek üre. 
re bir komite kurmuştur. Komite, 
namzetleri tayin ettikten ıonra ıeçim 
yapılacak ve umumt mecliı toplana
caktır. 

Umumt mecliste ilk i9 olarak ha
hambaşı seçilecek, idart i9lerin çabuk 
görülmesi için nizamname hazırlana
caktır. 

tağa ııinneaini tavaiye ediyordu. Fa. 
kat Selim koltuktan kalkarken ıen. 
deledi, koluna girdiler. Ve onu ya.. 
trrdılar. 

Batını yutıia koyunca ökıürütil 
daha beter udığı için, haata yata • 
ğ1n içinde oturma.ya mecbur olmuı
tu. 

Kapıya ıelen Aıiye Hanım, bu 
mucizeyi kendi parmaklarına mal 
etmek iıtiyerek pi9irdiii cızbız köf 
telerinin lezzetini methediyor: 

Nail Bey doğrularak: 
- Ben gidip onun ilaçlarını ge • 

tireyim, dedi, öksürük ilacı da var. 
dır. 

- Elime aailıkl Diyordu, ben 
pitirevim de o "emeain, kabil mi?. 
Bak ben ona naaıl yedirecetim .. 

Seliıme vaklaıtı. Köftelerin bit -
mek üzere olduiunu ıörünceı 

- BeiendinM daha yapayım? 
Diyo ıordu. 

Fakat !elimin birdenbire bola • 
zına yapıfan inatçı bir ökıUriik, u
mumun ••vincini bulandınnıya baş. 
lamıftı. Cemile ona au içirdl. 

Tahıin Beyle beraber çıktılar. 
Selimin yÜ.ıünde büyük bir kedet 

vardı. 
Annesile ablaaı da dışarı çıktık • 

tan tol\ra Cemile ıordu: 
- N f! oldu ıana birdenbire? Di-

ye aordu: 
Selim kısık biı- seıJe: 
- Hiç! Dedi. 
- ·- Bir şeye mi canın ırkıldı? 
Selim cevap vermiyordu. 
Cem.ile tekrarladı:: 
- Bir şeye mi üzüldiln? 

Tahain ve Nail Beyler bir şeyler 
konuşma1a devanı ettiler. Cemile 
hiçbirine kulak vermiyordu. içini 
ilaha fazla baatll"arak bir ııkıntı ü. 

Cemile bir aevinç çıilıiı kopara. 
rak ulona kottu. Selimin babuına 
ve Tahıin Beye batırıyordu : 

- Ayol gelin, kofun, Selhn ya • 
taktan kalkmıt, oturuyor, ittahh İl
tahlr yemek yiyor. 

K o r i d o r d a yÜrürlerken ötı.. 
lerinde koşan Cemile baiırmıya de 
vam ediyordu: 

- Gördünüz mil? Benimle bera. 
ber olunca hula.ya naarl can geli • 

Selim, kendi ne\l'İnde bir haıta 
için yemek yemek aibi en büyük 
kerametini röıteren bir ıihirbu 
heyecanlle, rilli.' siyerek yemeğine 

Hastanın birdenbire İft&hı keıiL 
mitti. Kompoıtoıunu yiyemedi. Ne. 
şeıi, hulanın ittahile beraber ka. -
çan Cemile etrafındakilere öfke ile 
bakarak: 

- Vallahi gözünüz kaldı! Dedi. 
Hasta fasılalarla ök~Urmeye de. 

vam ediyordu. Rengi uçtu. Babaaı ya 

Selim yine cevap vermeyince ':j 
mile için bu üzüntünün sebebın 
tahnıin etmek zarureti pevda olu. • 
yordu. "Tahsin Beye Uzüldü galı • 
ba ... ., diye dü,ündü. 

Arka!lı var 
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Meslek Okullarına Geçen 
•• Ucretsizlerin Askerliği 

~nkara, 22 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kültür Bakan
lığı, bakanlrk hesabına parasız yatılı talebe olarak yüksek okul
larda okutulanlardan okuldan mezun olduktan sonra, kendi ihtr
saslan daıhilindcki meslek okullarında ücretli bir vazife alanla
rın askerlik vazitt-lcrini ifa için geçirdikleri müddetin hizmet 
müddetlerine mahsup edilip edilmiye<:eğini Finans Ba:kanlığm
dan sormuştur. 

nakit işleri 
Direktorlü§ü 
Teşkilltı 

Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Finans Bakanlığı tara -
fından Nakit iıleri direktörlüğünün ye 
ni tetkilitmın nasıl olması lizımgcle
ccğini tesbit etmek ve bakanlığa bir ra 
por vermek üzere celbcdilen mütehas
ıuı Pol Mafe yann son raporunu ba -
bnlığa verecek ve mukavele müddeti 
bittiğinden , yeni yıldan evvel tehri • 
mizden aynlacaktır. 

Yeni Harcırah Kanunu 
Projesi 

:Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz bil 
"1iriyor) - Finans ]iakanhğı yeni har
cirah kanun projesi üzerinde son tet
kiklerini yapmıttır. Proje önümüzdeki 
hafta aonlanna doğru Kamutaya veril
mek üzere Bakanlar heyetinin tasvi • 
bine arzolunacaktır. 

Dünkii Lodos 
Fırtınası 
Lodos fırtınası dün öğleden sonra 

tekrar baı göstennittir. Arasıra yağ
murla süren lodoı, limanda oldukça 
tesirini göstermiştir. Suların birden
bire kabarması, limanda yükleme ve 
boıaltma itlerini güçlüğe uğratmış
tır. 

Gemiler, istimbotlar, motörler dün 
bu yüzden denizyolları önüne yanaıa 
mamı§, dmiz ticareti rıhtımlarına 
bağlamaya mecbur kalmıılardır. 

Fırtına evvelki eıleri gibi sert 
geçmemif ise de yakın sahillere çık
maya hazırlanan birçok motör ve ta
A.ıiıu K1c1 n ı DU&tınc ıralqnl§lar-
cbr. ı • 

Kandilli Raaathaneıinin verdiği 
malUmata göre dün hami derecei ha
raret 16, asgari 13 olarak kaydedilmiş 
tir. Rüzgar lodostan azami 14 metre 
cüratle esmiş, barometre 752 milimet
re civarında görülmüştür. Lodos, tam 
cenup iıtikametinde gece de hafif 
yağmurla devam etmi§tir. Bugün ha
vanın bulutlu ve kapalı olacağı söy
lenmektedir. 

lıtinye Dok Şirketinde Ya
pılan Tetkikler 

f stinye havuzları ıirketi hakkında 
fleri sürülen bazı yolsuzluk iddiaları 
üzerinde tetkiklere deva"" .... w_,. · 
dir. Tefti§ heyetinin raporlan aJ1. 
kadar makamlara henuz vc:u.u11. • 
tir. Fakat gerek ıirket merkezinde .:e 
gerekse havuzlarda yapılan inceleme
ler, muhbirin iddialarının asılsız ol
duğunu göatermittir. Tahkikatın al
dı~ğı •on tekil, tirketin vergi kaçakçı
Jıgı yapmadığını göstermiş, gümrük 
kaçakçılığı da varit görülmemiştir. 

Mütehassıslar bürosu, şirketin bü
tün defter.ler.in.i göz.den geçrimiştir. 
Haber verıldığıne gore, ufak tefek 
yolsuzluldar bulunmuı iıe de bunlar 
gümrük mevzuatına uymıyacak şekil~ 
de bazı muamelelerin hususi cereyan 
ettirilmesine münhasır kalmıttır. Bir 
yerden kaldırılarak satılan yahut nak 
)edilen makinel~rin gümrükleri ida
resine haber verilmeden yapılması 
muamelede kanunlara uygun olmıyan 
yollar tutulduğunu göstermiştir. Bu
nun ne bir gümrük, ne de bir vergi 
k~~kçıhğı olmadığı teyit edilmekte
dir. 

POLiS 

Y unuı Bugijn Getiriliyor 
Veznedar Hüaeyin Hüanüyü öldür 

mekten auçlu Yunuaun ilk iaticvabı 
Urküp müddeiumumiliğinde yapıl • 
nuıtır. Cinayeti tamamen inkar et • 
tiği haber verilen Yunua, bugün teh 
rimize setirilecektir. Suçlunun em.. 
niyet direktörlüiü cinayet maaaım 
da if adeai alındıktan sonra müddei. 
umumiliie tealim edileceii anlapl 
maktadır. 
* Dün aabah aaat onda Şiıhane ya 

kutundaki Hamidiye çepneu batın. 
da, au doldurmak yilzünden büyük 
bir ka•sa olmut. Roza imainde bir 
MiiaeYi ~zı ayaklar altında ezil • 
mif, vücudünün muhtelif yerlerin • 
den yaralanmıttır. Kavı• yerine 
zabıta yetiterek ıürültüııün önüne 
ıeçmiıtir. 
* latanbul poataneai muhabere 

memurlanndan Talat Nafiz Marpuç 
tulanlan seçerken bayılmıt ve Cer. 
IÜp&fa Jaaataneaine sötürülımıüttür. 

imtihan 
Talimatnamesi 
Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Kültür Bakanlığı hazır
lamakta olduğu imtihan talimatname
sini bitirmek üzeredir. Yeni talimatna. 
me lkincikanun sonuna doğru ilgili 
mekteplere gönderilecektir. Yeni tali
matname tatbik edilmeğe başlanınca • 
ya kadar birinci yazılı yoklamalar ya. 
pılacağından, ikinci yoklamalar da 
mart sonuna bırakılacaktır. 

San'at Okulları Talebesine 
Gündelik 

Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - San'at okullarında mü
tedavil sermaye siparişlerinde çalıştı

rılan talebeye muayyen bir gündelik 
verilmesi Kültür Bakanlığınca karar
Iaıtmlmııtır. Bakanlık, bu hususu te
min için san'at okulları talimatnamesi
ne icap eden hükümleri koyacaktır. 

Yeni Fakültenin yerlettiği Ankara 
Evkaf Apartımam binası 

Dil, Tarih 
Fakültesinde 
Ders Başlıyor 
Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz bil 

diriyor) - Dil, tarih ve coğrafya fa
kültesi için Evkaf Apartımanında kira
lanan dairede yapılmakta olan tadilat 
ve inşaat bitmiştir. Fakültenin açılma 
töreni bayram ertesi yapılacak ve ders 
lere başlanacaktır. 

Türkiye - Romanya Ticareti 
Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz'bil 

diriyor) - Türkiye • Romanya tica
ret anlaşmasına bağlı bir numaralı lis 
tede bazı tashihler ve ilaveler yapılma 
sı Bakanlar hljYetince kabul edilmiştir. 

"ULUS,, un Dil Yazıları 

GÜNEŞ - Dil 
Teorisine Göre Türkçede Şahıs 

Gösteren Sözlerin Analizi 
iV. 

"Onlar. Olar._ Sözlerinin Ve Cemiğ Eki Deni
en "Lar - Ler" Edat~ EtimOlop Morfo

loji, Fonetik Ve Semantik 'BakımmdU: Analizi 

Türkçede şahıs gösteren sözlerden "Ben biz sen siz" ke-
l . l ·ı "O" ' ' ' ıme en e nun anali~lCl'ini bundan önceki yazılarda an-
latmış idik. Bu serinin sonuncusu olan "Onlar" analizini de 
bugün koyuyoruz. "Sen" ve "siz,, sözlerini analiz ederken 
koy~uğumuz, __ bütü_n bu sözlerin kuruluşunu gösterir şekli de 

burada bır daha gosterıyoruz. 

VI. - ONLAR ı da hakikaten hiçbir bellilik ve belirli-
(0), söz söyliyenden tamamile lik yoktur. Sözü aöyliyen ve onun 

u~k v.e ayrı olan ~ir süje veya objeyi karşısınd~ bulu~n .. ıtahıslar hariç ol
gosterır. Bunlar bırden ziyade olursa mak prtıle yeryuzunde nekadar şahıs 
o halde kelime (Onlar) şeklini alır. varsa hepsine (0) ~i~ebiliriz. 
B.~ sözün eski metinlerde ve bugün- Fak~~ (onlar~. dedığ~z zaman bu 
ku ıark lehçelerinde görülen şekli umwnıh~ ~e. muphemlık azalır. (On
( olar) dır. lar) dedığımız şahıslar (0) ile ifade 

Her ilci ıözün etimolojik şekillerini edilen ,,ni~aye~siz ki_şiler içinden "mu· 
altalta yazalım: ayyen bır zumredır. lşte (r) ekinin 

(1) (2) (3) (4) gösterdiğ~ .. «~an-ü.r ve•w•taa.yyiin,, 
Onl•: oğ + on + ol + ar manası d~lımızın bu ıncelıgıne işaret 
Olar: oğ + . + ol + ar etmektedır • 
(1) .. ?i: Güneş yerine geçmiş olan "LAR • LER" 

esas su1eyı gösterir köktür. 
. (2) ?.n: Bu ek yalnız (onlar) şek
lınde goze çarpıyor. Bilindiği gibi, 
(~~ ~~nsonu mefhumun yakınında, 
bıtışıgınde bulu~n obje veya süjeyi 
ve bunun esas SUJe veya obje ile ala
kasını gösterir. Bu halde, (eıo) dan 
uzakta umumiyet, müphemiyet, şümul 
gösteren "L" mıntakasında bulunan 
şahsın kendi yakınında ve ayni mm. 
takada bulunan başka şahıslarla birlik 
olduğunu bu ekle anlamak mümkün
dür. 

Bu bakımdan en son ve en müteka
mil şivede tesadüf edilen bu (. + n) 
ekine çok ince manalı bir ödev veril
miı oluyor, demektir. 

Not: 1 - (O) mefhumunun (ego)
ya en uzak olan (L) mıntakasındaki 
varlığını o mıntaka dahilinde bir mer 
kez gibi alırsak bu merkezin yakının
da bulunan (n) mıntakasındaki var
lıkla birleşifi (onlar) olmak iktiza 
eder [1]. 

(3) Ol: (. + 1) ;ektir. (Ego) dan 
çok uzak: a~~~· müphem, belirsiz bir 
eahada bır SUJe veya objeyi işaret 
eder. 

(4) Ar: (. + r); ektir. Herhangi 
bir ıahada bir varlığın tesebbüt ve te
merküz ve takarrürünü anlatmağa ya
rar. 

O, ONLAR 

Not: 2 - Şimdiye kadar geçen ıa
h_ı_s a_nlatır sözlerin .h~çbirinde izi gö
rulmıyen bu (r) ekının buradaki tes
bit vazifesi, Türk dilinin orijinalitesi
ni gösterir en ince nüktelerden birini 
ortaya koymaktadır: 

Yalnuca (0) dediğimiz zaman bun. 

Not: 3 - Görülüyor ki eldeki gra
me~lerde riirkçenin cemi eki diye gös
t~rı.len '~lar • )er" sözü, zannedildiği 
g~bı basıt ve tek manalı bir ek değil· 
dır. Bunda asıl umumiyet, şümul, vüs
at manalarile cemi anlatan (. + 1) 
ekidir. 

Bunun yanma gelen (. + r) eki ise, 
mefhumun o umumiyet, ıümul ve vüs
at sahasında takarrür ve temerküzü
nü ifade eder .. Bir mefhumun geniı 
bir şümul alınası, onun bütün fertleri
ni toplamakla; o şümulde takarrürü 
de, bu topluluğun değişmez şekilde 
ifadesile mümkün olur. lşte bundan 
dolayıdır ki bu anlamları içinde toplı
yan, {ol + ar), (el + er) ekleri kay
naşarak ()ar) ve (Jet") olmuştur. 

"Günet - Dil" teorisinin: 
"Ana köke v~a radikal köklere ya

"pışmakla onda birtakon mana ve 
"mefhumlar yaratan Türk ekleri ba
" . . So sıttır. nradan kolavhk olmak için 
"kunılmut olan münfdcep ekleri an
"byabilmek, onlan baait .-killerine 
"getirmekle mümkündür." [2] 

Yolundaki hükmünün manası da bu 
(1- - ler) mürekkep ekinin analizile 
izah edilmit demektir. 

OLAR 

Not: 4 - Sözü "olar" telrlinde aı. 
dığımız zaman doğrudan doğruya 
"ol" mefhumunun kendi tilmul mın
takasında tesbit ve temerküzü ifade 
edilmiş olur. 

t. N. Dilmen 

(1) (Siz) kelimesinin izahmdaki haıiye
ye ve orada anılan ıekle bakmız 1 

(2) Etimoloji, morfoloji ve fonetik ba
kmundan Türk Dili analiz yollan a: 9-10. 

ALMANYA MEKTUPLAR! 

Alman - İngiliz Yakınlığı 
Fili Anlaşmaya Gidiyor 

Hitlerin Kuvvete Kuvvet ... Diye Haykı

ran Son Nutku Almanyanın Son Gidiş 

Veçhelerini S a r a h e t 1 e verıyor 

-Almanya bin bir siyasi faaliyetleri içinde hümmalı bir çalışma ile 
olimpiyatlara da hazırlnıyor ve sporculrını durmadan çalıştırıyor 

Son günlerin Almanyası gene iç 
ve dıt işler üzerinde çok canlı bir 
hareket ve çalışma safhasına girdi. 

Hafta başında Hitlerin United 
Press şefi Baillie ile bir konuşması 

basımı çok alakadar etmiştir. Bunda 
hükumet reisi, Avrupayı tehdit eden 
Bolıevizmi iıaret ederek Almanya
nın bu tehlikeye göğüs germekle bu
günkü medeniyete yaptığı hizmeti ha
tırlatmış ve "Propagandaya propa
ganda, tedhişe tedhif, kuvvete de 
kuvvetle mukabele edilece-ktir.,, de
miştir. 

Bu diyevden anlaşıldığına göre 
Nürnbergte musevilere karşı alınan 
tedbirler Bolşevik tehlikesi ile alaka
dardır. Zira eski Almanyada Bolşe
vizmin liderliğini museviler yapmış· 
tır. Hitler beyanatında memleketinin 
yeni büyük bir ordu kurmak husu
sundaki zaruretinden bahsetmiş ve 
Mister Baillie'nin bir sualine karşılık 
olarak da "memleketinin müstemlek-e 
metalibatından hiçbir vakit vazgeç-
mediğini,, söylemittir. ' 

Büyült Almanya 

Büyük .Almanya hall'inin açılma res 
minde 20.000 den fazla Berlin~tirak 
~~r. li~ S"F INUlt u çeJ'
rek 'eçe geldiği zaman bUyük siyasa 
ve spor tezahürleri sahası adeta bir 
peri masalı manzarası arzediyordu. 
Hali 1.000 voltan fazla kuvette 7 4 
lamba ile tenvir olunmuştu. Büyük 
kütle hej> bir ağızdan (Heil) diye ba
ğırdığı zaman bu yapıda ses tertiba
tının da çok mükemmel olduğu pek 
açık bir surette belirdi. Bundan son
ra artık meşhur Sporting Palace göz
den düştü. Büyük siyasi hadiselere 
artık Avrupanın en büyük Hall'i olan 
yeni saha tahit olacaktır. Hitler bu
radaki söylevinde mümkün olabildiği 
kadar fazla bir kütlenin tenvirine ça· 
lıştığını ve bunun için geniş sahalara 
çok ihtiyaç olduğunu söylemiş ve ha
kiki demokrasinin Almanyada mevcut 
bulunduğunu iddia etmiştir. Ancak 
bu demokrasi bir gourgeois demokra
sisi değil milli ve sosyalist bir de
mokrasidir. 

Hitlerin diyevinden sonra 20,000 
kişi bir ağızdan Horst V essel marşı
nı ıöylemeğe başlamıı ve bunu yeni 
ordunun yeni bir marşı olan "Dalga
lan alman bayrağı, dalgalan 1,, takip 
etmiıtir. 

Yeni :r.eplin L;c. 130 

Uzun zamandanberi gazetelerde 

protesanlar üç grupa ayrılmakta idi
ler: 

1 - Alman hıristiyanlar. 
2 - Reich konfesyon grupu. 
3 - Her iki gruptan ayrılanlardan 

müteşekkil merkez. 
Şimdiki halde bunların birleşti

rilmiş olduğu zannedilebilir. Esas-en 
Almanyada protestanlar oldukça iyi 
bir elemandır. Hükumeti son zaman
larda daha ziyade bir Konkorda ile 
papaya merbut bulunan katolikler iş
gal etmektedir. Bu sahada da yakında 
esaslı ıslahat yapılmasına intizar edi
lebilir. 

Alman _ /ngili:c yaklapnası 
Londrada yapılan büyük İngiliz -

Alman futbol maçı dolayısiyle 1 O bin 
Alman Londraya gitmiş ve büyük bir 
hararetle karşılanmışlardır. Dünya si
yasetinin aldığı son şekil İngiltereyi 
büyük Cerman ülkesine biraz daha 
teveccühkar davranmağa sevketmiş
tir. Her nekadar resmi mahafil lngil
terenin meşhur zigzag siyasasını bil
diği için bu hususta biraz ihtiyatkara
ne konuşuyorsa da şimdiden bir itti
faktan bahsedenlere bile rasgelinme
ğe ba_şla.nmı_§tır. Şimç.\i Almanyada ha 
~ 019~ q:k •iyueti bu yak
faş'mada büyük bir unsur olarak gös
teriliyor. 

Almanya. ltalya. Habeı 
.. Basım şimdiki halde vakayii hiçbir 

mutaleada bulunmadan olduğu gibi 
anlatmakta ve bu işte Almanya lehi
ne bir hisse çıkarabilmek üzere pusu
da kalmaktadır.Ancak halk daha 1914 
te İtalyanın kendilerini yalnız bıraktı
ğını unutmamış olup bu milletin bir 
az hırpalanmasını hoş görecektir. 
Halbuki bugünkü İtalya ile Almanya 
bazı cih'Ctlerden biribirine epeyce 
benzemektedir. Çünkü her iki ülke 
nüfus fazlalığı ve ham madde nok
sanlığından şikayet ediyor. Demek ki 
halleri biribirine benziyenler her va
kit biribirinin durumları ile samimi
yetle alakadar olamıyor. 

Göring Hamburgta 
. Göring ayın altısında Hamburg'u 

zıyaret etmit ve büyük merasim ya
pılmıştır. Bu ziyarette bariz olan nok
ta Prusya Başvekili, Hava nazırı ve 
Reichsbank Başkanının daha ziyade a
mele ile meşgul olarak tüccara karşı 
biraz çekingen davranmasıdır. Bilhas
sa büyük siparişlerle dolu ve işleri 

çok iyi giden bir bahriye inşaat tez
gahında amele Göringe çok büyük te
zahürat yapmıştır. Yeni bir amele 
mahallesinin esası atılmış ve limanda 

Nereden Aldın ? ! 
Kimi içini aever, kimi dıtını. Di. 

ıi keaen ekmeğin kabuğunu yer, kea 
m~yen içini. Ben portakalın kabuğu • 
na bayılınm, icini portakalcrlar ye.. 
ain! Kayııı çekirdeğini çok aeverim, 
dııını aiz yiyin! lnaanlar da inaan • 
lara karıı böyledir. Benim bir doa _ 
tum var. Ne zaman raatlaaam bat. 
lar beni aüzmive .. 

Ben ona mühim ıeylerden bahse. 
derim: 

- Verıiler inecekmit diyorlar .. 
Bina vergilerinden yÜzde yirmi bet 
tenzilat yapılıyor .. 

O bana aorar: 
- Şapkayı nereden aldm?. 
Ben devam ederim : 
- Havalar nekadar kararsız ci. 

diyor. Hünnak olmutum. 
- Kravatı buradan mı aldm? 

Londradan mı?. 
Cevap veririm ve yine aözüme de 

vam ederim .. 
- Sen mektep itini ne yaptm?. 

Yine eakiai ıibi mi?. 
- Koatiimlerini kime diktiriyor. 

aun? .. 
O muttaaıl dıtnnda dolaıır. Ben 

bu mevzudan aynlmak iaterim. 
- Tramvaylar yine kalabalıklat

tı. Tıklım tıklım. 
- Eldivenler buranın mı? 
- Şu sokakların da haline bak! 

Vıcık vıcık çamur. Ayak atacak yer 
yok! 

- Kuzum bu kunduralan Lon
dradan mı aldın? 

Herif muttasıl dıtımda dolaşıyor 
dedim ya!.. Artık ben de ayni au. 
retle harekete· karar verdim. O ıö
rüımeye batladı: 

- Hakkın var. Havalar pek itrar 
aız. Ben de aoğuk almıınn. 

- Nereden aldın?! 
- Soğuk aldım diyonım. 

- Ha!.. Geçmiı olıun .. 
Hızlı hızlı gidiyoruz. O yoruldu. 
- Aman. Yahu! Bir aoluk alaakl 
- Nereden alalım .• 
- Soluk mu? 
- Evet. 
- Pastacıda .. 
-Güzel.. 
Girdik. Oturduk.. Öteden beri • 

den göriiıürken: 
- Ha! Sana söylemedim .. Hak • 

kıdan haber aldım ..• 
- Kaça aldın?! 
Deyince anladı, somurttu ve ••· 

tu .. Ondanberi bir daha içimi bll'Lo. 
kıp dııımla uğrattığı yok. 

., B. FELEK 

EVKAF TA: 

20 Yıllık Vergi İpotekli 
Emlakten de Alınacak 

İpotekli emlaktan 20 yıllık evkaf 
vergisi alınıp ahnmıyacağı hakkında 
tereddüde düşüldüğü hakkındaki net 
riyat doğru değildir. Bu gibi emlak
ten de 20 yıllık vergi alınacaktır. Ye
ni evkaf kanununda sarahat olduğun
dan, herhangi bir maddenin tefsiri 
için Ankaradan birşey sorulmuş do
ği ldir. 

Kanuna göre alınacak yirmi yıllık 
vergi hazırlıkları devam etmektedir. 
Şimdiye kadar yüzü mütecaviz müra
caat olmuştur. Beyanname, arzıhal ve 
tapu müzekkereleri matbu bir şekilde 
hazrrlanmıştır. 

mevcut eksiklikler tetkik olunmuttur. 
Olimpiyat ha;cırlıkları 

1936 olimpiyadı hazırlıklan Al· 
manyayı çok alakadar etmektedir. 
Bu vesile ile her gün yeni ve çok 
modern bir spor saha veya binasının 
aç_ılma resmi yapılıyor. Son günlerde 
Kıelde muhtelif yelkenli gemiler spor 
cuları için yapılan bir bina çok mü
kemmel olmuştur. Berlindeki büyük 
sahanın inşası da ilerlemekte
dir. - Necati Salih Çakır 

Amerika hava hattın

dan bahsedildiğini okuruz. Bu büyük 
hat üzerinde apğı yukarı muntaza
man seyrüsefer yapıldığı gözönüne a
lınırsa muhtelif zeplinlerin çalııtığı 
zannedilir. Halbuki hakikatte bu bü
yük yük son zamanlarda bir tek ale
tin, yani Lz. 129 un üzerine düşmüı
tü. Şimdi Alman hükumetıi hem bu 
işi emniyete almak, hem de bu sana
yide çalışan ameleye iş bulmak için 
yeni bir zeplinin inşasına karar ver
miştir. Bu maksatla inıaat tezgahları
nın genişletilmesine ba§lanmıştır. 
Hem bu tevsi işin hem de uçuş saha
sının ıslahından sonra bir üçüncü 
zeplinin inşasına da baılanacağı kuv
vetle ümit edilmektedir. 

~ ......... ...._.. .... ..._ 

Bu hava gemisinin ne gibi yenilik
leri ihtiva edeceğini ilerde yazacağız. 

Protedan kili•••İncle ulahat 

Almanyada her 1ey, din, edebiyat, 
hukuk hatta eğlence milletin umumu
na fayda temin edebilmelidir. Artık 
"San'at aan'at içindir,, denilen devir
ler geçmiştir. Son defa hükumet tim
diye kadar oldukça serbest bırakılmıı 
olan kiliseyi de ele almıt ve propa
gandalarında papazm da yardım et
mesini, hiç olmazsa zararı dokunma
masını garanti etmek istemiştir. Bu 
maksatla bir din adamı olmadan ziya
de kuvvetli mantıklı bir hukukçu olan 
e~ki Ad!iye nazın Killner'i bu işle tav 
z~f etmıı ve muhtelif salahiyettar 
kı?'selerden mürekkep büyük bir ko
mısyon teıkil etmiıtir. Bugüne kadar 

Fotoğraf Tahlilleri 
Resimlerinizi bize gönderin 

[Fizyonomist Profesör j can Cartcrct'nin okuyuculanmızın 

karakterleri hakkında yaptığı teşhisleri neşre devam ediyoruz:] 

Doğruluktan a • 
zami hoşlanır. Ze -
kası müdrikatını 
kontrol ettiği gibi, 
muhayyelesi de süs 
ler ve bezer. içti
mai meselelerle ala 
kadar olur. Daima 
bilgisini arttırır, fa 
kat bilgisinin artışı 
nisbetinde hareke -
te geçmez. Faaliye
tini daima sona sak 
lamaktadır. lşinin 

H. ·Sanal haricinde hoşuna 
. . . giden 'l'e dinlendiri 

cı hır meşguhyeti olsa gerektir. Yerin
de hareket etmesini ve hürmeti bilir. 

Bütün kadınlığı ile kadın .. Daha zi· 

yade hisl~rile hareket eder. Sinirljdir, 
endişeden yakasını 

kurtaramaz. Sevdi
ği adamın ağzın -
dan daima sevildiği 
ni dinlemesini ister. 
Tahakküm edilme
ğe ihtiyacı olan bir 
kadındır. Eğerken 
di haline bırakılır -
sa, kaptansız bir ge 
mi gibi karaya vu-
rab.ilir. Nihayet beş Madi: Kadıkay 
santimetre murabbaı fotoğraftan da bu 

kadar anlaşılabiliyor. 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 

Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 
_..,..------_<ZJLZ4LSJLZ_~~~ ...... ......-. .. -. ...... 
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Ev Krallçesı SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

''Ev Kadını Derken Göz Fabrikalarımız Samsunda Hava Kupası 
Maçları lamamlandı 

•• 
On üne Ana Gelir,, 

Az Yemekten Zayıflayanlar 
Her 1eyde olduğu gibi zayıflık ta 

türlü türlü sebeplerden ileri gelir. Za0 

yıflann birtakımı daima az yerler de 
onun için tiımanlayamazlar. Birtakımı 
da çok yedikleri halde yediklerini çok 
yaktıktan için zayıf kalırlar. 

Kadınları Esirgeme Derne§I Başkanı 
•TAN,, Jn MOsabakasını Kadınlarımızı 
Evlerine ll•ll•yacak Teıebbüs Sayıyor 

Ereğlide Kurulan 
Bez Kombinasının 
Montajına Başlandı 

Daima az yiyenlerin en baıında i'° Enfli, (Huual muhabirimiz bil • 
tahsı.ı .zayıflar gelir. Herkesin, çok diriJor) - Tamamen Tirk mühen. 
yemeği Adet edenlerin bile, arada sıra. dillerinin çisclilderi plan ve projeler 
da herhangi bir sebepten ittahlan ke- dairuinde inta edi!,mekte olan E. 
silebilir. Fakat ittahaızbğm böylesi in· retli bez fabrikası, be1az ve renkli 
sanı Ayıflatmaı. Daima ittahsızbk en olmak üs .... ince patieka saten, 
ziyade linirlilerde, hem de sinirli ba· .........,.Ju, m•dil, masa örtibü ve I 
yanlarda bulunur. 7atak Jibi sibi ince m_..cat do.. 

Bu alnirli bmyanlann kimiaf, ilkin, koyacaktır. 1...-t bitmek üsenclir. 
fipwnlamak korkuaundan bile bile u Maldnelw parti parti plmektedir. 
yemete ba'1amqtır. Kimhi midesinde Atel)'e, teahin ve ritabetlendirme 
ıeçld bir nhatusbfm yemek yene makiaeleri kmaJmuftv. Dit- ma.. 
artacatmı kuruntu etmiftlr. Buılan kineler de seldikçe kurulmaktadır. 
yine ıeçlcl bir' aevgl itinin yarım kat· Fabrikanın yakin bir zamanda fa
mumdan dolayı kederlenmiıtir. Bü. a1iyete geçmui beklenmektedir. 
tfln bu hallerde iftabuzbk hafta ~e· Fabrikada 15,000 ii ve 250 do • 
pct n çok defa iatiye iltiye olmakla kuma tezgahı bulunacaktır. Senede 
beraber 80lll'a1an yerletlr kalır ve ~ bir buçuk milyon kilo pamuk qliJe
..ıdt iatenae bile artık yiyemez olur. cek, takriben dört milJon -.troku 
Blyle sinirli bayanlarda fttah11%hk i· maı imal edecektir. 700.800 amele 
deta ubit bir fikirdir. çalıtacıak ve beher aile 4 nüfus itL 

lıfide haetahklannm da yemek kor- barile takriben 3SOO kitinin seçimi 
kusundan iıtahaızhğa ve neticede za- temin edilecektir. 

Sporcular bir arada 
[Hrmui malaabirimu )'Clalyorl ıoldm aonra Halbpol', beraberlili 

s 11 temin etmek için çok çalqtı iee de 
anuan, .ıanı.n hep neticeals kaldı n birin· 

Bir san'at mektebinde kı.ıtanmız ve Esirgeme Demeği Baıkanı 
Rana Sani Yaver 

yıfhğa sebep oldutu çok eörillür. Me. Fürikaam elektrik ihtiyacı iv • 
aell mide ülseri hastalıfının moda oldu riz auruaa konulacak olaa iki au 
lu .samanlarda midelerinde ufacık bir türbinlerile temin edilecektir. lhti -
sanc:ı duyanların birçoğu kendilerini yat olarak fabrika sahasına ela bir 
iilaere tutulmuı sanırlar, yemekten buhar tflrbini kurulacaktır. 
korkmaya batlarlar. Yemeklerini git• S.s fabrikuı iafaatmm ikmalin. 
tikçe azaltırlar. Eti yememekten bat- den sonra a:rnca bir de kola fab -
layarak yavaı yavat ekmeği, sebzele· rikaaı kurulacaktır. Bu kola fabrL 
ri, yumurtayı, süti.i bile bırakırlar ve kası bil'wnum mensucat fabrikala.. 
en sonra korkmadan yiyecek bir ıey rmm kola ihtiyacmı temin edecek • 
bulamazlar. Böyle yalancı mide ha.. tir. 

Hava Kurumu menfaatine tertip ci devre 1 • o ldman Yurdunun ıali 
edilen kupa maçlarmm finali evvelisi biyetile bitti. 
gün Fener stadında yapıldı. Karade- lkinc:i devrede ıtıneti arbama ılan 
ni.ı flDlpiyonu İdman Yurdu ile Halk idman Yurdu hikim bir oyun takip 
Spor arasında olan bu mUaabaka, lik ediyordu. 10 uncu dakikada bir çar· 
maçlanndanberi devam eden dediko- plJIDAdın 6tilrü Yurdun sol içi ve en 
dulara cevap tefkil etmesi itibarile lyi oyuncueu dlfln çrkanldı. On kiti 
önemi vardı. kalan Yurtlular cıliblyetl kaçırma• 

Kadınlan Esirıeme Demeli Bat• 
kanı Rana Sani Yaver'i, dernepn aç• 
tıfı bayram serıiainde buldum. 
Esirıeme D e r n e 1 1 Batkam 

1'T AN" m teıebbüsünU, yakından ta0 

kip ediyor ve neticeyi merakla bek· 
liyor •. Bana dedi ki: 

- Kadmlaraaı eYlerİne, JU ..... 
rma lııaflıyac. '' olan her lıefebbüsü 
memnuniyetle brtılanm. WJ" AN" çok 
)'8'inde bir ite Prifmiıtir. 8apnna. 
unı paüldm dilerim. 

Ev kadını için ne dilfündüfümil 
10ruyorsunuz. Ev kadını derken be0 

nim gözümün önüne ilk önce "ana" 
gelir. Bence, kadının birinci ödevi 
analıktır. Evinin maddi, manevi ıen• 
liğini temin edrbilmek için, en battl 
ana olmak ıerektir. 

Ei•, phsi luınutimi .............. 
.. kadını pelr lsat'i ...... eı.1e kart•· 
laımacbkça n •.cacln d ..a çah...-. 
....ııc1 .. , elerim. Çocuiunun anuı 
olan 1-lm, - _,.. y..Jıinu, ..
içinde baJ•nn mı llarçlachlr. 

- Erkeklerin n qlerine yaıdım 
etmelerini doftu bulur musunu~? 

....., Elbette!.. ~an:eclelim ki, kadm 
hutadır. Çalqamıyor, çocuğuna bakı· 
mıyor. hizmetçi tutmaia da ailenin 
bütçesi müsait değil. O halde, ne ola. 
cak? Erkek, evinin itlerine yabancı 
mı kalacak? 

Nitekim kadın da. kocası hasta ol· 
duğu .saman, eğer bilciai yerinde bir 
kadın1ıa, kocasının iflerini Userine al· 
malıdır. 

Ben aile bayatmda birliie tarafta· 
nm. Aynlık, pynlık saadeti öldürllr. 

Son yıllarda açılan san'at mektep
leri, ıenç kızlarmma ve kadmlanmı. 
.ıa tutumlu olmanın yolunu öfretmit· 
tir. Yeni ev Jradııuıun misafirine ik· 
ram ettiii gatolar, kendi gatolandır. 

Batına giydiği flpka, kendi el eme. 
ği mahsulü olan ıapkadır. Sırtındaki 
elbiae, kendi biçip diktiği elbisedir. 
Meaeli, şu bi.ıim derneğin açtığı ser. 
gide, öyle ıüzel itler göreceksiniz ki, 
bunların birer Türk bayanı etinden 
çıktılı için öğünç duyacaksınız. 

Bi.ı, bu Esirgeme Demetini 1912 
1CDeainde kurduk. Aradan demek 23 • 
24 sene geçmif. Bu ylrml dört sene 
içinde, Tilrk kadım biçki ve dikit ala· 
nmda çok deferli bapnlar kazındı. 
Bi.ıim demetin elitleri bile Pariatc 
~ 1925 dekoratif aerıiainde al· 
bn ..-ı,. •' s' • 

Difeceiim ıu ki, Türk ((acbu, ne 
n lmdmbit, ne biçki ve dikit, ne ço
cuk lııakmv, .. de bilbu .. kültir ba0 

bnmdlın, eelD ın kadmı ile kartılat· 
bnlamıyaaık lrad.r, yükaelmiı ve 
ilerlemiflir. - Salibattin GUNGOR 

talannda da ittahaızhk yerlqir kalır Ere~linin iktisadi faali)'eti tim _ 
ve yemedikçe tabit tifmanlamaya da dftlen deiifmit ve seaitlMDiftİI'. Nü 
imkan bulunmaz. fus miktan seçea ....... Dİ9petle 

Zaten sinirlerde mide hastabğı her ,,ükMlmit ve hallan kazancı artımı 
va,it böyle kuruntu eseri ve yalancı tır. Süm.. Bank Fürikalarmm ku.. 
olmaz. Bazılarında, midede yemekleri nalduiu mmtakalarcl .. olduiu ıibi 
humettirecek ekti azalır veya çofalır. Ereilide de refah, bolluk Ye ticari 
Her ikisinde de ittah çok defa kesilir. faali7et batlamıttır. 
Yine sinirlilerin birçoiunda karacifer 
itlerini iyice yapamaz. Kimisinde kan 
kirlenmittir, böbrekler iyice iflemez. 
Bunların da hepsi ittahı keserler, za. 
yıftığa sebep olurlar. 

Sinirlilerin birtakımı da hekimleri· 
nin kendilerine söyledikleri pcrhi.ıi 
tersine anlayarak, bir taraftan da si· 
nir rahatılı.ılıklarmın artacafı korku· 
aile, yemeklerini hekimin söyledilin· 
den daha .ziyade azaltırlar, iftahlan n. 
kin bulun• bile yavaı yavat onu kay· 
bederler ve ~lar da sayıl olurlar. ....... ~ . ~ ~-
nlabilir ve zayıf sın~i~ayanın semır· 

Sıvas'ta 
l.tayona .., Hriliyor 

Bchraın Pata suyundan istaaiyon 
blnaıına günde bin metre mikabı ıu 
Yerilmesi hakkındaki evrak uraya ve
rilmittir. Manastır civarında bir depo 
yapılarak buradan iataslyona yevmi· 
ye bin metre miklbı su verilecektir. 
Bayındırlık Bakanlığı su uzmanların
dan Nafiz buraya gelerek bu it için 
incelemelere batlamıttır. ,....., ..,... . , ....... 

Sıvas, (Tan) - Açık bulunan Sı
v11 tlbaybğma atanın Kütahya Itba· 
vı Hazım Töreğiln buraya gelerek 
ödevine batlamıttır. Yeni ilbayımı.ım 
Sıvas için bayırlı itler baprmaaı bil· 
yUk isteklerle bekleniyor. 

Kentimi.ıde bulunan 3 Uncil Ordu mak için biltiln enerjilerini urfedl· 
lnspekteri Orıeneral Klzım, Tiltn· yorlar. l5 inci dakikada sebebi anlı· 
general nyas Zeki Demiray, nbay ıılmıyan bir penaltı Yurt aleyhine ve. 
Fuat Tuksal, Şarbay ve daha birçok ritdi. Kaleci Nuri bunu fevkallde bir 
büyüklerle adedi 4.000 i mlltecavb ıblpnhlrla kurtardı. Halk beyecan 
kalabalık bir halk kütlesi 6nUnde ta• içinde. o,_ daha dpde lclmaa Yur· 
kımlar sahaya çıktılar. Mutat mera- dunun hatdmtyetl altında reçlyor. to 
simden 10nra oyun batladı. inci dakikada Yunuetan pn alan •ğ 

idman Yurdu bugün, kalecileri Zi· açık Mehmet kırk pastan anl ve sıkı 
ya, sat içleri Küçük Ahmetten mah· bir ıutlı topu ll~incl defa Halbpor 
rumdu. Halkspor, her zamanki kad- kalesine IOktu. Bu ıol o kadar ani 
rosunu muhafaza ediyordu. Hakem: oldu td lı:aled lap:rıdamata vakit bu· 
Deminpordan Şahap. lamadı. Syelrciler idman Yurdunun 

ilk akını idman Yurdu yaptı. Mer- bu cO.ıel +e phane colünU çılpca at. 
kezden aldıtı pau sol açık Ceıat sıkı kqladrlar. 
bir ,utla Hıtbpor kalesine sBnder4i. Bu golden sonra Halksporun bildin 
Kaleci bunu kornerle kurtardı. llk be' maneviyatı aanıldL Yurtlular ise 
dakika idman Yurdunun tuylki aı. aılnıtmnalanna denm ediyorlar. 35 
tında geçti. Bundan aonra Hılbpor inel dakikada Yunuı UçUncU goHl cG• 
hakimiyeti ele aldı ise de sayı yapmak sel bir Wl'Ufla talmm lehine kaydetti. 
fınatlannı daima kaçırdı. Maamafih, Bundan eonra lcupanm sahibi belli 
ldman Yurdunun genç kalecisi bugün olmuttu ve artık idman Yurtlular iti 
IAu!R.al.l&Lf.dalrlrlık cr&-6eri- -""t~lf.-~IMl'~r.\lllK..lfS~te~eJtof!1 ve ıilzel kurtarr~tar yapıyöJ: ..-.. -

Halbporun seri oyunu Yurt kale- dan istifade edei'et \ti inci daldlmdıa 
sini on bet dakika adeta tut yağmu· Halbpor yeglne golOnU Mabmudun 
nına tuttu. 25 inci dakikada tekrar ıyatile kaydetti. Bu suretle oyun 3 • l 
canlanan Yurt akmcılan Hatkspor nı· tdman Yurdunun plibiyetile bitti. 

Müsabaka Şartları Ve 
Hediyelerimiz 

tilmeai imkinı bulunabilir. Ancak her 
zayıfm hali ayn ayn tetkik edilmek 
ve zayıflığı yapan sebebi bulmak luım 
dır. Bu da - Zaten her vesile ile söy
lediğim cibi - .zayıflığını merak eden 
berkesin kendi hekimine muayene e
dihneaile mümkündür. 

Lokman Hekim 
Şor6a7lılır ....... in4iril4i 

Sıva• (Tın) - Uray bütçesinin 
darlılı karıısmda prbaytık maaşı llç 

1 
Bulmacamız 1 yiis liradan 200 lir9ya indirilmittir. 

~---------------------- T..arrul cemi.Jetinin ~i 

sıf sahasında dolapaita başladılar. lnıpekter General Kbnn, oyundan 
'Z'1 inci dakikada, ilk defa birinci ta• sonra bir söylev Yererek hava kupam• 
lamda yer alan lrilçWc Sallhm ııkı bir nı, tdman Yurdu talmmna vermlt
ıutu Halbpor aflanna takıldı. Bu tir. - Zarifi L Maatlıfaı 

Antalya Köylerinde inceleme 

1 - Dikit "• Wtkl. ol - T..- fltfır .... a - ÇOC11k balamı. 4 - E• Wanel 
libi dlrt kıaandaa ibaret ole mU.lıeb
amm ttbiıı ldareaial. lmtlllaDlanu. mil
klfadm dqıtdmaamt IC• ln'at llek
tepleriaia deterli idare Ye tedris beJetleri 
derabde ediJOdar. 11Uaa111lb'8 herlr• 
b11taıs, pmıs sirebilecektir, Kapoa •• 
78 sasetembia bir parcum k-.ll llll
feti "ktar. Yabm .-lal' miiaabüalan
auaa siremi1eceldenlir ı 

Prohe7-ell.., .,... .....U-, •lnMn· 
,..ı ... , IMıataMlacdu, dolsto.a.r, et..ler, 
•tretm..ı- ... ... ............ p1an u. 
ailel.-L 

Hediyeler 
Dildt w Wçld : 

........ ,.. - Ura ......... 1ıir ...... .. ,..... 
........ ,. .. 110 lira detwlncle 1ıir dikit .. 

ukıt makinnL 
0 ... clJeı 75 Ura ...._ 1mmq "• 

,. kürit. 
DiN....,_ ZI Ura clel.w. Ait b-

............ 15 Un ....... lılr ----Altrecadaa ,.a.IMlre ..... a 'l • 
... ı,..a... 

BlrhMiY•• aJO Ura Werilacle tılr ,..._ 
odası takımı. tal 

lkinci1•: 190 lira deteriade ça " in-

car,,:::-., 75 lira deteriade tabü • 

'-:wa..a,... 50 lira dejeriıule 11 • 

Hediye terimiz ırasında: 
75 lira değerinde radyo, 200 
lira deterlerinde yatak ve 
yemek odaları takımları. 

tDI bre cl6 tabi. 
a .. lacl7eı ll Ura delerlnde ca1 ta

kımı. 
AJtmaclaa ıoo iMi,. adar atü. ,. .. 

tık; alıaJar, mua lrtld. eorap, eldina, 
;anta sibi mabtelif bedi1eler. 

EY 1-lmm: 

Blrimc17eı 2ıDO lira deterinde bir aaloa 
takmu, 

lld.-,..ı llO Ura c!eterinde bir rad,.o. 
o,ınci1•1 71 lira deierinde bir avise. 
Dlrcliladl7.. IO lira deterüade aaloa 

saati. 
... a.el,.eı 11 lira deterinde bir tablo. 
Al....._ Jldaclye lraUr aütellf ....... 

Birinciye: 1000 lira deterlade •e primi 
tarafmıudan verilecek aicorta • .,. 200 lira 
clelerinde bir yatak oclaaı takımı.. 

llriacl7•t llO Ura dtieriad• bir aiDe 

~ ..... ,. .. 11 lira Werlade bir sra
mofoa. 
Dle~ 10 lira WerlDde 1ılr imi 

.. ti. 
••ılllrıı,. ı il lira W-W. ....._ 
AltnM .... , • ...,...,. ..... • .. telif .......... 

E• Knliçellı 

91lth .. imtihanlarda sonra, dOrt 
~- Ar4tne blrdea sirmlt " maanea 
clencqı DZUUllJI olanlar arumcla ela bir 
lmtU.ılft Japıiuü Ye kann1n ev kraliçesi 
illa Milerek keacllalne 750 lira dieriıule 
llir lritrls -to wı,. ohlnacalmr 

SOLDAN SAQA ve YUKARDAN 
AIAOI 

1 - Habetistaam timalincle 6. Sanı'4. 
2 - Karadenis uhillnde 4. 
3 - Eser 2. Bir tanareci 1. 
4 - Konaean alet 7. 
5 - Yapmak S. Sanat 2. 
6 - Fruıuca haJU' 2. Nota 2. 
7 - Y anardat 4. Bir elektrik cihazı 5. 
1 - Avrapacla bir hlik6met merkezi 4. 
9 - Fena 4. Remil S. 
10 - Habetiıtancla bir 1er 5. 
11 - Olmaktan emir 2. Lllmdı S. 

DUNKO BULMACAMIZIN HALLI 

l - RadJO 5. Kalem 5. 
2 - Ada 3. ta 2. Ta 2. 
s- Damar 5. 
4 - Ama S. Irk 3. 
5 - Rasat 5. Do 2. 
7 - Kir S. Araba 5. 
ı - Aw 4. Er 2. Di 2. 
9 - Ard 3. Adana 5 . 
10 - Bt 2. Kombina 7. 
11 - Mar 3. 

EZ 

TÜRK•nem ... ncl 
WIU. Y FRlTCH·KATi • NAG \ 

GÔNÜL 
iSTEDiCiNE 

GiDER 

Sıva, (Tan) - Ulula) ekonomi ve 
arttırma kurumu yıllık toplantısını 
yaptı. tdıre kurumuna ukert müteka
itlerden Yarbay Bekir Ecevit, teçim 
ve endüstri Bapckreteri Tahsin GUn
l[Ör, tüccardan Ziya Avunduk. bakkı
ı;veci thun Kanbavraktar, mütekait 
Nuri ıteeilmi,lerdir. Kurum baıdca"hh· 
na Bekir F~evit. Sekt'eterlife de Tah
sin GUnıiir getirilmi,tir. 

K Ü c Ü K TE~L_G_R_A_F_I 
HABERLERi 

'--------------------------· • Adana, (Tan) - Hük\imet kona· 
imm önündeki yolun yapılmuına 
batlanmııtır ve cadde iki taraftan 
ıenişletilmittir. 

• İzmit, (Tan) - Halkevi batkı· 
nı Rifat Yüce lsmit köylerinde in
celemeler yapmıktatdır. Başkan Ko- ••• 
caell çevrem bakkmda bir kitap yua· 

Antalya, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Antalya Ilbayı 
Saip Örge, emniyet direktörü ve encUmen üyeleri ile beraber 
Baılar köyüne gitmiıtir. Burada, köylüler tarafından ci~t 
oyunlan oynanmlf, bir de şölen verilmiıtir. Ilbay, bu arada koy 
yollarını da gözden geçirmitir. Yukanki resim heyeti köylüler
le bir arada gösteriyor. • 

Dr. tHSAN SAMI Deneclilecek ihtira berab 
caktır. 

• lmıit, (Tan) - Yenicuma camii 
Mimar Sinanın eseri olduğu halde, 
bakımsız bir vaziyettedir. Itıililerin 
dikkatitnit çeleriz. 

• Eski~hir, (Tan) - Şehrimiı 
Hatkevi Namık Kemal için bir top
lantı yapmıştır. 

• Elkişehir, (Tan) - Hava tehli· 
ke-al için tetkil edilen komisyon, 11° 
bay Talltm bı .. kınlıtı altında c;al11-
malanna devam e4iyor. Geçenlerde 
yapılan ışıklan söndUnne denemesi 
çok iyi sonuç vermiftir. Bu defa dı 
halka zehirli gui tanıtmak ve maskt 
kullanmasını 6ğretmek üzere limnge-

• Merzifon, (Huıual muhabiri-
miz bildiriyor) - Merzlfonun kurtu· 
lut gilntlnO kutlulamak U.Zere bir pro
gram huırlanauf, Halkevi çalıpnala· 
rma batJımıttır. 

• Merzifon, (Tan) - Pancarların 
tapnma faaliyeti bitmif, rirra para· 
snu abaata b9'1ımqtsr • 

Altln ••il 

akterlyoloJi Laboratuar1 • Yapqtıtma etiketlere mab•u• u• 
Umumi kan tahlll!tı, frenıf sulde iaWıat" hakkındaki ihtira için 
noktal nuınndan (Waaerman E ıuı 1931 tarih ve 
ve Kahn teamülleri) kan küre)'· abnımt olan 28 Y 
ntı ayılmau. Tifo " ısıtma 1320 num&rah ihtira beratmm ihtin 
baatalıklan tefhlli, idrar, bal· ettili hukuk bu kere bafkaama drlit 
ıam. cerahat, kazurat ve su tah· veyahut icara verilmesi teklif edil-
1illtı, Ultra mikroskopl, husuıf mekte olmakla bu hususda fazla ma• 
atılar istihzan. Kında Ure, şeker, l"-·t 1..aı--k iatevenlerin Galata Aı 
JOorilr, Kollesterin miktarlannm Ulu. ll&U&UH' , 

tavini. Divanyolu No.1 .... ti3İI. __ .. lan ban 5 inci kat 1-4 numaralara mü• 
TeL20981 • racaat eylemeleri llln olunur. ., 

9985 1045• 

TÜRKÇE SÖZLÜ YENi 
SEFiLLER 

2 D..,,. mrden 

KiEPURA NiNON 
" PAUL .. ORBIGER. PAUL KEMP • JENNY JUGO 

' 
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Hadiselerinde 
,, 

TAN 
'' 

Objektifi 

Yukarıdaki resimler günün iki hadisesinin canlı izahlarıdır. vetlerinin müdahalesi zarureti hasıl olmuş ve toplantı sadece 
Üst iki sıradaki fotoğrafiler Üniversite Hukuk Fakültesi Talebe münakaşa, heyecan içinde geçmiş ve neticesiz kalmıştır. Aşağı 
Cemiyetinin kongresinden intibalardır .. Bu kongrede zabıta kuv- sıradaki resimler de Eminönü Hilaliahmer merkezi tarafından fa 

kir çocuklara ayakkabı dağıtılmasından muhtelif intibaları tes
bit ediyor. Kızılay bütçesinin darlığına rağmen her mıntakada 
şefkatli el.ini uzatmaktan geri durmayor. 

L.--------------_. ________ , ________ .....,_,, ........... --........... _.. .... _.. .......... ~---------Q,,__ __________________ _.. __ ,..._.. __ 
duğu yeni intizamın, kuvvetli surette 
takarrur etmiş olduğuna delildir. Uluslar Sosyetesi 

Konseyi Ve Sulh 
Teklifleri 

Cenevred en Pam • Soir ga:ıı:ete.i. 
n e ya:ıı:ılıyor: 

Eden, İngiltere - Fransa sulh tek
lifleri hakkında şu sebeplerden dolar., 
ihtiyatkar davranacaktır: 

1 - Uluslar Sosyetesi azasından 
birçoğu, mütecavize büyük bir hisse 

veren teklifleri reddetmek için emir 
almışlardır. 

2 - Uluslar Sosyetesi, ne İtalyanın 
cevabından ve ne de Habeş lmpar.ıto· 
runun fikirlerinden haberdar olma -
makla beraber, İtalya ve Habeşistamn 
fazla bir şey söylememek için birçok 
güçlükler çıkaracakları şüphesizdir. 

Başlıca alakadar olan iki devleti 
tatmin etmiyen bir hal suretine nasıi 
müzaheret edilebilir? 

3 - Fr;.nsız - İngiliz tekliflerini, 
böyle müşkül bir hava içinde Y.nose
ye götürüp te k~butü.n~ istemek, a . 
leyhinde rey venlmesını ve yahut ne
ticesi teessüfü mucip olacak bir karar 
ç:krnasına sebep olacaktır. 

Işte her ne pahasına olursa olsun 
bu meselede müçtenip davranmayı i
cap ettiren sebepler bunlar?ır. Çiiııkü 
Fransız _ lngiliz tekliflerınin aley. 
hinde verilecek reyi. iki büyül: hüku· 
metin nüfuzuna halel verecek ve Y~
niden müzakereye başlanması v~ b!r 
anlaşma yolu bulunmasını güçleştırmış 
olacaktır. 

ingiltere Ve Fransa 
italyanın Suç Ortağı 

J ournal de Moscou'dan: 
Fransa ve lngiltere, İtalyanın Ha· 

beşistana tecavüzünde, kendisile adeta 
suç ortaklığı yapmışlardır. Uluslar 
SGsyetesinin salahiyettar hiçbir uz~u, 
mütecavizin yardımına koşmak İiın, 
Fransa ve lngiltereye vekalet verme
miştir. Uluslar Sosyetesi Konseyi pak
tı, sosyete azasının topraklarını ceb
ren ellerinden almaya hak kazan<.lırıı· 
cak bir şekilde tefsir edilemez. Pariste 
hazırlanan sulh projesine karşı göste
rilecek küçük bir tasvip işareti, Habe
şistan üzerinde bir tazyik yapılması 
ve dolayısile mütecavize yardım edil
mesi ile müsavidir. Paris tekliflrrinin 
bu tarzda tefsiri yalnız Habeşıstanın 
istikliilini değil. Uluslar Sosyetesini 
ortadan kaldırmış olacaktır. 

Uluslar Sosyetesinin zecri tdbirle
rin tatbikini reddettiği takdirde yiye
ceği darbe, Paris projesine küçiık bir 
muzaheret C70Stt:rildiği takdirde yiye• 
ceği darbed,,en daha hafif olacaktır. 

Avrupada faşist 
Aleyhtarllğı mı ? 

Giornale cl' /talia'clan: 
İtalya - Habeş harbi Avrupada 

mevcut az çok muhasım bazı kuvvet· 
ler, siyasal ve sosyal birçok zümr.!ler 
lrhine olarak, ltalyaya, faşizme ve 
katolikliğe hücum eden bir vesileden 
b_aska bir şey değildir. Şüpheli bir fa. 
şızmı· aleyhtarlığı, Habeş meselesi et-

rafında toplanmıştır. 
Bu sebeple İtalya, taleplerinden fe

dakarlık etmemekte her zamandan zi
yade haklıdır. ltalya, İtalyan - Ha· 
beş harbi meselesinde, İtalyan aleyh· 
taıllğma karşı açık kapı bı:r.d-:acak bir 
tesviye sureti kabul etmiyecektir İ
talyan aleyhdarlığında bu ihtilal ha
reketi belirmektedir. Halbuki İtalya, 
Afrikayı medenileştirmek hakkını is
tiyor. 

Beneş Ve Balkan 
Antantı Ve 
Küçük Antant 
Bükreşten M atin gCJ%efesine yazı. 

lıyor: 
Küçük Antant ve Balkan Antantı 

devletleri Edouard Beneş'in Çekoslo· 
vak Cumhur Başkanlığına intihabını 
büyük bir memnuniyetle karşılamış • 
lardır. 

Profesör Nemec'in namzetliğini ge
riye alması, Çekoslovak hültumetinın, 
bilhassa nazik bir anda göstermeye 
muvaffak olduğu yüksek siyasal ol • 
gunluğun bir delili addedilmektedir. 

Küçük Antant ve Balkan Antantı 
hükumet adamları, bugün sulh ve Av· 
rupa statükosu için birleşmiş olan kuv 
vetleri hariç bir' meselede bırakmak İ!· 
tiyen tehlikeli bir hareket mevcut ol
duğunu biliyorlar. Çekoslovakya. bi
rinci derecede hedef ittihaz edilen 
devletler arasında bulunuyor ve Be· 
neş'in kahir bir ekseriyete galebesi, 
Orta Avrupada muahedelerin doğur • 

Beneş'in Çeıt?slovak cumhuriyet • 
inin başında bulunması, bu memleke· 
tin arsıulusal siyc.snsında her ti11·lü 
şüphe ve teceddüdü ortadan kaldır -
maktadır. 

Ankara, Atina ,,.e Belgrattan gele1 
haberler, hu intihabatı yalnız Küçük 
Antantı df'~il 'Uluslar Sosyetesine sa· 
aakatten ib:ırct olan siyasanın kuvvet 
bdması seklinde t~fsir edilmektedir 

Yunanistan· 
Bulgaristan 
Münasebatı 

M ir' den: 
Yunan kralı İkinci Jorjun tahta çı

kışı münasebetile söylenen sözleri, fi. 
lıyatın da takip edeceğini ümit ede • 
lim. Bulgaristan ile Yunanistan ara· 
smda ekonomik münasebetlere yeni • 
den başlanması için muallakta kalan 
meselelerin halledilmesi lazımdır. 

Efkan umumiye, bu meselelerin hal
li için bir formül bulunacağı kanaat in· 
dedir. Bulgar - Yunan ekonomik mü 
rıasebetleri çok sıkı olmalıdır ve iki 
milletin anlaşmasına yardım edecek 
amil de budur. Ticaret olan yerde. ih 
mal edilemiyecek menfaatler de bulu. 
nur. 

Yunanistan ve Bulgaristanın müte· 
ltabHen biribirlcrile iyi münasebetler 
de bulunmaları kendi menfaatleri ica
bındandır. İkinci Jorjun tahta gelme· 
sile bu sahada, Balkan antantmı te -
min edecek, yeni ihtimaller belirece • 
ğini ümit ederiz. 

r~ o ~1' . ,evıtP-~ ~r ~ 
~ Et enjv\eler 

Uzaklara Giden Sevgili 
San gül imzasile: 
''Sekiz ay evvel Anadolunun ba. 

tı taraflarında b ir genç le tanı§tım. 
Daha ilk gün lerde onu k endime çok 
yakın h issediyordum. Onun bakı§. 
larında ayrı ayrı m analar seziyor 
ve &eviyordum. A ncak üç beş d e fa 
gÖrÜftÜ k. Fakat bu üç beş d e fa için 
de biribirine bakan gö:zlerimi;ı;deki 
mana birdi. y alnr;ı; benimki be lir • 
si;z;di. O gö:r.lerile bana h er feyİ 
söylüyord u. ve bir gün bunu dili 
ile "de anlattı. Birleşmemi;z;i candan 
dileyen bu genci o günden6eri gör. 
medim. O maden ocaklarına t etk i. 
k e gitti. A ilem beni bu gence ver • 
mek iatem iyecekt ir. Onlar kendile. 
ri gibi ;z;engin bir gencin bana ef ol. 
masını ist iyorlar. Z aten ben de bu. 
nu bildiğim İçin bu gencin göster • 
diği temayüllere mukabele etme • 
miıtim. Şimdi yün geçtikçe meçhul 
u fuklara gid en genci belki onan 
beni aeudiğinden daha çok seviyo • 
rum.,, 

Sarıgül, zengin bir aileye mensup, 
sevdiği zengin değil, fakat tahsili ve 
terbiyesi yerinde, belki istikbali de 
emin bir genç. Aşkın en canlı dili o
lan gözlerile anlaşmışlar .. Fakat o ai
lesinin niyetinden endişe ederek bu 
gözlerin manasını gizlemeğe çalışmış. 

llalbuki belki bu endişesi varit te de• 
ğildir. Kendisini seven gençle anlaş· 
mış: onun vasıtasile ailesine müraca· 
at etmiş olsaydı belki mesele halledil· 
miş olurdl Her şeye rağmen San· 
gül beğendiği fakir, fakat güzide ve 
istikbali emin genci, sevmediği zen· 
gin bir gence tercih ederse eninde, 
sonunda haklı çıkacaktır. 

• Kayıplara Karışan Nişanlı 
lzmirden Belma imzasile: 
" Üç yıl oluyor k i bir genç le seıJİf. 

mif ve nişanlanmıştık. Bir sene ni. 
şanlı olarak ge:r.dik . Tam evlenece. 
ğimi;ı; sırada onun Ar karaya ve ba. 
basının yanınc gitmesi İcap etti, Git 
tiğinden biraz sonra işlerinin fena. 
laflığını, babasının kendisini bırak. 
mak istemediğini ya:ıı:dı. O giinden. 
beri ne mektubunu, ne haberini al. 
dım. Post restant adresine yadığım 
mektuplann h epsi karfılıkaıs kaldı. 
Ni!lanımı:ıı: decıam ed iyoF r 

Nişanlanmak, evlenmek için söz
leşmek demektir. Pey gibi bir şey. Ni· 
şandan dönmek mümkündür ve bu dö
nüş iki taraf için de ayıp bir şey de· 
ğildir. Artık nişanlınızın ne olduğunu, 
neden sizi kararından haberdar ~me• 
diğini düşünmeye mahal yok. Bu nişa· 
nı bozulmuş saymanız daha doğrudur· 

, 
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Fenerbahçe Güneşi, Beşiktaş 
Vefayı Yendiler 

Hiç Yenilmeyen Fenerbahçe /le Beşiktaş Birinci 
Devre Birinciliği /çin Birbirinin Rakibidirler 

Dün F e~rbahçe at adında yapı • 
lan iki maçta bin kadar seyirci var_ 
dı. 

Hava yağmurlu olmamakla bera_' 
ber oyun aahaıının hele orta kısmı. 
ayaklann ve topun ıömülüp zor 
çıktığı bir bataklık halinde idi. 

llk oyun ikinci kümedenberi biri. 
birinin rakibi bulunan Anadolu ile 
Hilal arasında oynandı ve hayli ha 
raretli oldu. tik devrede oldukça hi 
kim oynİıyan Anadolu takımı firikik 
ten bir aayı yaparak devreyi ıalip 
bitirdi. 

İkinci devrede hakimiyet daha 
fazla Hilillilere geçmiş bulunuyor
du. Hilal müdafilerinden birinin 
yaptığı bir aayı berabetliği temin 
etti ve iki taraf baıka gol çıkara.mı. 
yarak oyun bu netice ile bitti. • lkinci maç F enerbahçe • Güne§ 
arasında idi. Sadi Karaanın çok gÜ
zel idare ettiği bu maç. Fenerbahçe 
lehine farklı bitmesine rağmen ba • 

• 

Fener • Güneş maçın dan heyecanlı bir an 

.-..------------------~~---
Dünkü rteticeler 
Hilal: 1 - Anadolu: 1 
Fenerbahçe: 5 • Güneş: O 
Eyüp: 4 - Topkapı 3 
Galatasaray: 2 • Beykoz O 
Beşiktaş: 3 • Vefa: 1 
l.Spor: 2 - Süleymaniye: 2 

hücumu ile başladı ve dördüncü da. 
kikada Rıdvan uzaktan bir vunı§la 
Bekiştaı aleyhine yegane golü ylp. 
h. Bu gol Beıiktaılılan harekete ge. 
tirdi iae de Vef ahların bir taraftan 
dördüncü dakikada gol yapmıı ol _ 
mak diğer taraftan da gol yaptır • 
mamak hızı ile yer tutarak çıkar • 
dıklan oyun, 40 ıncı dakikaya ka _ 
dar Beşiktaıın aayı yapabilmesine 
mini oldu. Nihayet Vefa kalesinin 
önündeki bir kan§ıklık araıında Ha 
yati kendiıine gelen pası iyi kulla. 
narak beraberliği temin etti. 

N============================================ 

"Ben Güzel Değilim ,, 

Paula Vesseli ile Horbiger'in 
Aşk Romanı 

Platin Saçlı Kadın Açık 
Kumral Oldu 

Meşhur platin saçlı kadın J eanne 
Harlow saçlarını açık kumrala boya
dı. Kendi~ini, bu renk saçlarile ilk de
fa olarak "Riff • Raff" isimli bir film· 
de göreceğiz 

Jcanne Harlow'un saçlarını boya
ması bütün Amerika'da bir hadise ol
muştur. Sabık platin saçlı kadın yii2 
binlerce mektup almış, kendisinden 
saçlarının yeni rengi hakkında izahat 
istenmiştir. Jeanne Harlow demiştir 
ki: 

- Kendimi yeniden hayata doğ
muş sanıyorum. Saçlarımın yeni rengi 
bana bu kadar kuvvetli bir his veriyor • 

Kendisini görenler, bu saçlarla eski
sinden daha güzel olduğunu söylüyo,:. 
lar. 

Meg Lemonnier evlendi 
Bu ayın ikinci günil tanınmış sin~ 

1n2 artistlerinden Meg Lemonniet 
Fransada "Sant • Raphael,, şehrinde, 
fransızca Auto gazetesinin ldare Mil· 
dürü Maurice Goddet ile evlenmiştir. 

Meg Lemonnier'yi bütün sinema 
meraklıları tamdıklan gibi severler de. 
Genç evlilere saadet dilerken l:derken 
okuyucularımızın da temennilerini bil 
dirmiş olduğumuza inanıyoruz. 

on bet dakika kadar Güneıliler o. 
yunun cereyanını adeta kendi leh
lerine çevirdiler. Fakat bundan aon 
ra, uğ açık I.iyazi ve aolaçık Fik • 
retin aeyyal akınlarile Güneı ka _ 
lesini aıkı bir tazyik altında tutan 
F enerbahçe biri firikikten olmak 

• üzere üç rol daha yaparak maçı 0-5 

ikinci devrenin ba,larında Vefa 
kaleciıi çok tehlikeli iki ıütü muv~f • 

i edi Yaşında Ne Kazanıyor 
Holivuttan bildirildiğine göre, ye

di yaşındaki küçük Şirley Templ'in 
haftalığı 240 İngiliz lirasından 500 In. 
giliz_jirasma çıkarıltnJ1tır. Diğer ta. 
raftan kendi isminden i•tifade eden 
muhl'CJif ticaset müıles•elerinden de 
ayda 500 lira kazanmaktadır. Holivut 
ta en yükllek maaş ... 

tından aonuna kadar iki tarafm can 
la baıla oynayııi aruında aamimi 
ve temiz oldu. 
Daha fazla uhanm çok çamurlu 
kıaı ~ llarının icabettirdiği hata ve 
favüller bir tarafa bırakılırsa, iki 
taraf ta dürüat bir oyun gösterdi _ 
ler. 
Güneı takımının, likin en kuvvet 

li takımı olan, f enerbahçe kartı -
aında yenileceği ıüpheaizdi. Fakat 
Güneıliler hem kuvvetli ve uıta o. 
yuncular hem de ıık aık saplanıp 
kaldıktan çamur ile uğraf!DAk va. 
ziyetine düıtüler. 

Maç baıladıktan pek az aonra, 
dün çok güzel oyniyan ve takımına 
cidden fa.rdalı olan Niyazi topu or
taladı ve Fikretin yerinde bir ka. 
faaile Fenerbahçe ilk uymnı ka • 
zandı. Biraz sonra yine Niyaziden 
&"elen bir tehlike ile Fenerbabçe i.. 
kinci uyıaını da yaptı. Bundan aon 
ra, Güneıliler ellerinden geldiği ka 
dar kalelerini müdafaa ederek faz. 
la uyı olmasına mani olmak yolu • 
nu tuttular. Bu arada yaptıkları 
münferit hücumlar teairaiz kaldı. 
Yalnız aol taraftan çekilen çok gÜ
zel bir kornerde F enerbahçe kalesi 
bir tehlike geçirdi. 

Yüzde yetmiı Fenerbahçe hakim 
bynadığı halde, bazı Güneı kaleci • 
sinin kurtanıları, bazı da topun 
direğe çarpması gibi şanı cilvelerile 
Güne, baıka gol yemeden devreyi 
bitirdi. 

ikinci devre baıladıktan aonra on 

Birinci küme takımlarının liğ 

1 

kazandı. 
Firikikten atılan son rolü tuta • 

maması Gü ef kahlıefd lıwabma 
hataalır. 
Fenerbah\lWee~ ~.; 

Niyazi, Fivet, M. Retat, Şaban idi. 
Müdafiler ile kaleciye fazla bir it 
dütmedi. Güne• takımındakiler hep 
ai çok çalıımakla beraber en mu _ 
va.ffak olan Re .. t idi. 

Yukarda anlattığımız bu maçı 
yapan iki takım fU tekillerde çık _ 
mıtlardı: 

F enerbahçe: Hüaamettin; Y aıar, 
Fazıl; M. Retat, Eaat, ::evat; Niya. 
zi, Naci, Ali Rıza, Saban, Fikret. 
Güneş: Safa; Alaaddin, Hasan; 

Dani,, Retat, lımail; Tevhit, Meh
met, Canyar, Hristo, Kefer. 

• Şeref stadında lıtanbulapor ile 
Süleymaniye arasında yapılan ilk 
maç zevksiz denilebilecek bir tarz. 
da oynandı. Çünkü her iki taraf ta 
daha fazla enerjiye dayanan geliıi 
güzel vunıılar ile oynadılar. 

Oyun baıladıktan bir iki dakika 
aonra Süleymaniyeli Ali firikikten 
bir gol yaptı. Buna lıtanbulaporlu • 
lar 15 inci dakikada Süleymaniye 
aleyhine verilen bir penaltı ile mu. 
kabele edeceklerdi. Ancak Enverin 
çektiği bu penaltıyı Süleymaniye • 
nin genç kaleciıi kolaylıkla tuttu. 
Bu muvaf fakiyetine mukabil biraz 
sonra lıtanbulıpor sağ açığından 
gelen topu elinde:ı kaçırmakla bir 
hata yaptı ve latanbulapora beraber 
lik sayısını kazı.ndırdı. Daha aonra 
Enverin aıkı bir vurutla yaptığı sa. 
yı ile devre 1.2 latanbulıpor lehine 
bitti. 

İkinci devrenin 10 uncu dakika • 
ıında, lıtanbulıpor aleyhine verilen 
penaltıdan Ali beraberlik ıaymnı 
yaptı. Bundan aonra latanbulıpor 
lul~rın, ikinci penaltıyı kaçrrmalan 
galıp çrkabilecekleri bu maçta be. 
rab~:-e kalmalarına aebep oldu. Ne. 
tice: 2.2 

• Beıiktaı • Vefa maçı, Vefahlann 

maçlarındaki durumu 

Maç Puan Attığı Yediği Galip Berabere MağlUp --
Fenerbahçe 6 18 34 2 6 
Betiktaı 5 15 18 4 5 
Galatasaray 5 14 23 3 4 1 
Güneı 7 14 16 16 3 1 3 
l. Spor 7 14 14 16 1 5 1 
Eyüp 7 14 14 18 3 1 3 
Anadolu 7 14 8 17 2 3 2 
Vefa 7 11 13 18 1 2 4 
Topkapu 7 11 11 18 1 2 4 
Süleymaniye 7 10 7 23 3 4 
Beykoz 7 10 4 24 1 1 5 
Hilal 4 7 6 g 1 1 2 

f akiyetle tutarak daha ilk dakika • 
larda farklı bir neticenin önüne geç 
ti. 

Biraz aonra hakem Betikta,Jı F ey 
ziyi oyundan çıkardı. 

16 ıncı dakikada Şeref Be,ikta • 
tın ikinci golünü yapınca hakimiyet 
iyice Beıiktaıa geçti ve bu üstün • 
lük oyunun aonuna kadar ıürdü. 

.. 22 İnci dakikada Beıikta§ üçün
cu uyıaını da yaptı ve maç 1.3 bit. 
ti. 

• 
Taksim sahasında Eyilp _ Topka. 

pı ile kartıla§b. Her iki takımın mü 
uvi bir kuvvette olması bu oyunu 
çok zevkli bir tekle aoktu. Her iki 
takım da mütevazin Hr oyun oyna 
dı ve Eyüp yediği 3 gole karıı 4 ta. 
ne atarak kendi kuvvetinde bulu • 
nan rakibini yendi. 

Yine Taksim ·•adında yapılan ikin 
ci maçta Galatasaray Beykozu 0.2 
yendi. - S. G. S. 

AR-FOTO 
(Eski Foto Franse) 

Memleketimizin tanınmı~· 
Film Operatörleri 

C E Z M 1 ıve R E M Z 1 
Ressam Salahaddin 

::mdi burada çalışıyorlar 
Sinema ve Güzel F otograf 

Cumur Batkanı ATA TORK ve 
Bakanlar Kunılu Üyelerile 
Türkiye Cumhuriyeti ileri ge. 
tenlerine ait fotoğraflann en iyi 

leri de burada bulunur. 

10114 

Yukarda: 
Paula Vesseli 

Aşağıda: 
Attila Horbi
ger. 

Viyanadan geçen gün şöyle bir ha- Bir ruhiyat mütehassısına sorunuz. 
her geldi: Bir kadın bir erkeği reddederse, bu-

"Mcucaracle,, filminin meıhur nun erkeği aşık etmek için en iyi çare 
yıldı~ Paula Veueli ile meıhur olduğunu söyler. Horbiger de, bu 
Alman aktörlerinden Attila Hor. umumi kaideden drşarda kalmadı ve 
biger evlenmiflerdir. Evlenme me. meçhul kadına büyük bir alaka duy
rasimi Viyanada hususi birkaç dM. mağa başladı. Şimdi artık ona, uzun 
tun huzurile yapılmııtır. uzun ve şu tarzda mektuplar yazıyor-

Havadis, herhangi bir yıldızın bir du: 

&§ananlar, Evlenenler 
Klark Gablc kaqsından ayrılıyor. 

Bu haber, Holivutta olduğu gibi her 
tarafta büyük bir heyecan uyandırmıt
tır. Sebebi meçhul il 

başka yıldızla evlenmesi hadisesin- "Emin olunuz ki aizi görünce bir 
den ileri gidemezdi. Fakat bu evlen- inkİiar duyacak değilim. Me'1lupla. 
mede eşine az rastlanır bir aŞk romanı nnız 0 kadar aamimi ve yüksek 
olduğu için okuyucularımıza anlata- hislerle doludur ki, bf!n şjzde o ha. 
tağız. rikulôde ruha Ôfığım. Vücudunuz. 

Roman bir sene evvelinden başlar. elan ziyade beni alakadar eden ru. , 
O zamanlar Paula Vesseli oldukça ta- hunuzdur.,, 
nmmış bir yıldızdı. Horbiger ise be~ Horbiger bu mektubu postaya atar 
senedenberi Alman filmlerinde baş atmaz kendiı.i de bir trene bindi ve 
rolleri oynuyor ve bir sürü kadınların, Viyanaya hareket etti. Maksadı, gidip Paramount şirketinde film yapan 
genç kızların hayallerinde yaşıyordu. postahanede beklemek ve meçhul ka- Hornb1ow .da k~rısında.n .ayrı~ıyor. 'Bu 

Bir gün Hobiger, hergün aldığı yüz- dın mektubu alMağa gelince onu gör- adam da kını? dıyeceksınız. Bız de pek 
lerce mektup arasında §U mektubu alı- mek, yakalamaktı. fa~kında d~ğiliz ama, .~ornblow'un 
yordu: Horbiger Viyana Postahanesine git- ~ırna .. Loy ıle ~vlenmek uzere ayr:Idı· 

"Son /ilminizi gördüm. Üzerimde ti. Ustüste cıgara içerek asabiyetle gını soylersek _1.! ~ zaman ehemıyet 
yaptığınız tesiri tasvirci'" ôcizim. beklerken birdenbire Paula Vesseli peyda eder degıl mı? 
Şimdiye kadar bu derece kuı:vetli ile karşılaŞtı: Hornblow, Mirna Loy ile evlenmek 
bir aık hiuetmedim. Kene/ime rağ. - o ... Nasılsınız? Ne yapıyorsu- üzere tamam dört senedir ayrılmak is-
men bu afkı duyuyorum. nuz? tiyor, fakat karısı belki bu sevdadan 

Eli:.ıabet Kurt • P,,,, Restant Ve iki artist sinemadan bahsetmeğe vazgeçer, yine bana döner diye razı 
ViYANA başladılar. Fakat Paula sordu: olmuyordu. Nihayet o da bu aşkın 

Horbiger bu mektuba aldırış etmedi. _ Burada ne arıyorsunuz, mektup kuvvetini anlamış ve ayrılmağa razı 
Ertesi gün ayni imza ile şu mektubu mu attınız? olmuştur. 
alıyordu: Horbiger başından geçenleri ve ora- z:::ı===-=....,-====-zı=-==-

''Filminizi tekrar gördiim ve ai_ ya ne maksatla geldiğini.anlattı. Pau-
:.ıe dü,,den daha lazla a1ıiım.,, la dinledikten sonra: 

Horbiger üçüncü gün bir mektup - Size, dedi, nasihat vermek gibi 
daha alıyor ve bu mektuplar hergün olmasın ama, çok nazik bir mesele. 
taaddüt ediyordu. On iki, on üç gün Mademki sizi görmek istemiyor. De
sırasile birer mektup daha geldi. Ni- mek hakikaten çok çirkin de ondandır. 
hayet Horbiger adreşe bu cevabı gön- Horbiger arkadaşına hak verdi ve 
derdi: meyus bir halde Viyanadan Almanya-

''Gelecek hafta bir İf için Viya_ ya döndü. Birkaç gün sonra, Manna
naya geleceğim. /&ter$eniz sizinle zel Kurt ondan şu mektubu alıyordu : 
be• on dakika görüıebiliriz... "Beni harap <!diyoraunuz. Artık 

Meçhul kadının cevabı Horbiger'i çalıtomaz, düfünemez oldum. Is. 
şaşırttı. Çünkü cevap §Öyle idi: tikbalim ve aan'atim mahvolacak. 

"Hayır, Horb;ger. br.ni görmeni. /aminiz bir türlü aklımdan çılnnr. 
ai iatemi)'orum. Br.n aizi artık ta. yor, ve •İze temin ccl"'!nm ki, Jiin. 
mamen tanıyorum. En ~ür:.Zh hare. yanın en çirkin kadını ot.anız bile 
ketlerinize, yürıiyüıünÜZI!', ıeaını_ bu"''" bence eh~mmiyeti yolı .• , 
zin ahengine varınrıya kadar tanı. Nihayet Viyanadan kendisine bir 
ynrum. Bulufmamızm ~iı;in için bir mektup daha geldi. Mektup Matmazel 
h~yal .. inkiaar~. olacağ~'!'. biliyorum. ~urt'tan geliyor ve diyordu ki 
Cunku ben guzel degrlım. Maksa. "Ben aizinle kar.,lafmaktan çe. 
clım, sadece •İzden b;r cevap al. kiniyordum, fakat mademki ıırrar 
ma~t_ı. Onu aldım. Brı kadarı bana ediyoraunuz, lıabul ediyorum. Yal. 
Y•tııır.,. nı~ tekrar ede.vim ki. randevumıu 

sızın ıçın muhakkak bir inkiaar o. 
lacaktır. Eier =•terseniz yarın ak. 
ıam Praterde Prohaaka isimli kü. 
çük bir kahve vardır, oraya geliniz. 
Treniniz aaat 20 de Viyanaya geli. 
yor. 20,30 ta •İzi orada bekliyece. 
iim.,. 

Ertesi gün Horbiger randevu veri
len kahveye gidiyordu. Kahvede kim
seler yoktu. Büyük Alman aktörü ka
pının karşısına geı;ti, oturdu. Gözle
rinde büyük bir sabırsızlık ateşi yanı
yordu. Tam saat 20,30 ta kapı açıldı 
ve içeriye ince, şık giyinmiş bir kadın 
girdi. Bu Paula Vesseli idi. Bir kelime 
tıöylemeden Paula geldi, Horbiger'in 
yanına oturdu ve hafif pembeleşen gü
zel yüzünü ona çevirerek: 

- Attila, dedi, işte geldim. Seni se
viyorum. 
Romanın son kısımlan gayet çabuk 

filme alındı. iki hafta sonra. Viyana 
belediye reisi bu güzel aık rilyasmm 
son safhasını bitiriyordu. 
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Ekonomi -Piyasa - Borsa Kazadan Sonra J 
Turizm 

Turist, her 1eyden evvel, az para 
ile çok 1eyi görmek için gezen adam 
demektir.. Onun için turi~t denince 
yalnız arada sırada büyük transat
lantiklerle gelen Amerikalı milyoner· 
leri hatıra getirmemek lazımdır. Bun
ların bize bıraktıkları şeyi nihayet bir 
§Oför parası ile, kendi vapurlarında 
hazırladıkları sandoviçleri sardıkları 
kağıtlardır. Halbuki diğer taraftan 
öyle mütevazi ve orta halli seyyahlar 
vardır ki üçüncü mevki trenle şehri. 
mize gelirler; ve Amerikalı milyoner
lerden daha fazla para bırakırlar. 

lıte turizm tekniği, karadan. deniz 
den ve havadan memlekete fazla gez
gin celbetmck ve bunların sade bir 
§ehri değil, belki birçok şehirlerimizi 
görmek üzere iç seyahatlere girişme· 
lerini temin etmek için kullanılan usul 
lerfn heyeti umumiyesi demektir. 

Bu itibarla turistçilik, bir memleke
tin bütün ıüzel manzaralarının tarihi 
abidelerinin seyrini yabancıya sat • 
maktır .. 

Bundan dolayıdır ki alelade ticaret· 
le, turistçilik arasında esaslı bir fark 
yoktur. Bir mağaza malını satmak i • 
çin nasıl reklim yapmağa, müşteriye 
kolaylık göstermeğe, bütün mallarını 
onun gözönüne scrmeğe velhasıl ti • 
car ette kullanılan bütün us ;.11lere ria
yete mecbursa, turist celbetmek iste· 
yen bir memleket te aşağı yukarı ayni 

istanbulda 
Arpa ·Piyasası 
Durgun 
Eğe Mıntıkasında Fiatler
de Bir Yükseliş Görülüyor 
İstanbul arpa piyasası durgundur. 

Jıtanbulda iskele teslimi çuvallı mal
lar 5,25 • 5,50 kuruıtur. Mıntakanın 
başlıca merkezlerindeki son fiat duru-
mu şu merkezdedir: 

Bursa 6,48 kuruş 
Kemalpaşa 4,25 kurut 
Bolu 6 kuruş 

Bandırma 4,63 kuruş 
Çanakkale 4,50 kuruş 
Adapazan 5,07 kuruş .,. 

Kütahya 5,50 kuruş 
Tekirdağ 4,63 kuruş 

Samsun bölgesinde son hafta ıçın
de arpa fiatlarmda evvdki haftaya na-
2aran bir mikdar yükseli§ görülmüş
tür. Piyaaa normaldir. Son fiatlar şu 
11uretledir: 

Samsunda 6 kuruş 

Amaayada 4,75-5 kuruş 

Çorumda 5 -5,20 kuruş 
Tokatta 6,25-7,50 kuruş 
Sivaata 6 -6,50 kuruş 

Eıe mıntakaaında da son hafta için
de arpa Hatlarında bir yüksclit kaydc 
dilmittir. Piyasa isteklidir. 

Son fiat durumu: Utak kilosu 3,25-
3,4375 kuruştur. Upk bağlalı kilosu 
3,1875-3,1875 kuruştur. ' Yerli kilosu 
3,75-3,75 kuruştur. 

Dış piyasalara gelince ltalyada ar • 
pa piyaaalarında yazılmağa değer bir 
değişiklilc bildirilmemektedir. Teklif 
ve istek mahduttur. Son fiat durumu 
ise: ltalyan yerli mallar için kentali 
95-100 liret, yabancı mallar için ken
tali 83-SS lirettir. 

No.J9 

Polis Nikol 
ltlORIS LOBLAN 

- Var, var, dedi. Bana bazı sesler 
lfittim ıibi geliyor. 

- Arsa ta.rafından ıeldi ise hay-
t'et ederim. 

- Hayır. ev tarafından .. 
- Ev tarafından da gelemez. 
Sustular. Fakat Bressak yine araş· 

tırmalanna devam etti. Tam o esna· 
da hatası yüzünden yere bir şey dü· 
türdil. 

Genç kadın, korkusundan birdenbi-
re doğruldu: 

- Ne var, ne oldu? 
Nikol da doğrulmu§tu : 
- Dinleyiniz.. Dinleyiniz 1 
Dinlediler. Bressak : 
- Haydi, be yahu 1 diye bağırdı, ne 

ıes var, ne acda ! 
- Var, var, hem bu sefer dııar

dan bazı sesler geliyor. 
Bressak kızdı: 
- Sen de pek can srkmuana .• Gll

rliltü arayacağına, öteyi beriyi ara ba
kalım. 

Nikol hep oturduğu yerde .. Kulak
larını da mUtemadiyen dışarıya veri
yor. Haksız d~ değil.! Bir oton:ı.obil 
ıeldi, geçti, cıvar bır arsanın kopek 
.. vlamalan duyuldu. 

Yazan : Peride GENCAY 

EKONOMiK KRONiK BORSA VE PiYASA 

Tekniği 
tekniğe müracaat etmek zaruretinde· 
dir. 

Bu usullerin başında evvela propa· 
ganda gelir ... Propaganda ve reklam 
turizme her şeyden ziyade hayat ve
ren bir kudrettir. Memleketimizde bu, 
şimdiye kadar en çok ihmal edilen bir 
şeydir. Eğer bize turist geliyorsa, bu 
bizim vaptığımız propagandadan onla 
nn önüne serdiğimiz bro~ürlerden, 

filmlerden. kitaplardan, reklamlardan 
değil, belki turistlerin kendi kendile
rine memleketimiz hakkında yaptık • 
ları arastırmalardan. tetkiklerden do
layıdır. Ha1buki. binlerce senelik me
deniyetlerin meohdi olan Türlclye top
kları.belki cok iyi bir propR2anda ile, 
bir Pııris müstemlelre servi~i.bir Brük 
sel dünva ser5?isi gibi sun'i vasıtalara 
mUracaat etmeden seyyah çekebilir. 
Turistcilik yapmak icin dikkat edile • 
cek ikinci scy ise, yol. üçünctisü otel
ciliktir. Yol. turizmde bir vasıta değil, 
bir usu1dür. 

Otelciliğe ~elince o da ayni şekilde 
telakki edilebi1ir. Turizmi do~uran 
sebeplerden biri otelcilikte, otelciliği 
doğuran sebeplerden en başlıcası tu • 
rizmdir. Bunlar iki çarkın biribirine 
~irmiş dişlileri gibitfir. Fakııt turizme 
hareket veren evvela otelciliktir .. 
Eğer turizmi teıvik etmek istivor • 

sak evveli bu isin teknii7ini tanzim et. 
meliyiz. - Mümtaz F AIK 

Dış Piyasalar
da Mısır 
Fi ati eri 

Amerikada Mısır Mah
sulü Bu Sene Fazladır 

21Birincikanun Cumartesi 

. 

PARA BORSASI 
Alış Satıı -- --

Sterlin 616.- 620.-
Dolar 124.- 126.-
20 Fransız franıı 165.- 167.-
20 Liret 165,- 170.-
20 Bclc;ika Franıı 80.- 84.-
20 Drahmi 22.- 24.-
20 lsvıçre fr. 813.- 818.-
Florin 81.- 83.-
20 Çek Kuron 93.- 96.-
A vuıtury• ıilin 22.- 24,-

Mark 33.- 38,-
Zloti 22.- 24.-
Pcngo 22.- 25.-
20 Ley ıı.- 14.-
Leva 22.- 24.-
20 Dinar 51.- 54.-
Yen 32.- 34.-
lsveç qrona 31.- 32.-
Altm 944,- 945.-
M .. cidlye 53.- 53.50 
Banknot 235,- 237,-

Çekler 
Pariı berin• 
!naili. liruı 
Dolar 
Liret 
Belp 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Avuıturya 
Mark 
İlveı; kuronu 

İı Banb.11 Mil. 
.. • N. 
" .. H. 
Anadolu % 60 

.. % 100 
$irketihayri7e 

Tramvay 
Bomonti - Nektu 
Terkoı 
tiJi 
Aıl•n Çimento 
Merkez Bankası 
Oımanlı Banka11 
Telefon 
İttih•t Detlrmencililı: 
Sark Merku Ecıaneaı 

12.06 
619.-

0,79,62,50 
9,87,85 
4.72.15 
2,45,22 

64.58.70 
1,17,46 

19,19.44 
4.23.85 
1,97,87 
3,13,16 

Eıham 
95,-
9,80 
9.85 

25,80 
42.-
15.-
22,75 
8.-

14.50 
uo.-

9,45 
62,75 
23.-
1,75 
9,40 
4.20 

Fiiıdık Fiatinde 
Düşüklük Var 

Plata mısır piyasası çok faal geç • 
miş ve fiatlarda yükselmeler göriilmÜJ 
tür. Mısır piyasasının canlanmasına 
saik olan sebepler iki olup bunlardan 
birisi fiatların iyi olması ve ikincisi de 
mısır yetiştiren memleketlerde malın 
durumu salah kesbetmiş bulunması • 
dır. Birle,1ik Amerikada mısır mahsu-
lü bu sene fazladır. Buna rağmen A- Almanya Bizden Fazla 
merikahlar plata mıu,n almakta de Miktarda Fındık Alıyor 
vam etmekte ve bu hidiae piyasada .. 
hayretle karulanmaktadır •• Amerika • Samsun nuntakasında son günlerd~ 
nın mühim Ctoğu memleketlerinin bir fındık fiyatlarında bir mikdar düşük
çoğunda mısır piyasası iyi terait dahi lük kaydedilmittir. Alivre satışlarını 
Jinde cereyan etmemit ve resmen bil- kapayan ekseri tüccarların yeniden mil 
dirildiğine göre kalite meselesi mmır bayaatta bulunmak hususunda ihtiyat 
piyasasını çok sarsmıştır.. Bu soll#lıaa lı hareket ttmelerinin buna sebep ol
disenin Amerikan mısır ithalatçılarını duğu bildirilmektedir. Evvelce alınıp 
halita yapmak makaadile plata mısırı tüccar elinde bulunan malların ihraca 
almağa ıevkettiği istidlal olunabilir. tına hararetle devam edilmektedir .. 
Arjantin limanlarının mısır stok ve Mıntakanın muhtelif merkezlerindeki 
sevkiyatmda hafif bir azalma mti,a • son fiyat durumu şu şekildedir: 
hede olunmuştur. ltalyada ise m111r pi Trabzon piyasasında: Ton bul iç ki
yasası hususi kıymeti haiz. bir canlılık losu 51 kuruş , tonbul kabuklu kilosu 
kaydetmiştir. Fakat bu hadisenin fi - 23-24 kuruttur. 
atların normal bir ıekilde dal&alanma . Giresun borsa1unda: Tonbul iç Fop 
sını intaç eden spekülasyon harekatı- kilosu 50 kuruı, tonbul kabuklu kilosu 
na atfedilmemesi lazımdır. Bununla 22 kuruş, Sivri iç kilosu 50 kuruştur. 
beraber herhangi bir spekülasyona Yine son hafta içinde muhtelif 1i • 
mani olmak maksadile mısırın cari ka mantardan dış ülkelere gönderilen iç 
litesinin Franco Vagon azami fiatı fındık mikdarları ile kıymetleri aşağı· 
kental başına 80 lirete ve bu fiatın daki rakamlarla gösterilmektedir: 
yüksek neviler için de 83 lirete kadar Şehirler Lira Kilo 
çıkarılabilmesi kararlaştırılmıştır. 30 Trabzondan 134.728 244.960 
İkinciteşrinde tatbik edilen fiyatlu Giresundan 273.988 498.150 
aşağıdakilerdir : Ordudan 66.135 121.907 

Alto Miianese kentali 85-87 liret, On yeden ~.639 17 .940 
Basso Milanese kentali 87-89 liret, Na Fatsadan 'i.940 11.600 
zinali fini kentali 90-91 lirettir. GUreleden , - 34.240 

lıtikrazlar 

Türk Borcu 1 
,,il 

.. .. III 
İatikrazi dahili 
Erıani A. B. C. 
Sıvaı • Erzurum I 

• .. lI 

25,30 
23,35 
23 ,45 
95.50 
95.25 
98.50 
95.-

Mısır tahvili. tları 
1886 r 
1903 II 
1911 ın 

110.-
83.-
81,50 

112.-
84.-
82.50 

Tahvilat 
Rıhtnn 
Anadolu 1 ve il 

.. 111 
Anadolu müme11il 

10.-
43.40 
43.-
46,60 

ZAHiRE BORSASI 
İıtanbaJ Tecim Ye Z.hire Borsanpıcb 

dün muamele· cören maddeler ıanlardır: 
ARPA 

Cinai Ks.P. 
Y emli.lı: çuvallı 5.5 

Sert 
Yumu1&k 
Ekıtra 
Çavdar 

!ç ılvri 
Kabukla 

fç 
Kabuklu 

Oilak 

Trakya 

BUGDAY 
6,30 
7,27 
1.25 

5.5 
PINDIK 

53.20 
-.-

C EV! Z 

13,20 
TİFTİK 

79.
y A P A JıC 

-.-
YON 

Yıkanmq (ıür) 60,20 
BEYAZ PEYNiR 

Tam yaih 
Yarmı yaih 
Yatım 

Ekstra Ekstra 
Ekstra 
1 inci yumu. 
1 inci sert 

2S.--.--.-
UN 

1070 
950 

72. k. 825 
790 

Mi.lı:tan 

KUÇUK E.KONOMiKl 
HABERLER .. _ _I 

Nebilenin siyah ıözlerinde yaşlar 
var. Biçimli dudakları titriyor: 

- Olmaz Şevket .. Belki daha evvel 
ne ise, fakat bu vaziyette kocamı bı· 
rakamam. Dütün itleri o kadar kötü
leımiş ki on parası yok. Erzurumdaki 
küçük bir kitipliie ıüvenerek uzun 
bir yolculuğa hazırlanan bu uvallı a· 
damı ben nasıl en betbaht umanların· 
da yalnız bırakabilirim? 

Yanıbatında onu. bu kat'[ kararın
dan geçirmek için &özlerinin iç.ine ba
karak yalvaran Şevketin ellerini derin 
bir ümitsizlik içinde sıkıyor. Genç a
dam yalvarıyor: 

- Nebile dütün sevmediğin bir a
damla uzak yerlerde .. 

- Beni büsbütün üzme Şevket. Ne
ler çekeceğimi biliyorum. Fakat hen
den hayat arkadaşım diye manevi ve 
haklı bir yardım bekliyen kocamı yüz. 
üstü bırakıp ta onu nasıl büsbütün pe· 
rişan ederim? O kadar yalnız ki, en 
sevgili dostları, en yakınlan ona kü • 
çük bir yardımdan çekindiler. Kaç ke
re beni yalnız sen bırakmadın, terket· 
medin diyerek ellerime sarılıp ağlaya
rak öptü. O kadar zavallı ki •. 

Şevket yiizil aubiyetten aararmıı, 
dudaklarını ısırarak birdenbire ellerini 
kadının parmaklarından kurtarıp aya
ğa kalktı: 

'Yugoslavlarla yeniden bir ticaret an • - Niçin böyle(folambaçlı yollardan 
)aşması yapılmıştır. Polonyalılarla yürüyorsun yavrucuğum? dedi, açık
müıtereken müzakere edilen esaslar çası, kocanı sevdiğini itiraf et. 
üzerinde kat'i netice yakında alınacak Bir aralık ondan soğur gibi oldun. 
tır. Sovyet • Türk tecim konuamalar.ı ı· o --• beni .t. ~ritn~ ~ok'"tS'kttten 
iyi bir safhada ilerlemektedir. komşu iken ıeçirdiğimiz çocukça sev-

• Yugoslavya hükumeti dinarın is- dayı hatırladın ve kalbini açtın. 
tikrarını temine kat'i surette karar ver ş k All h k • ı B · 
miştir. Son on ay zarfında, Milli Ban .. - ev et ~ aş ı~a sus . en~ 
kanın ihtiyat altın mikdarı 156 mil • boyle manasız sozlerle uzme. Şımdı 
yon dinar artmıştır. Bu artış bilhassa de kocamı seviyorum değil mi? Senin
milli a1tın mübayaatı sayesinde ol le küçüklüğümüzde geçirdiğimiz te
muştur. miz ıevgi, nekadar derindi. Sonra te

Türk tüccarları, geçen hafta aoMJnda 
iç fındık için 100 kilo baıına cif Ham
burg olmak üzere 60-61 lira isterler· 
ken son hafta sonundaki teklifleri 56· 
57 lira üzerinden olmuttur. Almanya· 
ya Tür ki yeden 1934 senesi birinciteş· 
rininde 1152 ton fındık ithal edilmiş· 
ken 1935 yılının ayni ayı içinde yapı• 
lan ithalat 2452 tona varmıştır.. Bu 
suretle Birinciteşrin 1935 de 2.845,000 
Mark değerinde 3219 kental tutan Al 
man genel fındık ithalatının tam dört 
te ücü Türkiveden vapılmıstır. İsken. 
deriye piyasasında fındıklarımız üzeri 
ne muameleler normal şekilde cerevan 
etmektedir. Son fiatlar: kabuklu fındık 
!arın okkası 5-6, iç fındıkların okkası 
ise 13-14 Mısır kurusudur. 

sadüf bizi ayırdı. Bir başkasile evlen
mek mecburiyetinde kaldım. Bir za. 
man sonra seni yine kocam vasıtaaile 

tanıdım. Emin ol Şevket, ben k~ 
camdan batka bir erkeğe düşecek bir 
kadın değilim. 

Şevketin yaklaımaaına elile mani 
olarak devam etti: · 

Romanyada mısır piyasası istekli • 
dir. Bu memleketin en mühim mısır 
alıcıları yukarı Tuna ülkeleri ve bil
hassa Macaristandır. 

İspanya fındıkları: Gec;en hafta yük 
selmis olan fiatlar bu hafta da sağlam 
ve yükselmeğe doğrudur. Fransa ile 

YEKON 928.697 ticaret mukavele ve anlasmasrnın ya· 
Dış piyasalarda Türk fındıklar: kında imza edileceğine dair mevcut ha 
• TUrkofise gelen malumata göre, herler piyasada iyi tesir yapmaktadır. 

- Eski hatıralar o kadar derin iz
ler bırakmış ki seni görür görmez 
çılgına döndüm. O zaman kocama 
karşı içimi derin bir nefret bürüdü. 
Fakat şimdi ne olursa olsun, sen ne 
düşünürsen dütün, onunla Erzuruma 
gideceğim. Orada bizi bekliyen sefa
let, onunla yalnız kalmanın ıstırabı, 
senin ayrılığın, hiçbiri beni yolum
dan döndürmiyecek, bütün nefretime 
rağmen onunla gideceğim. Bana bü· 
yük bir saadet teklif ediyoraun, ne 
yazık ki taliim beni bu saadetten ıe· 
riye doğru eteğimden çekiyor. Unut· 
ma Şevket, uzak gurbet köşelerinde 

Aleksandra: 
- Ben de sesler işitiyorum, dedi. 
Nikol ilave etti: 
- Sonra siz bir ıcyi daha düşün

mediniz. Gelirken ben ona da dikkat 
ettim. Ay doğmak üzereydi. Merdive
nin bu]unduğu duvar az sonra apay
dınlık olacak. Ya dıtardan görülürse .. 

Bressan kolunu salladı: 
- Hiç umurumda değil! dedi. 
Fakat vaziyeti anlamak için de e-

lektriği söndürdü, halıyı kaldırıp sa
bırsız ayna}U açtı ve eğildi. 

Nikol ve Aleksandra boğuk bir kü
für işittiler. Ne olmuştu? Bressan dı
şarda ne görmüştü? 

Başını içeriye çektiği zaman, karan
lığın içinde sadece dedi ki: 

- Mediveni almışlar •.• 

Nikol da yerinden kalkıp baktı.Mer 
diveni göremeyince, o da bir küfür sa
vurdu : 

- Sahi be J Merdiveni kaldırmıı· 
lar •.• 

Bu hidise anlaşılır şey değildi. Nf. 
kol limbayı yaktıktan sonra o !•raf. 
taki yolun kapanmış olmasındakı teh
likeyi anlattı: 

- Merdiven böyle kendi kendine 
kalkmaz. dedi, kim kaldırdı bu meı;, 
diveni? Polis mi? Eğer öyleyse, izimı
zi buldu demektir. Merdivenin hangi 
kata bağlandığını dııardan gördüler. 

- GörUrlerse? .. 

- Hiç fÜphesiz konağa girecekler. 
Fareleri kapanda yakalayacaklar. Ne 
redeyse bir polis baskını yakındır. Ba
ri dışardaki ikinci kapıyı iyice kilit
lediniz mi? 

- Onun için merak etme. Adam a
kıllı kilitledim. 

Kilitlesen de kırıp açarlar. Polis i
çin kapı demek, ne demek? Vallahi 
bizi burada bastırırlarsa, üçümüzü de 
tavşanlar gibi ensemizden yakalarlar. 

Bressak öyle düşünmüyordu-
- Haydi camm dedi, ben kendimi 

tavşan gibi yakalatır mıyım? 
- Eh, merdiveni kaldırmışlar. icap 

ederse nereden kaçacağız? 
- Pencerelerden ineriz. 
- lkinci katta bulunduğumuzu u-

nutmuyorsunuz tabii .. Sonra katlar da 
yüksek .• Siz belki pencerelerden su o
luklarına yapışarak, aıağıya inebilir
siniz ama. biz ne yapalım? Sonra .. 

- Sanrası da ne? 
- Sonrası, pancurlarda zillere U• 

zanan elektrik telleri olduğunu unut
madınız tabii.. Gecenin sükuneti için· 
de zillerin ötiltU hayli acıklı bir gey 
olur. 

Bressalc dik dik ve fena bir gözl~ 
Nikole baktı. Bu herif harekete geçe
cek yerde, ne diye müşkülatı izama 
çalışıyordu? 

Aleksandra koltuğa oturmuş, tırnak
larını yanaklarına batırıyordu. Bütün 
fikri, içindeki korkuva hakim olmak-

tan ibaretti. Bunu yapabilmek için de 
ne kımıldıyordu, ne bir tek söz söylü· 
yordu. 

Bressak pencerelerden birini dik
katle açtı. Ziller ötmedi. Demek ki, 
zillere kumanda eden pancurlardı. 

Dikkatle muayene etti. Teli buldu, 
kesti. BaıJka bir tel daha buldu, onu 
da kesecekti, fakat tavanda bir zil şid
detle çalmaya başladı. 

-3-

Bressak hemen pencereyi kapadı. 
Sesi dışarıya dağılmasın diye perde
leri kapattı . Fakat içerde de zil gürül
tüsünden oturulacak gibi değildi. 

Nikol yavaş bir sesle dedi ki: 
- lki tel olduğuna dikkat etmedi

niz. Biri dışarda. Onu kestiniz, at&! 
Fakat öteki içerde .. Onu keemediniz. 
zil de çalıyor, evdekiler her halde bi
zim burada olduğufnuzu haber almıı· 
lardır. 

Bressak dişlerini gıcırdattı: 
- Aptal, sen sus 1 dedi. 

Zilin ~aldığı taafa hemen bir masa 
sürdil. Ustüne çıktı. Zile doğru uza
nan teli yakalayıp kesti. Zilin kesilme 
sesi de birden sustu. 

Bressak indi, masayı eski yerine 
koydu. 

Nikol dedi ki: 
- Şimdi tehlike kalmadı, pencere 

tarafından tüyebilirainiz. Zilin teli de 
keaildi 

Bresaak, Nikole doğru yürüdü, O• 

muzunu tuttu: 
- Ben ne zaman canım isterse o 

zaman kaçarım. Fakat on milyonu bul 
madan kaçmam. 

- Nafile arama, bulamıyacaksınl 
- Anlamadım, ne için? 
- Vaktimiz yok ta onun için •. 
Bressak Nikolün omuzunu sarsala· 

dı: 

- Heey, dedi, bana baki Ben bu
dalaca lakırdılardan hoıtanmam. M er· 
diven iyi takılmamış ve düşmüş ola
bilir. Yahut ta birisi işine yarar diye 
alıp götürmUştür. Ne diye korkuyor· 
sumız anlamıyorum. Muhafızlar bağh .. 
Adamlarım göz kulak bekliyorlar. Hiç 
telaş etmeden işimize devam edelim. 

- İşimiz bitti yahu 1 
Bressak yumruğunu ııktı: 
- Seni ben pencereden fırlatırsam. 

o zaman aklın başına gelir. Burada bir 
haltettiğin yok. Bari sesini kes. Tak. 
sim meselesine gelince, senin gibi a
dama on para bile vermem. 

Durdu. Dıtardan bir ıslık sesi du
yulmuştu. Arsa tarafından gelen bir 
ıslık sesi .. 

Nikol sordu: 
- Bu sefer işittiniz işallah? 
- Evet, işittim .. Sokakta birisi evi• 

ne giderken ıslık ta çalmasın mı? 
- Yahut ta merdiveni götüren he

rifler olmasın . Şimdi de galiba polisi 
ça~ırmava ızidivorlar. 

yalnızlıkla, ıstırapla pençeleten bir 
kadının dütünceleri daima senin için 
'>lacakl 

• 
Nebileden Sevketc mektup 
Şevket; 

Tabii ,azeteler olan biteni yazdı. 
Kocam bir kazaya kurban gitti. Va• 
pura ayak attığımız gün ambara tlil· 
şerek öldü. Bu çok mUthi§ bir kaza. 
Hala sana yazarken tüylerim ürperi· 
yor. Kocam birkaç dakika yaşadı. 
Kucağımda kanlı dudaklarından çıkan 

iniltiler beni hili ağlatıyor. Feri uç· 
muı gözleri hala gözlerimde. Onun 
ıslak ellerinin nemini timdi bile avuı.· 
larımda duyar gibiyim .. Acaba kocanı 
kendiılini sevmediğimi, sırf bir vicdan 
borcu olarak onu takip ettiğimi bili· 
yor muydu? Bu ani ölümü kalbimi 
derin bir acı ile yaktı. Hele son hali· 
ni hiçbir zaman unutmıyacae:ım. Sim· 
di ondan nekadar çok bahsettim diye 
belki kızıyorsun. Biliyorum ki benim 
bu vak'a üzerine htanbulda kalıp sa· 
na ·kotacağımı umdun ve beni bekle· 
din. Bu mektubu Erzurumdan almca 
nasıl J&tıracağını da tahmin ediyorum. 
Fakat kocamın ölürken o son hıli, 
içime itledikten sonra seninle evlenip 
mes'ut olmak, onun ölüsüne büyük 
bir hürmetsizlik, ihanet gibi bir teY 
olacak. Şimdi yine "bu kadın kocaıll"' 
nı aeviy~u ve seviyor" diye dütU.. 
neceksin.-Ço yanlış •. Aramızdaki bir• 
leırncnin imkansız olduğuna sent de 
ikna edinceye kadar bir müddet içfe 
Erzurumda kalacağım. Vapurdan çık· 
madan bur.-ya geldim. Çok muztari· 
bim Şevket, bütün ömrümce kocamm 
son hali dikenli bir çizgi ıibi başımı 
kuptacak ve daima yoksa bu bir in• 
tihar mıydı? diye zalim bir şüphe için 
de yatıyacağım. Sonra ıeride sen var· 
sın, bir türlll kotamadığım senin kol• 
lann, ıerbest olduğum halde bu ga· 
rip hisler içinde karşılığını veremedi
ğim büyük aşkın var .• Bilsen ne bed· 
bahtım. Bari beni unut ve aen mes· 
ut oll 

Ruı Konıoloıluğunun 
Işıkları 

Evvelki gece Beyoğlunda yapılan 
havaya karşı gizleme tecrübesinde 
Rus konsolosluğu binasındaki ışıkla
rın söndürülmediğini yazan bir sabah 
gazetesinin verdiği haber yala'l11an
maktadır. Sovyet Rus General konso
losu Habkin Yoldaş, o akşam, heryer
de olduğu gibi, konsoloslukta da bü. 
tün ışıkların söndürüldüğünü bildir
mektedir. 

Artık bu kadarı gayri kabili taham• 
müldü. Sarih, kat'i tehlikeyi insan lcar 
9ılayabilir. Fakat nereden geleceği ve 
mahiyeti malum olmıyan tehlikenin 
dolattığını sezmek, insanın sinrini bo
zuyordu. 

Breaaak düşündü: Sonra bakalım, 
tehlike var mıydı? Aleksandranın git• 
tikçe artan korkusu, daha sonra nasıl· 
sa itlerine burnunu sokmasına müsa• 
ade ettiği bu herifin münasebetsiz söz 
teri Bressakt hem korkutuyor, hem i• 
çini bulandırıyordu. 

On bet dakika kadar vakit geçti. 
bu müddet zarfında anlatılmıyan kor· 
ku gittikçe biivi.ivor. od,.m .. l.:2r::o " 1 ·??: ı 

ve sükuneti de korkunun bUyUme•İD• 
de amil oluyordu. 

Alekaandra koltuğa gömülmüı, düt· 
mamn gelebilmesi melhuz olan kapıya 
bakıyordu. Bre-ssak tekrar işine koyul· 
du. Fakat onun da keyfi kaçmış olma• 
lıydı ki. birden itini bıraktı. Nikol de
di ki: 

- Bu mesele iyi hasırlanmadı. 

Bresuk artık kendisini tutamadı: 
- Sus be herif 1 dedi. 

- - Niçin susayım? Bir tehlike olur• 
sa, buradan nereye kaçacağımızı bili· 
yor muyuz? 

Bressak bir küfür savurdu. Eğer A· 
leksandra koşup ayırmasaydı, belki 
de boğa zboğaza geleceklerdi. 

- Haydi gidelim, dedi. 
1 Arkası v._rf 
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Da.ki 
Fransız Radikal Sosyalist
leri Zecriledbirlerin Sulhü 
T~min Edebileceği Fikrinde 

Alanson, 22 A.A - Bir siyasal toplantıda söz alan partamen· 
to radikal sosyalist grupu başkanı saylav Campinchi demiştir 
ki; 

"Bilhassa çabuk ve srkı bir şekilde tatbik edildikleri takdir
de, zecri tedbirler, sulhü temin edecektir.,, 

"Fransanm İtalyan milletine karşı duyduğu dostuktan bahse
aen saylav şunları ilave etmiştir: 

"Biz, Faşist olduğu için değil, fakat taarruz eden ve paktı 
' çiğneyen olduğu için ltalyaya al1eyhtarız.,, 

Fransanm iç siyasasını mevzuu bahseden Campinechi radikal 
sosyalistlerin, adalet yolu ile sulhii temin, frangı muhafaza ve 
ceımiyetler:i disiplin altına koymak için teşekkül edebilecek bir 
vahdet kabinesine iştirak etmeleri lazım geldiğini söylemiştir. 

Yunan Kralı Seçimi Geri 
Bırakmağa Karar Verdi 

Atina, 22 A.A - Gazetelerin yazdığına göı:ıc, beynelmilel va
ziyetin gerginleşmesi üzerine, Kral SC'Çimleri tehir edeoeık ve 
bütün partileri toplıyan bir koalisyon hükumti teşkil edecektir. 

Mihalakopulos'un Dışişleri Bakanlığına tayin ihtimali mev
zuu bahsolmaktadır. 

Kanii ve Kıyasıya 
Muharebeler Oluyor 

hede/e daha ziyade ;yaklaıtığı anla.' 
tılmaktadır. Son muharebelerin ge. 
çirdiği aaf halar hakkında dün aldı. 
iımı: muhtelif telgraf haberleri 
ıunlardır:] 

Adisababa, 22 A.A - Buraya gelen 
son haberlere göre ayın on beşinde 
başlamış olan Chire muharebesi, şim
di sona ermiştir. Çünkü Habeşler, 

endilerini t ehlikeye d 'ışürebilecek 
olan taarruzlara nihayet ıverıneyı ter
cih etmişlerdir. Zira, Aksum'un güne 
yindeki 1 tal yan mukavemet hatları 
muharebe meydanına pek yakın bulu
nuyordu. 

\Muharebe, Dagaichah yakmmda o
lan ciddi bir çarpışma ile başJamış
tır. Bu çarpışma, çarçabuk göğüs gö
ğüse muharebe halini almış ve İtal
yan uçaklarının rolü seyircilikten iba 
ret kalmıştır. Çünkü açacakları ate
şin ve atacakları bombaların Habeş 
.kıt'alarını olduğu kldar İtalyan kıt'
alarını da zarara uğratması tehlikesi 
vardı. Bu suretle Habeşler, Dogaı'i 
geri almaya muvaffak olmuşlar ve İ
talyanlar, Ende - Selasi üzerine çekil 
mişlerdir. Bundan sonra İtalyanlar, 
Ende • Selasi'yi de bırakmışlar ve Ak 
eum güneyindeki mukavemet hatları
na çekilmişlerdir. Tigre cephesinin 
doğusundaki bu hareketler, muhasa
matın başlangıcından beri yapılmış o
lan hareketlerin en ciddisi sayılmak -
tadır. 

Ogadende tam bir sükün hüküm 
11ürmektedir. 

Üç 
Bir 

Gün Süren 
Muharebe 

Roma, 22 A.A. - Dembe _ Gui. 
na'nin Kuzey batııında uçakların 
pek ziyade faaliyet göstermiı ol _ 
dukları ve orada üç gün süren bir 
muharebenin vukua gelmiı olduğu 
bildirilmektedir. Uçaklar, Habeıle _ 
rin piyade ve aüvari kollannı mü • 
essir bir ıurette bombardıman et -
ım1ılerdir. Ayni bölgede hareketler 
yapmakta olan Habeılerin her türlü 
taarruzlanna karıı, kuvvetlerinin 
aağ cenahı himaye etmek maksa -
diyle İtalyanlar diğer birtakım ha. 
reketler daha yapmıılardır. 

Habeşler Bin 
Ölü Vermişler 

Lavoro Fasciı.ta'nın Tigredeki ay
tarına göre evvelki günkü İtalyan 
:tebliğinde mevzuu bahsolan Abbi -
Addi muharebesinde Habeşler binden 
ziyade ölü vermişlerdir. Muharebe 
bütün gün sürmüş ve düşman, sahada 
modern birtakım silahlar bırakarak 
geri ~ekilmiştir. 

Ras Desta Yeni Bir 
Harekete Geçiyor 

1stokholm. 22 A.A - İsveç Kızıl
haçı, Habeşistandaki İsveç seyyar 
sıhhiye heyeti başkanı doktor Hylan
derden bir rapor almı§tır. Bu raporda, 
Necaşinin heyetin ikiye ayrılarak her 
ikisinin de Raıı Destanın kuvvetlerini 
takip etmesini istemiş olduğunu bil
dirmektedir. 

Diğer taraftan doktor Hylander, 
Habeşlerin ciddi surette harbe ancak 
Teşrinisani ayı sonundanberi giri§
miı olduklarını bildirmektedir. 

[Baştarafı birincide] 

Üç Bin Habeş Bom
bardıman E d i 1 d i 

Asmara, 21 A .A - Koram ile Aşan 
gi gölünün İtalyan tayyareleri tara
fından bombardımanında birçok çadır 
yanmıştır. Bu tayr.areler, ka~makta o. 
lan üç bin kişılik bir kuvveti de 
.müteaddit dc;falar bombardıman et
mi lerdir. Birçok Habe ölmüştür. 

Eri treliler H: a b e ş 
Taraf ma Geçiyorlar 

Adisababa, 21 A .A - 15 İlkkanun
da vukubulan muharebe hakkındaki 
resmi tebliğde söylenildiğine göre, bu 
muharebeden sonra, binlerce Eritreli 
asker kendi dilekleri ile Habeş kuv
vetlerine teslim olmaktadırlar. 

Büyük Bir HabeŞ 
Şefi Öldürülmüş 

Asmara. 21 A.A - Röyter: Ak
sum garbında bulunan Seklaka yakı
nında mühim Habeş kuvvetlerinin te
cemmüleri görmüşlerdir. Söylendiğine 
göre, büyük Habeş şeflerinden Fite
ravi Somali cephesinde ve Dolo yakı
nında geçenlerde vukubulan çarpışma 
larda öldürülmüştür. 

Dum Dum Kurşunu Yok 
Londra, 21 A.A - Habeş elçiliği, 

Habeş askerlerinin dumdum kurşunu 
kullandıklarına dair İtalyanların i le
ri sürdükleri iddiaları kat'i olarak 
tekzip etmektedir. 

1 tal yan U çaklannın Ye
nı Bir Bombardımanı 

Desaie, 22 A.A - Bir Habet bil. 
diriğinin haber verdiğine göre 13 
ltalyan tayyaresi Koram'ı ve A~~ngı 
gölü bölgesinin bazı köylerini iki sa 
at müddetle bombardiınan etmiıler 
dir. Birçok ev yanmıştır. Bornbardi_ 
man esnasında ·, ç kiıinin ölüp ya 
ralandığı henüz malum değildir. 

Kartalda 
Hava Hücumu 

Dün Gece Yapılan 

Deneme De Muvaff a

kıyetli Netice Verdi 

Dün gece Kartalda da Hava tehlike
sine k~rşı_~zlcnme tecrıübç;ıi yapılmış
tır. Gunduz, Kadıköy itfaiyesine veri
len emir üzerine grup, tam vaktinde 
kaza içinde bulunmuş, jandarmaya ay 
n vazifeler verilmiştir. Hava çok yağ
murlu ve rüzgarlı olduğu için tecrübe 
mıntakasına tayyare gönderilmemiş, 
tecrübe muvaffakıyetle sürmüştür. Sa 
at yirmide başlayan deneme yirmi da
kika sonra bitmiş, Denemenin devamı 
sıralarında Beyoğlu mıntakasında edi
nilen neticelerden daha muvaffakıyetli 
sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Ka 
za kaymakamı ile tecrübeyi idare eden 
heyet, deneme sırasında mahalle ve 
semtleri teftiş etmiştir. Denemenin ilk 
fırsatta daha etraflı ve şümullü bir 
programla tekrar olunacağı haber ve
rilmektedir. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü 
Program 

lSTANBUL 

17.- Üniversite'den nakil. İnkılap dersi. 
(Mahmut Esat Bozkurt). 18.- Dokuzun
cu senfoni (Bethoven). 19,30 Konferans 
Dr. İbrahim Zati: (Genç kalm;o~ için sıhhi 
çareler). 20.- Şan ve piyano (klasik par
çalar) . 20.30 Stüdyo orkestra. caz ve tan
go gruplarL 21.35 Son haberler. Saat 22 
den sonra Anadolu Ajansmm gazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 

BÜKREŞ 

12,30 • 15 PUlk ve haberler, 18 Radyo 
orkestrası, 19 Sözler, 19.15 Konserin sü
reği, 21 Sözler. 21.15 Noel şarkıları, 21 
Sözler. 21.20 Koro. 21.45 Sözler. 21,55 
Kuartet oda müzifi. 22.30 Haberler, Spor. 
22.45 Çift piyano müziği, 23.10 Konser nak 
li, 23.45 Yabancı dillerle haberler. 

BUDAPESTE: 

17.10 Kadmlara, 17.45 Haberler, 18 Kon
ferans, 18.30 Çingene müziği, 19.30 Konfe
rans, 20 List'in eserlerinden piyano kon. 
seri, 20.45 Konferans, 20.05 Opera orkest
rası, 22.30 Haberler, 22.50 Caı:band. 23.40 
Fransızca konferans. 24 Plak. 

MOSKOVA 

18.30 Sovyet kompozisyonlarından kon· 
ser (Kuartet). 19.20 Senfonik konser (So
list ve koro ile). 22 Yabancı dillerle kon
feranslar. 

VARŞOVA 

18.20 Şarkılar (Mozart, Rossini, 
Strauss). 18.50 Sözler, 19 Plak, 19.10 Noel 
ağacı (Çocuklara). 19.40 Sözler vesaire. 
21 Kuçuk radyo orkestrası (Hafif müzik). 
21.30 Plak (Solist konser) . 21.45 Haberler. 
21.55 Sözler. 22 Piyano • şarkı (Leh hava
ları). 22.30 Edebi yayım . 23 Senfonik kon
ser (Mendelssohn • Bartholdy, d'Albert, 
Novoviejski). 24 Sözler. 24.05 Dans plah 

VİYANA 

18S Sözler, 18.50 Beetüllahm. 19.10 Ha
m müzik. 19.40 Tiyatro kritikleri. 20 Ha
berler. 20.10 Polis saatı. 20.20 Konferans. 
20.40 Sürpriz 21 Graz'tan nakil 22 Sen
fonik konser (Josef Haas'm eserlerinden). 
23 Haberler, 23.10 Kar sparu. 23.20 Hafif 
parçalar, 23.50 Sözler, 24.05 Tamimler, 
24.20 Hafif müziğin devamı, 24.45 Dans 
müziği. 

BERLİN 

17 Noel h\kbelerinden bir ıkeç (Müzik
li). 17.45 Ski sporu. 18 Hafif müzik (Şar
kılı). 19.30 Annelerimize. 19.50 Alman ko
ro müziii. 20.40 Aktüalite, 21,10 "Buhar 
ve Aşk .. veya (İlk tren) adlı karışık ya
yını. 23 Habeşler, 23.25 Güzel san'atlar. 
24 Piyano - keman, 

KISA 

Çalışına s:ıatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 18.35: 
31 ,38 m. Saat 19 - 23,35 : 25, 49 m. ve 
49, 83 m. 

LONDRA 

Çah§ma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - ı5 .45 : 16, 16 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31 , 55 m. 
.. Saat 19.15 - 23,30: Gösterilen 2 veya 
uç posta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49, 
10 m. 

PAJtl&; 

Çal~ma saatleri: Saat 11 - 12 : 25, 23 
m. Saat 13,50 - 18 : 19, 68 m. Saat 18.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

* SEHİR TİYATROSU Saat 20 de 
(Saz.Caz). * HALK OPERETİ : Saat 20,30 da 
(Telli Turna). 

* NAS!T - ERTUÔRUL SADi • HA
LİDE: Saat 20,30 da (Atı alan Uskü
darı geçti) . 

• SARAY : (Ömrümce Seninim) * SÜMER : (Aşk Rüyası). 
* YILDIZ : CDantenin cehennemi). 
"' İPEK : (Hindistan Kahramanı). * TÜRK: (Gönül istediiiine gider) 
* }.fl1:T,F.K : (Cennette Hırsız) * ÜSKÜDAR HALE: (Raspotin ve Ça

riçe). 
* KADIKÖY HALE : (Roberta) 

Liman hareketleri 

Burün lirnanmıudan ~decek Yaparlar~ 
Saat 

21.- Saadet Bandırmaya . 
Bu&'ün limanmıuıa relecek npurlar: 

Saat 

6,30 Bandırmadan Bursa 
9.- Mersinden Sadıkzade 

14.- Karadenizden Karadeniz 
16, 15 lzmitten Kocaeli 
17,30 Mudarıradan Asya. 

Davetler, toplantılar 

* Milli Türk Talebe Birliii Genel Sek
reterliğinden : 

Bugün saat 12 de Üniversite Konferans 
salonunda Kubilay ihtifalini eapacağınıız
dan bütün arkadaşların iştirakini dileriz. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaş 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

.... . zade Han. Tel. 22740. 

lzmir sür'at yolu 
IZMiR vapuru 24 Birincikinun 
SALI gGnü ıaat 11 de kalkarak 
doğru iZMıR'e gidecek n 

PERŞEMBE günü akşamı 
ıZMİR'den ISTANBUL'a döne-
cektir. "7997,, 10605 

Beyoğluna Bir Bakış 

istanbulun bu tek caddesi 
Mahmutpaşaya dönüyor 

Tiyatroya Gitmezseniz, Sinemadan da Bıkmış
Geçirirsiniz sanız, Gecenizi Beyoğlunda Nasıl 

"La Fontaine,. in manzum hikiye -
!erinden biri şöyle başlar: 

''Bir tavıan yuvasında Jüıü _ 
nüyordu, z.ira bir yuvada diı')iinül • 
mez. ele ne yapılır? .. ,, 

Ben de geçenlerde, evimde böyle 
tavşan kardeş gibi pineklerken birden
bire aklıma geldi: Niçin evde oturuyor 
dum? Niçin dışarı çıkıp şöyle bir do -
laşmıyordum? Fakat derhal düşün • 
düm: Nereye gideceğim? Sinemaya 
mı? Bıkkınlık geldi artık.· Tiyatroya 
mı? Hepsi saat 20 de başlıyor ve ben 
henüz o saatte lstanbulluların yüzde 
seksen ekseriyeti gibi yemek yemek 
üzere eve bile dönmüş bulunmuyo -
rum. Ve bulunmam imkanı yok. Ba -
ra mı? Allah göstermesin. Geçenler -
de gittim, Lakin eğlenmek şöyle dur
sun, az kalsın ağlayacaktım. Utancım
dan kaçtım. Barda numaralar yapılı -
yordu. Once ben bu numaralan "Pa
rodie., denilen ve tanınmış büyük san 
atkarları gülünç bir şekilde taklitten 
ibaret olan cinsten sanmıştım. Halbu
ki değilmiş. " Sahiden " numaralar 
imiş. Sahne lisanı ile "original,. numa 
ralar imiş. Aman yarabbi! O ne kepa 
zelik. O ne zevksizlik. O ne ağlana -
cak vaziyet! Sahneye herhangi bir dil 
bcr dadı çıkarmışlar, Baş taraftaki 

"İki elde on parmak., 
•'Lüzümsüz mu görünür?., 

ahengile mızmızlanan sözüm ona 
bir orkestranın tımtımlarma ayak uy -
durmaya çalışan bu zavallı hatun ken
dişini Saba melikesi zannederek kırı
tıyor, kırıtıyor, belinden itibaren bi -
rer piyano ayağı gibi inen katmerlen -
miş baldırlarını ağa sola gösterdik -
ten sonra, daha yeni yürümeye başlı -
yan kız çocuklara mürebiyesinin aile 
erkanına hoş görünmek için öğretme
ye çalıştığı reveranslardan birisini ya 
pıyor, hak ettiğine inanmak gafletin -
de bulunduğu alkışların gelmemesin -
den muğber "zaten siz ne anlarsınız. 
miskinler 1., der gibi bir omuz ve baş 
hareketile. dudak bükerek sahneden 
çekilip ~idiyon 

J3u baraa 11% .liilsın bo uJuvordum. 
Bövle bir yere gelmiş, gelebilmiş ol
maktan duyduğum azabı tarif ede -
mem. Utancımdan, gizlice hesabımı 

gördüm. Vestiyere ve kapıcıya : 

- Sakın buraya geldiğimi kimseye 
söylemeyin 1 

Der gibi bahşişini vererek sIVIştım. 

Ertesi gün, benimle beraber bara gi 
den fakat hayretinden, dehşetinden ı 
sandalyesinde taş gibi donup kaldı -1 
ğı için kaçamıyan arkadaşım anlattı: 

- Sen gittikten sonra numaralar bir 
ti. Bir art~t gelip bana dans etmemi 
teklif etti. "Bilmiyorum., diye atlat -
tım . Gitti bir başkasını kaldırdı. Ben. 
kadınların erkekleri dansa davet edi -
şine hayret ederken, bana gelen gibi 
başka artistlerin de başka müşterileri 
dansa davet ettiklerini gördüm. Kalk
tılar. Dans başladı. Birdenbire, bütün 
bu kadınlar kendilerini yere attılar ve 
müşterileri de beraber düşürdüler. 

- Niçin? .• 

- Bu da bir numara imiş. Artistler 
mü~terilerle şaka ediyorlarmış, bir bar 
havası içinde, ıevk ve neşe ile mü -
nasebet tesis etmek için bundan iyi ça 
re bulamamışlar. 

Bütün bu düşüncelere rağmen içim
de dışarı çıkıp biraz hava almak, biraz 
da eğlenmek ihtiyacı vardı. Daha faz. 
la duramadan çıktım. Bir tramvaya at 
ladım ve Galatasarayında indim, Şim
di mesele gideceğim yerin tayininde 
idi. Nereye gideyim? Evet. Nereye 
gideyim? Bu sual, kafamın içinde, a -
sırlardanberi cevapsız kalmış olan 

"Quo Vadis,, suali gibi bir türlü ce -
vap bulamıyordu. Şöyle, dedim, bir 
Taksime kadar uzanayım. Elbet gö -
züme bir yer ilişir, girerim. Biliyor 
musunuz, Galatasarayından Taksime 
kadar göze en çok ilişen "gidilecek 
yer., nereleridir? ilanlarını, belediye ni 
zamlarına muhalif olarak caddenin 
ortalarına kadar ve biraz uzun boylu 
olursa alnına çarpacak kadar insanın 
burnunun dibine uzatan sinemaları bir 
tarafa bırakırsanız, Beyoğlu cadde -
sinde pastacı, mahallebici, lokanta ve 
berberden başka gidilecek yer yok. Es 
ki ramazan aylannın Şehzadebaşısını 
sanki sihirli bir el kaldırmış, Beyoğ -
luna getirmiş. Galatasarayından Tak
sime kadar olan kısa mesafede, say -
dım, tamam yirmi beş mahallebici ve 
pastacı, on bet lokanta ve bir o ka -
dar berber dükkanı var. Bunlardan 
başka kahve ve kıraathaneleri, eski 
Şehzadebaşının fes kahpçılarına mu -
kabil bugünkü Beyoğlunun şapka ka
hpçılarmı, kapıdan içeri girerken 
"Çifte kağıtlı,, kokan pis "losttacı,, 
dükkanl&rmı, Türkiyenin en kalaba • 

[Beyoğlu caddesinde saat on beş] 

lermiş gibi gelen geçene bir masliip 
hissini veren mostrolarile kasap dük • 
kanlarını, kapılarından çıkan iskara 
köfte, rakı kokuların<' naralar ve gra
mofon sesleri karışan "helvacı - köfte
ci - piyazcı - meyhane,. terini sayını -
yorum. Caddeden geçenlere omuz vu -
ran. kadınların peşine takılarak yanın
daki arkadaşına bir akşam evvelki sar 
hoşluğunu yüksek sesle anlatan miras 
yedileri, yalnız ayaklarındaki takunye
yi çıkarıp ağızlanndaki sakızları mu -
bafaza eden bayanlar eskiden ancak 
Galata sokaklarında dolaşabilirken şim 

[Beyoğlunda saat beş] 

di Beyoğluna terfi eden belleri k•şak
h gemicileri, iki adımda on tanesine 
rastlanan merhamet tefecisi küçük di
lencileri, birkaç sinema kapısı önünde 

merkez kurmuş memnu aşk mensupla
rı ve dellallarını bir tarafa bırakalrm, 
Beyoğlu caddesi y ukarda saydığım 
dükkanları da gözönüne getirmezsek 
bu sefer de Mahmutpaşaya benziyor. 
Nedir o dükkanlara hakim olan zevk
sizlik 1 Birkaçı müstesna, geri kalan -
lan birer manifaturacı olmuş. Bütün 
camekanlar allı, morlu kumaşlarla do
lu. Tıklım, tıklım dolu .. Bazılarının ka 
pılarında daha şimdiden çığırtkanlar 
var: 

- Bizim mallarımızı da bir görmez 
misiniz hemşire hanım? 

Diye yol kesmeye başladılar. Geçen 
gün, içinde "Burberrys., kumaşları sa 
tan bir dükkanın camekanında kuma§ _ 
ları seyrederken birisi çıkıp: 

- Buyrunuz, iç~rde daha güzelleri 
var! 

Diye yakama yapışmasın mı? Dün -
yanın en iyi kumaşlarından biri olan 
bu kumaşlardan, inanınız, nefret et • 
tim, tiksindim. 

"Mahmutpaşaya döndü Beyoğlu,, 
derken .aklıma geldi. Mahmutpaşadan 
sonra bır kapalı çarşı var. Beyoğlunda 
da buna benzer1 küçük çapta bir ka -
pah çarşı yok mu? 

Ve Beyoğlu caddesinde nekadar da 
çok "kiralık dükkan,, var? Fakat kaç 
dükkan biliyorum ki, kapandıktan son 
ra hemen açıldılar. Lakin bu sefer pi
yango bileti satmak için. Hem bu pi -
yango bileti satan dtikkanlann hemen 
h~ps~, büyük ikramiyeyi kazandıran 
bıletın kendilerinden alınan bir bilete 
çıktığını iddia etmekte müttefikler. 
Öyle ki, insanın büyük ikramiyenin 
çıktığına bile şüphe edeceği geliyor. 
Beyoğlu caddesi Şehzadebaşma, 

Mahmutpaşaya döndü demiştim. Ha
yır. Sözümü geri alıyorum. Beyoğlu 
caddesi sekizinci sınıf bir köy panayı
rına döndü. 

Bu karara vardıktan sonra yapıla -
cak yegane şey eve dönmekti. Ben 
de, tavşan kardeşin yuvasına benziyen 
evime. pineklemeye döndüm.- Fik
ret ADIL 

[Beyoğlundaki barlardan birisinin kapısına ve reklam 

afişlerine bir bakış] 

lstanbul Deniz Levazımı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Cinsi Mikdan Tahmin edilen Bd. M. Teminat 

Şeker 30000 Kg. 7929 lira 595 lira 
Zeytin 20000 ,, 3600 ,, 2 70 ,, 

'il•••••••••••••• lık, eğlence merkezi caddesinde değil-

Yukarıda yazılı iki kalem erzakın kapalı zarf suretile 
iki defa yapılan eksiltmesinde istekli çıkmadığından 
dolayı (2 İkincikanun 936) tarihine kadar pazarlık su
retile alınmalarına karar verilmiştir. İsteklilerin yu
karda yazılı teminat makbuz veya mektublarile her gün 
Kasm1paşadaki Komisyona başvurmaları. ( 7999) 
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KÜLTÜR 
Amerikan 
Terbiye 
Sistemi 

A. Malche'den : 

Orta Çağdan kalma an'aneleri, ma
nastır veya kııla diıiplinile çerçeve
lenmiı bir mazisi olmıyan Amerikada 
(mürebbinin rolü, her ıeyden evvel, 
hayata gözlerini açan "ıakıt" varlık· 
ta • yani çocukta mevcut olan kötU· 
liıiü veya hatayı ıöküp atmaktır) 
kanaati yer almamıttır. Amerikalı, 
hiçbir zaman çocuğa kutı itimatıızlık 
eöstermemiıtir. 

Amerikalı, J. J. Rou11eau'nun cdo
ğuıtan iyıhk' paradoksuna açıkça cıa
yanmaksızın, dünyaya kusursuz ola
rak gelen her canlı varlığın bir havat 
seymayesini de birlikte getirdiğine 
ve bu hayatiyetin muntazam bır tc:Ka· 
mille esas olduğur?a inanır. 

Hayat, arzın üzerinde, hiçbir mil· 
rebbinin müdahalesine lüzum kal· 
maksızın serpilip geliımektedir. O 
halde itimat edelim, çocuğun serpilip 
gelişmesini serbest bırakalım. Mana
sız müdahalelerle ona zarar vermek
ten çekinelim. Çocuğun kendiliğini 
(tav'iyet), neş'esini himaye <.•Jelim. 
Eğer, kendi çabuk ve ileri tekfi '11ÜlÜ· 
müz d o 1 a y ı ı i 1 e t a b 1 a t e 
y a r d ı m e t m c k mccbı..ri} , •• 
tindeysek bu genç nebatı soldurmak. 
tan sakınalım. Sezdirmeden kendisine 
öyle müsait bir çevre yaratalım ki o
rada uzviyeti, kendi yalnız kendi ka 
nunlarına uygun olarak gelişsin, in
ıiyakları tam zamanında tatmin edil
miş olsun. Bilelim ki bu an, bu "eş
ref saat'' bizimkine uymıyabilir. Bı
rakalım zevkleri, kendilerini coştura
cak ve nüanslandıracak nesnelere, sı
rasile spora, aan'ate, sosyal veya 
mesleki faaliyetlere, tefekkürün en 
yükıek hazlarına bağlansınlar. Çok· 
luk, çocuklann muvaffakıyetsizliği
nin hakiki ıebebi: önlerine koyduğu· 
muz engeller olmuştur. 

Pedagojide, diğer faaliyet &abala
rında da olduğu gibi, önce en ıun'i. 
en yapma usullerle ite baılandı ve 
yavaş yavaş, çocuğun bedeni ve zihnt 
gelişimi hakkında bilgiler elde edil
dikçe, tabii ıadeliğe daha uygun 
usuller arandı. Tabiate, ancak tabiatin 
kuvvetlerini kutlanarak' • müessir ola· 
biliriz. Pedagoji, bilhassa, bu hakika· 
tin belirdiği bir sahadır .. 

Anglo - Saksonlarda, bilhassa Ame· 
rikahlarda kök salmış bulunan bütün 
bu kanaatlerden. ilk bakışta bizi hay. 
rct1ere düıürebilecek bir netice çıkı· 
yor : teker. tek~r ferdiyetçi olan bu 
halk, "bilakaydüşart" ma§eri bir ter· 
biye sistemi tatbik etmektedir. Bunda 
hiçbir tenakuz yoktur. Mevzuubahı 
olan rejim, çevrenin tesirlerine en 
fazla yer veren bir reiimdir. Halbuki 
~evre, muhakkak diğer amillerden 
daha az vıe seyrek olarak haysiyet ve 
~zgilrlUk duygularına, iş adamının 
muhtaç oldutu inisiyative karşı diki· 
tir. Cevre, bir kelime ile tabiat de
mektir. 

Amerikan okulu. en esaslı aaydığı 
bir gayeyi çevre va1utasile gerçelen· 
d 1rmektedir. Bu gaye, seciyenin te
teşekktilünde rol oynamaktır. ŞUphe
&iz, dünvanın bütün okulları ayni ga· 
yeve erifmck, yani karakterin tesek· 
külünde amil olmak hevesindedirler; 
ancak, pratik bakımdan bir "bilgi" 
okulu, bir öğretme yeri olmaktan kur. 
tulamamıslardır. Amerik11da ise ma
arif. tahs;li, kat'i bir 1ekilde. terbiye
ye tibi kımuştır. 

Bu noktada, iki ayrı yastı bulunan 
iki medeniyet arurndıtki f ark,dıha zi 
yade belirmektedir. Daha yuh olan 
bb:ler, Avrupalılar. terbiye alanında 
daha ziyade fikirlerin kudretine ina. 
l)rvorıu. Zannediyoruz ki aöıle veya 
kitapla. yani aalt zihnt ameliyelerle 
CS~retmen, talebesine iıteklerlni ve 
davranıılarını deifütirebilecek bazı 
hakikatler nakledebilir. Fakat, cmef 
hum" un "ihtiraa'' a niıbetle nekadar 
90luk ve canıız olduğunu görmUyor 
•e hayatlı dolup tatan bu taze var
lıklardan bir ihtiyar adam fetaneti 
bekliyoruz. 

Acaba ırkrmız bu kaaar mecalıiz 
mi ki tarihten alınmış misallerle fel
Sl'fi verizelere dayanan kitaplaşmış 
bir ahlAktım medet umuyoruz. Avru· 
pa. bu ihtivar büyük ana. gene Ame· 
rikadan bamba$ka diiı•ünür. Çünkü o, 
fikirlere meftundur. Fak~t bu lfıf oe
rlaPojisi. manas•z «bir ilmihab den 
b"fllta bir •ey midir? Çocuklarımızın 
ahtakıyeti bu ceı:it nutuklardan de
f!il. henUz okulun değerini ölçemedi
ği daha derin kaynaklardan hız al
J'l""lc+"t4Tf'. Amerikalılar bu hakikati 
y;.;·mü~l.-r ve aliml,.r; bunu hüniik 
cı1+Ji -,o"voloii. jen~ek ve pıııkoo1ojl 
k:taplarile ispat etmltlerdlr. Bunlar. 
chı.n biri. Columbi•'daki Teachers 
Collef!e'in en slSzU gecen hocası J:'d. 
ward L . Thorndike şöyle der : «Her 
insan. hayatının baslan~ıcında yani 
h~nüz rÜ$evm halinde iken. müstak
bel kompartmanına şekil verecek mu. 
avven birtakım temayüllere m&• 

Jiktir .- S. A. 
(Arkut var] 

Yahya Kemalin 
Bir Konferansı 

Yaıhya Kemal, Yüksek Muallim Mektebi talebesiyle birlikte 

Senelerdenberi Yahya Kemali kat
re katre okurduk, geçen gün de onu 
doya doya dinlemek fırsatını bulduk. 

Şair Yahya Kemal, ahengin mima· 
rıdır. Onda şiir, :r.avaş yavaş şeklini 
almış öyle bir bıllfira benzer ki ta· 
marn olunca, bir "tacı mahal" teffa· 
fiyetile mesamatınızdan geçer. Artık 
o, bütünlüğile i~inizdedir. Bir mıaraı
na dokunamazsınız, hafızanızın dfı. 
nı. bUtünün mimarisi telafi eder. unut. 
kanhğınızın kopardığı mısraı, ahengin 
akı•ı alıp yerine getirir. 

Yahya Kemalde şiir, bir hazdır ki, 
istila eder ve sürükler. Size göre "öz 
şiir'' ne olursa olsun, Yahya Kemali 
okurken, bir an. nazariyelerinizi unu. 
tur ve kı-ndinizi hazzın akışına bıra: 
kırsınız . Bir imaj, bir ahenk, külfet
siz söylenen bir söz sizi muhakkak 
bütünün akışına bendedecektir. Yalı
yı Kemalin şiirine kapılmamak icin 
kulaklarınızı tıkamanız lizımdır. Fa
kat, kulaklanmızı tıkamakla "öz şi· 
ir'' i duncağımızı bilsek! .. 

"Vartığının dar hendesesinden" şi
kivet eden Yayha Kemal, konuşan 
Yahya Kemaldir. O sanki ıiirindeki öl. 
çü. tenazur, muvazene ve bütünden 
bıkmıştır. Konutan Yahya Kemal de, 
şairdir. fakat yaratttklarını tabiat ka. 
dar ki.\lfetl'tz, tabiat kadar &zade ve 
tabiat kadar • .galiılgU&el yaratan bir 
şair ... 
Onu bir buçuk saat dinledik. O, 

zevkle her cUmlesini içimize sindire 
sindire bir buçuk saat konu,tu. B11eün 
dÜ"Ünilyorum ve acaba ne söyledi di
yorum. Bevhude .. Hafızam serkeşlik 
ediyor. Bir kelimesinden bütiln bir şi
rini canlandıran hafızam, ıurdan. bur. 
dan kalmış birkaç buluş ve görüşle 
bUtUrrii yeniden teşkil edemiyor. DU. 
şUnUyorum, acaba aradığım bütün za. 
ten mevcut muydu divorum. Buna ha
yır diyemiyorum., çUnkU içimde ka
tan bir ahenk var ki bUtUn, o haz bir 
bUtiln .. 

Yahya Kemal bize siiri anlattı ve 
şiiri duvurdu. Ona ~öre şiir. övle 
deruni bir hu·dır ki kulaktan baslar. 
O . musiki değildir. derunun canı; ve 
girlft Alemine has bir çalgıdır. 

De la musique a"ant tonte cho!le 
Diven Verlaine'e o, havalin ahenktar 
revisini ilave eder .. Onda: 

Nerdibanlar busişi nermini 
damanile mest 

Mısraile yürUyen ve musikileren bir 
haval ~örüyoruz. Ben bu kısa şiir ta· 
rifini, onun iizerine ve cön~lerde se: 
vahat 2ibi girift konuşmasından çı
karıyorum. 

Konferansın ikinci kıımı. Türk şii
rinin hikayesidir ve bu hikaye, divan 
poctlğile garp poetlğinin çirpışma

ıından baıka bir 9ey delildir. Edebi· 
yıtımızda yeniletme dediğimiz hare. 
ket, Şinasl'nin açtıfı pencereden gar. 
bı bakmakla baılar. Yahya Kemal. ye. 
nile,menin aadece bir pencere bakışi
le başladığını söylemekle bugUnkü şi
irimizi de kısmen izah etml~ oluyor. 
Garp poetiğini ruhumuza •oldurama
mıstık. Bu, imkansızdı. Çabucak ve 
kolayc.a yenileşemiyorduk. Arkamızda 
beş altı asırlık bir edebivat mazisi 
vardı . Yaptığımız bütün hamlelere. 
bu dopdolu mazinin ağırlığı engel 
oluyordu. Halbuki genç milletler, 
B1rtlarında çok eski bir edehiyatın yü
kunü taşıyamıvanlar. daha çabuk ye
nilcstiler. Bugünün Arap ve Ac•m 
siirile. Hafızm ve Maarrinin şirlieri 
arasında büvük bir fark olmıtm:>~ı. bu 
vUzdencHr. Arap ve Acem edebiyatın 
ela mazinin poetiği. yeni bir pocti~e 
rıefe~ aldıramıyacak klldar kudretli
dir. Yahya Kemal bir Mısırlıya sorar: 

- B110'Ün memlrlcrtinizin en met· 
hu· qfrleri k;mlerdlr? 

Mıırth, cevap verir: • 
- Birincisi Sevki, ikincisi Hafıı 

İbrahim. üçilnciisU .. 
- Bir haska Mısırlının verdiği ce. 

vap, avnidir: 
- Birincisi ~~ki, ikincisi Hafız 

lbrahim. UçUncilsU .. 
Demek o diyarda dünyası, kaideleri 

ve kadrosu asırlardanheri de~işmiven 
tsyle bir ~debi yat var ki, en küçUk ·bir 

yenileşme hamlesini bile an'anenin 
Seddi Çinile karşılıyor. 

Yenile§emiyorduk. Çünkü İran ör
neğine göre asırlarca işledığimiz ede
biyata, rivan edebiyatına kendimizden 
hiçbir şey katmamıı değildik. Bütün 
an'anesile. bütün poetiğile yabancı bir 
dil ve kültürden aldığımız edebiyatı, 
kendi malımız gibi benimsemiştik. 
Eskiler, sadece bir ~ukallit değildi
ler, onlar, bu "örnek edebiyat" ı Os
manlı dilinde temadi ettirdiler. Bu, 
ancak "şark" ı tanımakla olurdu. Es
kiler "şark'' ı biliyorlardı. 

İran edebiyatını tanımak da kafi de
ğildi. onu benimsemek, öyle duymak, 
bir kelime ile ayni atmosfer içinde ya-

Yahya Kemal 

§amak lazımdı. Bu, Divan Ed:biyatt 
ıairlerlnin hem aczi, hem de kudreti• 
dir. Çünkü edebiyatımız. hayatımızın 
akışına bir gün geldi, ayak uydurama
dı. Onda her şey "Acemane" idi . Di
van şiirine giren yıldızlar bile, İran 
aatronomisinin yıldızlarıydı, ne bir 
fazla, ne bir eksik .. Divan şiirine gi
ren silahların nev'ini ve adedini bile 
Şehnameden almıştık. Dünyanın en 
ağır toplarını Bizans surlarının böğ
ründe deneyen Türkün şiirinde top 
kelimesi yoktu. Gürz vardı. Türk. 
edebiyatta topun •esini, ancak Namık 
Kemal'in a~zından dinliyebildi: 

Top patlasın. ateşleri etrafa saçılsın. 
Divan Edebiyatındaki sevgili. İran 

güzelidi: Esmer. ince, beyaz yUzlü, 
kara ve iri gözlil 1 ran dilberi .. Sevgi. 
liniz belki sarışındı, fakat kasidenizde 
esmer, ince, kara ve iri gözlil olurdu. 
Divan Edebiyatının dili, sokakta ve 
evde konuşulan dilden büsbütün bat· 
kaytlı. 

Divan şairinin meziyeti ise yine ör
neğini ivi tanımak olmuştur. Şinasi
nln açtığı pencereden garbı "temaşa" 
eden tanzimat şairleri, hatta onlardan 
scınra gelenler bile garp kültlirlinü 
hicbir zaman tamam göremediler, ör
nek olarak sectikleri alemin ruhunu 
benimsiyemediler. Hep satıhta kaldı· 
lar, daha fenası, garbın en kötü ıair
lerini beğendiler ve taklit ettiler. ör
nek olarak seçe. seçe ancak Sully 
Prudhomme ve François Coppce ıibi 
hiç te birinci aafta olmıyan sairleri 
buldular. Edebiyatımızı garplılaştır
mak istiyorduk. Garptan alıp koydu
ğumuz mevzularda bile hayret verici 
bir iptidailik gösterdik. En garplı şa
irimiz Tevfik Fikret bile, P.arbın şiir 
dünvasından hula bula "bisiklet" le 
"dans serpantin" i buldu ve aldı. Ar
tık şiiriırıizde . "şark" istemiyorduk. 
fakat. ne yuık ki. "garbı '' da yaşıya
mıvorduk. Şiir dilimiz bile, evde ve 
sokakta kcınusulan türkçeye benze
miyordu. Tiirkçe "mısra" ın tiirini 
duvmamıııtık: .. 

za.,nedivorum ki. Yahya Kemal 
musahabe!ıini bu hizalarda bitirdi Ha
fızamın enkazı arasından parca. oar· 
ca r:,.kin çıkard•ibm hatıraları böylece 
biribirihe eklerken fİ<1tada hivanet et
tii!imi anlamıvor değilim. Biliyorum 
ki sözleri. kalemimle vazı halin" d8-
kiilmek bahtsızhitına uiruvor. Fakat 
h:ııttrlmorum ki Ustat huPiiT\Ün edebi
yatından, onun muhtelif temavU11e. 
rinifen. ııiirirnizin,modem siirimiıin ln
rinde siirimizin. modern şiirimizin kt
tıhm veva yas,van hamlelerinden 
bahsetmediler. Bu. ihtimal bir nok
sandı. Fakat üstat. bu noksanı kendi 
~iirlerini okumak ıuretile telafi etti 
ve bu, 1iir sevenlere en büyük bir nl· 
met oldu. 

SabriANDER 

Hukuk 
Kongresi 

[Baş tarafı 1 incide] 
me teılim edilirken, bir talebe pusla
lardan bir miktarını alarak arkadaş
larına geri vermiştir. 

Gürül tül er Başlıyor 
Bunun Ü7.erine şidderti gürültü 

başladı. Bir kısım aza: 
- İntihaba fesat karıştı, istemiyo

ruz. diye bağırdı. Polis işe müdahale 
etmek mecburiyetinde kaldı. Başkan 
Kerim, karı,ıklık içinde kongrenin 
devamına imkan göremediğinden cel
seyi tatil etti. 
Yarım saat sO'!lra, ikinci celse açıl

dı. Birinci celseyi kapatmak için ta
lebe polis marifetiyle salondan dıprı 
çıkarılmışlardı. 

İkinci sefer intihapta, salonun dı
şında bulunan talebeler rey puslaları. 
nı dışarıdan gönderiyorlardı. Reyler 
toplandıktan sonra. talebe tekrar sa
lona alındı. 

Polis Kordonu 
Tasnif için, rey kağıtlarının bulun

duğu masa zabıta kordonu altına a
lındı. Bu sırada yeniden gürültü baş
ladı. Muhalif partiye mensup talebe
ler, Başkan Kerimin cebinden birta
kım rey puslaları çıkararak, elinde 
bulunan diğer reylerle karıştırdığını 
iddia ettiler .Cemiyet Başkanı Keri
mi bığrı!fmalar arasında kiirsüden in
dirmek istediler. Bazı talebeler Keri
min üzerine hücum ederek, Baskana 
tecavüze kalkıştılar: polisin müdaha
lesiyle herhangi bir hadisenin önüne 
güçlükle geçilebildi. 

Bu sırada yeniden polis kuvveti sa
lona gelmiş bulunuyordu. Salonda 
merkez memuru ve komiserlerin ne
zaretindeki 30 kadar polis memuru 
daha sıkı tertibat aldılar. 

Başkan Gidiyor 
Bu sırada bir zabıta memuru salo

na gelerek, kürsüde bulunan Başkan 
Kerimi götürdü. 

Kerim salondan çıkarıldıktan son
ra bir kısım talebe: 

- Toplanan reyler tasnif edilme
melidir. Çünkü fesat karı!fmıştır. Bu 
vaziyeti tesbit eden bir zabıt tutulma
lıdır.,, diye bağırdılar. 

Bunun üzerine polis bir zabıt tut
tu. 

Polisin Tuttuğu Zabit 
Talebeden Oıman zaptı okudu. 

Tanzim edilen zabıtta hullsatefl de
niyordu ki: 

22.12.1935 Pazar &ilnü rcami müıa
ıde alınarak Hukuk Talebe Cemiyeti 
Kongresi Üniversite konferans salo
nunda toplanmıştır. Cemiyet Başka
nı Kerim tarafından kongre açıldık 
tan sonra . ..,konv~~ti 'hahına 
geçi lmiş, Kerimle birinci sınıf tale
besinden Azmi tarafından toplana!t 
rey pus!alarının ellerde kaldığı ve bu 
suretle intihabın usulsüz oldu~u ve 
talebe arasındaki mevcut nolüai naza. 
ra uymadığı ileri sürüldüğündC11, kon 
gereye zabıtaca nihayet verilmek za
rureti hasıl olmuştur.,, 

Bu zaptı Eminönü merkez memu
ru almış ve gitmiştir. 

Yarım na.t sonra komiser Naci gel
di. Kongrenın başka bir gime bırakıl
dığını bildirdi. Polis marifetiyle sa
lon boşaltıldı. 

Mühendis Mektebi Tale
be Cemiyeti De Toplandı 

Mühendis Mektebi Talebe Cemi
yeti yıllık kongresini dün saat 15 te 
Eminönü Halkevinde yaptı. Kongre
yi cemiyet başkanı Kemal Zeytin aç. 
tı. 

Divana Sadık, İbrahim, Rülftil ve 
Enver seçildiler. Yıllık çalışma rapo. 
runu Kemal Zeytin okudu. Rapora 
göre geçen sene İzmire bir seyahat 
yapılmış İzmirde mühendisler birli
ğinin misafirperverliği görUlmüştür. 

Varidat iki misli artmış, bütçe 800 
küsur liraya çıkmıştır. Marmara zel
zelesi münasebetiyle Kızılaya 40 lira 
!ık bir yardım yapılmış, paruız tale: 
beye yüz lira dağıtılmıştır. 

Bundan sonra teftiş heyeti raporu 
okundu. Azadan biri mektepte son 
g~n~er~e vukua gelen yemek grevi 
hadısesıyle Talebe Cemiyetinin ala
kadar olmadığını söyliyerek şikayet
te bulundu. 

Mektepteki yemek grevi mevzuu 
üze.rinde da~a bazı. talebeler ııöz söy
ledıl~r. Netıcede hır takrir verildi. 
Takrırde. mektepte bir grev olup ol
madığı soruluyordu. Verilen takrir 
tnüzakere e?ildi. Kongre ekseriyetle 
mektepte bır grev hadisesi olmadığı
nı kabul etti. 

. Bundan ~o~ra yeni idare heyeti se
çımlne geCjıldı. Ve geç vakit yeni ida
re heyeti intihap edidi. 

Yeni idare h~yeti şöyledir: 
Başkan Bahrı, Genel Sekreter Re

c~i, üyeler Talit, Enver, Sı.ıphi, Kad
rı, Suat. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Hidrokarbonlann muamele et _ 

mek huıuaundaki tekemmıülit bak 
lırndaki ihtira için alımnıt ~lan 9 
Sonkin~n .1924 tarih•• 98/104 nu. 
nıarah ıhtıra beratın111 ihti•a ettili 
hakuk bu kete batkasına dnir •• 
yahut icara verilmesi teklif edil • 
melde olmakla bu huıuata faı:la 
malumat edinmek iıtiyenlerin Ga
Jatada AaJan han 5 nci kat 1.4 nu. 
maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

İngiliz Dış Bakanlığına 
Eden layin Edildi 

tadır. Eıaııen bu hattı hareket, zec. 
ri tedbirlerin tatbiki ve inkitafını, 
ekonomik, .. ıkeri ve bahri müteka • 
bil yardım ıiıtemine umumi ve kol 
lek~if bir iıtirake tabi tutan lnıilte 
renin niyetlerine uyüundur. 

Pariste 
[Hor. Laval projesi tamamile su.. 

ya düttükten sonra, bu barıt proje. 
sinin Pariıte gÖrÜ§Üld .. ğü sıralarda 
geçirdiği safhalar, sonradan aonra. 
ya gelen yeni haberlerden ve Avru 
pa gazetelerinin getirdiği malumat 
tan daha iyi öğreniliyordu. 
Şimdi işin yepyeni bir safhası mey 

dana çıktı. Barış tekliflerinin Pa _ 
riıte müzakeresi sıralarında Belçi. 
ka kralının Londraya gidişi, gaze • 
telerde ıadece ajanı haberleri ara _ 
aında sıkışıp kalmıştı. Halbuki bu 
seyah .. tin ma.1&11 da timdi birdenbi 
re kendini açıia vurmuş bulunuyor. 
ltalya Kral hanedar.ı ile karabeti 
ola? .Belçika kralının l..ondra aeya • 
batı ıle, Muaaolininin hanedan kara 
beti yollarından da istifade etmeye 
çalıımış olduğu bir Pariı telıra
fından anlatılmaktadır. 

Fransanın alacağı veni duruma 
gelince, o da aıağı yukarı ıöyle hü.. 
liıa edilebilir: Zecri tedbirlerin tat 
bikine İftİrak etmek, fakat bu ted • 
birlerin geniıletilmeıine muvafakat 
etmemek, fa.Yet ltdva zecri tedbir_ 
leri tatbik eden devletlerden birine 
taarruza kalkarsa, Milletler Cemiye 
ti paktının 16 ıncı maddesine sadık 
kalmak. 

Bu vaziyet hakkında dün gelen 
t~lgrafları sıraııile aşağıya dercedj_ 
yonız . 

Paris, 22 (A.A.) - Fransanın mUs
takbel hatu hareketini tarif eden "Fi
garo,, gazetesi, Paris hükumetinin an
laımazlık halledilinceye kadar karar • 
laıtırılmıı ve tatbik edilmekte bulun • 
muş olan zecri tedbirleri muhafaza e. 
deccğini. ancak bunların genişletilme
sine muhalefet edeceğini yazmakta • 
dır. "Fi~aro diyor ki: "Şayet İtalya, 
Milletler Cemiyeti azasından herhangi 
birine kar!ı tecavilze kalkacak ve bu 
suretle ihtilafı hiç te müsamaha edile· 
miyecek bir şekilde geni!fletecek olursa 
it değişecektir. Böyle bir hal, 16 ncı 
maddede derpiş edilmiş olan zecri ted 
birlerin kaffesinin hemen tatbikı gibi 
bir neticeyi davet edecektir. Bu husus
ta Romanın apiı bir vehme kap~l· 
mama ı gereldır. FrannliıyasUfiimaa 
yanacağı noktalar, şunlar olmalıdır: 
Zecri tedbirlerin tatbikına devam, ye· 
ni zecri tedbirler almamak, ihtilafın 
genitlemesi takdirinde on altıncı mad· 

[Baştarafı birincide] 

dede yazılı taahhütlerin yerine getiri· 
leceği hakkında kat'i teminat. Fransa, 
İtalyanın meıru arzularım geni§ mik· 
yuta tatmin edecek şekilde ihtilafın 
halli içm_ birçok defalar mühim gay• 
retler sarfetmiştir. 

Fransa, bundan dolayı müteessir de· 
ğildir. Ancak, yeni tcıebbüslerde bu• 
lunmıyacaktır. 1şi, vukuat halletsin .,, 

Belçika Kralının 
Londra seyahati 

"Ere Nouvelle,. gazetesi, Pariı 
planı hazırlarunak üzCTe iken Bel
ç.•.ı:a Kralının Londraya gitmiı oldu 
ğunu hatırlatmaktadır .. 

Bu gazete diyor ki: "Bu teıebbü• 
ıün, Pariı itilafına Londranın mu• 
vafakati meteleıine yabancı olma • 
dığı fÜpheıizdir. Yine bu ~azete, C. 
nevrede doıtane bir hal 1Uretinin e-
1aılarnn bulmağa 1 ngiliz ve Fransız 
hükumetlerinin memur edilmesinl 

Van Zeeland'ın İ•temİş olduiunu 
habrlatmaktadır.,. 

ltalya ve Belçika hanedanlan ara 
11ndaki karabeti kavdeden Ere Nou· 
velle l'azet•i, ilav~ ediyor: 

"Bu iki hadise arasında bir nevi 
karabet rabıtası vardrr. Şu halde 
1 talya Kral Hanedanının temayülle 
rini pekala bilen Muuolininin 6 
Kanunuevvel tarihli beyanatı ve 
Pontina'da venniı olduğu söyle• 
ka1111mda hayret etmemek müm • 
kün değildir.,, 

Çemberlayn Edene 
yolu açık bıralttı 

Pariı, 22 (A.A.)- Paris gazeteleri, 
anıuluaal aiyaeadaki deği§iklikleri dik 
katle takip etmekte ve Sir Samvel Hor 
un halefinin tayinini bUyUk bir al~ka 
ile beklemektedir. Matin gazeteai, bu 
meseleye temas ederek, Baldvinin dlin 
Sir Auıten Chamberlain'dan Dıfişleri 
Bakanlığını kabul etmesini iıtemit ol· 
duğunu yazmaktadır. Bu gazete şun • 
lan illve ediyor: 

"Sir Auıten Chamberlain, cevap ver 
mek için bugUne kadar mühlet iıtemit 
tir. Zira kendisi yeni adamlara ve bil· 
hassa kabinede hararetli taraftarları 
bulunan Eden'e yolu kapamak isteme• 
mektedir.,, 

ltalyada 
Venedik, 22 (A.A.) - Bu gece Ve• 

nedikte ve varoşlarında uçak hücum• 
larına karşı müdafaa eksersizleri ya • 
pılmıştır. Düdükler ve çanlar, saat 23 
de işaret venniılerdir. Bunun üzerine 

ır tam r k~nh\o.~&. 1r_..1_ tı~ 

Bu sırada projektörler. havada ar.aştır 
malar yapıyorlar ve uçaklara karşı 
kullanılmaya mahsus topla faaliyete 
geçiyordu. 

Balkan Andlaşmasının 
Büyük Ehemmiyeti 
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mit kcailir gibi oldu. Fakat tam bu\ larda· giden hilkfımetlerden hiçbir 
ıırada, herkesten evvel Büyük Ata- noktada ayrılamadılar. ÇünkU pakt, 
tilrkün kafasında can almıt olan bu dört devletin ayrı ayrı ve hep bir ara. 
tasavvur, y ine Büyük Şefimizin ya- da menfaatlerini ve ıulhü e.n iyi t~
rattığı eserin azametini herkesten iyi min etmek ıibi aağlamlığı bın tecril• 
kavradığı için tam ramanındı yaptıtı beden ıeçen bir temel üzerinde ku• 
milessir müdahalesi ve onun verdiği rulmuş bulunuyordu. 
direktifi en mükemmel şekilde tatbik Balkan andlaşmaımın Balkan sul· 
eden hilktımetimizin iyi idarcsile ger· hünU muhafaza bakımından haiz ol· 
çekleşti ve bütün Balkan de,,.letleri· duğu yüksek ve ameli değeri, Balkan. 
nin vaziyetlerini etrafile temin eden !ardaki bugünkü sakinleşmiş havada 
son ~ekline konularak, nihayet imza görlilebilir. Fakat arsıulusal ve ina~ 
edildi. nılmaz derece büyiik sulh imilliğı 

Paktın muhtelif taraflardan uğra
dığı müşkilllt, daha o zamandan &e· 

zilcn ehemmiyetinden ve ehemmiye
ti de şu üç büyük vaziyeti bir hamle
de temin etmesinden doğuyordu: 

1 - Rejiyonal pakt olarak, Londra 
tarifi dairesinde tecavüze kalkacak 
mütecavize karıı, imzalayan devletle
rin emniyetini mUıterek teminat altı· 
na alması, 

2 - Balkanlarda sulh ve istikrar 
havasını yaratması, 

3 - Ve hepsinden mühim olarak 
Balkafl devletlerini ıu veya bu büyük 
devletin nüfuz tesiratının işliyemiye
ceği bir zırhla silahlandırarak onla
rı, dıı politikalarını zaman zaman 
kendi menfaatleri hesabına. küçük a
ğırlıklar i!ibi terazinin hazan şu ve 
hazan bu kefesine koyan devletlerin 
oyuncakları olmaktan kurtarması. 

Diğer taraftan, Balkan andlaşması
nı imzalıyan devletlerden ikisi. aynı 
zamanda Küçük anlaşmayı vücude ge. 
tiren üç devletten ikisi oldukları 
için, Aakaradan Praga kadar, 55 mil
yondan 65 milyona kadar büyüyebi
len ve daima hesaba katılmak icap e
den bir sulh bloku vUcude getirilmiş 
oluyordu. 

BütUn bu mekanizmanın en ya
man kuvveti ise, yapılııına yeglne ae. 
bep olan samimt sulh gayesinin, dört 
devletin hiçbiri tarafından rlzli bir 
dUıUnce ile boıulmamıı cılmasırıda 
idi. 

BlSyle oldufu içindir ki kaç sene
denberi zayıflamak şöyle dunun, tam 
teni, günden güne kuvvetlendi ve 
paktı imzalayan memleketlerden ba· 
zılarındaki hükfımet delişiklikleri· 
ne rağmen, gelen h U k Q m e t· 

kudreti ise, denebilir ki bugün Ha• 
bet - İtalya harbinin doğurduğu si· 
yasal durum içinde birdenbire ve şa• 
yanı hayret bir Revelation halinde 
kendini göstermiştir. 

Açık hakikat tudur ki, İngiltere 
ile Franaa. kollektif emniyeti tutacak 
olan Uluılar Kurumunun tedbirlerini 
yUrütmek, ıulh arzusunu empoze et• 
mek ve bu arada mütecavizi yaptığı 
yanına kir kalmıt bir örnek hali~e 
~tirmemek için anlaıamadıklan bı~ 
sırada, koca A vrupada ı u 1 h U 
k o r u m ı k için müracaat edile
bilecek yegane kuvvet olarak, sözUoe 
inanılır, ıulh arzusunda samimiye• 
tine güvenilir kudretli varlık ola• 
rak, Balkan andlaşmasından başka 
dayanılacak sağlam taraf but~· 
namamıştır. Avrupada çok bu• 
yilk devletler ve bu devletlerin çoll: 
büvük kuvvetleri ve ağızlarında da 
sulh sözleri vardır ama, sulhu lafla 
değil, fakat filen korumak, Uluslar 
kurumunu yıkmamak, bir ideal olaft 
kollektif emniyeti nihayet ilk ve 5(111 
defa olarak tahakkuk ettirmek mese· 
lcai ciddiyetle ortaya konduğu gii"; 
görülüyor ki, Balkan andlaşma 
sı ve o andlaşmanın büyUk mesnet!~· 
rinden bir mühimmi olan AtatürJcu1' 
Tilrkiyesi ve niha~et, bir kelime i.te~ 
Atatürkün bütün cihan müvazenesııt 
de yalnız kendi batma §U veya bu va; 
2iyete lıtikamet "erebilecek kudre~\J 
oldufu bir daha aabit olan tek eöı: 
klfl ıelmittir. 

On beı sene evvelki Türki_:re>:e bS; 
kalım, bir de bugünkü Turlny~}' il 
gözlerimizi çevirelim, ve g~ğsünıd u;, 
iftiharla kabartarak, o Bilyilk A a 
tapalım. 

10556 ler -pakta temu eden mevıu· Ali Naci KARACArl 
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Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Şirke
tinden: 
Şeker Sandığı Ahnacaktır. 

1936 senesi zarfında Fabrikalarımız lç!ıı 
satın alınacak sandıklık kereste, kapalı zar 
usulile 11 Sonkanun 1936 tarihine raslayarı 
Cumartesi günü saat onda lstanbulda Bah 
çekapıda Taş Handa Şeker Bürosunda ta 
libine ihale olunacaktır. 

ŞARTNAME, lstanbulda Şeker Bürosun 
dan istiyenlere verilmektedir. 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma 

Komisyonu illnları fl®®@ WUlblIDLA~U • 
!stanbulLevazım Amirli- Hava kurumu büyük piyankosu 

ğine bağlı kıtaat için 3s ton Bu·· y u·· K 1• K RAM .1 y ES ·ı •• zeytin yağı 7 İkincikapun 
936 sah günü saat 15 te 

Topanede sT. AL. Ko. da ( 500 000) Lı·radır 
kapalı zarfla eksiltmeye ko- ' 
nulmuştur. Tahmin bedeli 
14700 liradır. İlk teminatı Ayrıca: 200,000; 100,000; 50,000; 30,000; 
ı 102 lira 50 kuruştur. Şart- 30,000; 25,000; 20,000; 15,000; 
namesi ı<o. da görülebilir. 10,000 Lirahk ikramiyelerle ( üç ) 
tsteklilerin kanuni vesikala-
rile beraber ihale saatından adet { 100,000) lirahk mükafat vardır. 
bir saat evveline kadar tek- Ke9lde: Ydba91 geceal yapdacakt1r ... 
liflerini Ko. na vermeleri. Biletler: ( 2,S ) , ( S ) ve ( 10 ) llrad1r. 

1 ( 344) ( 7933) Vakit kaubetmeclen hemen blletlnlzl ahnız .•• 

10456 ·-----'---------------11!1!!~ ••• 10340 

İstanbul Levazım Amir- ------------------ ·-----------· 
10594 

liğine bağlı kıtaat ve mües-
---------------------- sesat için 35 ton sabun 7 

----------- İkincikanun 936 Salı günü 

En aüzel Bayram ve Yılbaşı hediyesi 

bir R E V U E saatidir. 
latanbul Harci Askeri 

Kıtaatı ilanlan 

Bir metresine biçilen eder 
7 O kuruş olan 4 O bin metre 
ekmek torbalık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 25 İlkkanun 935 
Çarşamba günü saat 15 de
dir. Şartnamesi 140 kuruşa 
M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2100 
liralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını 
ihaleden bir saat evvel An
karada M. M. Vekaleti Satı
nalma Komisyonuna verme-
leri. ( 4 3 3 ) ( 6 9 9 1 ) · 

9844 
••• 

Istanbul'da Tophanede 
Ordu Dikimevj için bir us
tabaşı ranıyo.. •lipler.in 
lnlzrr elbise 1ma1 eden bir 
fabrikada ustabaşı olarak ça 
lışmak iktidarım haiz tahsil 
ve talim görmüş olması la
zımdır. Taliplerin tahsil de
recesini ve kabiliyetlerini 
gösterir vesikalarını hami
le. birincikanun 935 niha
yetine kadar İstanbulda 
Tophanede iki numaralı Le
vazım Dikimevi Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri ve 
mezkur vesikaların birer su
retlerini istidalarına rapten 
oraya bırakmaları. ( 5 O 8) 
(7786) 10213 

• * * 
130000 kilo Un kapalı 

zarf usuliyle 6 İkincikanun 
936 Pazartesi günü saat 15 
de Edremitte Satınalma ko
misyonu binasında ihalesi 
yapılacaktır. Malin İlk temi
natı 1560 tahmin bedeli 
20800 liradır. İsteklilerin 
teminatlarını Tümen muha
sebeciliğine teslim ederek 
belli vakitte Komisyonda 
bulunmaları lazımdır. ( 5 2 2) 

(8009) 

ve PUODA 

J -
~· ' 

. L.T.PIVER~ 
• 

PARIS 
Parfümörl L. T . Pi VER A: $ .. lstanbul Şubesi 

$itli Ahmet Bey ıokak No. 56. Telefon =43044 

saat 15,30 da Topanede ST. 
AL. KO. da kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Tah
min bedeli 10850 liradır. 
İlk teminatı 813 lira 7 5 
kuruştur. Şartnamesi KO. 
da görülebilir. İstiklilerin 
kanuni vesikalarile beraber 
ihale saatinden bir saat ev
veline kadar tekliflerini Ko. 
na vermeleri. (343) (7934) 

80 aenellk ttlr tecrübe mahsulüdür. 

At•l•ctaaıı .. atcll•Ne •atı hr ı 

••r•ll11'ıula ı Mlal .. LI, i•tık lAI cadd••I 3 99 

O.lata' da • SAATCI M•v• ... T Unel cadd••I 29 

l 
A. K••l•YAN, Sultan Hamam, Veni Cami 

cadde•I 4 
'•ta .. 1t11l'daı VAKSIEVANO~ULO .... AD ... L .... Ba.,_ 

cekapu , Arpacılar eokak 48 ve &lrkeot. 
Hamld lye • okak 5 &- 59 

L. DIA .. YAN, S irkeci, Hamld lye •ok. 20 
a .. ııara 'cta ı "IZA TllVf'IK. Bankalar caddHI 8 

ve M11ht•llf ""•ctel11 vııa1etıerı .. cte 
Umumt Oepo•u : f•tanbul. Bahçe Kapı, Ta~ Han 19 T el&fon : 2 1354 

10457 .. ---------------------· ••• 
İstanbul Levazım Amir-

liğine bağlı kıtaat ve mües
sesat için 23 ton kuru üzüm 
7 İkincikanun 936 sah günü 
saat 14 te Tophanede ST. 
AL. KO. da açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bede 
li 402 5 liradır. İlk teminatı 
301 lira 88 kuruştur. Şart
name ve nümunesi KO. da 
görülebilir. İsteklilerin bel
li saatta KO. na gelmeleri. 

(342) (7935) 
~~--~- 10458 

••• 
Harbiye Okulu için 7000 

kilo zeytin yağı 8 İkincika
nun 936 çarşamba günü 
saat 14,30 da Topanede ST. 
AL. KO. da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
2940 liradır. İlk teminatı 
220 buçuk liradır. Şartna
mesi KO. da görülebilir. İs
teklilerin belli saatta KO. na 
gelmeleri. ( 341) ( 7936) 

10459 

10461 

• • • 

MISIR is Limite~ 
Sermayesi : 100.000 Türk Lirası 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : lSKENDERİYE 
TtlRKiYE tŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT. İHRACAT. KOMİSYON VE 
EMANET 1SLERİ YAPMAKTADIR. 

tSKENDE:?tYE'de satılmak üzere emaneten maı gönde
renler, hesabunıza, TURKfYE tS BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
it görmek istiyenlerin MISIR t'Ş L!MtTED'i tercih etme

leri kendi menfaatten icabıdır. 
Telgraf adresi MISIRlS - İskenderive 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

1 - 10 ton zamkıarabi 7-1-936, 100 tura deri 
9-1-936, 25300 adet Üç boy dikişsiz torba 13-1-936 
ve 200 ton Elektrolitik katod bakırı 15-1-936 tarihle
rinde saat 14 te kapalı zarf usuliyle alınacak ve İdare
mizde mevcut tahminen 5000 kilo kırpıntı kağıt da 
17-1-936 günü saat 14 te pazarlık suretiyle satılacaktır. 

2 - İstekliler şartnamelerini almak üzere pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri saat 14 ten 16 ya kadar Mü
düriyetimiz muhasebesine müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme ve pazarlığa girebilmek üzere zamk 
için 7 5 O, Deri için 60, Dikişsiz torbalar için 68 7, bakır 
için 8250 ve kırpıntı kağıtlar için de 3 liralık muvakkat 
teminat akçeleri veya Banka mektupları teklif mektup
larile birlikte Eksiltme ve pazarlık saatinden bir saat 
evvel komisyona verilecektir. ( 7931) 

Göz Doktoru 
ŞUKRU ERTAN 
Bırincı Sımt MütebassıA 

Babı•Iİ) Ankara cadde.· No 6(1 
T .-lefon '22566 67()( 

Ô K S Ü R Ü K 

NEZLE VE 
BRONŞiTE 

KARŞI 

10467 

APURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 

latanbul Acentabiı 
Liman Han. Telefon : 22925. 

Galata 1ubeıi Tel: 43663 

Mersin yolu 
DUML UPlNAR vapuru 26 

81ri11eikbun Pf RŞEMuE pniı 
.. at 11 de PA VA A kadar 

Trabzon yolu 
TARI npuıu 24 Bırıncıki

nun SALI pnG uat 20 d• 
RlZEY E kadar 

İstanbul Levazım Amir- lacaktır. Beher kilonun kır
liğine bağlı kıt'at ve müesse- ma ücreti 40 santimdir. Son 
sat için 500 ton buğday kır- teminatı 300 liradır. Sartna· 
dırılması 2 3 Birincikanun mesi komisyonda görülebi-
935 Pazartesi günü saat 11 lir. İsteklilerin belli saatte 
de Tophanede Satınalma Ko komisyona gelmeleri. (347) 
misvonunda pazarlığı yapı- (8006) 10564 

OOKIOH 
RUSÇUKLU 
Hakkı UZEL 

Galataaarayda Kanzulı eczahane.-~ 

ıca,..ıBJnda Sahne sokatında 5 nu . 
maralı apartımanda 1 numara 

9804 
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i TAN Kli$e Atöly i 1 KANZUK 
MEYVA 
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GAYET 
MÜHiM 

Paris mamulatı, H. Villette labo
ratuvarının yeni bir keşfi 

SANOGYL 
Piore, Jenjevit ve Stomatit gibi 
ağız ve diş hastalıklarını ve mik
roplarını imha ve tedavi eden di~ 
pastasıdır. Lezzeti hoş, her eczane 
ve depolarda satılır. Diş tabibinize 
sorufluz. 

10103 

Bütün Dünyanın En Hoş Meyva Tuzudur. 
1 KUÇUK ILAnLA R 1 

Profesör doktor Raşit Tahsin Tuk
savul. Sinir ve deliler hastalıkları bi
rinci ve baş öğretmeni. - Bostancı, 
Tepe mahallesi 103 numara. Telefon: 
52-232 

Yurdumuzun nefis meyva usarelerinden istihsal edilmiştir. 

~-------• Her eczanede bulursunuz. --------·~ 

'TA 
Basımevinin Bastığı Kitaplar 

J ira Kş. Kitabın ismi Müellifi 

1 25 Gönülden Gönüle 
O 40 Muvaffakiyet 

M. Turan 
Gasson tercümesi Muallim Mübahat 

O 50 Propaganda 

o 75 

o 75 

o 75 

o 75 

o ıs 

Çok Seri Kazanç Yolları 

Kendini Tanır mısın ? 

Tali Sensin 

Müşküllerle Mücadele 

İdeal Büro 

,, " 
.. .. 
,, •• .. .. 
" .. 
.. .. 

10257 

• 
Bayramlıklarınızı 

YILBAŞI 
Hediyelerinizi 

10496 

10 :: ::~~r~~:::::~:~:~ Sanatı ,, .. u· mer Bank ', 
Yeni Kıraat Kitabı Muallim Osman Senai 

75 Beş Mürebbi Muallim Hüviyet Bekir 

----50 -Kıhc-ımı S-ürüyoru-m -R-eşat E-nis - : Veri i Mal la r : 
ı LAN--~ 1 Pazarlarından ı 

Yeni sene için iyi bir tarzda bastırdığımız 
defterikebir, yevmi ye ve kasa defterleri 

___ ... matbaamızda satılmaktadır .... __ .. 

Bayram ve Yılbaşı Münasebetile 
20 Birinci klnun 111 10 ikinci Klnun mUddet zar

flnda P9'1n para ile satın ahnan her 

ELEKTRiK ALETi iÇiN 

ATi E 
0

/ 0 15 TENZiLAT Yapacaktır 

ALiNiZ 

ikramiyeli satışlardan 

Yüzde 100 
istifade edersiniz 

Devlet Demiryolları ve Limanları itletme 
Umum idaresi ilanları 

104:}~ 

Uınumı neşrıyat ve yazJ ışterı Müduru : Etem lzzel Bt:.NU.:t: 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası. 

6915 

ŞEKER SERGiSi 
Pazartesi ö§leden aonra a4jllacakt1r 

BAHÇEKAPI - T AŞHAN 

KARiKATÜR 
Yılbaşında çıkıyor 

En meşhur san' atkarlar 
KARiKATUR 
için resim hazırlıyorlar 

10 

SIHHi AGIZLIKLAR 

Satıt mahalli: Sultanhamam KebapCjı kartı•ında 
SAHIBlnln SESi Ma§azaaı 


