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Habeş /mparatorlı Büyük Tehlike Geçirdi 

italyan tciyyareleri imparatorun 
k~rargihını bombardıman etti 

Şimal Cephesinde Kat'i Harp Başlıyor 

Hadiseler Japon Mikadosu ile İtalyan Başve
kilini Tabii Müttefik Haline Sokuyor 

mparatorun 
Atlattığı 
Tehlike 

Adiubaba, 6 A.A. - Resrİıf bir 
kaynaktan bildirildiline ıöre, d~ 
JiuS İtalyan uçajı bu .. bah Deası
yeyi bombardıman etmittir. S kiti 
•iır ve 20 kiti haf'f ıurette yara-
1*ımıttır. 

Da.i79t 1 AA. - 10 ltalyon 
..,.,_ 6a _... 8,30 da Da. 
ei,ryi 6omhrdunan •trnif oldaJı 
...... lliUirilrMlıt.Iir. Diia 20 a. 
pdr , ..... ..,,.,.. ,.1arüa .a.rin. 
fla~ır • 
... ltal7f!l'I açaiume ,/üfiiriilntüf 
....,_ ,,. llir fC)'İa ",,,.,,,..,, 
fftılır. 

BGf6M.,... Anhraya tlöniifün4en 
iMilHıltır 

Batbakan 

ismet İnönü 
Dün Ankaraya 
Döndü 

TELEFON { Müdür : 24311. Yası itleri t 24311. 
idare •e Matbu : 24310 

Güneş kliibüniin taşlanması hldlsesl_ 

Fede.rasyon Hakemin 
Tecziyesine Karar Verdi 

Çirkin Hadiseyi Kapatmak için 
Mugalataya imkan Yoktur 

Federasyonun hakemi tecziye ve Güneş - Galatasaray 

maçlarının işan ahire kadar seyircisiz oynanması hak 

kında aldığı karar, vaziyeti temamiyle aydmlatmıŞtır 

Galatuaraybla -
nn Güneı klübUnfl 
taılamalarından çı 
kan mileuif hadi
ıe, dUndenberi, hiç 
tüphe yok ki vak'a 
da rol almıı o'8n
lıarın da pyretile, 
kendi tabii mecra
undan çıkartılıp 
büıbütün batka bir 
mecraya dökülmek 
iltenmekte ve bazı 
muhterem pzeteci 

V.ıüılulin ..,..yı iMriM bomh. 
... afllrrtlf H NrG7 6ira JaCIMl'CI 
.,,_,,ır. A)'fti _....... Am• • • 
........ ,.,,., ..... ...nn. "• 6om.. ..... .,.,,,..,,.,.. 
ıo iifinin öLliilii ao lıifinin afar 
-.n. ~ıfı laaHr HrİI • _,,,.;,. . 

Çin-Japon 

Uzak Şark işi En Mühim 
Avrupa Meselesi Oluyor 

Bqbakanla iç ve Dq 

bakanları da döndüler 

arkadafianmızm 
ela yardımiyle, alll 
vak'a IÖndilrWe • 
rek, Giinq klübü
nün ta11anmaun. 
dan çok daha mil • 
him bir hıdiıe ola 
rak birGalataaaray 
Peyami Safa mese
leli ibdaı edilmek 
iatenmektedir Dol 
ruıu; taktik mahi· 
nmedir. Fakat, bia 
uıl vak'aam, çir
kin vak'anın, bir 

...... ... ••il, ....,.,.._ lıir 
lf!ıı ....,... ·-···~ft!: z:::t:f'.:::~ 
tir. 
(,,.,,.,.,,,r, lıatan-4• ~ 
~ .trnİftİr· 
~ ~ , ....... 
Centirı 4a 6om6ardıman et • 
-:-ı~· 
--.-.-..ır. 

1._l>e11iye, 6 A.A. - Uçaklarm ceve. 
~nıdan aonra Ne~ıinin hastanede 
znret etmiı olduiu yaralılar arasın
•- Belçikalı müliaim Lefrepont var
"'r. Bu mülhim unıür direktörü
dür. Sol kolundan hafif surette ya • 
"11Qmıftır. Uçaklar, iiç cevelin yap
~lardır. Birincili aabahleyin uat 
-..ıv da yapılmııtır. 
L~yda oturmakta olan Necati az 
._..... bombardımanlarm tesirine ma
tıız kalacak idi. 

[l:fldi11terin birbirine en ırkı bir 
müttefik gibi yaklaıtırdıfı iki baş] 
Ja,,..,..,,. laüWm4an H ltal,an. 

'""" ~ 
YUNANlSTANDA 

8iru aonra yirmi uçak, tehir üze
!1:den qçmU§tur. Bunların, biru ev
aLı l)d bomı,.rdımanın huıule getirdi
::1~rı teabit etmek iıtedikleri tah· 
-a olunmaktadır. 

İmparator Şimal 
cephesine gidiyor 

il °ldlql>aba, 6 A.A. - Sarayda, tim
..._~liyeM bulunmakta olan impara
~ kumandanları ile milıtakbel ta
~ er ha1danda cörüpıek üzere Şi
~. cephcaine ıideceği aöylenmekte-

Kondilisin DUşmanları 
Orduda Hizmete Çağırlldı 

İ talyan tebliği 
~ e A.A. - Rellllf bildirik: 

te~.-ı Badoıliyo, ıu telgrafı ıön 
·-aftir: 
~yan ve Habq kuvvetleri ara
'iza.a_ müudemeler Eritre cephe

--c Iİddet peyda etmittir. İtalyan-

..... [ Arkaıı 13 flncüde] ... 
t 

Eski Diktatörün sağ kolu olan General Repas Ati-

nadan uzaklaşıyor. Herşey Venizelos'un ik-

tidar mevkiine yaklaştığını c ö s t e r i y o r 

Bota 6ir dıteı-
- A tina guetelerinden -

f AtU..da seçen her da KoadilL 
Iİa al.,hine İfl ... lıteclir. 4l>emercia 
hildimetinin Koadllie tarafmclaa te 
kaü.te MYk..tilmit olan dört pae. 
rali tekrar fili hizmete daYet et • 
meai Ye lnnaadau altmdaki hmL 
barclmaaa tanareleri ile bir mart 
ia~anmı hutmnakta Koncliliain laf 
kolu ohaut olan General Repaa'm 
Atiaaclaa u,kl~ tek -
rile bala Y.-... ............ aç: 

....... tve-..ı komiteci Koadi
litin ,....... • .... here nlund11 
iuM delalet ..ı.. En ficlcletli dif. 
manlan olaa Veaiael01 ile Pliatra. 
.... •e ıco. ....... J'anD v ..... po. 
litikaunda faal Wr rol .,_..fa 
Htl11acaldanm 4a difiaecek olar 
aak tatlı bir diktatirlik clnreai se. 
çinnif olma Ko=diliıila Puiate eko
nomi politik taheil ettikten IOlll'a 
da PaDl'aloea dnirdiii sünlercleki 
kadar aikhha kaldıfım aalanz aoa 
telsraflan •-'70rU: 1 • 

Kral,. ........ ,._ 
ca.,.. ,.,.,,,.,. .tti. 

Atina, d A.A. - Kral dün 8ileden 
sonra ecnebi matbuat milmeuillerini 
kabul etmittir. Yabancı matbuat bir
liği bafkun Puptiı krala milmeHil
lerin tuimlerini bildirmiı ve kral ıu 
aözlerle mukabele etmiıtir: 

"-y~ ,,.,.,,._ .. i. 
7i -. ,.,..,il ntcısüine Myilı iir 
UtUıW , __ ~ ,,.,,,.,. ..,_ 
,..,,.,.. ı...,. 6a hclar müoit 
6al1MM l'96eaeı rnot6aat miinta 
•a.rini h6al dm•lıt. hlati~ • 
mn. Bu ,,..,,.l•htt• l&yilr ollla • 
lana -...a hhli hWafa. 
n..., iimit MİJ'OJ'Um. Aranacla 
y...,.;,,.,.. ,,.,.,,,,. ı ... 1w1 • • 

(Arı..ıııa...._.ı 

Kamutayda 

Dün Mühim 
Layihalar 
Kabul Edildi 

Köylüye tohumluk arpa da

ğıtılması İstendi, turist iti«!· 

ri l'Öriif üldü, Üniversite ia-

tikrazı kabul edildi. 

Dün 1Camal•7f/• m .ı...'-don 
Entin T9n1n a--. llal.&, Ala. 
met ]1uıın, S.""-lfliıt, E.,,.,. Ney. 

,..,., IWilı ,_,,., 

fKamata7da .. itllta 

gençlik ve ıpor ter 
biyesi meıeleıi ola 
rak bir kere yapq
tıiJmu 1' 

re, eğer mliuade 
buyrııluraa, haki. 
katin gürültü için
de kaybolmaması 
için, meseleyi, bil- .:-1ı ad • • • 
tün aafhalarile, i • r " 1 H tawilı oenl•n meılaar, çirltin .,. flYlp. 

çin<len çıkanlmak lann G.)'161 laGcluecle 6ir G•lat11M1nıylı •li .,. ,.,. 
iı.tenen kendi ta • ile gömnden yaralanan Haydar 
bil uhaama ıokalım ve kim arzu edi-
yoraa onunla da münakapıına hazır r ·- ' 
olalım. Mesele ıudur: F d 

Meselenin ruhu e eraSyOnUn 
l - içlerinde tale~ de bulunan A ld v M •• h • 

La.ıı ~latauraylı1ar, Günet takımını 1g1 U 1 m 
=~~~~r ~nra, Günq klübünü tat- K 

1 a - Hazin bir tesadüf olarak, arar ar 
bu tatlamadan biraz evvel ve • 
y~ biraz ıonra, Galataaarayda ede 
b~yat hocası brnail Habip, klilpte 
bır konferanı veriyordu. 

b - Bu konferansı dinlemeğe 
gelen Oüneı kllibünden Haydar 
iımnide bir gencin gözüne tat isa
. bet. e~~I ve kafaaı yaralanmıştır. 

Şımdı, dunkU Cümlıuriyette. (N) 
ümaamı atan bir zat, bu hidiaeyi, 
"~latB;sa~ayblann ıakaaı I" diye tıav-
11f etmittır. Bu imza aahibi her kim 
ise, onun, bir klübün tatlanmaama ve 
bir adamm bfamnm yanalanmasma 
şab kelimesini kullanmağa evveli ne 
halda vardır? lnaan hayatınm ve bir 
gençlik mlieueseaini tıap tutma cibi 
ağır bir hareketin mevzuu bahsotdufu 
bir bidfıeye pka demek, asgari tabiri 
le, milumalut kabul etmez bir liüba
liliktir ve mütecavizi tqvik etmek de
mektir. hk ıründenberi bu hldiseyi ta 
kip ettik, takip ediyoruz ve takip ede
ceiiz. 

' Bu, bir • 
2 - Hadise hakkında gazetelerin 

yudıklarile Galatasaray erkanından 
baıılannm pzetelerde çıkan beyanat
lan ve fototrafçılann aldrklan resim
ler g8ıteriyor ki, vak'anrn içine, Gala. 
tasaray mektebinden de bir krımı tale 
be ka11f11111tır. Maçm ertesi gUnU çı
kan bir vamnı:r:da tta •övle~ifimiz ıi
bi.bu htdiaenin en hazin ve insanı muz 
tıerip eden tarafı, içine mektep talebe. 
linden benlannm karqmşı1 olmasm -
~dır. Bflhaıaa Galataurav maçı ka
•nlDJ1 ve kendisi ic;in artık ıportif 
bakımdan tatmin edilmesi llmngelen 
DBikoloHk bir ıebept,. katmamıı oldu
ğu halde, yalnız ,atibivetile iktifa et
miyerek bir de rakibinin gidip camla
nnı parçalamak, ve kapıımm 8ntlnde 
bugün memlekette mevki aahibi bazı 
kimselerin ilÜnletini .. hldr etmek ve 
camlanna tat a-.k ıuretite cereyan 
eden ve neticeleri brakollara dökül~ 
bir nbnm fclne. OaJ11tasaray tale
belİnden • velev bir irisinin! • kanş

olmaaı. doina 4e~ ve ıae~ 

Dün aktaıa Türkiye Futllol Fe. 
deraayonu •• Hakem Komitesi bir. 
lilde bir toplanb yapmrtlar Gü • 
net • Galataaaray maçında Yeri • 
len hakem raporuma tetkik ebnif
lerdir. Futbol federa17onu Ham • 
di Emil, Nüzhet Abbaa, Kemal Ha. 
lim; Hakem Komitesi Nüzhet Alt. 
baa, Adil, Kemal Halim, Fethi 
Bataran, Kemal Rifat •e Saim 
Turpttaa terekküp etmektedir. 

Hakem raporu olammut ve bir. 
çOk tarafları noksan ·~ 
hakem Nuri~e baaı sualler teYCİh 
..dilmittir. Bunun aeticeainde kaL 
di tekme attıiı halde Galatatara~ 
dan Lütfiyi oyundaa çıkarmadıfı 
ve seyirciler tarafmdaa Ginet fut. 
bolcüleri üzerine _..a abldıiı hal 
de tedbir almayarak OJUDU tatil 
ebnediii kaaaati hiaıl olmut •• 
hakem Nurinin l936 Aiuatoauna 
kadar reuai •e sayrİ reami hiçbir 
maç idare ebnelbMİDe karat" •• • 
rilmittir. 

Diier taraftan ayni heyetler ma 
çıa aafahatau tetkik ederek MJİJ'. 
cilerin taflmalıtmı teabit •tmit •• 
bundan eonra olacak Galatuaray 
• Ginet maçlamun normal ..-ait 
ifıiade yapılabilecek zamana ka • 
dar aeyin:iüz OJDanmHma karar 

l •ermiılerdir. . Her iki karar dün a)qam telıraf 
la merkezi ummniye bildinai,th-. _.,, _______ ./ 
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DüŞündükçe 

Telaş karşısında 
Dün, iki gazete daha, mahut Gala

tasaray taarruzundan bahsederek ba
na cevap verdiler. 

Eski hikaye: Galatasaray değerli 
bir müessesedir, Tevfik Fikreti, Ah
met Hikmeti ve Ahmet Haşimi yetiş
tirmiştir; Galatasaraylılarrn Güneş 
klübü önünde yaptıkları nümayişe bir 
~akadan ibarettir, diyorlar. 

Ben Galatasarayın değerli bir mües 
sese olmadığını söylemedim. Evvelki 
yazımda "mezunları, idarecileri, mu
allimleri ve talebesi arasında öteden 
beri ve !hala güzide insanlar tanıdığı
mı .. bildirdiğim gibi dünkü yazımda 
da Galatasarayın değerli müesseseleri 
miz arasında olduğunu tekrar yaz
dım. Fakat bu müessese Allah gibi ha
tadan salim değildir. Talebeleri ara
srncla bir kısmının "Mektebi Sultani" 
devrinden kalma imtiyazlar yU~ün
den bu taşkrnlığı yapmrş olabilecekle
rini iddia ettim. 

Hepsi Galatasarayda okumuş bir
kaç muharrir, bir gazetenin başmaka
lesinden en geri fıkrasına kadar her 
köşesinde o mektebin manevi hüviye
tini müdafaa ederek Güneş klübü ö
nünde geçen vak'ayı örtbas etmeğe 
kalktılar. 

Bu çok nafile bir tabiyedir. Ben 
hem birçok yıazılar yazarak, hem de 
Galatasaray lisesinde Tevfik Fikret 
için konferans vererek hem o mües
seseye, hem de şaire karşı manevi ba
ğımı çoktan ilan etmiştim; davet olun 
dukları halde bu kalem sahiplerinden 
hiç biri o merasime gelmediler. Şimdi 
bana Galatasarayı ve Fikrcti tanıtma
ya kalkmalarını hiç anlamam. Hele 
Ahmet Haşim için Akademide yapı
lan ihtilalde ne bu meslektaşlar, ne de 
Galatasaray talebe ve muallimlerinden 
hiç biri hazır bulunmamışlardır. 

Tevfik Fikretin, Ahmet Hikmetin, 
Ahmet Ha§imin aziz ruhları, Güneş 
klübüne atılan çamurlan pırlantaya 
tahvil edemez. Klüpçülük gayretile 
Galıatasarayı müdafaa edenler, büyük 
Türk ölülerini mezarlarında rahat bı
rnksalar isabet olur. Hakikat §Udur: 
Galatasaraylılar tarafından atılan taş
lar ve ayvalar, Güneş klübi.inün cam
larrnı kırmış, Haydar isminde bir va-
tandaşın gözünü yarıalamıştır. 

Halbuki Cümhuriyct gazetesi, dün, 
eynen şu satırları yazarak Galatasa
raylıların "kağıttan meş'aleler yak
mak, şarkı söylemek gibi şakadan baş
ka hiç bir kelime ile tavsif cdilmiye
cek masum nümayişler,. yaptığını ile
ri sürüyor, sonra da ilave ediyor; "Ya 
lc.n soylemek küçüklüktür.,, 
H~iseye dair iki gün liı~ bir ey 

yazmadıktan sonra, nihayet cam kı
ran ve göz yaralayan bir nümayişi hat 
ka şakıa diye göstererek okuyucuları 
aldatmanın hangi neviden bir büyük
lük olduğunu bilmiyoruz. Yalnız şu 

kadarını söyliyelim ki bütün matbuat 
bu hadiseye çirkin damgasını basar
ken hiç bir gazete sayfası, bütün bir 
klüp halkı ve bir sürü şahitler önün
de cereyan etmiş bir taarruz vak'asını 
örtmeğc kafi değildir. Hakikaf, bu 
sayfaları deler, geçer ve bütün aydın
bğiylc ortalığı kaplar. Buna emin ol
manın rahatlığı içinde ayva kahraman 
larrnın telaşına ibretle bakıyorum. 

Peyami SAFA 

NOT: Yine- bu gazete, Maarif Ve
kaletinin mektepleri klüplcre girmek
ten menettiği zamanlarda, kendi klü
bünün müsabakalanna talebeyi iştirak 
ettirmeyen yegane mektebin Galatasa 
ıoay olduğunu bildiriyor. Bu iddiaya 
göre bugün o yasak kalkmıştır. Bunun 
da hiç doğru olmadığını bana salahi
yettarlar temin ettiler. Federasyon, 
Maarif Vekaletinden aldığı tebliğ üze 
rine, mekteplerin klüplerine girmele
rini yasak etmiş ve bu karan hiç bir 
•uretle geri almamıştır. Bu gazetenin 
aksini isbat etmesini beklerim.-P. S. 

Halk 
Ekmeği 
Çıkıyor 

Belediyenin yaptırdığı de

neme iyi netice verdi 

Belediye fırıncıları ve ekmekçileri 
yeniden sıkı bir kontroldan geçire· 
cektir. Bazı seyyar ekmekçilerin nok
san tartılı ekmekleri evlere dağıttık
ları anlaşılmıştır. Bundan sonra za
bıta seyyar ekmekçileri de yolda çe
virip ekmeklerini tartacaklardır. 

Diğer taraftan bazı fırıncıların i
kinci nevi ekmeği yuvarlak yapıp bi
rinci diye sattıkları görülmüş, bu gi
bilerc ellişer lira nakdi ceza kesil
miştir. 

Yeni çıkartılacak halk ekmeğinin 
bir fırında çeşnisi tutulmuş, iyi ne
ticeler alınmıştır. 

İkinci bir deneme daha yapılacak 
bu da müsbet netice verirse ekmek . ' pıyasaya çıkartılacaktır. 

10.000 Ton kömür 
Kafi gelecek 
Kok ihtiyacını karşılamak için ha

riçten mübayaatta bulunulmasına ka
rar verilmişti. Yapılan hesap sonun
da 10 bin ton kokun ihtiyacı karşıla
yabileceği anlaşılmış ve Almanyaya 
sipariş verilmiştir. Bukadar kömü
rün bir defada getirilmesi imkansız 
görüldüğünden, iki partide getiril
mesi kararlaştırılmıştır. 1 Ik parti 5 
bin ton kok ancak bu ayın SO':luna 
doğru gelebilecektir. 10 bin ton kok 
tükendikten sonra yeniden ihtiyaç 
hasıl olursa tekrar sipariş verilecek
tir. Kok ithalinin bu kışa munhasır 
olduğu anlaşılmıştır. Gerek yeni işle
meye başlayan Türk antrasi ti fabri-
kası, gerek gazhanelerin çıkaracak
ları kömür yazın stok olarak sakla
nacak ve kışın da sarfolunacaktır. Bu 
suretle.bütün ihtiyacın karşılanaca
ğı anlaşılmıştır. 

isken deriye 
Seferleri 
Tatil Edildi 

DenizyoHan idaresi Iskenderiye se
ferlerini bu haftadan itibaren kaldır
mıştır. Postanın kaldırılmasına sebep 
son zamanlarda muhetlif sebeplerle 
birkaç vapurunu kaybeden Denizyol
larının mevcut vapur\arla bugünkü 
sefer programım başaramaz bir hale 
gelmesidir. DenizyO'lları idaresi bu su 
retle serbest kalan Ege vapurunu Ka
radcnize, lzmir vapurunu da Izmire 
işletmeğe karar vermiştir. Idare açık
ta kalan Bandırma hattına da aylıkla 
kiraladığı Bursa vapurunu tahsis et -
miştir. 

Bugünkü vapurlarla 
ihtiyaç karşılanacak 

Ekonomi Bakanlığı bugünkü vapur 
!arla memleket ihtiyacını karşılayabil
mek için yeni bir progTam hazırlamak 
tadır. ~u programa göre Türkiyedeki 
bazı mühim iskelelere daha çok vapur 
uğraması temin edilecektir. Progra -
mm tatbikına yılbaşrndan itibaren baş 
fa.nacak ve lüzum görüldüğü takdirde 
armatörlerden yeniden birkaç vapur 
daha kiralanacaktır. 

No.112 

Cumbadan 
Rumbaya 

l 
da .. Emme düşün ki ıeni elden gaçır

-===---=:aı:=oı=============-...,.=======-= mak iıtenıiyordum. 
Cemile sinirden titriyen ellerini 

• Tahıin Beyin avuçlarından çekip kur-

Server BEDi 

Tahıin Bey batını önüne eğerek 
devam etti: 

- Hemen tahkik ittirdim, kimin 
oğludur bu çocuk diye ... Babası Nail 
Beyin bizim o §irkette muhasip oldu
ğunu ve açığı çıktığı için mahkemeye 
virildiğlni öğr~dim. Şirketin talebi 
ile onu tevgıf ettiren benim! 

Cemile bunu duyunca yüzü bembe
yaz kesilerl~t gözlerini açtı: 

- Sen misin! diye bağırdı 
Tah51n Bey hemen onun iki dini 

birden tutmuştu: 
- Tevgıf ettiren benim emme gur

taran da benim, biliyonıun, hiddet it
me. Acıdım sonra ana. 

Cemile bağırdı: 
- Hayır! Sen ona acıdığın için de

ğil, beni senetle kendine bağlamak 
için onu kurtardın 

- Cemilem hem o var, hem o. Bak 
aana yüreğimi tabak gibi açtım. iyi 

kötü tarafını 

tararak: 
- Niçin, niçin? diye bağırdı, hala 

ben senin ne istediğini anlamıyorum, 
hala ... 

Tahsin Bey Cemilenin kaçan elle
rinden bir tanesini tutarak: 

- Anlıyacaksın gözümün bebeği! 
dedi, ben kadınım öldükten sonra çc(< 
yalnız kaldım hu dünyada. Hele bir 
tek evladım da ölünce sipsivri kald.m. 

- Niçin evlenmedin? 
- Bir münasibini bulamadnn. Ve-

fat iden zevcem ile kızımın hatırası da 
araya giriyordu. Metreı bile tutma

' dan. 
- Ya Lili? 
- Onunla minasebetim çok azdll'. 

Bir evde de beraber oturmadık ki. Be. 
· nim bir aileye ihtiyacım var. Anın 

için ıizin valideyi, ablanızı çok ıevdi 
gönlüm. 

Tahsin Bey Cemilenin öteki elini de 
tuttu: 

- Şimdicik, dedi, lutf it te beni iyi 
dinle, Sana mühim ıözler ideceğim. 
Ben karar virdim bir ıeye. Çok hayırlı 
bir fey. 

Cemile Tahsin Beyin evlenme tek-

Ne Dersiniz? 
GURULTU DEVAM EDiYOR 

Ekmek pahalı/anıp ucu%laya, 

ltalyanlar Habeşinanda ilerleyip 

gerileye, Güneı klübünün camları 

kırıla ve bunu kıranlar sıkı sıkı -

ya inkar ede dursunlar, hani ıu 

akşam ondan, sabah seki%e kadar 
kesilmesi ni%amla yasak edilmiı o. 
lan gürültü yok mu, İ§te o biz.im 
başka İ§lerle meşgul oluşumuz.dan 
fırsat bularak ferih fahur şehri do_ 
la§makta ve halkı uykusunda te. 
dirgin etmektedir. Doğrusunu söy. 
!emek lôz.ımgelirse bu gürültücü • 
lerin baıında hala tekerlekleri lös. 
tiklenemiyen çöp arabalan geli _ 
yor. Yapılışları itibarile birer ko. 
caman ıamata aletinden başka bir 
şey olmıyan bu arabaların kötü ya 
pısı her taştan ötekine geçerken 
her çivinin, her tahtanın ve her de. 
mir parçasının ayrı bir patırtı çı • 
karmasına ve böylece toplanan pa. 
tırtı orkestrasının da insanların ra 

halını harap etm•sine meydan ver 
mededir. 

Bundan senelerce evvel belediye 
yük arabalarının tekerleklerine 
lastik takması için 18 ay mühlet 
verilmesini çok görmüı idi. Bu fa. 
kir ara.bacılara yüklediği külfeti 
ne olurdu, belediye kendi arabala 
rına tatbik ederek önayak olsa 
idi. 

Hallı uykusu% kalmadansa bu 
arabaların toplıyacağı çöpleri lıen 
dileri kaldırmıya çoktan ra:zıdır • 
lar. 

Tramvaylar, motör kızdıran ve 
hatta boş yolda düdük öttürerek 
uçan otomobiller, vakitsiz bağıran 
salepçiler de caba. 

Belediye memurları bunları ifit
miyor mu? Yoksa gÜriiltü mü say 
mıyor? 

Bi% böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 
• 

KUDUZ 

Ev Köpeklerinin de Birer 
Birer Muayenesi Lazım 

Esaslı ve Ö'l'lleyici tedbirler alın
mış olmasına rağmen, kuduz vak'ala
rının yine önüne geçilemiyor. Bele
diye zabıtası ve sağlık memurlarile 
mrntaka baytalan,çalışmalarına devam 
etmektedir. İlgililer, kuduz köpekle
rin ekseriyetle köylerden geldiğini i
leri sürdükleri için, mücadele bilhas
sa şehir dışında teksif edilmiştir. 

Köylerde ve şehir hudutlarında 
devam edilen bu mücadelenin müs -
bet sonuçları belli olmadığı gibi, ha
ta kuduz vak'alarının arkası da alın
mış değildir. Kuduz. yalnız köpek
lerde değil, kediler üzerinde de tesi
rini göstermiştir. Hayvan hastanesi, 
hergün muhtelif' iç hastalıklarından 
mu.ztario süpheli kedilerin muavene
lerıle ugraşmaınaaır. h..edılerue ge-
nci surette görülen bu hastalıklar, 
ekseriya şüpheli mahiyettedir. 

Son günler içinde durumları tehli
keli bulunan ev kedileri tarafından 
ısırılanlar da görülmektedir. Sarı
yerde kuduran bir kedinin bir çocu
ğu ısırdığı ve zavallı yavrunun teda
vi altına alındığı haber verilmiştir. 
Alakadar doktorlar, kediler arasında 
başlayan bu nevi kudurmalara pek 
~nder rastlanabileceğini söylemek· 
tedir. Bunlara göre, ev kedilerinin u
mumi hastalıkları mevsim icabıdır. 

Diğer taraftan şehirde köpeklerle 
yapılmakta olan mücadele gevşemiş 
gibidir. Beyoğlunda ilçebaylığm sıkı 
incelemelerine rağmen büyük, sahip
siz köpekler görülmektedir. Bilhassa 
Taksim ve Harbiye taraflarında başı 
boş. serseri köpekler halkı çok kor
kutmaktadır. 

Bu vaziyet, ev köpeklerinin de sı
kı bir muayeneden geçirilmesini icap 
ettirir mahiyettedir. Bazı kimseler, 
hususi köpeklerin hariçle teması ol
madığını iddia ediyorlarsa da bu hay 
vanların tamamen eve bağlanmaları
nın da kabil olmadığı muhakkaktr. 

Dün şehirde hususi köpekler tara
fndan iki ısırılma vak'ası olmuştur: 
Taksimde heykeltraş Kenan Alinin 
oğlu bir hus~i köpek tarafından ısı
rılmıştır. Köpek müşahede altına a
lınmış olmakla beraber kuduz olma
dığı da belli değildir. 

İkinci vak'a Şehremininde Arpae-

lif edeceğini anlamı,tı. Redde haz.ır
landığı yüzünden belli oluyordu. Ha
fifçe geri çekilerek ve doğrularak bek· 
ledi. Hatta bu tekliften o kadar nefret 
duyuyordu ki, Tahsin Bey ağ.Lını 

açar açmaz Cemile a .. ·azı çıktığı ka
dar bairracaktı: "Ben Selimden bat· 

İki ısırma vakasr daha oldu 
mini mahallesinde geçmiştir. Hasta • 
ne caddesinde oturan Nurinin oğlu, 
Ali isminde birisinin hususi köpeği 
tarafından ısırılmıştır. Beş altı yerin
den ısırılan çocuk Kuduz hastanesine 
gönderilmiş, köpek yakalanmıştır. 

Bütün bunlar, bugün tatbik olu
nan kuduzla mücadele şekillerine da
ha etraflı veçheler verilmesini zaruri 
göstermektedir. Şehirde, kuduzun 
hala arkası ahnamadığı için esaslı bir 
mücadele programına ihtiyaç vardır. 
Ancak bu takdirdedir ki, halkın kat'i 
sağlığı emniyet altına alınmış ola
caktır. ı 

Belediyenin mi, Evkafın mı? 
ı:-,,.t.-:.n ... n .... 1 ... .fl:.... .. • • -=· 

nizlü meselelerı tetkik eden yüksek 
hakem heyeti çalı;?malarını sürdür
mektedir.Şişhane yokuşunda Beyoğlu 
kaymakamlığı karşısındaki eski me
zarlığa yapılan apartmanlar ortaya 
yepyeni bir mesele çıkarmışıtır. Bu 
apartmanların arsalarının evkafa mı, 
yoksa belediyeye mi ait olduğu araş
tırılacak ve kesin karar bu ayın orta
larına doğru verilecektir. 

Bonoları yükseltmek için 
Gayri mübadillerin dileklerini Fi

nans Bakanlığına bildirmek üzere 
Ankaraya gitmiş olan Gayri mübadil
ler cemiyeti umumi katibi Şahap, 
dün İstanbula dönmüstür. 

Şahap, Ankarada -gayri mübadil 
saylavlarla birlikte Finans Bakanı 
Fuat Ağrahyı ziyaret ederek istekle
ri bildirmiştir. Gayri mübadiller ma
liyede toplanan paranın dağıtılması
nı istemekte ve bono kıymetlerinin 
şaşılacak derecede düşmesinden §ika
yet etmektedirlr. 

Finans Bakanlığı bonoların kıy
metlendirilmesi için, bunların sür'at
le itfası tazım geldiği fikrindedir. 
Bunun için de çok geniş salahiyetler
lc teşekkül etmiş olan gayri mübadil
ler komisyonu vazifesini yapmalıdır. 

Metruk mal satışı çoğaldıkça bono 
kıymeti artabilecektir. Halbuki son 
günlerde satış azalmıştır. 

Maamafih Bakanlık, heyetin dilek
lerini tetkik etmektedir. 

ka erkek tannnadrm Vfl tanımıyac~
ğnn !" 

Tahsin Bey öksürdü. 
Sonra ağır ağır dedi ki: 
- ilk evvela senin Nail Sevin oğ· 

lu ile evlenmeni isterim. Ben Memcfo
ha da ıöyledim. Selim Beye iiç yüz 

KUÇUK HABERLER 

* Simit, pide gibi pişmeden, yıkan 
madan yenilen maddelerin açıkta sat
tırılmaması, aksi halde belediye me
murlarının cezalandırılacakları bele
diye §Ubelerine bildirilmiştir • 

* Anneler Birliği idare heyeti 38 
çocuğa verilmekte olan yemek işini 
Kızılay teşkilatına bırakacaktır. 

* Eski maliye memurlarından a
çıkta bulunan Abdürrahman Edirne 
merkez kazanç tahakkuk memurlu
ğuna tayin edilmiş, vazifesi başına 
gitmiştir. 

* Baro heyeti umumiyesi, dün sa· 
at 15,30 da Eminönü halkevinde top
lanmış ve ekseriyet bulunmadığı için 
kongre 10 kanunuevvel salı gününe 
bırakılmıştır. 

* Edebiyat öğretmenlerinden Sa
dettin Nüzhet, İslam eserlerinin mu
hafazası işi üzerinde çalışan komis
yon başkanlığına tayin edilmiştir. 

MAARiF 

lnkilap dersleri 
İkinci inkılap dersi bu ayın on i

kisinde Recep Peker tarafından veri
lecektir. 

Recep Pekerin bu sene vereceği 
ders programı evvelce Üniversiteye 
tebliğ edilmişti. Dün de Profesör 
Hikmet, Yusuf Kemal ve Mahmut E
sadın programları gönderilmiştir. Bu 
programlara göre, bu yıl içinde Hik
met 15, Yusuf Kemal 8 ve Mahmut 
Esat 18 saat ders vereceklerdir. 

* Hukuk fakültesine bağlı iktısat 
ve içtimai ilimler enstitüsüne yazılan 
talebenin dün sabah Üniversitede 
sözlü imtihanları yapılmıştır. 

* Hukuk fakültesinin üçüncü sını
fında okuyan ve evvelce iki yıl üst
üste srnıfta kalınış olan talebenin yal
nız bu seneye mahsus olmak üzere 
mektepe devamlarına izin verilmesi 
için dün Kültür Bakanlığına müra
caat edilmiştir. 

• Mühendis mektebinde. yemekle
ri beğenmiyen talebenin çıkardığı ha
dise etrafındaki tahkikata devam e
dilmektedir. Tahkikatın daha bir iki 
gün süreceği beyan edilmektedir. 
Heyet, talebeden maada, melCtebin aş
çısını da çağırıp dinlemiş ve talebe
ye verilen yemkler hakkında izahat 
almıştır. 

Heyet mevcut malzeme ve tahsi
sat ile talebeye daha iyi yemek ye
dirmek kabil olup olmadığım tahkik 
ile meıguldür, »u nojçta. menü su 
rette neticelendiği takdirde bu işte 
olmadİğı araştırılacaktır. 

Şimdilik mektepte tabii hal avdet 
etmiştir. Talebe verilen yemekleri 
muntazaman yemeğe başlamışlardır. 

Tahkik heyetinden başmüfettiş 
Halim ve memurin müdürü Nafiz, 
dün tahkikatın üç dört güne kadar 
bitirileceğini $öylemişlerdir. 

*Kadıköyündeki üç orta mektebi 
birbirlerinden ayırdetmek için bu 
mektepler birinci, ikinci ve üçüncü 
orta mektep olarak numaralanmışlar
dır. 

Limanın ıslah 
Projesi 
Hazırlanıyor 

Hükumetin İstanbul limanında 
kat'i islahat yapmağa karar verdiği 
mal(ımdur. İktısat Vekaleti başmuşa
viri Vonderporten ile Liman genel 
direktörü Raufi, evvelce hazırlamış 
oldukları ~alışma programına göre, 
bugün limanm genel durumunu tet
kike çıkacaklardır. Bu arada rıhtım, 
antrepo ve depoları gezecekler, yük
leme, boşaltma işlerini gözden geçire
ceklerdir. Müşavir, gördüklerini ayrı 
ayrı tesbit edecek ve sonar limanın 
bir plan taslağını hazırlayacaktır. 
Mütehassıs bu plan üzerinde incele
melerine başlayarak mufassal raporu
nu hazırlayacaktır. Bugünkü tetkik
lere Ekonomi Bakanı Celal Bayarın 
da iştirak etmesi muhtemeldir. 

lira aylrklı bir it verecek. 
Cemile ,a,ırdı. Hayretinin birçok 

sebepleri vardı, it(( önce en ehemrni-
yetsizini ıordu: \ 

- Memduh Bey mi? Ne diyot o? 
Gördün mü kendiıini? Bana gücen
miş mi? Ne yapıyor? 

- Memduh Bey o gice çok fena 
olmuş. Zabaha l'adan uyumamı,. Em
me düıünmüı ki ıen ıarho, idin, za
ten de ıınıTların rahataızd.ıT, "gaba
hat bizde olmu, Tahıin, onda hiç 
yok" diyor. Çoh vicdan azabı geçir· 
miş. Nahideyi de almağa karar viınıif. 

Cemile sıçradı: 
- Ay, timdi Nahideyi mi alacak? 
- Evet. Habar itti ona. Görüıtü-

ler. Tamamdır her ıey. Hazırlanıyor
lar. 

Cemile hayretten baygınlık geçiri-
yordu. Arkasını yastıklara dayadı. 

- Allah Allah.. diyordu. 
Tahıin Bey l'üldü: 

7.12-935 

GünGn i~inden 
Parmak izleri dosyalan 
Eczacı olmak için bir vatandaşın 

liseyi bitirmesi ve sonra bir yüksek 
mektepte üç sene kafa yormaı;ı la
zımdır. 
Diplomasız bir vatandaş eczane aça

maz. Hatta diploması olduğu halde 
dahi bir eczane açmak için avrıca bir 
müsaade almış olması Jazımcİır. 

Niçin bütün bu takyitler? 
Çünkü eczacı, adına ilaç denilen ve 

birtakım formüllerin sentezleri olan 
maddeleri kah şişeler içinde mayi 
halinde, kah kutular içinde hap ola
rak -:ve hazan da küçük paketler ve 
güllaçlar ~inde toz olarak önüne ge
lene dağıtan adamdır. Ve bu adama 
reçete uzatan vatandaşların tıp ilmi
ne inanarak kapalı gözle midelerine 
yollıyacakları ilaçlardan hiçbir endi
şeleri, tereddütleri ve korkuları ol
maması lazımdır. 

- ltacı ne vakit alırız? 
- Hastalandığımız zaman .• 
Ala. Ya hasta olmadığımız zama!\ 

dudaklarımızdan midemize ulaşan yo
lu niçin böyle bir sıkı kontrol altına 
almayı düşünmemekteyiz? 

Efeliğimizden mi? 
Kahve, çay, sahlep, limonata, şer· 

bet; ekmek, bürek: çorba ve yemek 
halinde Tanrının günü gırtlaklanmız
dan midelerimize yollanan gıda ker
vanına karşı ne derece Hikayt oldu· 
ğumuzu bir düşündünüz mü ? 

Hastalandığımız gün gül gibi bir 
hasta bakıcı kızrn yirmi defa fırçalan
mış, sabunlanmış eliyle insan eli değ· 
memiş bakir bir güllacı uzatışım bir 
düşününüz, bir de şu kahvecilerimi· 
zin, şerbetçilerimizin, meyhanecilerin 
aşçıların halini gözönüne getiriniz 
Ve düşününüz: 

"İnsan nekadar canrndan bezmiş 
olmalıdır ki şu parıltılarmda doksan 
artık menevişlenen piyazcı tabağından 
garsonun kara uçlu tırnaklarını ban· 
~o ettiği çorba kasesinden, yüzde bir 
lımon çeşnisi vermiyen limonatadan 
ve elli ayyaşın dudak izleriyle, ade· 
ta parmak izi dairesinin dosyası 
haline dönmüş bir bira veya rakı ka• 
dehinden tiksinmesin, iğrenmesin ... 

• Hastalarına ilaç yaptırmak için Of· 
se şehadetnamesi + üç yıl kafa pat• 
latmak 4- staj müddeti + hususi mü· 
saaiieJ formülü kurmuş olan bir c~ 
miyetin 700 binden aşkın midenin gı• 
dası için de en azdan şöyle bir for• 
mül kurması lazımdır: [Temizlik + 
ihtisas şehadetnamesi]. 

Gırtlağımızı midemizin Çanakkalesf 
haline sokmalıyız. 

Nizamettirı NAZiF 

Bir Vapur 
Tayfası 
İsyan mı Etti? 

-
• 

Evvelki gün 600 tonluk Kornia Fe
rea isimli Italyan gemisinin kaptanı 
H eybeliada polis karakoluna başvura
rak, vapurundaki mürettebatın isy~n 
ettiğini söylemiş ve yardım istemiştır. 
Kaptanın bu müracaatı üzerine, Hey
beliada komiserliği vaziyeti emniye~ 
direktörlüğüne bildirilmiş ve beşincı 
şube vapuru kordon altına alarak, .der 
hal tahkikata başlamıştır. Elde edılen 
mahimata göre, hadise şu suretle ol
muştur. Korina vapuru yüklediği 30 
ton yükle Köstenceden limanımıza ge 
lirken, büyük bir fırtınaya tutulmuş
tur. Fırtına esnasında vapurun yede
ğinde bulunan ufak bi~ şilebi~ de ip\~ 
ri kopmuş,kaptan gemıyi tehhke>:e f 
şürmemek için yoluna devam et1!1ış~ r. 
Bu vaziyet üzerine tayfalar, ıçı:ude 
birkaç adam bulunan şilebin denızd~ 
bırakılmasını doğru bulmayarak ay~ 
!anmışlardır. Bu iş üzerindeki ah~ -
kata bugün devam edilecektir. Egcr 
vapur tayfaları ayaklanmakta inat e -
derlerse, buradan verilecek mürette: 
batla geminin yoluna devam etrnesı 
temin edilecektir. -Cemile de bir bilmece halline ~a

·1 ba.,.ır-vet edilen çocukların neıe11 e ., 
dı: 

- A... Dur bakayım, bir diiıüne<-
yim .•• 

'b. de,·ıun Ve alçak ıesle, sayıklar ıtı ı 
etti: 

- Biri Selimle ben, biri M~d.11~!; 
Nahide, öteki de sen ama ... Kınun 
dur bakayım ... Faziletle mi? 

·rrnr 
- Y oh efendim. Memduha ..,, 

dikleri k -zı bana virirler mi hiç? 
- Buldum: Lili ile. 

- Onun kocaıı var gulüın. ot 
- E kiminle öyle iıe? Ben uuuY 

muyum? 
- Evet. ...lflo 
- Dur, söyleme, ben bulacaı: 

Prensesle mi yokıa? t• 
. ~a ~e 

- Aman Cemılem, pek ~za Ol c:aJı 
tin, daii:ın tepesine yijkseJdın. a 
tey değil. • ., 

- Ya .•• dedi, yakında üç dügünü
müz var. 

- Değil ya ... Kimdir öyle ıse·11111 
- Hele biraz daha düşün bak•ı'cl•" 

- Uç düğün mü? Hangileri? Biri 
Selimle ben diyelim, Öteki Memduh 
Beyle Nahide. Ya üçüncüsü? •• 
Tahıin Bey bir kahkaha attı: 
- Onu da sen bil bakayım, dedi. 

d k . Va 1 

- Başka kimse kalma ı ı. .tJ,,_ 
k. b.. .. k d 1 .. .. ··ne getu1,, ı utun a ın an gozonu 
rum. Bulamıyorum. 

- Düıün, hele, düıüı 1 
~·' f Arkası 



Askeri Fabrikalarda Çahşan- Nüfüs 
larm Alacakları Fazla Mesaileri Sayımının 

Ankara, (Hususi muhabirimizden) - Kara, deniz ve hava as-
~eri fabrikalarında memleketin mütafaa silahlarını hazır~~mak Neticeleri 
ıçin mesai saatleri dışında çalışan subaylarla memur ve mustah-
demlerc bu mesailerine karşılık her üç teşekkülde de ayn ayr~ 
mikdarda ücret verilmekte olduğu görüldüğünden bunların h~psı 
ıde ayni muameleye tabi tutulmak üzere üç kısımdan seçılen 
subaylardan toplu bir komisyon teşkil edilerek bir ~i~atna~e 
hazirlanmış ve tasdik edilmek üzere Bakanlar Heye~ne venl
miştir. Bakanlar Heyeti talimatnameyi gözden geçınmş ve mu
ayYen çalışma saatleri dışında çalıştırılacak subaylarla memur 
ve müstahdemlere yaptırılacak bu işlerin kanunun tahmil ettiği 
vazife cümlesinden olduğu ve bunların ihtisas ücreti de aldıkları 
gözönünde tutularak bu gibilere aynca ücret verilmemesi katar
laşmış ve Bakanlar Heyeti talimatnameyi bu şekilde tadilen 
1-:abul etmiştir. Kara, deniz, hava fabrikalarında icbında geceleri 
veya fazla mesai yapacak ameleye verilecek ücretler hakkındaki 
bu talimatname şudur: 

1 - Kara, deniz, hava fabrikaları ile imalathaneleri ve bu teş
kilata dahil olan merkez devairi ile müessesatta çalışan işçiler, 
amirinin göstereceği lüzum üzerine muayyen mesai saatlerinden 
fazla çalışmak mecburiyetinde kaldıkları zaman her vakit için 
aşağıdaki gibi ücret alınır. 

2 - İşçi münavebe ediyorsa yalnız muayYen saatlerini alır. Mu 
ayyen mesai saatinden fazla çalışırsa her saat için muayyen 
Yevmiyesinin mesai saatine taksimle bir saate isabet eden miık
darla yüzde 25 nisbetinde fazla verilir. 

3 - Bu fazla saati mesai zamları ait olduktan daireler bütçe
lerinin taalluk ettiği tertiplerden tediye olunur. 

Kamutay Müzakereleri 
''Bu Sene Arpa Mahsulü Azdır 
Köylüye Tohumluk Dağıtmah,, 

Ziya Gevher "Turist işi her şeyden evvel Bele

diye işidir İstanbul Belediyesi uyuyor" diyor 

• 'Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz bil 
diriyor) - Kamutay bugün Tevfik 
Pikret'in- başkanlığında toplan 
dı. Bazı saylavlara izin verilmesi hak
kında Kamutay başkanlığının tezke -
teai okunduktan sonra sözle ve yaziy
le verilen emri yapmamak ve menıu
tiyetini izinsiz bırakmak suçundan 3 
tene kalebentlife. as\erlikten.ıulm-Jı 
\anununundan faydalanmış olan Bin
başı Aiinin tekaütlüğü hakkındaki 
~şbakanlrk tezkeresinin görüşülmesi 
ne başlandı. 

Milli Müdafaa komisyonu raportö
rü General Kazım (Diyarıbekir) va
~iye'ti izah ederek Milli Müdafaa ko -
misyonu noktai nazarının tasvibini is
tedi. Refik lnce, (Manisa) bu işin gö
ründüğü kadar basit olmadığını, 3 yıl' 
kalebentliğe mahküm edilmiş ve asker 
likten tardedilmi!} olan bu zatın 933 
tienesinde af kanununundan faydala -
rıarak ya tekaütlüğünü veya rütbesi
rıin iadesini istediğini, Milli Müdafaa 
'1 ekaletinin ise af kanunu dolayısile 
bu zatı askerlikte k'ullanmak icap eder 
•e de şimdiden dolayısile vazife veril
~eıine imkan bulunmadığını, onun i
Çın tekaüt yapmak istediğini, fakat Di 
"anı Muhasebatın bir adamın tekaüt f ]nıası için bilfiil hizmet görmesinin 
azıın olduğunu ileriye sürdüğünü ve 
~eacleyi tetkik eden Divanı M uhase
ucı.t umumi heyetinin ayni noktai na
~a~da ısrar ettiğini ve Milli Müdafaa 
~ akanlığırun da kendisinin ve Divanı 

Uhasebatm noktai nazarlarını ba§ -
hakanlığa bildirdiğini, hükumetin 9e 
~':rakı Kamutayıa sevkederek dört ko 
lrıısyonda görüşüldüğünü ve nihayet 
lrıeselenin bu gibi hadiselerde emsal 
~llllak bakımından bir teşhir karan o-
acağını söyledi. 

~cneral Kaznn, muamelenin tahdidi 
:

1n dolayısile yapılamadığını izah ede
t ele. komisyon raporunun kabulunü is
lıCdı. Hasan Fehmi (Gümüşhane) af 
~nununun cürmü kaldırması dolayı

:~ıe rütbenin iade edilmiş olduğunu ve 

1 
ten sonra kanuni merasim y.apıla -

.~k \1azifeye alınmasının veya tahdidi 
ı~n~ _tabi tutularak tekaütlük muame 
.s:1nın yapılması lazımgeldiğine, bun
) n dolayı meselenin bir tefsire ihti
lrı~ç göstermediğine ve bunu bütçe ko 
lrı 11Y?nunun alarak tetkikten sonra u~ 
liıun-~ heyete gönderilmesi lazımgeldi-

!nutaleasında bulundu. 

Ot'4.d1iye komisyonu raportörü Salah 
tc~eli) bunun ne bir tefsir, ne bir 
~ f ve ne de Kamutayda kurtarıla
\tc olan maddelerden bulunduğunu 
ltiı !nec}is müazekeresine mevzu teş
c-a.fıe~erniyeceğini, bir dairenin yapa
\' le lf olduğunu ve Milli Müdafaa 
tıce a!eti makammm mcs'uliycti üzeri 
leceğ" r~ tahsis muamelesini yapabi
lıeaa ını, bunu da Kamutay namına 
ha, Pları mürakabe eden Divıanr Mu
)a b?at.ın üç aylık raporunda Kamuta 
lırnu ıl~ıreceğini ve meseleye heyeti 
b~ rnı!'~nin ancak o zaman ittila kes-
li ~tgıni söyledi. 

leye~ ~esele üzerinde fikirlerini söy
le11<1·1c &tiplerin de düşünceleri din -
ht~) ten sonra Mükerrem Unaa1 (la-

nın takriri kabul edilerek evrak 

hükumete iade edildi. 

Muhtaç muhacir ve köy
lülere tohumluk buğday 

Mühtaç muhacirlere ve mühtaç çift 
çilere ödünç tohumluk ve yemeklik 
dağrtılmuı hakkındaki kanunun birin
ci mad4eai}lin ~deii,4~ .Mit 
Emin (Eski§ehir), bu yıl arpa ekimi
nin az olduğunu ve ancak hububat eki 
minin yüzde 15 ini bulabildiğini, bu 
işte Ziraat Bakanlığının ilgilenmediği 
ni, halbuki arpanın kolaylıkla aatılıa -
bileceği yıllar içinde bulunduğumuzu, 
bu itibarla 1 milyon 1ira zam yaparak 
köylüye tohumluk arpa dağıtmamızın 
çok muvafık olıacağını, eğer dahilde 
yoksa hariçten de getirtmemiz lazrm 
geldiğini, kendisinin gezdiği 30 - 40 
vilayetin arpa tohumu olmadığını ve 
nihayet §Ubat sonuna kadar tohumluk 
bulmak zaruretinde olduğumuzu söy
ledi. 

Ziraat Bakanı Muhlis Erkmen, üç 
yıl önce buğday aatın almak ve tohum 
luğu dağıtmak vazifesini üzerine alan 
Ziraat Bankasının bu husustaki müs
bet neticelerile kartı karfıya bulundu 
ğumuzu, elimizde tohumluk buğday 
bulunduğunu. geçen yıl yurdda birçok 
mıntakabrda kulaklık olduğunu ve e 
ğer Ziraat Bankasının elinde tohum
luk buğday bulunmamıt olsaydı bir 
sok yerlerde çiftçinin tohumsuz kal -
mış olacağını, bu takdirde tohum bul
manın mü§kül bir it teklini alacağını, 
ı;eçen sene dağılan tohumluğun 21 
milyon kilo olduğunu, Bu yıl bu mik
darın 38 milyonu bulacağını söyledi. 
Bakan, arpa hakkındaki temenniye 
i§3ret ederek eğer Ziraat Bankasının 
elinde arpa ve yulaf için de ayni kıa
nuni müeyyideler bulunsaydı bu itin 
kolaylaşacağını, fakat bankanın elin -
de maattee19üf böyle bir salahiyet ol
madığını söyliyerek Ziraat Vekaleti -
nin erpa ve yulaf işine çok ehemmiyet 
verdğiini, yalnız bu ehemmiyetin 
cinslerinin ıslahına inhisar ettiğini, 
buğday kanunu Kamutayda görüşülür 
ken arpa ve yulaf itlerile beraber bu 
meselenin maddi imkan, para ve teşki 
lat işi olduğunu söylediğini hatırlat
tı. Söğüt kazasında tohuma ihtiyacı 
olan kırk köyden yalnız dördüne to
h umluk verildiği hakkındaki suale 
karşı Bakan, Eskiıehire 4 milyon ki
lo tosumluk gönderildiğini, bunun bel 
ki az olduğunu. fakat bütün memleke
te dağıtılan tohumun mikdarının çok 
tuğunu ve bu mikdarm tekabül ettiği 
kıymetin kabarıklığını düşünmek la -
um geldiğini söyledi. Muhlis Erkmen 
ekim vaktini geciktirmemek için bu 
ite çok erken b a ş 1 a n ı l d ı ğ ı n ı 
ve bunun için viliyetlerden ihtiyaç 
cetvelleri istendiğini, her mahallin en 
büyük Mülkiye memurunun reisliği al 
tında bir komisyon eliyle tesbit edilen 
bu cetvellerde belki bazı yanlıglıklar 
bulunabileceğini, bununla beraber Ba 
kanlrğın Türk köylüsünün ihtiyacını 
ka11ılamak ve mühtaç çiftçiyi tohum
suz bırakmamak için bütün imkanlara 
baıvurmakta olduğunu söyledi. 

Bundan sonra kanunun birinci mü· 

Şehirde oturan halk 
3.779.744 kişidir 

Ankara, 6 ( Huauai muhabirimiz 
bildiriyor) - latatiatik u mum di
rektörlüğünün, mufaaaal tasnif ne. 
ticeleri hazırlanıncaya kadar bilin 
m eai zaruri ra.kamlat'I ve maliimatı 
tatıyacak olan b rotürü tamamiyle 
hazırlanmıthr. 

Tasnif neticelerine göre Tjµ-ki -
ye nüfuaunıun mıntakalar itibariyle 
artımaaı tu auretle tubit edilmittir: 

Avrupa Türkiyeainde sekiz ae -
nede o/n 21,7. Asya Türkiyeainde 
sekiz senede% 18,4 artma görül. 
miiftür. 
Şehirlerimizm nüfus fazlalrğma 

&'Öre taanifi f U neticeyi vermittir: 
10 - 15 b in nüfuslu 32 tehir, 
15 - 20 bin nüfuslu 13 tehir, 
20 - 25 b in nüfuslu 14 ıehir, 
25 - 50 b in nüfuılu 14 tehir, 
50 - 100 b in nüfualu 4 tehir ve 

100 b inle yüz b inden fazla olan 3 
tehrimiz vardlJ'. 
Şehirlerde oturan halkm umu -

mi mikdan 3.779.744 dür. Şehirler 
nüfuau aekiz senede yüzde on bet 
dereceainde •rbnıttır. 

En fazla artan tehirlerimiz tun.. 
lardır: 

Ankara yüzde 66, Eakitehir yüz_ 
de 45, Malatya yüzde 31, Mersin 
yüzd e 27, Gaziantep yüzde 27, Si. 
vaa yüzde 23, Kayseri yüzde 18, 
Bursa yüzde 17, T r abzon yüzde 
16,5.,, 

zakeresi yapılarak kabul edildi. 

İstanbul Üniversitesi 
için yapılacak istikraz 

İstanbul Üniversitesi için 213 bin 
452 liralık istikraz yaptırılmasına ve 
hesabı cari açılmasına dair proje gö
rütülürken KÜltür Bakanı Saffet A
rıkan, bu ıpara ile üniversitede yapı
lacak olan işlerin ehemmiyetine işa
ret ederek projenin müstacelen görü
tlilmeaini istedi ve kabul edildi. Ka
nun açık reye konularak kabul olun.... 

Turist gemileri 
Turist gemilerinden ahnan muhte

lif deniz resimleril}ficn bazılarının af 
f ma, bazılarında tenzilat yapılması
na dair konun projesi görlişülürken 
söz alan Ahmet İhsan (Ordu), mem
lekete turist gelmesi inin alınan bü
tün tedbirlerin çok yerinde olduğu
nu, yalnız turist gemilerinden alına
cak resimden iki yıl için vazgeçen 
Fenerler idaresinin bu teklifinin ne
den kabul edilmediğini sorarak yılda 
12 bin lira tutan resimden büsbütün 
vazgeçilebileceğini ve turizmin bu -
gün dünyada milletlerin ticari müva
zenelerindc tesir yapacak büyük bir 
it haline geldiğini, hatta bazı mem
leketlerde otomobilli turistlere birer 
de benzin karneleri verildiğini söyle
di. 

Bayan Esma (Naymann), İlmi ve 
fenni tetkikler için gelen gemilerden 
ve yatlardan hiç resim alınmamasını, 
çünkü bunların miktarının az oldu -
ğu gibi hükfunetin de ilmi etütlere 
kolaylık göstermit olacağını ve böy
lelikle dı§ardan fazla turist gelerek 
inkılap Tilrkiyesinin anrnmasının 
kolay imkanlar içine girmiş buluna
cağ'1ı ve bir de limanlal'lmıza gelen 
vapurlardan limanlarda kalı§ müddet 
lerine göre para alınmasının muva -
frk olacağını söyledi. 

Bütçe komisyonunun bu mesele ü
zerindeki fikrini ve tetkiklerini anla
tan Sırrı (Trabzon)dan sonra söz a
lan Ziya Gevher Etili, Çanakkale tu
rizm işinin viliyete, Kamutaya, efka
rı umumiyeye, gazetelere intikal etti 
lini, bu davanın böyle ufak tedbir
lerle asla hallcdilemiyeceğini ve tu
rızmin kökünden halledilmesi lazım 
@eldiğini, gemiden çıkan bir seyya -
hın kayıkçı, hamal, taksi ve otele ka
du karşılaştığı hidiselerle lüzumun· 
c;:n çor para verdiğini, hcllbuki turis
tin a para ile çok gezmek istiy:."'n bir 
adam demek olduğunu, hattl bizde 
bu ite yurt dı§ından gelecek olar. tu
ristlerle değil, evvela yurt içinde bir 
int•ratrt kurmak ve seyahati kobylaı
tırmak lizım geldiğini f stan!,ulda 
evi olmayan bir lldam için do!:luğu 
yere kavuımanın bir mesele olduğu
nu, lst<.ınbul belediyesinin uyu Juğu
nu, turinni yapan devlet değil bele
jiye olc!ıtğunu, bu itin esaslı bir ka
nunla kökünden halledilmesiniın za
ruri !>uJunduğunu söyledi. Layiha 
maddeli görütülerek kabul edil :h. 

Kamutay, Panrtesi toplanacaktır • 

"ULUS,, un Dil Yazlları 

Tanrı -Rab 
"Tanrı tan, tanyeri, rab, yarab, yarabbi,, sözlerinin 

etimoloji, morfoloji, fonetik bakımından analizi 
[Evvelisi gün ve dün ''Allah, ilah, ilahe, hudağ, ça

lap,. sözlerinin analizini yazmıştık. Yine bu anlamları 
gösteren "Tanrı,, ve "Rab,, sözlerini de bugün analiz 
ederek bu bahsi tamamlıyoruz.] 

TANRI vermek, ruh vermek. vücuda getir

E~imolojik şekli şudur: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(ağ + at + an + ağ + ar + ığ) 
Görüldüğü gibi kelimede kök Olan 

(ağ) ve (4 )üncü parça olan "ağ'' ile 
(2 )inci parçanın ve son ekin konson
ları düşmüş bulunuyor. 

(1) Ağ: Köktür. Mefhumu, (Al
lah) ve (Çalap) ta.ki kökün aynidir. 

(2) At: (. + t), ektir. Umumiyet
le "yapıcılık, yaptrrıcılrk, yapılmış ol
maklık" gösterir. Yani kökün mefhu
munun anlamına tamamiyet vererek 
onun müspet olduğunu ifade eder. 
Burada yaptığı işi, kelimenin ( 4) ün
cü parçasında göreceğiz. 

(3) An: Ektir. Bilindiği gibi bir 
obje veya süjenin bitişiğinde herhan
gi bir varlığı, oluşu, hareketi işaret 
eder. Burada o obje veya süje, (4) ün
cü parça olan (ağ) dır. Bunun bitişi
ğinde olmuş olduğu anlaşılan ~ey de 
yukarda i~et ettiğimiz (t) ~kinin 
yaptığı iştir. Yani (ağ) kökünün mef
humlan, objeyi gösteren ( 4) üncü 
(ağ) parçasının bitişiğinde tecelli et
miştir. 

Not: - Kök olan (ağ) a doğrndan 
doğruya güneş anlamını verirsek: 
Ağ + at + an + ağ == ağatanağ 

=atanağ tanağ - tan sözü, güne
şin kendi yakınına gelmcsile hasıl 
olan "parlaklık, beyazlık" mefhumu
nun ifadesi olur. Burada son (ağ), 
sözdeki parlaklrk mefhumunu tayin 
eder bir işarettir. Kunanışta kelime
nin, bizim ağzımızda aldığı en son 
morfolojik ve fonetik şekli "TAN"
dır. Mesela "tan yeri" dediğimiz za
man, işte bu parlaklığın geleceği bili
nen yer demektir. Parlaklık bu yere 
geldikten sonradır ki: "Tan yeri ağar. 
dı" deriz. Demek ki "tan" kelimesi 
"mücerret beyazlık, parlaklık'' mana
sınadır. Fakat "tanrı" kelimesinde yü
rüyen anlamı bu değildir. Onu izah 
için kelimenin etimolojik parçalarının 
tetkikine devam edelim. 

(4) Ağ: Obje veya sr:e ipret 
eder. Bu objenin bitişiğinde (tanrı) 
kelimesinin ana kökündeki anlamla
rın, (. + t) eki vasıtasile vücut bul
duğunu yukarda izah etmittik. 

w_,<_&) .~;.L:t_!>• ~Jr~: 11~.~f! 
nokta veya sahada takarrür ve temer
küz ederek oluşunu, bulunuşunu fark 
ve temyiz ettirmeğe yarar. Bu işaret, 
düşünülen şeyin o1duğunu da ifade 
eder. Burada belli olan süje, kendin
den evvel gelen ( 4) üncü parçıa, yani 
(ağ) dır. Olduğu ifade edilen panse 
de köktin (. + r) vasıtasile yapışık 
sahada takarrür ve temerküz ettirilen 
mefhumlardır. 

(6) iğ: (. + ğ), ektir. Bilindiği 
gibi panscyi tamamlar, tayin eder ve 
ona ad olur. O halde Tanağnğ = 
TANRI : Esas oı1an büyüğün, kuvvet 
ve kudretin kendi bitişiğinde tecelli 
ettiği kabul olunan obje veya süjenin 
ifadesidir. Türkün gözünde ve kafa
ıında bir ve el\ büyük varlık, esas 
kuvvet ve kudret kaynağı, (gÜnet) 
bilinmiş. tanınmış ve ona tapılmış ol
duğu malumdur. 

mek, yeri tesis etmek'' [U] manala
rını da haizdir. 

(2) Ar: (. + r), ektir. Rolü yukar. 
da izah olundu. 

(3) Ap: (.+ p) ekinin işaret ettiği 
veçhile kendisinde kökün üluhiyete 
ait bütün mefhumlarının temerküz ve 
takarrür ettiği süje veya objedir. Ya
ni ülühiyet evsafı kendinde takarrür 
etmiş bir mefhumu düşündürür. 

(4) iğ: (. + ğ) ektir. Düşünülen 
mefhumu haiz olanı isimlendirir. 

(Ay + • + ap + ığ a y a r a-
bığ [1] yarabıi ve (ağ + ar+ ap 
+ ıi) =aiarab'i _ ğarabığ yahut 
(ye.rabıt rmıi): .. yaratln}lk, hayat 
vermek, can vermek, kudretine maUk 
olan" demektir. 

Not: 1-Kutlanııta kelimelerin so
nundaki (ıi) eki, (b) yi uzatmak su
retile telaffuz edilir. (Rabbım) denil
diği zaman (ığ), (b) şeklinde, yerini 
alıyor. 

Görülüyor ki kelimenin sonunda 
(p) değil (b) konsonunun bulunuşu, 
bunun, sözün sonu olmayıp ondan 
sonra son (ıi) ekinin bulunmuş olma
sındandır. (iğ) m uııat"ma rolü, ken
dinden evvelki konsonun tekrarile 
yapılmış oluyor. 

Not: 2 - Bu iki kelimenin ikisi de 
kullanılır: Rab, Yarab. "Ya •.• Rabi'' 
da başka bir şeklidir. 

(•) Pekarslri, Yakut Dili Ulıı;ati. 
( .. ) Pekarski : Yakut Dili Lugati 
(1) Fonetik icabı "p", ,,b" ye inkılap 

ediyor. 

Şirketihayriye 
Tarifesi 

Ankara. 6 ( Huauai muhal;>irimiz 
den) - El nomi Bakanlığı, tarife 
ler bürosu .Şirbti Hayriye tarifesi 
üzerindeki incelemelerine devam et 
mektedir. Ücretlerin halkın men -
faatine en uygun bir derecede olma 
ıına çalıtılmaktadır. Bilhaua bi -
rinci anmtaka ücretleri üzerinde du 
rulmaktadır. 

Sivas - Erzurum hattı 
t&hvilleri 

Ankara, 6 A.A. - 4'tr-JICtftct~ft 

935 tarihinde Suakripaiyona konu _ 
lan yÜzde yedi gelirli Sivaa _ Erzu 
rum dahili iatil<razmın dört buçuk 
milyon liralık ikinci tertibi halk ve 
müeaaesatrn gö.terdiği büyük rağ. 
bet neticeainde fazla taleple 5 bi.. 
rinciki.ııun 935 akta.mı kapatrlııru1-
tır. 

Halkımız, bu rağbeti ile Cümhu. 
riyet idaresine olan bağlılığını ve 
finans bünyeıine olan gÜvenini bir 
kere daha iabat • t .ittir. 

Fotoğraf 
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Cami dersi gibi 
Eskiden camilerde avamil, Adalı 

Şerhi, Kuduriden ~atlı>:arak Mül : 
teka ve nihayet guya hıkmet bahaı 
olarak Kadığ Mir okutan deniam· 
lar vardı. Bunlann içinde okuttu -
ğunu bilenler çok olduğu gib! bü -
tün değeri tatıdığı aanktan ıbaret 
olanlar dahi vardı. 

Bu dersiamlar içinde talebesi 
çok olanı ve yalnız bir çömezle bat 
bata takrir edenleri bulunurdu. İt -
le sarığı ile kitabından batka kıya -
meti olamıyanlar bunlardandı. La. 
kin o talebesi olmadığına hiç 11-

kılma z, dersini verir, aidatını ala. 
rak sakalını sıvazlardı. 

Bugünlerde bizim gazetelerde 
böyle tek çömeze takrir eden der
siamlar gibi kendi kendine hikmet
ler saçanlara tesadüf ediyonun. 
Bunların yazılannı okudukça gözü. 
mün önüne "enit sankh ve iyi ta -
ranrnıt aakalh, l'öbeldİ bir molla
nın aakalını gerdan altmclan tah: 
lil ederek hiç anlamadığı 99ylen 
anlatması geliyor. Camiin dıtıada 
&'örenler eli öpülüp duMı abnacak 
bir adam sanırlar. Bilmezler ki o 
sadece tüy kabaaıdır. Bunlar kah. 
vede o zaman ( ihadı nis) denilen 
yalın kat adamlar araamda bet a. 
rapça kelime iki hadiı bir ayetle 
kendilerini alim satarlar ve çokla. 
rına ellerini Öptürürlerdi. 

Dediğim yazıcılar da hiç anla -
madıldan bahi:ılerde bizi (abadı 
nas) sanıp kendilerini alim diye sat 
maya kalkıyorlar. Li.kin unutuyor. 
lar ki, okuyucular (ihadı n&a) ol
maktan çok uzaktır. Kendilerinin 
elleri öpülmekten uzaklıklan kadar 

B. FELEK 

Türk kültür 
Cemiyeti 
Piyangosu ~ekildi 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz. 
den) -Türk kültür cemiyetinin bu 
gün çekilen efy~ piyango numara. 
larmı b:ıldiriyoruz. En büyük ikra
miye olan 3000 lira 51135 numara. 
lı bilete, ikinci ikramiye olan 2000 
lira 8129 numaralı bilete, üçüncü 
ikramiye olan 1000 lira 8577 nu -
maralı bilete iaabet ebnittir. Diğer 
ikramiye isabet eden numaralar fUn 
lardır: 

11841 ve 23306 numaralar 500 
zer, 15462, 29630, 31121, 36866 nu 
mandar 200 .-. 55836. 3844 
CJ;.24 .J!IOOej llONa, 22233, 35948, 
43713,50109, 52140, 57856 numa _ 
ralar 100 zer, 2705, 3086, 7258, 
9833, 10193, 10318, 11327, 12814 
numaralar 58 ter lira kazanınıtlır. 

Sonu 83, 81, 28, 39 ile biten bilet 
ler birer lira amorti alacaklardır. 

ERZURUM..SIV AS iSTiKRAZI 

"Ünyon,, ve "İttihadı Milli,, aigor 
ta tirketlerinin Erzurum _ Sivaı ia.. 
tikrazının ikinci tertibinden 75000 
Türk liralık tahvilat aatm aldıkta • 
rını haber aldık. 

Tahli lleri 
Her noktasına. her an. güne§in 

yaklaşagelmekte olduğu geniş ve yük
sek sahaya, yani göke, güneşe nisbet
le, verilen bir isim ve (Tanrı da. 
(Gök) ve (Tanrı) sözleri, güne§e 
nisbeten, üluhiyet anlamında da kul
lanılır. 

Resimlerinizi bize gönderin 

~akat, (Tanrı) sözü "Allah" demek 
değildir. O, Allah'rn mümessili tanı
lan ve bu itibarla kendine tapılan her 
şeydir: 

O bir hayvandır, bir ku§tur, bir taş
tır, bir çürümüş ağaç parçasıdır, bir 
resimdir : 

"Tastanara - Ta§tanrı (idol)" 
" Tuos Tanara eski çürümüş 

ağaçtan yapılmış Tanrı, idol" [•]. 
Hulasa, bütün iyi varlıkların genel 

adı (Tann) dır. 
Not: - (Tanrı) sözünün ıu ıekil

leri de vardır: 
1-Tenigi 

II-Tanara 
IIl-Tagara 
IV-Tenri 
V-Tenere 

VI-Teneri 
VII-Tener 

VIII - Tengeri ("Tıanrı" kelime
sinin batta etimolojik şek
lini yazarken dördüncü 
parça olarak gösterdiğimiz 
"ağ" unsuru, bu kelimede 
kendini göstermektedir). 

Bu kelimeler ve bunlara ait izahlar 
Pekarski'nin Yakut Dili Luıatinden 
alınmıştır. 

RAB 
Kelimenin orijindc tekli (ayara

bığ) ve (ağarabığ) dır. Şimdi etimo
lojik teklini yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
(ay + ar + ap + ığ) 
•(ağ + ar + ap + ığ) 

(1) Ay, ağ: Köktür. Bildiğimiz gi
bi "büyüklük, kuvvet, kudret v. s." 
anlamınadır. "lnaanı yaratmak, bayat 

[Fizyonomist Profesör J ean Carteret'nin okuyucularımızın 
karakterleri hakkında yaptığı teşhisleri neşre devam ediyoruz:] 

Henüz genç olan karakterine rağ
men, hayattaki herşeyde bir müvaze

Hamdi Vural 

ne zevkiyle yolu -
nu açmak istida
dındadır. Buna var 
mak kaygusu ile 
de hazan mütered
dit bir düşünce ge 
çirir. Vuzuhtan, ih 
tiyatkarhktan, ka
panık bulunmak -
tan hoşlanır. Ileri
de sahası çok ge-
niş olmamak şarti-

le bir mesuliyet rolü deruhde edecek
tir. Belki içinden pek mağrurdur. 

Resimdeki klrakteri, hayattaki 
hakiki karakteri 

F. S. B. 

değildir. Kendisi -
ni her şeye karşı 
müdafaa için, bir 
maske gibi gayet 
tabii tavırlar takı -
nır. Oldukça müte 
bariz sadeliği var
dır. Zekasına sem
tiktir. Münakaaşyı 
sever ve birçok 
noktai nazarları i -
hata eder. Güzel 
sanatlardan hoşla

nır. Sesi, bakışı kadar kendisine hem 
bir muganni, hem bir avukat edası ve
riyor. 

San'at işlerine umumi bir temayil
lu vardır. Fakat kendisini temaşa ede
cek yerde, fikirle-
rini ve nazariyele
rini temaşa eder. 
Yapıcıdır. Lakin 
nauıriyecidir. Çok 
okumuş olması 

muhtemeldir. Baş
kalarının para yığ. 
dıkları gibi kendi
si fikir yığar. Gü
zel san'atten ziya
de estetiği tercih 

Halit 

eder. Çok serbest, fakat hazan sert
tir. 

Vazife hissi taşıyan ve vazifesini 
kusursuz yapan 
bir zattır. Birçok 
teşebbı.islere bir -
den girişebileceği -
ni zannetmiyorum. 
Çehresinin geriye 
doğru giden hatla
rı tedbirli olduğu
nu gösteriyor. A -
labros kesilmiş saç 
lan çehresindeki 
hatların enerjik .. 
bir hududu gibi gö M. D. Ankara 
rünüyor. Kulakları 
gururu gösteriyor, kibri değil. Şuurlu 
bir vicdanla hareket eden Şark karak
teri sahibidir. 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 
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No.55 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Ertesi Gün Bütün Şehirde Birden
bire Bir Panik Çıktı: 

Mahpus Padişoh Boşanmı, .. 

Bu maıum liri kıı da, artıl hayat 
ile alikalarını kesmitlerdi. Ancak, 
kapıdaki delikten yemek verecek olan 
arkadaılarile görüşebilecekler; lb"ra
him ile beraber, burada çürüyüp gide
ceklerdi. 

O gece, sükiinetle g8"ftİfti. Fakat 
ertesi ıün, tchirde birdenbire bir pa
nik zuhur etmi1: 

- Malıpus padişah, boşanmıJ .. 
Sözleri yilkıclmi§ti... Derhal dük

kanlar kapanJnıJ, berkesi bir endişe 
almıştı. 

Sadrazam derhal şeyhislimı celbet
miş: saraya adamlar ıöndcrip mesele
yi tahkik ettlrmiıti. Vakıi, ~rkan p
yia, yıalandı. Fakat günün binnde, bu. 
nun hakikat olmak ihtimali de vardı .• 

Sadra.zam bu tehlikenin önünü al
mak istemit; derhal mimar batıya ha
ber ıöndererek tcyhialiın. ulema ve 
ocak aialanndan mUrokkep bir heyet
le sarıya gelmigri. DerhaJ, kesme ta§
larla harç getirtilmi ; ortallnda bfr 
delik bırakılarak o degıir paramklıiın 
önüne lr~ın bir duvar çekilmişti. 

lbrahi\71, gece sabahlara kadar uy
ku uyumuyor; zari zari inli yer ek f cr
yadü figan ediyordu. Enderun halkı, 
derin bir teeııaür içinde idi. Bu fer
yatları iıittikçe tahammül edemiyor
lar: yemekten içmekten kesilerek mü
temadiyen &özyafları döküyorlardı. 

Bu halden, Valide Sultan da bUyUk 
bir tee11ür duyuyor; (Hırkai Saadet) 
dairesine dönüp ellerini lWdırarıic: 

- Ey bari, hu.da ... ÇUnkü İbrahim 
kulun, bu belaya müptela olmak mu
kaddermiı ... Bari, bu suretle azap 
çektirme. Şu hırka( ıerife sahibi yü
zü ıuyu hürmetine artık ona ahret se
feri müycncr edip fU dünya mıhnet
lerinden halia eyle. 

Diye dua ediyordu. 

• Şehirde. dedikodu çofalmııtı. Halk 
ve hatta yeniçeriler araaında: 

- Bu ne demektir? .• Padiphlann 
hal'edilmesi, görillegehniştir. Amma, 
hal'edilen bir padişahı diri diri me.ıa
ra göınmelr hangt tevarihte görillmllt 
§eydir? .. Bıına, ıulüm denilir. 

Sözleri, yükselmiıti. 
Sadrazam, tel!t içinde idi. Derhal 

§eyhislimı, ulema ve ağalan topla
mış: 

- Buna, ne tedbir ı•rek. 
Demitti ..• Uıun uzadıya cereyarı 

eden bıUaakercden ıonra, Şeyhiıllm 
AbdUrrıhim Efendi tarafından (padi
,ahın kat1ile, fitne ve fesadın iz.alesl)
ne fetva verilmiıti. 

Bu fetvayı alarak koynuna koyan 
ıofu aadraaam derhal Cellat Kırıt 
Aliye haber ıÖndemıiş: 1'cndiıi de 
oradaki ulema ve ağalardan bir hryet 
seçerek aaraya gelmişti. 

Enderun halkı, arkalarında CellAt 
Kara Alinin korkunç çehresi görünen 
bu heyeti görür görmez, birer tarafa 
kııçmışlar ve sıklanmıılaırdı. Sadra
zam ile yanındakiler, cl\ıvırı yıkmak 
için •dam aramıılar, bulamanu,lardı. 
Nikııyet, or•da ele geçirdilderi bir 

• kazmayı ıorla ıetirebildikleri bir iki 
bostançıya verip kapıyı örten duvan 
yıkıvermitlerdl. Duvar )'Ikılırken, içc
r iaen Jbrahlmln acıklı fıryıttın ititi
liyordu. Fakat birdenbire bu feryat 
kesilmiıri. lbtimalld, lcaıma ıealerlnl 
işiten Jbrıhime. Jrendiııini yeniden ic
ıas cdeçeklerine dair blr iimlt ıelııtiı
ti. 

N ihayct, duvar yıkılımt i kapmıu kt. 
Jidj Jımlmı9tı. Sadr~anı, açda,n ~J>J
yr Cellat Kara Aliye gijstermı§: 

_Gir, •. Fetvayı terifenin hUkmUnll 
yerine getir. 
Demişti lbrahim, Cellat Kara Al!-

yi görür ıörmez, ocWıın kuytu b~r 
köşesine kaçmıt: korkunç bl::- •esle· 

- AtMn •• ı:ıtnwıaan ... Burıea yd 
lleninı niııU niınctiıni yiyenlerden, ba~ 
M blç1'fr bndat edecek yok mu P. Bu 

i':mauan ..• 
Diye haykrrmağa batlamıştı. 
Mcın7.ara, o kadar feci idi lci, Cellit 

Kara Ali bile day•namamıı, kaçmak 
için kapıya dofru uframııtı. Fakat, 
&llfu sadrazam, derhal cel1Adı yakala
mı"· elindeki iaayı kafaıına, ıüıünc 
indirerek: 

- Bre mel'un! .. BugUn mU merha
meıi:ı tuttu. Tez ol. 

ni)·e bağınnıştr. CellAt Y.ara Ali, 
sadrazamın ayaklarına kapaıımıı: 

- Devletlu 1 •• Beni katleyle. Ben 
bu iti göremem. Elim ayığım tutmaı 
oldu. 

Diye titriye titriye yalvırmııttı. 
.t7akat ihtiyıaır ve ıofu sadrazam, 

c~Uidın bu yalvarmaama ehemmiyet 
vermenıit: elindeki bayı mütemıdi
yen onun batına vuraru icbar etmif
ti. 

Nihayet: Celllt Kara Ali ile yama
fı Hamal Ali, titriye titriye içeri gir
ml~lcr: sadraum · ı,. ~oyJıiQl.\ın da ~-1 
lidarı takip etmişlerdi... İbrahim ıır
tını bir kö§Cye d•yamıı. haykırıyo:
du. Belindeki llhuri pl lrusalı çö
ıUlmüt; gül kuruıu renıindıski ıtlaa 
entarisinin iki tarafa eçıla:ı retleri 
arasından kırmızı donu gö::-Unüyor. 
ıırma iılemeli uçkurları sallanıyordu. 

Sol e1inde bir Kur'anı Kerim vardı. 
Bunu, '°yhialima doğru uzatıyor: 

- Baka, Abdürrahim! .. Yutıuf Pa
~. senin isin fettan bir dinıiıdir. onu 
tıemen tepele; demiıti. Fakat, ben se
ni kıyn> öldürmemiştim. Mefcr se:-ıin 
beni öldürmen mukaddermiı .. Behey 
zalim! •. Müftü olacaksın. t,te, klta
bullah .. Beni ne hUkUmle 8ldClrilrsUn. 

Diye bağırıyordu. 
Bu esnada, Sofu Mehmet Patı"ın 

boğuk ıesi chıyulmuştu: 

- Bre mel'un f •• Ne durur da, tit
renin. Tee, işini ç6r .. 

Diye, homurdanıyordu .. Cellat Ka
ra AH, artık bUtUn varhğınd'ln tecer
rüt etmit. bir makine haline gelmiıti. 

- Ya, Allah! •. 
Diye bir adnn ileri atılar•k ıol eli

te lbrahimin yakasından tutup ileri 
ç~lcmit: ad elindeki yağlı kemendi, 
bir •nda boynuna ~eçirivC1'miıti. lb. 
rahimin rııhif vücudu, esasen üç ı!in 
'Üç rıeccdenberi yemeyip, içmeyip aa
bithlara kadır feryat etmekten bitap 
bir hıle gelmitti. Onun lçirı yere dU- • 
!er düşmez. kendinden ıe~ııılttl. Cıl· 
llt Kara Atinin, plirüdtnen ıeal: 

- Çek, bre Hamal.. OlUmli l1&n 
ol,un. 

Diye, titriye titriye yUlrtehnittl ... 
O &nda Ibrahirnin 1:1)1leri evi!ldtn ut· 
rarnr': birkaç kere brrıldamıt; renıt. 
mosmM knllivermiıti. 

• Sıra. Cinci Hocaya eelmitti ..• Hoca, 
l1.; gUn takip olunnıadı.fı lçhı. ırtık 
unutuldutunu aannetmi§. konattna 
avdet ederek, yine kuttUyü aedirinc 
yerleımiıtl. Fakat ıradan bir iki '8-
at ı:eçflr ıeçmeı, kaynata11, Ma~nwt 
~fendinin celdill habn vtrHmJıtl. 

Mahmut Efendiyi, SaclrHıttı Mel\. 
mft Pap ıöndcrmiıti. Gandtrlrl"n 
de: 

- Efendi ı .. Var Hoca,_ bt•d~" tt• 
lim eyle. Haıinenin halt "41l~•ur. 
Cutnı bahJıtı verilmek ıert'-'lr. •1tr 
ken<Juleri iki yUz keıe •lise ıflft .. mr. 
lu ite, haklarında bir qfl"t ıub~ 
etmeyip, kaıuJcerJikten masu~ efendi. 
ler ıtlbl muamele cöreceklerdır. 

Demişti ... Fakat Cinci Hoca, .. dra
Rn\ln bu haberine karfı ıiddetlc m.ı
halcfet cöıtermiı: 

- Canım tende kaldıkça, bir akçe 
dehi virmczcm. 

Dcmiıti... Hoca, derin bir gaflet 
fçinde idi. Batındaki üç arsın bC7e 
ıUvlftlyor : • 

- Uleına cüruhuna ol ve dil URt
mak kimin haddine dilfıaGf. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi , 

Bayan Ayşenin titmanlığı 
Size anlatacağım bu gerçekten ol

mut hiklyenin üzerinden haylice yıl
lar geçti. Bayan Ane o vakit on do
kuz, yirmi yaşında tombul tombul, 
pembe yanaklı, sevimli bir kızdı. 
Şiıman bayanların zayıflama moda

ıı daha o zamanda da bulunduğun
dan, bayan Ayşe ba,kalannın hoşuna 
ıiden tlımanlığını kendisi befenme
mif, yemefinl azaltmış, o vakit ıenç 
kıılar kendi kendilerine sokağa çıka
madıklarından, evin içinde merdiven~ 
leri birçok defa inip çıkmağa ba§la
m.ıf. Hulasa .ıayıfiamak için, işittiği 
ıeylerin .hepsini yapmıya kalkııtmıJ. 

Bir giln annesi kızı ile birlikte gel
di: 

- Aman doktor, dedi, kıı birdenbi. 
re çok zayıfladı, arada sırada kesik 
kesik de öltsrUyor. Aktam Üzerleri 
biraz da ateş yapıyor. Şunu bir kere 
muayene ediniz. 

Kııın daha kUçUk çocukluğunda 
baılamıf. fakat ilerlemeden durmuş 
bir akciğer veremi oldufunu biliyor
dum. 

Şltman gördUğUnUz, yanaklanndan 
kan damlıyor, dediğiniz kimselerden 
birçofı.ınun Jkciğerlerinde böyle kü
çük blr verem hastalıfı bulunur. On
lardalri tişmanhfı tabiat nrem has
tıab#ını kendi kendisine iyi etmek 
liin retlrmiştir. 
Bayın Anede de böyle olmuJtU. 

Fakat gerıç kız tabiatın yaptığı iyiliği 
bilemediğinden tersine it yapmıya, 
zayıflamaya kalkıtmııtı. Onun için 
annesi onu muayeneye getirdiği vakit, 
önceden durmu9 olan hastalığı yeni
den atq almııtı. 

Annesi bayan Aneyi Bofuiçindc 
açık havalı bir eve_götürdil. Orada ]cız 
uıunca bir zarnan ralıat etti, zayıfla
maktan va.ıgeçti, ateıi kalmadı, gene 
tombul tonıbul, pembe yanaldı bir ku: 
oldu. 

Bayan Ayfe timdi gene tombul 
toınbul, Uç ~ocuklu bir a.nnedir. 

Size bu gerçekten olınu§ hikayeyi, 
elbette ki, uyku getirecek bir masal 
diye a8ylemiyorum. Eski umanda 
kıaQlardan hisse çıkardıkları gibi, 
ben de bu hikayeden hisse çılcarmek 
istiyorum: 

Hekiminin danıımıdan zayıflıuna
Y• kallllımayınız 1 

Ama, diyecekalniı ki, insan verem~ 
den lyt olduktan ıonra ılıman kalmı
Y• maldııtbn mu olsun? Şigmanhk da, 
verem kadar defllH bile. hi~ hop 
gidecek bir §ey değil. 

.ttııuuruı v.ır . .o ...... aı..li caoıac ~cnuı 
kendine yaptıfı itleri çok defa müba
lil• ile yapar. İnaam veremden ıit· 
manbkla iyt ettiği vakit de şlıman
lanmakta fazla ileri gider, 

Tabiatın verem hastalığını iyi et~ 
mek için yaptığı bu fazla ıiımanlığı 
eritmek de mümkündür. Ancak pek 
ıiyade ihtiyatlı hareket ederek, pek 
ince heaaplar yaparak ve zayıflarken 
sabah ak§AID sıcaklık derecesini dlk
k•tc almak p.rtiyle .. 

Lokman H EKi M 

YENi NEŞRIY AT 

Holivut 
Holivutun 207 numaralı uyun gü

zel re1imler ve haftanın film kritikle
riyle çıkmıttır . 

• !lyual Bilgiler "Mülkiye., 
Siyaaal bUıiler "Mülkiye,. mecmua 

sının 56 ıncı uyıu çıkmııtır. Profe
sör Dr. Etem Menemencinin (Basın) 
batlıldı yazııı ile baılıyan bu nüsha· 
d•, (Yabancı bir hukukun benimıen
mcıi), (Habetistan ve büyük devlet
ler) (Yabancı dil tedrisatı mı, tercü., 
mc kiltUphaneıi mi), (Milletlerin bea. 
leıımeai ve bunda tekerin rolU ( lç 1 .. 
tikrularımız), (Tarımsal reform ha
reketleri il: Bulıaristan). (Çiftçi ıı
nıfmm '4>tyal • ıiyanl ıtatüıU), (Bu 
gUnkil bütçe prensipleri), yarıları ile 
ayın ıiyaaau ve kronoloojisi vardır. • 
PERŞEMBE GAZETESİ - Per

ternhenin 36 ıncı aayı11 renkli ve on 
altı l&lıife olarak çıktı. Bu aayıda Re
pt Nurlnin, Naci SaduUahın, Suad 
Dervitin, Kemal Öngörenin, Melek 
Sunanın, İbrahim Alaettinin, M. Sa
mi Karayelin, ve daha birçok yaıılar 
vardır. • Anadolu Kliniği - Uç ayda bir 
J(onyıa9a çıkan bu Tıp mecmuaıının 
Birinciklnun sayı11 çıkmııtır. lçil\de 
••leld t.lrçok yu.ılar vudır. 

:Şaynubrhll itleri dergiıi - Bayın
clfrWı JlakanhCı ~yun direktörlüğü 
tarıfı"bn sılranlan bu derginin 6 ıncı 
My•ı ttkınftbr. 

Afyon cinslerinin 
ıslahı i~in 
Yapllan denemeler 

Merzifon, (Huıuıt nıuhablrirııiı bil· 
diriyor) - Uyuıturucu Maddeler ln
hiıarı, afyon cinslerinin ıslahı~ 
ehemmiyet vererek Y e91ılkl5y Tohura 
Enstitüsünde yetiıtirdlğl morfin de
recesi yüksek tohumları muhtelif böl
gelere göndermittir. Bet bölceye ekil
mek üzere 300 cinı Ü.zerine ayrılan 
bu tohumlar. eksper Fehminin bat· 
kanlığı altındaki bir heyet terafmdan 
köylüye dağıtrlmıt ve deneme tarla. 
!arı yeti!tirilmittir. Bu tarlalarda fen
ni şekilde yetiıecek afyonlırdan ge· 
lecek yıl için ahnacak tohumlar yeni
den ıslah edilecektir. Bu tedbir. dUn. 
ya afyon piyasasına rekabet edebile
cek kalitede afyon yetiıtlrflmeainde 
faydalı olacaktır. lnhiaar Idareıl, af
yon toplanm~sında kullanılan c;lıgl 
aletlerinden 800 tane ramarlanuıtır. 
Bu aletler, bozuk afyon yeti"tlren 
bölgelerde çiftçilere paraaıı datıtıla
calrtır. 

Balikeıirde yeni park 
~ 

Ba1rkeair, (Huauıf muhabirimi•· 
den) -- Yeni parkın ın,.ıı Jrablll edil
miştir. 600 dönüm ıen))littndelri pAr
kın takıimatı yakında tamamlanacak. 
tır. Pırktaki bıvuıa 50 kadar elek
trikli fıskiye tertibatı yapılınakı.drr 
Parkın çimenleri ekilmi9tir. 

Söğütte yanpıa lcarıı 
tedbirler 

Sö~üt, (Huıusl nıuhabirimiı bildi
riyor) - Curabey rnahalleainde Sa
lih oğlu Halilin fırınında vanır;m çık· 
mıştrr. Atef, halkın ya.rdımı ile ıön
dUrülmilttür, Belediye tulumbalan, 
yanP'm yerine vaktinde getirildili 
halde su bulunmadıiı için hiçbir f•y
dası olmamııtır. 

Söğütte dokuz av zarfında beş 
yangın olmuıtur. Yanıın tehllkeainc 
karşı daima tetik ve tedbirli bulun
mak lüzumu bir kere daha ar,lıtıl· 
mış oluyor. Yan~ın havııılarnıda ıu 
bulundurulması MSndilt1"e tetlri!Atı
nın iyi bir şeki!de orcaniıc edilnıe
si temin edilmelidir • 

Kurutulan bataklıklar 
hmit, (Huıual muhaM."'9tı.4tft) 

Sıtma mUcadeleai ve bat.aJdıldırm Jru-... '-..__._, _ _,. ·~·ıl· ................ , ~Aılfi1U~&ı1Ma - ,--

mcktcdir. Yeni ıhna" kurutma ınalri
neai buraya ıetirilerek itletilmtiı 
batlanmı§tır. 

Mardin bölgeıinde yeni 
ürün durumu 

Mardin, (Hususi muhıbirimlıdcn) 
Bu yıl ilimizde sonbahar iyi ıittigi 
için çiftçiler tohumluının birçotwıu 
toprağa atmıılardrr. Birinci ve ilrin
citctrin aylarında 120 milimetre yat· 
mur düşmesi, her yıl bu samanlarda 
intaş etmiyen buğday ve arpa Urün· 
lcrini birden yeıertmittir. Ova yem· 
yeşil bir hal almııtır. Faydalı yıl
murlar dolayısilc bu yıl faıla ekim ya. 
pıJacağı umulmaktadır. İllmi• bölıe
ıinde yulaf ekimini yapmak için Mer
ıinden yulaf tohumu getlrllerek gift
çilere dağıtılacaktır . 

Adanada ekmeğe onar para 
zam yapıldı 

Adana, (Hususi muka1'lrhnls 1'ildi
riyor) - Bulday .v~ ~n. ~lyatlanıun 
bir mllct•r yülcıeldılını ıösönUnde tu. 
tan uray encümeni, ekmek fiy•tl•n• 
na ıo ar para c;lcliycrek birinci ekme
ği 10,S, ikinci ekmeii 10 kurup çı
kannııtır. 

Mevl Ot kıraati 
Sivas _ Erzurum ve Mal•tJ• il • 

tiJ&kı hatlan inıaat m6teıt.hhitle • 
rinden mühendis Bay Ömer'la rullu 
ıı. lttlhaf edilmek Is ... 1 Bin..i 
Kanun Pasar sün« ötledea toara 
Kızıltoprakta Zühtü Pqa CUIİİft .. 
de mevhldu nebevi olnmHaktır. 
Arzu eden zevatın t•Fifleri rica 
olunur. 

TepkkUr • 

Geçirdiğimu bir U. netic11in<$t 
müracaat ettiğiınis Kuduı Haıtal\eta 
Başdoktoru Bay Zclrlinin tedivi bu~ 
susunda bUtUn haetaknna old\ll'I it· 
bi bana ve refikama Prtı ıııttr""'°' 
leri ne,:aket vı thti~üa •oı.yı tt• 
ıekkUrler eder!nı. 

!Andırma Hutıaıı01i Open.törU 
Samib Kbıil 

Barlının Elektrik Meselesi 
' 

Nihayet Hallediliyor 

Bartın Halkevi bandosu 
[H....,., mulacı•irimüa 31cı:ıyor] 

Bartın, 5 
CiUnden gUnc bayındırla,an yurt 

köteJcriıtden biri d~ 8artındır. Bar
tın, Türk Ulkttlnde, hattl yabancı 
pıNrlar~ yumurtııile vo kereatesfle 
Un &lmıt bir tchirdir. Ekonomik du
rUlllu ıon •enelerde biraz bozulan bu 
ilçe, latanbull• daimi terr.as halinde 
oldutu hıdde elektriksizdir. Bu mU
hiın ek•iğ~ giderilmesi yolunda 
lSnemli tetebbüslere giritilmit bulu
nuluyor. Bartın, yakında ı§ığa kavup 
Qktır. Bu kavufeftının ıosyal yaı•· 
yııta oldufundan ziyıade ekonomik 
durumda ıyi eonuçlar vereceği mu· 
hakkaktrr. 

Bırtının a111l yü~ünü güldürecek iş, 
maden itldir. !Jctınt Veklleti uzman
Jan çevrede inceleme!ler yapmışlar, 

kömür, demir; boya ve Clteı tuğlası 

toprakları bulundulunu görmUıler

dir. OnUm~deki baharda bu incele
meler derinleıtirilecektir. 

Bartın orta okulu, yalnız ilçenin 
değil, bütün bu çevrenin iftihar ctti
fi bir irfan yuvuı haline gelmekte
dir. u~ yd önce kurulan okul, bu 
ınüddet ~eriıinde büyük bir inkipf 

göstermittir. Okula uzak bıa1ardtfl 
Ereğliden bile panıiyoner qlebt ı•I· 
mektedir. Bartın Orta Okulq, U1ıı Ilı .. 
zunlıarını bu yıl vermittlr. XıM bir 
zamanda ihtiyaca dır ıelen ok\d 1'i· 
nasına geçen sene iki clerlbıne, bir 
Iaboratuar ilive edilmittl• Bu yıl a. 
metruk emvalden olan okul bltıHI ~01 
tür Bakanbğı adını iıtlmll.lc tdllmifo' 
tir. Okulun değerli direktörü lh"" 
Atukerin muvaffakıyetinden dolayı 
tebrik ccl...riz. 

Bartın Halkevine gelince; birkaç 
koldan ilcrliyen esaılı bir çabtm.t 
kaynıfı halindedir. Güıel aan'atler 
şubcşinin vücuda getirdiği bando fı~ 
yeti, kıaa ıaman içinde iyi r.lbet ıtir• 
müı ve bUyük bir ihtiyacı cevap 
vermiştir. 

Filyoı - Irmak hattının açılmaıll• 
doğrudan doğruya gelnMfe baılıyan 
Ankara postası bütün Bartınhları çok 
sevindirmiştir. Mükemmel bir köy 
şosesi Bartım bu hatta baflı~ta· 
dır. Yakında bu noktada Bartın iat•· 
siyonu yapılıcaktır. Denlı yolculu
ğunda. - hele bu mevsimde - em
niyet, sür'et ve intlr>aının tcııtinl. 
Bartınlıların ilgililerden 11bınıs111ıla 
bekledikleri önemli dileklerde" biri
dir. - M. Mecdi. 

1 t fi IMAnn IVllLLT 
Türk Sigorta Şirketi 

. 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyle.ria. 
Sisortaları halle için müsait şeraiti havidir. 

Merkesi idarui ı Galcıtada Vnyon Hcan1r1tl11 

Acentaaı bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 8808 

lılukaddn Roma; nn'ati it•barlle merasimlerine yeni bir ıbti ... 
.eren FRANZ LiSZT'ın dehaaı önünde etılmitti 

AŞK RÜYASI 
Fi' ANZ LISZT'in hıyıtı pek yakında ıala milıamereai olarak 

SÜMER SINEMASINDA 
gHaterllecektlr. 

-
.-Bugün Milli SiNEMA-. 

Karyoka fılm•ni yaratan 
aınaER ROGERS .. FRED ASTAIR, İREn DQnnı•un 

Yenı sinema me'l'ıimıne yeti,tirilen 

ROBERTA 
BGylk muHffaldyetlerle dn~m ediyer. 

A"ıca: HOOT aıasonun ınTIKAMI 
BUyUk eergUze9t filmi ----•-111' -

---·-- (KARYOKA) yı gölgede b1rakan ---· 
Yeni clan11a .. Yımli abHJİne uyan 

KONTiNANTAL 
fllmln• ıaratanı GlnGl!R ROGl!RS ve rRED UTAlfd 

SARAY SiNEMASININ 
lltla M,.tnilerini •tlendiriyorlar.... Gaalerini k•••~fl,.rlar _ 

.,.. hayran bırakıyorlar 

.......................................................................... ~ 
l P E K sinemasında dünyanın beğendiği en 

büyük iki şaheser birden 

KLEOPATRA. ŞEN DUL 
Seana aaatlerlne dikkat ı BugUn Aat 1 de t•11 Dul, ~ 30 da Kleopatra 4.20 de 

••n Dul, 8 da Kleopatra • 7.48 411• .. n D"I • 8,SIS de Kleopatra 



;;;;;;;; 
7.12-935 ==============================~====TAN====================---================== ı; 

SC>N H.A.13E~ 

Almanlar Hava Harbinden Ürküyorlar 

Fransa Ve ingiltere Almanlarla Ayrı Ayrı 
Anlaşmalar Yapmağa Çalışıyorlar 
DIŞ POLiTiKA 

Hoere. Laval 
MQllkatı 
lt.J7a • Habet hari>ine ~h!y~t 

••nnek için buıün Pariıte cıddı ~ır 
te~büı daha yapılacaktır. lnıı -
lia: Dıt Bakanı Sir Samvel Hoare, 
lııailiz kabineai tarafından petrol 
baldırnda verilen karardan ve p-ar. 
liınentoda ltalya • Habet harbi et. 
...,.._ y a p ı 1 a n miinakapdan 
IOnra Pariae hareket etrniıtir. Bu. 
IÜn Franaız BaJl>akanı ile ıörüte. 
c:eJc •• bir miiddettenberi Fransız •e lnıiliz mütehaaaıılan tarafın -
dan ha~U"lanmakta olan uzlafP!a 
Projeıi iki bakan tarafmdan tet~k 
~ilecekt.İI'. Binaenaleyh busun 
Pariate yapılacak olan müza~ere • 
lere büyük önem verilmektedır. 

Houe _ Lanl müllkatını~ iki 
llolctada muvaffak olmuı lazun. 
dh': 

l - Evvela Laval ile Hoare, ara 
l•rıncla anlatmalıdırlar. 

ı _ Sonra üzerinde mutabık ka 
lınacak olan teklif İtalya tarafın -
daıı kabul edilmelidir. 

Bir zamandanberi, İtalya • Ha • 
laeı harbine nihayet vermek için 
ltalyaya yapılacak teklif projeıi, 
lııailtere niımına Peterson ve Fran 
._ n.unına da St. Quentin tarafın -
dan Pariıte tetkik edilmekte idi. 
8u iki mütehasaıs arasındaki mü. 
••keNlerin bir neticeye Tardıiı 
11\al(bn değildir. Fakat 1906 aene -
•İnde fftl'İltere, ltalya .e Franaa 
._l'aımda imzalanan üç taraflı an -
laflh&nm çerçeveai içinde mü:aake. 
"- )'apdmakta olduiu anlatılmak .. 
tadlF. Ma16mdur ki, bu mukavele, 
ltalyayı birtakım nüfuz mıntakala 
tıQa aymmakta idi. lngilterenin 
l'aaq gilü mıntakaıındaki, lta!ya 
llın Somali, Eritre aömürı•lerıne 
~titlk olan topraklardaki •e ~ran. 
ttnıa da Cibuti • 4diaababa fqlff.._ 
~twaıaı-rnı kôiuyordU. ltalya, ıe.. 
ten lkincikinunda F ıranaa ile an· 
1-ıtı.ktan M>nra lngilterenin alaka. 

11111 nazarı itibara almıyarak INtün 
liabeıiatan üzerinde hakimiyet kur 
~aJ'a tefebbü. eclinoe İngilizler Ha 
eıiıtanı Ulwlar Kurumuna ıika -

.)et ettirerek davayı, Uluslar Ku • 
t\ıı.ıuna mal ettirdiler. Fakat ara • 
d.a l 906 anlatınaaının çerçeveıi L 
ÇıQcJe ltalya ile uzlaımaya çalıı -
tılar. Mm'°lini, Habeıiıtan ile yal 
llıı kalmakta ısrar ettifinden bu 
'-ı~ueroler bir neticeye vaıımıa • 
.._ıttı. Arada muharebe baıladı. 1. 
talya hakkında zecri tedbirlerin 
tal.,tldne seçildi. ltalya i:!abeıia • 
t~llda kat'i bir zafer kazanmadığı 
tabı. aecri tedbirlerin ıiddetlendi .. 
~·'•• de mev&uubahiıtir. On Se. 
t 1•l1ır Komiteai, ayın on ikiainde 
. ~ petrolü memnu listeye 
~ eclec:ektir. Petrolün liateye it
~~i ltalyanm Dolu Afrikada ıiriı 
~ı tetebbilıü ~a düıürecek ve 
le •lld de fatiıt rejimi için bir feli. • 
~t tevlit edecek derecode ehem -
~etli bir tedbir olduğundan Fran 
"9 harbe nihayet vermek için bir 
~büı daha yapmıya karar ver. 
~ İttir. lıte bu teıebbüa burün ya. 
~ 1 ~. Muuolininin hayıiyetini 
• ltalyaıun ıerefini korumıak 
~laıında lnıilterenin Franaadan 
.ı!"tlı.ıadığı Dıt Bakanının Londra 
~ hareket ederken aöylediği aöz_ 
.,~en de anlatılmaktadır. Sir Sam 
~ . Hoare, parlamentoda Muasoli. 
-.."!'•~onar ve halyaya karıı da ••
ı.:• ~oatluk ifade eder aözler söy 
~ tbr. ltalyaıya teklif yapılırken 
l ı.olctanın eözönünde tutulaca -
>~ -..ı.tıbnaktadır. Anlatılan ltal • 
t ,_ HabeıiAtanın cenubunda O • 
li;ct•ll nuntakaamın verilmeai tek. 
~~ilec:ek ve timalde de hudut t_..1• hi Yapılacaktır. Yapılacak olan 
1it •fin tef errüatı üzerinde lngil • 
-... .. ~ _Fraıwz mütehaaaıalan ar&
lt~ ibtillfın buıünkil Laval -
--~ lllÜu.kerelerinde telif edil. 

1 h.kleniyoı-. 
"'~T1a bu t•ldifi kabul edecek 
~i..ı~• raseteainin Roma mu • 
~f-. ıöre, Muaaolini bqün 
~~ ~ir teklifi kabul etmeye her 
'~"' :ıiyade hazırdır. Çünkü 
,... Ola iki.inde petrolün liıteye 
\it ~•oetini biliJOI'. ltal:ra bunu 
l!'rilt-..:__ hareketi telakki ederek 
r:-.... ~ taarruz edecek oluna, 
~i:ı laailterey• yardam ede • 
a-.a, .'._t~~aya bildirmiıtir. Taar • 
~t,~z.., Habefİ•buıdaki ha • 
~ idaıne ettiremiyecek .Bi • 
il .. ._ 1•l~ ltalya bir çılanazdadU'. 
~ L_ IÇındir ki, zahiren hayıiye. 
......... ~ bir teklif kartmnda 

'DMin Habolıiıtua ilo bu -

AlmanlCll' en çoJı hauadan • :cleceJr toarrualard(lll korkuyorlar ve buna 
hrfl hCJ11rlaftl)'Orlor 

[Fransız Alman lccmutmalanna 1 vazıeçmemit olduğunu bildirmekte • 
müvazi olarak lnrilis d"'l•t adam dlr. 
lannda kuVYetlenen Almawı •~m • Fransızlar İngiliz -
patisi aon yinni dört aaat içınde 
birkaç yeni tezahür rö.tenn\ıtir. Alman konuşması-
Eden'in AYam Kamaraaında dün l ·· ·· 1 ? 
aöylediii nutkun birkaç aatm Şar- nı nası goruyor ar. 
ki Pruaya itlerinde ve Baltık poli - Pariı. 6 (A.A.) - Gazeteler, Sir 
tikaımda Alman arzularına kartı Samvel Hor'un nutkWlun "Berlinde -
bir doetluk ve hatta t•raftarhk te. ki İngiliz sefirinin Hitler ile kara ve 
mayillü olarak telakki edilebilir.] hava şilahlarrnın tahdidine müteallik 

Londra, 6 (A.A. - Lord Mavnt eörüşmclere yeniden başlamağa çalış 
Tcmpl İngiliz - Atman dostluk cemi- mrş olduğundan bahia olan kısmını .. 
yeti tanafından verilen ziyafette bir uıun uıadıya tefsir etmektedirler. 
söylev vennig ve Alman mitıeti ile In- İngiliz sefirinin bu münferit tcşeb
giliz milleti arasındaki dostluktan da- büıü, bazı, gazetelere ıöre, Fransa ta 
ha mlikemmel ve daha faideli bir,ey rafından tenkit edilemez. Çünkü Fran 
tasavvur etmediğini, Ingillz mitıeti - ta da ıon zamanlardaAlmanya ile mün 
nin, Almanyaya tevecclihü olduğunu ferit müzakerelere girigmiştir. 
Miylemiştir. 

Lord Mavnt İngiliz • Alman futbol 
maçıoa mani olmak isteyen sendika
ların hareket tarzını şiddetle tenkit 
etmiştir. 

Almanya hava silahından 
buka~ .• ~'!!Y.~ .. m.~..? 

rat bürosu, Sir Samvel Hor'un "hava 
tes1ihatına ait görüşmelere yeniden gi 
ritilmesi mcseleıinde Almanyazun ta
kip etmekte olduğu hattı harekete da· 
ir nutkunda ıöylemiı olduğu sözler -
den,, bahıederek: 

Almanyanrn bir hava mukavelena • 
meai akdine baz.11' oldujunu mütud. 
dit defalar beyan etmit olduiunu ih-
tar etmektedir. , 

"Hitl~r. 21 Mayıı tarihli nutkunC!a 
" S 1 i h 1 a r ı n t a h d i d i me
ı c 1 e ı i n d e k i Alman nok
tıai nazarını,, izah etmiıtir. Bu nutkun 
yedinci maddesinde (bir hava mukave 
lenamesi akdi tasvip edilmekte) ve 
sekizinci maddesinde (Alman hUldk -
metinin diğer devletlerin yapacakları 
ıilah tahdidatına gBre ılllhlarını tah. 
dide her zaman amade olduğu) ifade 
olunmaktadır. Almanya bu esaılardan 

Deniz konferansı 
[Deniz lronfenn.nun mUaait bir ha 

" içnide batlayaeaf .na delllet ede • 
cek tek haber yoktur. lnailiz Amiral
liii donanmanın kunetlendirilmeaini, 
Japon he~ti Japonyanm tmn bir mü
savat aradıinu. Ameri(u •ki prtla -
nn devamını İ•ı-k• Franaa da iki 
büyük ıemiJi tezaüa koydu.] 

Pariı, 6 (A.A.) - Vaıington mu
kavelenamesini imza etmit oJan dev
letlere, 30 Mart 1035 tarihti kanunu:ı 
inşasını derpif etlt!ekte olduğu 35 bin 
ton hacmindeki kruvıuörün 2\ Birin
citeşrinde tezglha konutmuı olduju 
resmen bildirilmiıtir. 1 lkincilcinun 
1937 de ayni tonajda bir gemi tez&i· 
ha konu'lecaktır. 

Londra, 6 (A.A.) - Deniz konfe· 
ranıına ittirak edecek olan Amerikan 
delegeleri buraya gelmittir. 

Kayyo Komisyon bqkam 
Paris. 6 A.A. - İttifakta acnato 

finans lcomlıyonu batkanhğına Kay. 
yoyo ıeçUmittlr. 

lngilterede sivil tayyareeilik 
Londra. 6 A.A. - Hilkamet. aivil 

tayyarecilik hakkmdaAvanı Kamaraaı 
hava encümenine bir kanu,ı 1'yiha11 
verecektir. Uyiha Hava bakanhfına 
hava seferleri için senede bir buçuk 
milyon lngiliı lirası kadar muave
nette bulunmak salahiyetini vermek
tedir. 

ladıiı harbi nibayetlendirmeıi ib • 
timali çok kuvvetlidir. itte iki dev 
Jet adamı bqünkü müsakerelv • 
de böyle bir formül anyacaklar • 
dır. - A. S. E. 

Alman gemisini ba
tırmak istiyorlarmış 

Nevyork, 6 (A.A.) - Zabıtaya ano 
nim bir mektup gönderilmi§tir. Bu 
mektupta, bu gece buraya gelmesi be~ 
lesıilen Bremen aduıdakl Alman gemı 
nıt'Mğrti"abcr verilmc"'kt;dir. Sahiı 'mu 
hafazasına memur gemilerle ı:abıta cm 
rindeki vapurlar, Alman gemisine re
fakat etmcğc hazır bulunmaktadırlar. 

Almanya'ya göste
rilen bir dostluk (?) 

Londra, 6 (A.A.) -Avam Kamara 
9Jnda dış siyasa hakkında cereyan e
den münakaşalar, Mi11etler Cemiyeti 
i'leri bakam, Eden'in müdahalesiyle 
bitmiftfr. Eden verdiği söylevde, Kı
laypcda'da Lantag meclisi ekseriyeti
ne mensup dört azadan mUN:kkep bir 
direktuvar mccliıi teşkil edildiği hak
kında gazeteler tarafından verilen ha
beri teyit etmekle memnun olduğunu 
kaydetmiş ve lngiliz hükQmetinin, bu 
günkü direktuvar meclisinin teşekkü
lUnU, iyi bir allmct olarak tel!kki et
tifini UAve etmiştir. 

Mısır işi 
İngiliz Drı Bakanı Mı
sır için neler söyledi ? 

N..an l'Ofll ile Milliciler anuında 
M oaiyete İfaret •den 

rsa.nı•el Hor'un yirmi riin evvel 
lci nutku yüzünden çıkan lcarsaıa • 
bklar üzerine Mmr Batbalcanı Ne. 
ılın Pata Sanı.yel Hoordan Mmr 
ulu1MYerlerini tatmin edecek bir 
ikinci reami beY"anat İAteımiıti. Sam 
vel Hor'un evvelki rünaöyledifi bü 
yülc nutkun Mıı ... taalluk eden 
parçuı Neaim Patanm mmiini 
lcurtannak enclifeaile aöylenmittir 1 

LondrL 6 A.A. - <!naili~ aianaı 

FRANSADA 

Lava! fi aziyefi 
Düzeltebi
lecek mi? 
Faşist, sosyalist, komünist 

partiler silahlı kuvvetlerini 

dağıtacaklarını söylediler 

Pariı, 6 A.A. - Sah ve pergembe 
günleri yapılan toplantıların tam ak
sine olarak, Saylavlar Kurulunun bu 
sabahki toplantısında gerginliğin 
mahsus bir gevşemesi hissedilmi~tir. 
Bundan dolayı, Lavalin bu tecrübe • 
den muzafferiyetle çıkacağı tahmini 
ileri sürülebilmektedir. 

Son olarak istizah takriri veren 
sosyaliıt saylav izahatını bitirdikten 
sonra aağ cenaha mensup saylav İbar
negarey (ateşten haç) birliği namına 
söz almıştır. 

Söz ılıcak olan diğer aaylavlar vaz 
geçtiklerinden toplantıya saat 11 de 
nihayet verilmiş ve birlikler hakkın
daki münakaşalar bu suretle sonuç
lanmıştır. 

Karar metinleri bugün öğleden ıon 
ra münakaşa edileceği gibi, Lava) ve 
Paganon'un verecekleri . söy~e~ler de 
dinlenecektir. M uhtchf bırhklerln 
ıöz söylemiye yetkili ~lan m~~e~sil
leri de nihai reyde vazıyetlerını ızah 
edeceklerdir. 

Sosyaliıt lider Lcon Blum'un ıöz
lcri ıu tekilde ihtisar edilebilmekte. 
dir': 

"- Sosyalist parti. öteki mücadele 

J:Parlimentonun en gi.iriiltülü iti O· 

lltfv ~\~l!A1ctxaff:~,~~~':1 i1~~1\1&'iff 
LAVAL 

ci birliklerin dağılmaları şartilc ken
di muhafaza gruplarını da dıı l' ı+,,., .... ıt 
hazırdır. Komünist saylav Torez de 
Partisinin mücadele grupları için ay
ni fikri ve ayni şartı ileri sürmUıtür. 

lbamegarey, mücadele birlikleri
nin, süel bir mahiyet taııyan toplu
luklarını dağıtmıya hazır bulunduk. 
tarını ıöylemiş ve bütün Franıızları 
barışmaya davet ederek sözlerini bi. 
tirmiştir. 

Bu sözleri kaydeden Laval hükfı· 
metin ~ereken neticeleri nazarı itiba
ra alacağını söylemiştir. ü 

Birleşik Amerikanın 
nekadar altını var? 

Vaşington, 6 A.A. - Son istatis
tikler, Birleıik Amerikanın altın 
stoklarının hali hazırda on milya
rı [ •) tecavüz etmekte olduğunu gös 
termektcdir. Bu rakam şimdiye ka~ 
dar asli tescil edilmemiş olan en yük 
sek rakamdır. 

Son on iki hafta zarfında Ameri· 
kaya sekiz milyon kadar altın gir
miştir. 

[*] Mikyas dolardır. 
[Amer'kada mall buhranm bitti~i· 

nl gösteren bir yaıı 11 inci say
lamızdadır.] 

Moskova 
Radyosunda 
Karmen operası 
Moskova, 6 A.A. - Yarın 7 Kanu

nuevvel ak§amı Moskova operasında 
verilecek olan Karmen operaaı 1500 
metre urun dalgalı ve 25 ve 50 metre 
kısa dalgalı Moskova radyo iıtasyon
ları tarafından yayılacaktır. Bu ya
yım bilhasaa Türkiye için olacaktır. 
Perde aralarında Karmen hakkında 
Türkçe iaahat verilecektir. 

Royterdcn) - Sir Samvet Hor, dün 
venniı olduğu söylevde Mısır mese· 
lesine temas ederek, İngiltere hüku
metinin ana yasa vOcuda cetirmek ü
zere bütiln Partiler mUmessillerkı· 
den terekküp edecek bir komiıyon 
ihdası imkanını derpiı etmekte bu
lunduğunu ıöylemiıtir. 

lntf ltere hük!1meti, Mısır mesele· 
sini, Mmr milletine kaqı beslemek· 
te olduğu sempatiden mülhem olarak 
nazar ıltibara almaktadır. 

Bir yalanlama 
Kahire. 6 A.A. - Romadan gel"1 

ve Mısırın Milletler Cemiyetine gir
mek talebinde bulunmuı olduğuna 
dair olan haber burada reaml aurettAe 
valanlanmakt•du. 

Gıraöııdl ... Dü 
A LE.KSA N D R' ı n 
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No. 52 Çeviren: M. Rasim ÖZGEN 

ikinci Giyom Şaşkın Bir Halde 
Mırıldandı: ihanete Uğradım 

1920 de (iki •ene .onra) ayni yerde Spo lıon/erarw ana.anda Mar•tol 
Fof, Milran, B•rtole, Bin6o11 Lopital, Trok•, Gen•ral V•non 

lkinc:i Giyom, 9 Teıriniıani . günü 
erken uyanmıı. sırdeıı olan mıralay 
Niymanla Spa kasabasının ka~ıla.nn· 
da geziniyordu. Ona, harpten, ~htılil_
den bahsediyordu; "Ümit ederım, kı, 
diyordu, düşmanlarımız, Alman~y~ 
tehdit eden ve bizim gibi kendılerı 
için de tehlike olan Bolıevikliği~ ve
hametini anlıyacaklardır. th~lih . es· 
mek için onların yardımını ıuvenıyo
rum ... 

ttitiliti ezmek! Bunu ağız doluıu 
söylUyordu. O, aaltanatırun büyük k.ıs 
mını hep halktan korkmakla ıe~ır· 
memiı miydi? İkinc:i bir Pön harbın
den (Roma ile Kartaca arasında cer~ 
yan etmi§ ol~n ~a~p ?. ar.~·~. bahsetmı· 
yordu. Şimdı, gozunun onunde Spar
taküsün hayal:ti (Spartaküı: Roma
lılar zamanında, milat~n 1.1 . '!"~ ev· 
vel isyan eden esirlenn reııı ıdı. İki 
ıene Roma lcjiyonları ile çarpııtılrtan 
sonra öldürülmüştü). dolatıyorldu. 

O, şimdi, gene, bir grev esn.aaında 
Berlin polis müdirinc : "Asker _1!~ ka
rıjırsa, en apğı beş yüz g.r~vctnın le
ti aerilecefiai tahmin edtbıhrim,, diye ··lf*_· .. r-~.J ....... Utı.ôl\M~~ .. 

!kinci Giyom, Spada 9 teşrin sani 
günü aabah saat ıo. da inikat .. e~.en 
he.rp meclisine, Berlın duvarları onun· 
de ihtilali söndürmek için haıırladığı 
projeyi tebliğ etti. Münakaşayı ıcne
ral (Lüdendrof) un yerine eeçen ge· 
ncral Gröncr idare ediyordu. General, 
birdenbi~ ıu sözleri söyledi: ' " Ordu, 
zatı phancniıin değil, kendi genera!· 
!erinin kumandaaı altında ve tam bır 
intizam\& yerlerine dönecektir 1., 

İmparator, birdenbire; ıaprdığı 
için: 

- Niçin? diye sordu. 
General Gröner: 
- Çünkü, dedi, ordunun zatı şa

hanenize karşı itimadı kalmadı 1 
İkinci Giyom hakaretin altında 11-

radı. Lüdendrofun halefi tarafından 
böyle bir muameleye maruz kalaca· 
ğını hatırına getirememitti. O zama
na kadar tahtı müdafaa eden Gröner 
değil miydi? Evet, fakat 9 teıriniaa
nide, cümhuriyetçi olmut otan Grö· 
ner imparatorun yüzüne kartı onunla 
alikaaını kestiğini ıöyledi: çüııkü. 
imparatorun ıevıekliğini, ehliyetıiı~i
ğini ıörmüıtü. Bu huıusta, çok ıanp 
bir ıebepten de bahsederler. Bu ae
bebi, o zaman Spada imparatoru mu· 
hafuaya mernur edilmit olan mqhur 
Ror taburuna mensup birinc:i müli
sim Kont Şverin hikaye etmiıtir. Me
sele ıudur: 

Ceneral Gröner, bir gün etrafı tef· 
tit ederken, kendi köfkilnU muhafaza 
için dikilen nöbetçinin yerinde bulun· 
madığmı görmüş ve çok müteesair 
olmuı. Bu hadise, ona, en ıeçme Al
man kıt"ılarmda bile zabıt ve rabtm 
artık bozulduğu kanaatini vermit .. v~ 
bu kanaatle, imparatorun me~kun~ 
müdafaadan vazgeçerek cilmhurıyetçı 
olmuf. 

Mülizim Şverin, bu hadiseyi ıu su
Jretle tamamlamııtır: 

"O giln nöbetçi, bqerf bir ihtiyaç 
sevkiyle bir an yerinden ayrılmıı ve 
ceneral arkaıını döndüğü zaman nö
betçi yerine gelmişti. Bu tuhaf tesa
düf, gOya ceneralin bütün ms.neviya
tıru aaramıt ve bu kadar uman nill· 
bin yaıamıı olmaıına rağmen derhal 
bedbinletmiı imif. 

Bu vak'adan bahıeditimiıin ıebebi. 
mutlakıyete aadık blmıt olan muhar
rirlerin, bunu, her veaile ile ileri ıür
meleridir. Bu hadise, ikinci Giyom 
aııklarmm iddia ettikleri kadar mü
him bir fey midir? Bilikia hiçbir kıy
meti olmıyan bir vak'adır. 

Ceneral Gröner, yukarda aöylediii· 
miz veçhile, Berline yaptığı bir tel· 
kik ıcyahatinden ıonra feragat taraf
tarlarına iltihak etmiştir. 

Gröner, cözleri Kayserin &özlerinin 
içine dikilmit oJarak, tebaasının mu
habbetini kaybettiğini ıöylemesi, hiç 
ıüpheaiz, onun derin ve mubakmıe
dcn 2eçmia kanaatine iatinat edlvor-

du. 
1 İt bu raddeye ıelince, Mareıa 

Hindcnburı. büyük umumi er~nı~ar: 
biye rciıinin imdadına yetıımııtı. 
İkinci Giyom ıatkın, bitkin bir halde 
nunldandı: İhanete uğradım 1 Hinden
burg imparatorun sözlerine ceva.P 
venniyerek ona hitapta d~v~'!' et~ıt 
ve çabuk bir karar v~r?1.esını 1~t.cmıı
ti. Eğer ceneraller ıçınden ban çık· 
maaaydı ve imparatorun davasını 
pek hararetli bir şekil~e müdafaa et: 
meıeydi, :K.yıer, belkı de yelkenlen 
ıuya indirmiı bulunurdu. Ceneral 
Kont Şulenburg, askerde impar~tora 
kartı muhabbet kalmadıtı ıddıasrnı 
reddetti ve 9öyle bağırdı: "Ordu, ul
vi reisine canı ile vücudu ile bağlı~~r. 
O onun arkaaında yürUmeRe, bafgOI• 
te~en ihtilali söndürmek için onun 
emriyle hareket etmeğe hazırdır. Bu
nu da ben tekeffül ediyorum.,, 

ikinci Giyom cencral Şulenburga 
minnettar bir nazarla baktı.. ~~kat 
Hindenburgla Gröner cenera~ın sozl~ 
rine ehemmiyet bile vennedılcr. Gro· 
ner: "- Pek&~! dedi. H.indenburı 
~. _.., .A&l.,; JJ41ve etti ı .,Sır 1 Cephe-
den &ldığımız: bütün haberler, ihtill· 
tin üzerine silahla yürümenin imkan
sızlığını meydana koymuştur . ., 

KaysCT, ısrar etti : 
"- Askerlerin hisleri kumandan

lardan ıorulaun. Ordunun benimle 
beraber olmadığı anlatılırsa ortadan 
çekilmeye hazırım. Bu istediğim ya
pılmadan yerimden kımıldamam ! de· 
di. 

Hükümdann istediği tahkikat yapı
lırken. Spada cereyan eden ahvali iti· 
terek kop kop relen veliaht, bi~ ka· 
aırga gibi ortaya çıktı. Seyahatınde, 

yolu üzerindeki askerler, ~na, .yum
ruk göstermişler, küfretmışlerdı. Bu 
tehditler, gözlerini açmaıına klfi c•· 
lememişti. 

Veliaht, ccneral Şulenburgun, cene
rıl Pleaaınm yardımları ile bf.baıına 
kuvvet veriyor ve acele karar vermek· 
ten aakınmaaını söylüyor . 

Şulenburg, veliahttan ziyade ısraı 
ediyor: "Yemin ederim, diyor, aaker· 
ler lncil okuyorlar; Bolşevik rleatele· 
rine tilkUrUyorlar.,. Ve imparatora 
kendisine sadık kalan son tutanın içi
ne ııfmmasını yalvarıyor: "'Zatı ••· 
haneniz, böyle hareket edene aell· 
met bulur,. diyor. 

Civardaki askeri kumandanların fi· 
kirlerini anlamıya memur edilmiş o
tan miralay Fcy, süratU tetkikatını 
bitirdikten sonra aldığı neticeyi ıöyle 
anlattı: "Otuz kadar bUyük rütbeli 
zabite mürac:aat ettim. Birkaçı bu 
mühim suale c:evap vermekten çekin· 
diler. Yirmi üçü ise ordunun mfi!a~C: 
keden batlca bir 9ey düşünmcdığım 
ve aailer üzerine silah atmaktan, mu
hakkak imtina edeceğini söylediler.,, 

ikinci Giyom, bu rapor üzerim 
sarsılır gibi oldu ve bir an evvel çe
kilmesini iıtiyenleri, kısmen olsun, 
memnun etmiye karar verdi: "'Hü
kümdarlığın nankör bir meslek old~
iunu anlıyabilecek kadar uzun hır 
saltanat ıilrdüın.. Daha fazlasından 
vazgeçiyorum. Yerimde kalmaktaki 
ııranm, varifeme sadakatimdendir.,, 
dedi. Ve yalnız Pruıyı kralı kalmak 
Uzere Almanya imparatorluğunu tcr
kettiğini bildirdi. Sonra s8zUnU ıBy
le nihayetlendirdi: "Bilmenizi istedi
tim bir ıey daha var: Malrı t'lö Bat!, 
bakınız bana nasıl hizmet etti. O. ba
na sormadan ve benim mUaaademl al
madan, benim imparatorluktan ve 
krallıktan feragat ettiğimi bu aabab 
Berlinde illn etti. lıte, benim son baş. 
vekilim bana karıı böyle hareket et· 
ti ... 

Veliaht, Şulenburg ve Plesaın bat 
veki1in ma.ıetine kargı lriifrediler ; son 
ra da imparatorun, hiç olmazsa Prus
ya kralı suretiyle iş batında kalmak 
için buldutu hat teklini memnuniyet
le taıvip ettiler . 

rAnua ..,.1 



========================================T A N=======~============================ 

Ekonomi· - Piyasa - BorSa 
6 

7 - 12 - 935 

/Hikiyeı iki Arkadaş 
~ft'VASA 

-------ı...------------------------Yazan:M:i.Fa 

ı~ :E ~~ ~l~A~~RD11 ===5:=.v.z.~.1.~ 
Yıkanmrş (&üz) 61.20 

Mısır, Bakla, Yulaf Stok- PARA BoRsAsI ~:~;~~1AZ PE2~·NİR 

1 a r 1 ve Fi a t 1 e r i ii~raı;n .:'.~ :::~ :IA s A R p E y·; t R t 

~ç piyasalarda : 20 Fransız Frangı 
20 Liret 

124.- 126,- y 51.-
atsız -.-

Istanbul mıntakasmda mısır piyasa 
sı normaldir. Fiyatlar malın cins ve 
yeı.kınhk bakımına göre 4,25 - 5 kuruş 
arasındadır. Mıntakarun muhtelif mer 
kezlerindeki fiyatlar ise eyrı ayrı ola. 
rak şu suretledir: 
Bandırmada 5 kuruş 
Bozöyükte 5 kuruş 

• 
Izmitte 5 kuruş 
Samsun mıntakasında son hafta 

içinde mısır piyasasında önemli bir 
değişiklik görülmemiştim. 

Fiyatlar: 
Kastamonide 6 kuruş 

san fakat yine 1934 ürününden yüzde 
60 fazla ve son 5 senelik mahsul va
satilerinden yüzde 11,2 eksiktir. 

ltalya piyasa durumunda fazla hara 
ret görülmekle beraber iş vardır ve 
fiyatlar sağlamdır. 

Bakla 
İç piyasalarda : 

lstanbul mıntakasında bakla piyasa 
sı normal bir durumda olmakla bera
ber fiyatlarda geçen haftaya nazaran 
bir mikdar yükseklik görülmüştür. 
Mıntakanın muhtelif yerlerindeki son 
fiyıat durumu şöyledir: 

20 Belçika Franıı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya .$İFn 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altın 

• Mecidiye 
Banknot 

166.- 168.-
165,- 170,-
82.- 84.-
22- 23.5 o 

812.- 815.-
82.- 84.-
93.- 96.-
22.- 24.-
33.- 36.-
22.- 24.-
22.- 24.-
13,- 14.- • 
23.- 25.-
52.- 54.-
32.- 34.-
31.- 32.-

940.- 941.-
52,50 53.-

236.- 237.-

ZEYTfNYACI 
Ekstra 
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

-.--.-
-.-

NEBATİ YAG 
Pamuk ta~fiye 
Su~am tasfiye 
Bezir pişmiıı 

Ekstra 
Ekstra 
1 inci yumu. 
1 inci sert 

UN 

30.-
32,20 
-.-

1100.-

72 lı:. 8,00 
7.50 

BORSA DIŞI 
Çorumda 6,40 kuruş 
Amasyada 5·5,50kuruştur. 

lstanbulda 5,10-5,25 kuruş Çek 1 e r 
Mersin bölgesinde de mısır üzerine 

Önemli muameleler olmamıştır. Piya
sa durgundur. Antalyada fiat 4-4.50 
kuruştur. Ankarada da mJsır fiatları 
4 - 4,70 kuruştur. 

Avrupada mısır istihlakatı az oldu
ğundan gelen mal talebi bol bol kar
şılamıştır. Son hafta içinde yüklenen 
mısır 1 ,035,000 quarters olmuştur. 
Bir evvelki hafta sevkiyatı 989,000 ve 
bir sene evveli ayni tarihte gönderi • 
len mikdar 739,000 quarters idi. 

Liverpoolda görülen stoklar 56,000 
ve Mançisterdekiler 41 ,062 quarters. 
dir. Bir evvelki hafta ayni stoklar sı
ra ile 33,000 ve 49,789 quarterse ba
liğ oluyordu. • 

Vaşington Ziraat Bakanlığı mahsu 
lün 1 lkinciteşrin durumu esası üze
rine yapılan yeni tahminler~ bildir -
miştir. Neşredilen rakamlara göre mı 
sır ürünü 562 milyon kental takdir 
~diliyordu ki bu mikdar geçen ay ya
pılan tahminden 500,000 kental nok-

Piyasaya 
Az Yumurta 
G~liyor 

1\ıfuhtelif yerlere 4330 san
dık yumurta gönderildi 
A1manyada yumurta fiyatlarının 

son günlerde düşmesi üzerinde piyasa 
mızda da bir gerileme göze çarpmış
tır. Esasen piyasaya mal da az gelmek 
tedir. Bununla beraber ihracatımız 
normaldir. Son birkaç gün içinde muh 
telif yerlere 1232 küçük ve 298 büyük 
sandık ki cem'an 4230 sandık yumur
ta ihrıaç edilmiştir. Küçük SjUldıkların 
1132 tanesi Almanyaya ve 100 tanesi 
de Filistine gönderilmiştir. Büyük san 
dıklar Yunanistan ve Çekoslovakyaya 
ihraç edilmiştir. 

Yunanistana 
ihracatımız 

Yunanistana mal gönderen tacirle
rimiz paralarını iki aydanberi alamı
yorlardı. Bunun sebebi Yunanistan 
Bankasının tediyeleri biraz geciktirme 
sidir. Fakat son günlerde bu gecikme 
lerin önü alınmış ve ihracat bedelleri
nin tediyesine başlanmıştır. Bu mü. 
nasebetle Yunanistana muhtelif mad
deler üzerinde ihracatımızın artacağı 
umulmaktadır. Son birkaç gün içinde 
Yunanistana Edirneden 40 dana ihraç 
edilmiştir. 

No. 23 

Polis Nikol 
MORJS LOBLAN 

Nikol büyük bir sükunetle dedi .. ki: 
- Öyle ama, hadise Arsen Lupe

nin pek yaman bir adam olduğunu ~a 
ispat ediyor. Ben "şayanı dikkat hır 
görüş ve anlayış kabiliyeti ile,, hare
ket etmiş olabilirim. Halbuki görü· 
yorsunuz ki, o bizlerden çok ilerde 
bulunuyor. Hem de elinde bizim gibi 
kuvvetli polis vesaiti de olmadan .. 

- Vazgeçmiyorsunuz ya? 
Nikol gülümsedi: 
- Ben bu işi iki haftalık bir mese

le olarak hesaplıyorum. 
Nikol fazla bir şey söylemedi. To

puklarını birleştirdi. İki fi.mirine as. 
kerce setam verdikten sonra, soldan 
geri ederek sert adımlarla uzaklaştı. 
Yemeğini evinde yedi ve sabaha ka

dar mükemmel bir uyku uyudu. C.tze
teler bu hadiseyi, her halde Molcon 
tarafından verildiği anlaşılan, bin 
türlü teferrüat ile hikaye ediyorlardı. 
Gotyenin dediği gibi. efkarı umumiye 
Nikolü çok beğenmişti. Fakat ya Ar-
8Cn Lüpeni. 

Nikolün tahmin ettiği gibi, efkarı 
umumiye hırsızın marifetini doğrusu 
daha çok beğenmişti. 

Hele gazetelerin ince ince alayları .. 

Karacabeyde 4 kuruş 
Çanakkalede 5 kuruş 
Kemalpaşada 4 kuruş 
Ege mıntakasında piyasa durgun

dur, son hafta içinde lzmir borsasın
da muamele olmamı~tır. 

Dış piyasalarda : 
Almanyada bakla üzerine son hafta 

içinde de önemli muameleler olduğu 
bildirilmemiştir. Türk ihracatçılarının 
bugünkü fiyatlara mal satmak isteme
dikleri bildirilmektedir. 

Yulaf 
İç piyasalarda : 

İstanbul mıntakasında son hafta 
içinde yulaf piyasasında biraz canlı
lık görülmüştür. İhracat için fop Mar 
mara iskeleleri dökme mallara 4, ı 25 
ve lstanbulda çuvallı iskele teslimi 
mallara da 4, 7 5 kuruş fiat istenmekte. 
dir. Kemalpaşada hafta içinde fiat 3, 
Bandırmada 3,75 kuruştur. 

Yaş Meyva 
ihracatı 
Arttı 

Muhtelif yerlere 3069 san
dık elma gönderildı 

Yaş meyve ihracatımız art.nakta -
dır. Son birkaç gün içinde muhtelif 
yerlere 3069 sandık elma, 63 çuval 
kestane gönderilmiştir. Elmanın 2500 
sandığı Köstence yolile Almanyaya, 
100 sandığı Hayfaya ve 469 sandığı 
da Yafaya sevkedilmiştir. Kestanenin 
20 çuvalı Hayfaya, 43 çuvalı da Ya
faya sevkedilmiştir. Türk elmaları Al 
ınanyada çok rağbet bulmaktadır. Esa 
sen Almanya en çok elma istihlak ye
ridir. Almanyanın bizden daha fazla 
meyve ve elma çek'cceği umulmakta· 
dır. 

Zeyli nyağı fiatleri 
Boyuna yükseliyor 

Son günlerde zeytinyağı fiyatları • 
nın yeniden yükseldiğini yazmıştık. 

Bunun sebebi isteğin çok ve buna mu 
kabil malın az olmasıdır. Diğer taraf
tan Edremit ve Ayvalıktan son hafta 
içinde Italyaya önemli mikdarda ihra 
cat yapılmıştır. Yemeklik zeytinyağ la 
n 40, ekstra yağlar 59 ve sabunluk
lar da 35 kuruştan muamele görmek
tedir. Zeytin fiyatları da 1 kuruş ka
dar yükselmiştir. 

Nikol başını salladı: 
- Adam sen de, dedi, ben Arsen 

Lüpenin hakkından gelmezsem yuf 
olsun bana ... 

Akşama doğru baron Dotreyin in
tihar ettiği haber alındı. Baron yata
ğına uzanmış, yüzünü duvara çevir
miş ve bir cam parçasıyle şah dama
tını inlemeden, sızlamadan, kanırta 
kanırta kesmişti. 

Bu intihar bir itiraf sayılıyordu. 
Fakat bu itiraf beyaz köşk cinayeti i
le Döjirar sokağı cinayetini sanki ay
dınlatmış oluyor muydu? 

Nikol otomobiline bindi, tekrar or
manın tenha tarafına gitti, sıkı elbi
sesini çıkarttı. Peruli Marko Avisto
nun şık kostümünü giydi ve Kembriç 
oteline girerek, doğru odasına girdi. 

En iyi terzi elinden çıkmış smoki· 
nini giyip, yakasına da bir çiçek iliş
tirdikten sonra. aşağıya, lokantaya 
indi, yemek yedi. 

Prenses Aleksandra meydanlarda 
yoktu. Ne lokantada, ne holde .• 

Ona doğru odasına çıktığı zaman, 
telefon çaldı: 

"Marko Avisto? Ben prenses Alek
sandra Bazilycf. Eğer meşgul değil
seniz ve rahatsız olmazsanız, benim· 
le konuşmağa gelir misiniz? 

- Şimdi mi? 
- Simdi., 

Pari~ üzerine 
Ingiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belıa 

Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovya k 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İ&veç kuronu 

12.06 
619.-

0,79,45.-
9,88,52 
4.70.10 
2,45,47 

64.42.36 
1,17 ,25 

19,20,63 
4.23.75 
1,97,62 
4,21.-
4.51,40 

63,77,55 
34,96.33 

2.73,30 
10.98 

3,12,25 

Esham 
111 Bankası Mij.. 

N. 
"' " H. 
Anadolu '7o 60 

.. '7o 100 
Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti-Nektar 
Tcrkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Değirmencilik 
Şark Merkez Eczanesı 

95,-
9.75 
9.85 

26,30 
42,50 
15.-
23.-
8,30 

14,50 
2.20,-

9,15 
64.-
23.-
8,50 
9.40 
4,20 

Tahvilat 
Rıht:ım Kupon kesik 10.-
Anadola I ve II 43.90 

An•cioıu ~~ Kurıon kesik N.i~ 

istikrazlar 
Türk Borcu I .. .. il 

.. .. III 
İstikrazi dahili 
Er cani 

25.80 
23,90 
24.10 
95.-
95.-

ZAHiRE BORSASI 
İstanbul Tecim ve Zahire Eorsanmda 

dün muamele cören maddeler §unlardır: 

ARPA 
Cinsi 

Ymlik çuvallı 
Ks.P. 

BUGDAY 
Sert 6.30 
Yumuşak 7.-
Ekstra -.-
Çavdar 5.15 

FINDIK 
İç sivri 52.20 
Kabuklu -.-

CEVİZ 
İç -.-
Kabuklu -.-

TİFTiK 

Oilak -.-
YAPAK 

Trakya -.-

YEDiNCi KISIM 

SUÇ ORTAKLARI 

-1-

Nikol ellerini uğuşturdu. 

Miktarı 

"- Mükemmel! dedi, acaba ben
den ne istiyor? Korku içinde kalmş, 
yardıma muhtaç bir vaziyette de, o
nun için mi çağırıyor? Bu, pek muh
temel değil( Daha biz ikinci merhale
deyiz. Elbet üçüncüsüne varacağız. 
Hatta sonunu getirinceye kadar bel
ki bir dördüncü merhaleden geçece
ğiz. Ne ehemmiyeti var? Asıl mesele, 
kadının beni götürmeğe ihtiyaç his· 
setmesidir. Gerisi için de sabrımıı: 
geniştir • ., 
Aynanın önüne geçti, kravatını dü

zeltti ve içini çekti: 
"- Ne yazık 1 dedi, benim gibi alt

mışlık bir adam.. Gerçi gözlerim iyi 
görüyor, göğsüm hala dik duruyor 
ama, altmış sene bu .. ,, 

Başını koridora uzattı, kimseler 
yok. Asansöre baktı. Orada da kim
seler yok. Derhal prensesin kapısına 
yürüdü. Kapı aralık bırakılmıştı. Ni
kol hemen içeri girdi. 

Küçük bi· antişambır, sonra bir bu· 
duar. 

Aleksandra kapının eşiğinde Niko
lü ayakta bekliyordu. Kibar bir ce
miyette bulunuyorlarmış gibi elini 
uzattı. Nikole yer gösterdikten son
ra: 

ÇAY 

Cava 
Çin 
Hindia 

(Kilol'~"m ı.,.aabiledir) 
K~. S. 
260.-

s ey lan 

-.-
285,-
265,-

DEMİR VE ENVAI 
(Kilosram lıHabiledir) 

c amhk, 1ı:ö$ebent 
örtköşe, llma, yuva. D 

Mrhlık, silme 
p otrel 
Si yah çember 

Kı. S. -.--.--.--.--.-y uvarlalı:: (6 mm. ve aııafı -.-
Si 
K 
ç· 

yah saı:" 
arfiçe 
ınko 

(oluklu) 16,-
11,50 
10.50 
27,-

DERİ "İşlenmiş,, 
(Kilosram bHabiledir) 

K ~· 
Sı .. 
M anda 

M ~ 
El van .. 
B eyaz çekme 

Sa htiran 

van El 

Be Yal' .. 

t 
lI 
I 

II 

I ad 
ti .. 
1 • 
ti. 

I ,. 
tI .. 
I .. 

11 .. 

KiTRE 

x,. s. 
120,-
105,-
115,-
100,-

60,-
40.-
50.-
35,-

75,-
55.
so.-
55,-

(.Kilosram bHabHedir) 
Kı. S. 

Fi yor 
yaz Be . • Pi yanto 

Şa rı 
Ga lo 

amurlu ç 

-.-
I 115,-

u 95,-
54,-
45,--.-
20,-

PATATES 

(Kilosram bHabiledir) 

Ka 
Ek 
Ek 

ba 
stra • Ekstra 
stra 

SABUN 

Ke. 1. 
5,50 
4,50 
3,50 

Kıı. S. 

(Kilosram h .. abil.dir) 

Ze ytinyaimdan .. 
Pir i.na yaimdan 

I 
il 

K;ı. S. 
24,50 -.--.-

SADEYAC'i 
(KilosHm hHahiledir) 

Ur fa Taze I .. II 
rdin," Diarbekir ve ayan 

zarum Kars erinmiı taze 
zurum'. Karı erinmemiı taze 

Ma 
Er 
Er 
Vej etalin Yerli 
Tr abzon Taze 

Kt. S. 
360,-
-.-

350,-
360,-

Kı. S. 
8,50 
7,75 
8,50 
7.SO 
9,50 
1,50 

16,50 
12,50 
12,25 
28,-

Kı. S. 
150,-
125,-
125,-
110,-

85,-
45,-
90,-
45.-

11.5,-
75,-
75.-
65,-

Kı. S. -.-
125,
ııo.-
60,-
47,50 
35,
:Z:Z,-

Ka. S. 
67,-
6.--
5,-

Kı. S. 

Kş. S. 
25.50 
23.50 
18,-

Kı. S. 
90,-
85,-
90,-
80,-
65,-
47.-
68,-

- Geldiğinize teşekkür ederim, 
dedi. 

Üzerinde beyaz ipekten dekolte bir 
benuvar v; rdı. Kolları ve omuzları 
çıpJaktı. Prensesin bugün azametli 
davranmak, alakasız görülmek gibi 
halleri yoktu. Bilakis sizi hamlesinde 
odasına alan bir kadının kendisini be· 
ğendirmek gibi tatlı bir dili, dostça 
bir oturuşu vardı. 

Buduar, diğer bütün otellerdeki 
buduarlara benziyordu. Yalnız burası 
prensesin koyduğu kıymetli biblolar
la, iyi ciltlenmiş kitaplarla büsbütün 
güzelleşmiş ve hususileşmitti. Bir 
geridonun üzerinde de gazeteler. 
Kadın dedi ki: 
- Doğrusu çok canım sıkılıyor. 

Sizi çağırdım ama, niçin çağırdım, o
nu da pek iyi bilmiyorum. 

- Ben sıkıntınızı anlıyorum. Siz 
biraz tehlikeli şeyler görmek istiyor
sunuz. Bütün sıkıntı oradan geliyor. 

- Peki, buna bir çare bulamaz mı-
sınız? 

- Bulurun 
- Nasıl? 
Nikol latife yollu dedi ki. 
- Üzerinize dünyanın en müthiş 

tehlikelerini yığar, felaketlerini, fır
tınalarını saldırırım. 

Nikol biraz daha yaklaştı. Daha 
ciddi bir sesle: 

- Fakat buna ihtiyaç var mı? de
di. Ben ne zaman sizi düsünürsem 

Saffet ve Mahir yirmi senedir ar
ka~~ştılar. Dört harp senesi istisna 
edılırse biribirlerinden hemen hemen 
hiç ayrılmamışlardı. Aralarına ölüm 
veya kadın girmedikçe ayrılmıyacak
larını da o kadar iyi biliyorlardı ki 
hastalık ve aşktan başka hiçbir arıza
dan korkmadılar. 

Bu ikisinden biri gelip çattı: Ka
dın 1 Hem ne kadın: Güzel ve zeki. 

Ne Saffet, ne de Mahir, bu iki me
ziyeti nefislerinde tophyabilmiş de
ğillerdi. Saffet uzun boylu, sarı saçla
rı~da hafif ?ir a.ltın ışık dalgalanan, 
daıma neşelı, daıma genç ve güzel, 
fakat saf bir adamdı; Mahir hiç güzel 
değildi, fakat harikulade güzel konu
şan ve konuştuğundan daha güzel dü
şünen, zekası ile meşhur bir adamdı. 

İkisi de Selmada kendilerinde eksik 
olan tarafı sevdiler: Saffet onun ko
nuşuşuna, Mahir gözlerine ve göğsü
ne bayılıyordu. Bir sene evvel dul ve 
serbest kalan Selma, bu yirmi senelik 
iki arkadaşı biribirinden ayıracak hiç 
bir tabiye kullanmadı. İkisine karsı 
da müsavi bir alaka gösterdi. En bU· 
yük silahını kullanmıyacağmı onlara 
hissettirdikten sonra ikisiyle de dost 
oldu. 

Bir gün Mahirle baş ha~ kalmış
tı. İlk defa olarak Selma bu iki er
kekten yalnız bir tanesiyle konuşu
yordu. Ikisi de garip bir sıkıntı duy· 
dular. Mahir cesaret etti: 

- Sizinle bir gün, mesela yarın, 
bir ada gezintisi yapalım mı? 

Selma şu cevabı verdi: 
- Deli misiniz? Saffet ne olacak? 

1 Dl~. 1':~~!SA 1 
HAMBURG BORSASINDA: 

FINDIK 

Giresun Kabuksuz peşin 660, Le
vanten kabuklu peşin 290, Levanten 
kabuksuz peşin 650, Tarragon ka
buklu peşin 280, Napoli kabuklu pe
şin 280 franga satılmıştır. 

BERLİN BORSASINDA: 
YUMURTA 

Po1onya vagonda beheri 50 - 55 Gr. 
9ğ 55 - 60 Gr. 10, 60 • 65 Gr. 10 3/4 
6S ten fazla 11,/2 Feniğe satılını§tır. 

LlVERPOL BORSASINDA: 
BUCDAY 

(Antrepo dışında 100 Libresi (x) 
(vergiler hariç 

Birincikanun teslimi 6 Şilin, Mart 
teslimi 5 Şilin 8.3/4 Peni, Mayıs tes
limi S Şilin 8,3/4 Peni. 

MISIR 
480 Libresi ( x) 
Birincikanun 15 Şilin 6 Peni, İkinci 

kanun ıs Şilin 6 Peni, Mart ıs Şilin 
71/2 Peni. 

PAMUK 
Libresi (x) 
Amerikan Birincikanun 6,47 

Mart 6,44 Peni, Mayıs 6,40 
Peni 

Peni, 

- ki her zaman düşünüyorum -
kendi kendime soruyorum: Bu kadı
nın hayatı devamlı bir tehlike içinde 
geçmiyor mu? 

Kadın hafifçe kızarır gibi oldu: 
- Hayatımın hep tehlike içinde 

geçtiğine nasıl hükmediyorsunuz? 
- Elinizi bana verir misiniz? 
Kadın elini uzattı. Nikol uzun uzun 

avucunda tuttuğu bu güzel elin hat-
larına baktı. En nihayet dedi ki: 

- Düşündüğüm gibi çıktı. Zahiren 
nekadar anlaşılmaz görünseniz, içten 
siz çok anlaşılması kolay bir kadın
sınız. Sizde zaaf ve cüreti bir arada 
görüyorum. Daima tehlike arıyor, 
sonra da himaye edilmek istiyorsu
nuz. Yalnız kalmaktan hoşlanıyorsu
nuz. Fakat bazan da bu yalnızlık sizi 
korkutuyor, ve muhayyilenizin yarat
tığı kabuslardan kurtulmak için, kimi 
olursa olsun yardımınıza çağırmağa 
kalkıyorsunuz. Siz, kendinize hakim 
olmalısınız ve sonra size bu işleri bi
lir birisi lazım. Ve aiz kendinizi aza
metli gösteriyorsunuz ama, bazan da 
boyun iğiyorsunuz. Sizde her şey bi· 
ribirine zıttır.,, 

Nikol kadının elini bıraktı: 
- Aldanmıyorum, değil mi? dedi, 

sizi olduğunuz gibi tarif ettim. 
Aleksandra, uzaktan bile ruhunun 

sırrını öğrenmek ister gibi bakan bu 
keskin bakışlar karşısında başını çe
virin bir sh~ara vaktı. Muhaverevi 

- Saffet benim bir arkadaşım diye 
bir saadetten ebediyyen mahrum mu 
olayım? 

- Ayni sözü o da sizin için bana 
söyliyebilir. 

- Doğru. Fakat tercih hakkı si
zindir. 

Selma çok düşündü ve bu teklifi 
kabul etti. Aralarında gizli münase
bet başlamıştı. 

İki ay kadar Saffete hiçbir şey hi .. 
settirmemeğe muvaffak oldular. 

İki ay sonra, Saffet, ağır bir suret· 
te hastalanmıştı. 

Selma gece gündüz onun yatağının 
başından ayrılmadı. Fakat ne onun 
şefkati, ne de fen, Saffeti en büyük 
felaketten kurtaramamıştı. 

Artık Selma ile Mahir tamamiyle 
yalnız ve serbest kaldılar. Bir dosta 
ihanet etmiş olmıyacaklardı. Sevgili 
ölünün ruhu, bu münasebeti her hal· 
de mazur ve tabii görecekti. 

Fakat Selma, felaketin ertesi günil, 
Mahire dedi ki: 

- Bir daha biribirimizi görmiyece• 
ğiz. 

Mahir şaşırmıştı 
- Demek benden ziyade onu sevi• 

yordun! 
- Hayır! Fakat sana olan aşkımı 

onun varlığı devam ettiriyordu. Seni 
onun arkadaşlığına ihanet ettiğin içni, 
bu fedakarlığın için seviyordum. Saf· 
fetle beraber benim sana olan aşkını 
da öldü. Biraz düşün: Bunun iğrenç 
olduğu kadar da tabii bir his oldu· 
ğunu anlarsın. 

Zahire 
tsorsa~1 ı ılJcı 
Zahire borsasında un satış1arı dilıı 

de hararetli geçmiştir. Ekstra ekstra 
unlar 1100, birinci yumuşaklar 800 -
825, birinci sertler 750- 790 kuruştan 
muamele görmüş ve 990 çuval saul· 
mıştır. Buna mukabil buğday satışları 
dört gündenberi durgun geçmektedir. 
Dün de sert buğdaylar üzerinde yal • 
ruz bir muamele olmuş, 6 kuruş 30 
paradan satılmıştır. Yumuşak buğd~.Y 
lar da 7 ile 6,25 arasında muamele gor 
müştür. Dün yeniden 545 ton buğdaY 
ve 20,500 kilo un gelmiştir. 

Temmuz 6,35 Peni, Sakalaridis Biri~· • 
cikanun 9,45 Peni, Şubat 10,10 Pen~, 
Mayıs 9,86 Peni, Ağustos 9,70 pcnı, 
Upper Birincikanun 7,65 Peni, Şubat 
7 ,65 Peni, Mayı8 7 ,65 Peni, Ternınuı 
7,46 Peni. 

NEVYORK PİYASASINDA: 

Birincikinun 1 ,87 Dolar santiın~ 
Şubat 1,80 Dolar santimi, Mayıs 1 ,6 
Dolar santimi, Temmuz 1,56 dolar 
santimi. 

(x) Bir libre - 453 Gram. -değiştirerek, gazeteleri gösterdi. :N~ 
kolün prensesin dönüp dolaşıp oraY 
varmak istediğini anladı. d r 

- Siz bu bono hikjayesine ne e .. ) 
sınız. k dın\ 

Nikol cevaplarını verirken, a 
nasıl dikkatle tetkik ettiğini anlars; 
nız, fakat hiç belli etmiyerek ceva 
verdi: 

- Karanlık bir hikaye, dedi. a e 
- Evet, çok karanlık bir. hik Y d~ 

Maamafih ortada yeni hadıseler 
var. 

- Yeni hadiseler de mi? .....,tıı 
- Evet, mesela baron Dotr .. , -

ölümü bir itiraftı.r. . . . 11ıretresi 
- Bundan emın mısınız? J... ra· 

kendisine ihanet ettiği ve artık ~çil1 
sını bulmak ümidi kaybolduğu sa· 
kendini öldürdü. Fakat bakalım. 
ba Lcskoyu Öldüren o mu? 

- O halde kim öldürdü? 
- Bir suç ortağı. 
- Nasıl suç ortağı. adatı' 
- Kapıdan kaçan adam. Bu redel1 

Güstav Jerom da olabilir. P~~~re 
kaçan kadının amanı da ola 1 1 

• ıns· 
- Pencereden kaçan kadının a 

nı mı? .. 1 - Evet, yani Arsen Lupen .• 
Kadın bir mülahaza serdetU · i de' 
- Fakat Arsen Lüpcn bir can 

ğildir. Adam öldür~e~.. bUt kil' 
- Kendi selametı ıçın mec 

la bilir. k sı "'r 1 [Ar a 



7.12-935 

Teşkilat Değil Terbiye 
Spor Nizam namelerinde : " Hasmın 
Klübü laşlanı~,, Diye Madde Yoktur 

"Anlamadıiı ıeylercle mUtehaws 
teçinea biri vardır ki buplerde bir 
labah ıuetesinde apor ahltkiyatı 
hakkında editoryallcr yazmaktadır. 
~u yazılann ıonuncuıunun öteden • 
bc.ri söylene .CSytme klite haline gel· 
l?ıı!I sözlerden ibaret olmaıından bat
ka bir karakteriıtiii de Güneı ldü-· 
~iinün tatlanması hadisesinin mes'u· 
lıyetini caya Türk apor tetkilttmm 
f cna idaresi neticesi ıibi ıöıtermeai 
~! bunu dilzeltmek için de itin a~ 
cıukfımete ıeçmeıini temendl etmem
dir. Bu arada: "Mademki bizde tek 
fırka vardır. Spor cereyanı da tek ol
llıahdır,. ıibi .CSsler de vardır. 

Hidise herşeyden önce bir zabıta,bir terbiye işidir ve 
herkesin itiraf ve tasdiki altında çirkin ve bayagıdır 

Ptırüte o)'Mnan oe Pe,t• "'a/lfelitinin 1.1 ~6i 6ci.)'lilı lcrlılı •al•huİN 
· netinlen•n m~ 1ae,,_..L Wr Nlluuı 

Sürüp ıelen bu yuılara cevap ver· 
lrıcye detmesdi. Efer ayni nakarat 
d!diğimiı: &ibi Gilnet ~1.ü~ilne ~
\'üz hldiıui sıraamda ıııtılmeae ıdi. 
~ir kere hiç kimsenin anini iddia e
dtnıiyecef inden tamamen e.mrn o~
raJc diyebiliriz ki, ıpor teıkılitı, hü
ltuınctin ve partinin tam bir kontrolü 
lltında Ye onun malGmat ve muvafa. 
kati olmadan en uf ak bir hareket yap 
Gııyacak tekilde çalıf1111ktachr. Şu 
halde ileri ıilrilldiliil cıöl teflı:ilttın 
dt.,letleıtirilmeıile memleket otori • 
:Itrinin apor berindeki tesiri art· ıelmektedlr. le Pera takımı araımda bir maç yapı-
1Y~Caktır. Bu kalkmmayı meydana ıetiren tacaktı. Haber aldıfımın ıöre, Pera 

la Nızımname i~ıaona ekseri ~~· ·futbolciller arasında sivrilen ve yük· klUbil federe bir klüp olmadığı için 
rca bir kere bıl~ okunmamı' bır. ki- aelea bir sima vardır ki bunu lıtan- bu maçın yapılmasını nizama uyıun 

taptır ve içinde hasmın ldüp bına· bul sporcuları çok iyi hatırlarlar. görmiyen Futbol federasyonu batka
tı tatlanır" diye madde yoktu!. ~- Bu sima: ŞarOfi'dir. Dört bet ıene nmın müdahalui üzerine Trikolor • 
)anın en mükemmel ıpor teıkiıttı tıı- evvel tehrimise plen Şaroıi kendi- Pera maçı oynanmıyacaktır. Bu vazi-
2•nıname?erinde de klilp binaları tat- linl ı8ren ve seyreden &tanbul 1ıpor· yet nrtııında Trikolor muhtemeldir 1~!11namalıchr, \tiye de yuılmu. ÇBn· cutarı berinde bil&ili, hesaplı, akıltı ki, bugün federe otan htanbut ktilp~u bir sabıta, bir terbiy! meselesidir. ve kendisini blç yormadan çıkarabil- terinden birite kartılapcaktır. 
41• halde lı nbamname ıp de delil • dili kolay oyutı tarıile, çok iyi bir 

1 ır. . tesir bıralmuttı. B 1 L O 1 R 1 K L E R 
t :rek spor c~reyanı 11Sriııe ıetınce: Şaroıi, 0 saman Macariıtanm ıenç L..-------------
d kı taraf yanı rekabet olmıyan yer- nailli takımında merkez muıvin oy -

' 
( DÜNY ADAKi MERAKLI HADiSELER 

Hayvanlar Arasında Harp Var! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Son Yılların Habersiz ilanı Harplerini H~kü-
metler Hayvanlardan mı Örnek Alıyorlar 7 .. 

.: apor yapıJmu. A~linızlı4 olur. ı.ordu. On yedi, on ıekiz yqlırın· 7 -12-935 cumartesi yapı· 
beke de, 11H>r Uemınde ayıptır. ~u da, çok eempatllı:,. kumral, ne çok iri lacak maçlar insanlar biribirleriJe harb~derter ka"ır açrk, hücuma ve döğüfe hazrr. ın ~ ~or cereyanı aözUnU ele allf Us- ve n• d-!'!'f Jjr futbolçüydtl. Ara· ve ek•eQr.. döfiltecek iki taraf JMıp laÔıyor. D(iiüıttnJerden biriıi ölecek- "Dağlar arslanı,, t.mini ta'ıyan bu 

~~ ~U:e~ du2!'" ~·ı;::.r.:~e1:.er~llill·h&a~ı ;e.MıiiıtaıiNilibmr~Wi!ı'l"T."W;;~~:r:-n:-n=;n· l--~!!tEHl11n•t~'ltt•••~•*•:.•.!!::=-~~/M"'~ .. :=..~µıı~~~.=~~~ •. ~.:..~. ·:.:::~ ~ 
~ e z ler. Fakat hayvanlar öyle değildir, dan buna benzer binlerce facialar olur görüyorsunuz. Tek başına kendini .,_ . 1 b latıhr ve canlandırılır. Rıfkı. .. il h h d k'k d h h 1 d · nl ·b· b. ·b· 

1 
· 'd d k 

1 
k y 1 11_~ldı kı, o satırları ya.zan ar un- -'?aro•i timdi, kumral saçları biraz gun n er ıaat, er a ı asın a ay· ayvan ar a, ınsa ar gı ı ırı ır crı- mu afaa e ece ve ö ece . a nız 

~ ..... el Galı•·-··au lcbı .... ı-rarlar Y :r Şeref 'ıtadı: Alan gözcüıü Şazi Tez- vanlar, vah•i hayvanlar dög-ü• ve ö- ni öldürürler. Esaıen onları idare c- kendiıı·ıe beraber öıu··me acaba kal! ~trd· "." ~ " ....... ~A karamn•, vücudu biraz daha ,,..mil • kı ı :r 'I' ıs 
ıthinli• z~ aynı apor. te,ıkilat.ının mı·ı. yi;: .. çok -mpatik, bilgı·ıir ve can. Vefa - Eyüp B. ta m arı saat lUm tehlikesine maruzdurlar. Bir ~e- den inıiyaklarıdır. kurd ıürükliyecek? k 1 1 k 1 d O "' •" 13,30 hakem Şazi Tezcan. Güne• - ·k · k k t k 1 f'l. ta- e a em. ça m;ı ımıe er ı. güzel oyunu daha tekemmül etmiı :r yı ıu ıçer en ap anın, ap an ı ın 

11 
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~ndanberı ne mzamn~~ n.e apor bir futbolcüdür. Bqiktaş B. tılnmları saat 15,15 ha- hücumuna uğrar, boğuıurlar ve bu t Bu da bir dev kertenkele. Kertenke ı:~litı ne ~hıılar değişmıttır. .. Şaroıi artık peşte muhtelitlerinde kem ŞaJi Tezcan. mücadelelerin sonu iki taraftan birisi fte iki dev kaplumbağa arasında le cinsinin yegane zehirlilerinden. 
bU ~yte ~dıaelere ve za~ana gor~, ve Macar Milli takımlarmda bazı za- 8 - 12 • 935 Pazar yapılacak maç- için dünya )&Üzünden kaybolmak ıure- bir döğüı. Yakıcı bir ıüneı altında, Döiüttüğü yılan bir çıngıraklı yılan-kıı~er_ın?,e ve. kanaatlerınde değı. manlar merkez muhacim, bası aman- tar: tile biter. saatlerce, hazan ıünterce devam eden dır. Her iki hayvanın zehirleri biri-mdır oy le 

1~? .. . lar da merkez muavin oynamaktadır. Fener ttadı: Alan gözcUsü Kadri İtte size hayvanı.r ıraaında, kinıae- bir dtiğüf. Reıimde kaplumbağalar- birlerine tesir etmez. Bu döğüşten ga· 
b' 'l'Urk ıpor tetkilitı bugunlril &ibı Bu iki mevkiden ban&isinde oynar- Ccıat. Haliç - Sümer A. tak•mtarı aa- den habetaiz, kimbilir ilinde kaç de- dan birisinin aırt üıtü devrilmit oldu- lip çıkacak olan en kuvvetti olacaktır, 
t ır lliıatör tetkilit olmasa da t>,zıla· aa oynaıın bütün takımı sürükleyen at 11 hakem Kadri Celal, Süleymani- fa olan döğilılerden birkaç reıim. ğunu görüyorsunuz. Bu, kaplumbağa ve galip, mağlubu yiyecektir. ,rııııı umdukları ve iatedildcri gi~i bir oyuncu

1

dur. • . ye - Beykoz A. takımları saat 13 ha- 1 için ölüm demektir. Yavaş f9bt a- En sonunda da bütün bunları filını e!lıklı memurla.r tarafınclan ~kı bır Şaroıi'nio bele merkez muavın kem Sabih. Yan hakemleri: izzet A· "Şahane Piton,, yılanı, afzı ardına manarz bir ölüm. Veyi mağluplara. alan Ceymı Rodi. ~ tak bleml ıabl tedvir edılae cam mevkiindeki kudreti o kadar yükıek- saf, Rıfkı. ------------ • 

.J..~yı, ~~~yarma~. ta';lllamıı a- tir ki, bir Avrupa muhteliti teşkil e- Şerefıtadı: Alan gözcüıü Saim Habeşler·ın eı·rı·cı·k Mahrecı· ·. cı· butı• --uartn onune ıeçebilır mı ? dilmek fikri ortaya çıkar çıkmaz, Av- Turgut. Feneryılmaz - Bevterbeyi A. 
t ~olyer yazdıklarını atçııına okur rupanın en salibiyettar futbol münek takımları saat: 11 hakem t. M. Apak 
t 

0
nun botuna ~dene eserini orta- kit ve idarecilerinin aklına merkez Vefa • Eyüp A. takınılan saat 12.45 İtalyan. Habeı harbinin devam et- ı ~ •tumış. Bu spor incilerini dizen muavinlik için hemen Şaroıi'nin is • Hakem Suphi. Yan hakemleri: Tahıin tiği !U ıı1'larda, Franııı Somatnin-

da t .te yazılarını böyle biriıine. okusa mi gelmektedir. Halid Özbaykal. den bahıeden hemen hiç kimıe olma. 1 
1...... 

1

~ndırabitirae o zaman neşretse Trik 1 p Be'1ktaş • Güne• A. takımlan saat; dı. Halbuki Habe,iatanın biricik de-
'"81& olıiuyacak. ••• O or • era maçı 14,30 Hakem Sadi Karsan. Yan ha· miryolu Adia Abebadan kalkarak, 

~--car futbol ii 
•'Gfkıyor mu ? 

ldanbalrm pelı i7i ltımtlıfı Şa. 
ro,i 6iiliin tcılınnı ftiriilıliiyor 

ltl'i!lt. aralık. Orta Avrupa memleket• 
"- "de olduiu ıibi, Macamtanda 
' ~tboı tezelsüle utrar cibi olmut
UL ·•Irat M>D zamanlarda kalkınma 
ııetıeri belirmeğe batladı. 
~ Ut llimet, bir müddet evvel orta
'-.~~ kupası için yapılan ltaly• • 
~~ maçının neticesi idi. 

~~rlikle. biten bu maç İtalya 
fııtbo la.rında oynanmıı ve İtalya 
'1.tbo 1~. kendi toprağmda, Macar 

Bugün Romaftya Trikolor takımi-· kemleri: Feridun Kılıç, Talit Özışık. Fransız Somaliıi sahilindeki Cibutiye 
varır. Bu noktadan Franıız Somalisi
nin Habetiıtan için büyük bir ehem
miyeti vardır. 

BEL;.EOIY E 

Eski ceza zabıt 
Varakeları 

Belediye müniru zamana uf ramıt o
lan ceza zabıt varakalarını. tetkik et
tirmekte idi. Şimdiye kadar yapılan 
incelemelerden bası belediye me
murlarının ceza verilmeıi ~un gel
miyen kimselere ceza yud.ıkları veya 
verilen cezalarda isabet etmedikleri 
yahut ta zabıt varakalarmın alika
darlara tebliğini müruru samana uğ· 
rattıkları anlatılmııtır. 

AOL iYE. 

Yalan yere yeminin cezası 
Emirginda Kara Mehmet adında 

birisi Makbuleden iki yüz lira borç al
mıf. Makbule parayı alamadığından 
Yeniköy ıulh mahltemeaine müracaat 
etrnif, Kara Mehmet, mahkemede ye· 
min etmittir. Makbule bunun üzerine 
üçüncü cezayı müracaat etmiş, bura
da yapılan muhakemede Kara Meh
medin yalan yere yemin ettifi anla
tıldığından altı ay hapıine karar ve
ri lınittir. 

Sathi meaahaaı 23,000 kilometreyi 
ıeçmemekle beraber, Cibuti, prk Af
rikaaının en mühim limanıdır. Lima
na bu imtiyazı bahıeden kuvvet de 
Adiı Abeba demiryoludur. Çünkü zen 
gin Habetiıtan bütün ihracatını bura
den yapar ve koakoca imparatorluğun 
erzak amban da Cibutide bulunmak
tadır. 

iklim temiz olduğu için sari hasta
lık yoktur •. 86,000 yerli nüfuıundan 
batkı, S40 Avrupalı vardır, bunların 
320 ıi Franıızdır. Memleket dahilinde 
su olmadığı için ne ziri.at yapılabil
mekte, ne de hayvan yetittirilebilmek
tedir. 

l lUnün hakkından gelememitti. 
~Utıu bir tarafa bırakarak ikinci a
ft,,. tt geçelim. Franaada futbol, pro 
~~nelliiin kabulünden aonra, ea • 
"ır...:-· Jöre, çok ilerle.mittir. Bunu 
ltiQ~ için, profeayonelliiin bbu
~ ıı IOltra Fransa talumlanıım 
lldı~tlerinin Ye millf takmılarmın 
Sil'lııııtt!' Dedceleri ctizönUnden p • 
tt~.__lılff ıelir. Nitekim Patis mub 
~ ~~~~ fevkaltde sUzel bit o
~ -~llUft Parla pseteleriııin if. 

Dün belediye ıubelerine birer ta
mim &önderilmit. belediye memurla
rının nbıtları uıulüne &öre tutmala
rı, akıi takdirde kendilerinin •iddet· 
le cezalandırılacakları bildirilmittir. 

* Baha ve Muzaffer adlarında iki 
kiti. bir adamı memuriyete• koyacak· 
larını söyliyerek yüz lira dolandır
mıtlardır. lkiıi de yakalanarak müd
deiuınumiliğe verilmiştir. Hele orman, Franarz Somaliıinde 

bir hayalden ibarettir. talrua Ubale 
dağlarında birkaç ormancık vardır. 
Demir; potas damarları bulunmuıtur. 
Fakat onların itletilmeai ileriye bı
rakılauıtır. Yalnız timdiye kadar 
memlihalar, deri u.nayü, incili iıtirid 
ye avı mahalli kazancı temin etmek
tedir. 

Cibati cİNnnJa lrulübeleri önüncle yerliler. 

Jb... • au yanlarma vnlle oJmuttu. 
~ -:1!_,oldufu balde, daha bir~ 
leJitliıj .. ..., Pqte mulıteliti Puis mub 
N ba herQ de Pariate 5 • ı &ibi çok 
>ıııaeuı. r farkla yendi. Bu Pariı o
~ ft11a flftııı ber nmınkJ oyunlann
"ttıee °"1amaamdan dOimuı bir 
~rra deffldir. Tam tenine Macar 
~ rra .büyük bir kudret ıa.ter
ttt,~eıı ıleri gelmittir. Fransız ıa· 
>lit.eıt 111Uttehit olarak Macarların 
~lttedı:.1UnUtıdan aitayiıle bahaet· 

lu ha er. 
~~de, llllqılıyor ki, bir aralık 

ı..tboı:t.~ &ibi ıörünen Ma
hir lı:allmıma ortava 

• Koca Muıtafa Pap medreıeıinin 
tarihi kıymeti haiz olduiu anlqıl
mış, tamiri 3 bin liraya ihale edilmit· 
tir. 

* T.ramvayların ön sahanlrklarmda 
sivillerin bulunmau ve tramvay ka
prlarmm açık tutulması yualr edil. 
mitti. Son samanlarda vatman w bi· 
letçilerin bu emre tanyımfle riayet et. 
medfkleri anlqılmıt. dün ubütan 
itibuetı yeniden zabıta kontrolu bq
lamqtır. 

Bir yerde 60, bir yerele 
30 kul'Uf 

Şehrin bası aemtlerinde 60 hattl 
65 kuruta kadar utılan taban helva
larının, diier bir kıaıında 30, 35 kuru
ta kadar verilditi belediynıln llua
rı dikbtlnf celbetatif, tetkikata bat
lanılnuatır. 

*İsmail admda biriıi liatikçi dük
kanından lAatik çalmıı. Sultanahmet 
birinci ıulh ceza mahkemeıine veril
mittir. İsmail yirmi gün hapıe mah
kum olmu,tur. 

Yine Sultanahınet birinci ıulh ce
za mahkemeıinde Yenicamide Ah
medin dükkinından kundura çatan 
Haşiınin muhakemesine balnlmııtır. 
Hatim haklnnda bir ay bet gün hapis 
cezaaı verilmi9tir. 

Halkall, Kırkçeşme 
Suları 
Sa§ll§a Zararll 
Sıhhat Ditelttl>rtüfü, İstanbul ıu

larını muayene ettirmit ve halk tara
fından içilm Halkalı ve lrırkçeşme 
sularının sağlığa zararlı olduğu tonu 
cuna varnu,tr. 

Alakadarlar, bu '1llann lçi1memesL 
Din temini için tedbirler alacaklardır. 

Şimdiye kadar ancak aahil tıarafla
nnda kalmıı olan otomobil f09Cleri, 
yavaı ya•at memleket dahiline aokul
maktadır. Fransız Somaliıinde çefit 
maden suları olclutu için, ve bareda 
Afrika man.ıarumm bütün ihtipmı 
göıe çarpbiı için, Franaıslar bura
ya seyyah celbetmek çarelerini arq
tırmaktadır. 

Haf>qiatanrn mqbur tek demiryo
luııda Cibutiden Adia Abebaya kadar 
otuz altı saatte clderler. 
Hıbetiitanm denise mahreci olmalı: 

itibariyle Cibutinm ticari hareketi 
1934 te •talı yubtı 1tıfl1a9'i ihracat •e ithaltt olarak 24S milyon franp 
bulauqtur. allldiye ._ itMI .. 

dilmektedir, kuru meyveden ftlenmiş 
madeni eşyaya kadar .. Transit memle
keti oldufu için celen eıyarun büyük 
bir kısmı Habefiıtana gider. İhracatı 
iıe, Habefiatandan gelen kahve ve 
ham deriden ibarettir. 

Arabistan da kahve denklerini bat-

ka memleketlere göndermek için Ci
buti limanından iıtifadc etmektedir. 
Kahve Habe,iıtanda yeni yeti,tirilme. 
ğe ba•lanmakla beraber, birkaç sene 
içinde birdenbire ceniş bir inki..-f 
peyda etmiftir. Şimdiki haline naza
ran, Habqiıtanda kahvt ziraatinin 
büyük bir iıtikbali v-ardır. Cibutid•n 
1934 te transit ıeçen Habeş kahv"i 
66,736,000 frank tutmu,tur. Bu mik
tar bir aene evveline nazaran on mil 
yon faaladır. 

Bandan sonra hım deri gelir. Ge
ne Habetiıtandan gelen bu ham deri
lerde geçen yıl 30,364.000 frank tut
muştur. Bundan sonra gelen ihraç 
maddeıi .tuzdur. Bu da senede 5 mil· 
yon temin etmektedir. 

Hulasa, Cibuti Habeıfstanın iktısa· 
di mahreci olmak itibarile. valnıs 
Franaız Somalilinin delil, bütiln 
Şark Afr:ilsMınm • ....... Wr limanı 
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italva - Habes Hidiselerine Bakıslar 

Yukarıdaki resimlerde İtalyan - Habeş harbine ait muhtelif ı larda yürüyen İtalyan askerleri - Ortada nakliye servisinde [ yapıyorlar-Aşağıda ltafyanlar bir kasabaya gi"rerlerken Habet
manzaralar görüyorsunuz: Şimal cephesinde açılan yol - kullanılan bir tayyare - Sağda İtalyanlar kamyonlarla sevkiyat ler beyaz bayrak çekiyorlar - Sağda İtalyan tankları ilerliyor. 

amrwww 
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En koyu Kralcı 
Krah tehdit ediyor 

(Atinada çıkan O Tipos l'Snte. 
ainin batınuharriri, kralın ilan etti. 
ği genit af Üzerine ''Köprü,, ıer • 
levhaıile tiddetli bir makale neı • 
retmitlir. Makale ıudur:] 

- O Tipon'tan -
Gördünüz mü? Genoyu hop çıkar

rnak istiyen kurnaz Korentli (*] nin 
bir bildiği varmış. Hoş, bu kurnaz 
Korentlinin dünyada bildiği hiçbir 
şey yoktur ya! Bu adam inkılabı is
temez, neden? Çünkü bütün hayatın
da muayyen bir şey istemeği becere
memiştir de ondan. Genoyu istemez, 
niçin? Çünkü bütün arzusu, emeli hiç 
bir vakit bir şey yapılmasını isteme
mektir de onun için. 

Fakat, biz de barışçı olarak gelece
ğini bi1se idik acaba kralı istemez mi 
idik? Yoksa bize isnat etmek istedik
leri gibi kralı yalnız bir partinin kralı 
olarak mı getırmek istiyorduk? Bila
tereddüt hayır! Kralın bizim emri
mizle oturup kalkacak üniformalı bir 
adam olarak gelmesini istemek yap
tığımız bu kadar savaşlara değmez ve 
ayni zamanda kralcılık mefkuresine 
de zıt olurdu, 

Hayır. Biz taçlı bir parti uşağı is
temedik. Milletteki ayrılığın asırlarca 
gitmesini de istemiyoruz. Şu halde; 
neden memnun değiliz? Geldiğinin 
daha altıncı günü Venizelistlerin de 
kralı alkıc:lamağa başlamalarına ne
den · sevinmiyoruz? Neden düne ka
dıır kralın aleyhine savurmadık ifti
ralar, namussuzluklar, ve en kötü ya
lan isnatlarda bulunan gazetelerin 
~imdi lehinde yazı yazmalarını hem 
kralın, hem de bizim zaferimiz say
mıyoruz? Ve nasıl oluyor da kralın 
uçurumu doldurmak için yaptığı bü
yük köprüyü görüp te hepimiz btş 
toprak taşıyarak bu köprünün yapıl
masına yardım etmiyor dıt onu yalnız 
bırakıyor ve hatta onu çalışmasından 
menetmek istiyoruz? 

Sövliyelim: 
Çünkü, şimdi geniş bir umumi af 

isteniliyor. Kıyamlar, haydutluklar 
•yesinde çavuşluktan miralaylığa çı-

yankesicilerin hapishanelerden çıka
rılmaları isteniliyor. Memleketin nor
mal hayta kavuşması için bunların 
serbest bırakılmalarına neden lüzunı 
vardır? 

Biz bu gibilerin tekrar devlet işle
rine karışmalarını milletin istirahatini 
bombalamak gibi görüyoruz. 

Milletin en tehlikeli düşmanı libe
rallerin lideri olan serseri Venizelos
tur. Bu adamın affe uğraması Yuna
nistan için yeni faciaların ba§langıcı 
olacaktır. Bunun için kimsenin şüp
hesi yoktur. Binaenaleyh bu adamın 
ve buna benziyen bazılarının memle
ketin selameti namına mutlaka Yu
\:tn topraklan hududundan dışarda 
l ' 1 maları lazımdır. 

Daima isyanları, fesatları çıkaran 
bu adam Yunanistanın en büyük talih 
sizliği eseri olarak hala yaşamaktadır. 

Biz onun ne a1cak, neka-
dar garazkar bir intikamcı ol
duğunu biliyoruz. Buna karşı ya
pılıp ta maatteessüf muvaffak olamı· 
yan Paris ve Kifisriya suikastlerin
den sonra kendisine tecavüz edenleri 
kahretmek için nasıl uğraştığını he
pimiz biliyoruz. Bu şevtan soyundan 
gelme adamın yapacağı fedaları na
sıl oluyor da tasavvur edemiyoruz? 
Eğer af yarın onu bu memleketin 

başına getirirse o insan eti yiyecek ve 
insanların derilerini yüzecektir. 
Eğer yarın. bu casus yine yükselir, 

yine memleketin bas•na getirilirse ya
zıklar olsun bütün Yunanlıların kra
lına! O zaman ikinci Jorj ya Venize
losun aleti olacaktır. vahut Yunaniı
tanrlan tekrar kaçacaktır 

Yalnız iki 
kuvvet tanıyorlar 

''Petit.Parl..•n" elen: 
Geceleri, bir balı üzerine konulmu§ 

oyunoatı andırır kurşuni renktf bir 
kalede yatıyorum. Gündüzleri, çabuk 
değişen, bir oraya bir buraya temayül 
eden fakat sert Aussa sultanının hu
dudu boyunca dolaşıyorum. 

Sertti. Çünkü uyuduğum oda Meh
met Yahya'ya ve adamlarına karşı 
gitmiş, sonra da feci surette ölmüş 
olan Vali Bernard'm çalışma odası 
idi. 

adamlarını Habeşlerin mi veya İtal
yanların mı üzerine saldıracağını bil
miyordu. Alelekser oturduğu bir Ade
leh - Gibo'dur. Burası Uaş nehrinin 
membaındadır ve Habeş imparatoru
nun otoritesi altındadır. Fakat şim
di bulunduğu yer Fursi'dir ki, bura
da bulunuşu da Habeş Hükumeti ile 
temasını temin etmektedir ve bu, 
onun imparatora aadakatine bir delil
dir. 

Demek, yann veya daha bir müd
det sonra harbin en mühim hadisele
rinden biri Abe gölünün birkaç adım 
ötesinde, burada pathyacaktır. Eğer 
Yahya Fursi'den uzakkışacak olursa, 
imparator tebaasından olan bu sulta
nın isyan ettiğini anhyacaktır ve Aus
sa hem ltalyan orduları için bir am
bar, hem d~ ~eneral B~doglio ile Ge
neral Grazıanı arasında bir muvasala 
hattı olacaktır ve Habeşistan nakli
yatını yalnız Su~an ile yapabilecek
tir. 

Burada hergün gördüklerim ve el
de ettiğim malumat hiç te ihmale 
değmez. Burada, eğer tabir caizse, 
öyle bir halk var ki, istikbalde Ha
beş • İtalya ihtilafında mühim bir rol 
oynıyacaktır. Bu hcrlkın arasında 
A vissamara denilen bir kabile var. 
Ekseriyeti Mehmet Yahyanın tebaa
sıdır. Aradaki hududa rağmen Yahva 
onları idare eder. Bu kabile, öteki İ>a 
nakil'ler ve bütün Somalililer gibi be
devidirler ve haritalann üzerinde hu
dutları gösteren noktalı çizgiler onla
ra vız gelir. Bunların köyleri. hatta 
evleri, tencereleri bile yoktur. Sadf'ce 
ellerinde bir tüfek, bellerinde bir 
hançer ve içlerinde su ile bir mikt>ar 
yiyecek alacak iki tulum. sırtlannda 
beyaz bir gömlek öylece gider dumr
lar. 

Bu adamlara sorunuz. İtalyan ta
raftarı mıdırlar, Habe§ taraftarı mı? 
Size cevap veremezler. Bu adamlar 
iki kuvvet tanırlar. Birisi frenkler, bi
risi s 'ultan Yahya. Bazan sultanın 
adamlan gelip sürülerini alırlar. O 
zaman frenklere müracaat ederler. 
Frenkler bir müfreze ve mitralyözler
le takibe çıkarlar, sürüleri kurtarırlar. 
Eğer mitralyözlere bir bozukluk olur
sa, felakettir ve Vali Bernard işte 
bövle bir felakete kurban gitmiştir. 

lıte istikbalde ltalyanlara veya 

Habeşlere karşı çarpışacak adamlar 
bunlardır. Böyle komşularla, Fransa
nın, böyle bir zamanda kendi arazisin
de sulbü temin etmek Ye hudutlarını 
korumak vazifesi çok aşikardır. Esa
sen Fransız Somalisine 1.500 kişilik 
zenci kuvveti gönderilmesinin sebebi 
de budur. Bu kuvvetin amirleri beyaz 
zabitler ve küçük zabitlerdir. Bu 
kuvvetin modern ve kuvvetli vasıta
ları vardır. Hemen her köşeye bilhas
sa son haftalarda, hudut boyunca ve 
Cibutiden dahile giden müphem yol 
üzerinde karakollar yapılmıştır. Ay
rıca yollar da yaptırılmaktadır. Öyle 
ki. artık bu hudutlar içinde büyük 
yağmacılık hareketleri bile olsa, der
hal telsizle haberdar edilecek kuvvet
ler, mitralyözlü otomobiller ve tayya
relerle tenkil edilebilecektir. 

Nakil vasıtası ile medeniyet ayni 
şey demektir. Emniyet temin edildik
ten sonra, yarın artık bedevileri bi
rer yere yerleştirebiliriz. lrva ameli
yeleri de çö11erde serapları kaldırır. 

Çingene Kralhğı i~in 
Kanh ~arpışma 

"Paria.Soir" elan: 

Çingene krallığı tacı için, Varşova
nın 50 kilometre ilerisindeki Bielsk 
şehrinde bu taca namzet iki taraf 
arasında kanlı bir çarpışma olmuştur. 

lki kral namzedi, peşlerinde bine 
yakın tıaraftarları olduğu halde şeh
rin meydanında çarpışmışlardır. 
Namzetlerden meşhur Kivieç haber 
vermeden diğer namzet Prens Jan 
üzerine tabanca ile ateş etmiş ve 
prens ölmüştür. O zaman, iki ordu bi. 
ribirine saldrrmış ve müthiş bir ateş 
açılmıştır. 

Mahalli polis kavganın önüne ge
çememiş, Varşovadan yardım istemiş
lerdir. Varşovadan tank ve müfreze
leı gönderilmiş ve bütün manasile bir 
hücumdan sonra iki taraf dağıtılmış
trı. 

Fakat çingene karıkırı, fevkalade 
kızışmış olduklarından bu sefer poli
sin üzerine saldırmışlardır. Güç bela 
bunların ellerinden silahları alınmış 
ve mesele yatııtırılmııtır. 

Evli Bir Kadının Sevgisi 
lzmirden Jale Hasan imzasile: 

"Koc:amla ••Viferek evlenmeelik. 
Fakat aramızda evlili}ı hu~urunu 
bozac:ak hiçbir hadise olmadı. Ko. 
cam la~iletli ve evine elüfkün bir 
adamdır. Fakat ben? .. Mara~i de. 
nebilec:ek kadar l.anaa ve afk için 
yuirulmuf bir kaelrnım. Bef yıl ön. 
ce ümit etmediğim bir hadise, um. 
maelığım bir yerele bir ıı•nci be. 
nim hayatıma aoktu. 

Seviftik. Kocama olan •vırim 
ele azalmamıftı. O bekardı. Evli ve 
çocuklu bir kadınla aevifmekten 
çektiği azabı her zaman aöylüyor 
ile benden ayrılamıyac:aiını tekrar 
ediyorelu. Hiç ummaelıiım bir gün 
inkiaara uiradım. O evlenmİfti. 
Bünyem bu darbeye tahammül eele. 
meeli. Haatalanelım. Şimdi yatı. 
yorum. Zavallı kocam ve ailem 
telÔf içinde. Ah, naaıl kurtulayım? 
Bu kadar zaman bana hiç belli et. 
meden rol oynıyan, akaamadan rol. 
oyniyan bu çocuğu naaıl unuta • 
:yım? Erkekler bu kaelar eluygauuz 
ve riyakar mıelırlar?" 

Sizi, sizin onu sevdiğinizden fazla 
sevdiğine inandığınız bir adamın bir 
gün ansızın evlenivermesini unuttu
ğuna detlil saymayın. Yazdığınız gibi 
evli bir kadınla sevişmek bir adımda 
bir an saadet, fakat birçok günler ve 
geceler felaket verir. Sizi, kocanızı, 
çocuğunuzu düşünerek daimi bir ıatı
rap içinde yaşamış, sizinle buluştuğu 
zaman1ar bu ıstırabı unutur gibi ot
muş; fakat kim bilir ne uzun günler 
ve geceler vicdanile mücadele etmiş. 
En sonunda yine sizi severek ve si
zi düşünerek başkasına bağlanmıştır. 
Çünkü sizinıle sevişmekte saadet yolu 
yoktu. Ayrılsanız ve onunla evlenmış 
olsaydınız bile yoktu. Yakında siz tie 
onu unutacak ve hem vücudunuzu, 
hem gönlünüzü saran hastalıkt<an 
kurtulacaksınız. B:.tnlardan sızı 
kurtaracak ilaçlar: Kocanız, çocuğu
nuz ve zamandır. 

Ailem razı olmazsa 
Kızıl topraktan Ayşe imzasile: 
"Bir buçuk yıl ·nberi bir pnÇ• 

le aevifiyoruz. Biribirimi~ fidd•~· 
le sevdik. Bu aevıri onun latan,,oı
dan çok uzaklara gitmeaine rol• 
men ayni fİ. • ~ ?tle elc;>am eeliyor• 
Fakat beni ailemden birkaç ke_,..lı 
iateeliii halele vermediler. O Wı • 
balini temin etmİftir. Eier ail•"' 
vermemekte ıırar eelerae ne yapa-
yım ?" . 

Bu israrlarının sebebini öğreninıı. 
Sebeplerde haklı bir iddia wrsa b\I 
iddiayı tahkika çalıJınız. Eğer haksıı 
olduklarını anlarsanız ve kendi tıaııı· 
nıza harekete kanunun müsait olduğ~~ 
yaşta iseniz gönlünüzün gösterdi?1 

yola gidiniz. Faıkat dikkat ••. I1erde btr 
gün ananız babanız: "Biz sana d~~f.; 
dik mi idi? Şimdi ne halin varsa gor 
demesinler. 

• 
iki genç arasında 

Kalamıştan Kayacan yazıyor : &ir 
"Dört ay evvel 6ir çayda ol 

ıı•nç ile tanııtım. Seoiftilı, f olı 

lrt 6cıld
fimcli o 6enden çolı """' b'! ı•"'" 

B . 1 h-•lıa ır nayor. ır ay e1111e ...,. b taJııtl· 
ci tanıyaralı •evme "• "! ,..,,,.. 
Halbuki ötekini ele ••11•.Y0

1
.,.ç .. 

lkiai ele hayatını lıa""'n.mlf ed•pi. 
lerelir. Bana ne tavaıye 
•• 7" 

aınrz. . jrnJı:ifl 
İkisini birden sevrnenıze if· 

yok. Demek ki ötekini de sevm~et 
yalnız sempati duymuşsunuz. efil" 
ikinciyi sevmeğe beşladınızaa 0 1 

pati kendiliğinden kayıholur. 
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C. 1. D. A. L. C. 
Altın Madalya Mükafatını 

Ekmeği.niz ,, Filmine 
" Gündelik 
Verdi 

C. i. D. A. L. C. Nedir ? " Gündelik 
Ekmeğ i niz ,, Nasıl Bir Filmdir? 

C. J. D. A. L. C, "Sinema vasrta
•ile edebi ve artistik yayım komitesi., 
demektir ve fransızca dilindeki ifade-
ıinin ilk harfleridir. • 

Bu komite bundan be§ sene kadar 
evvel Uluslar Kurumuna bağlı olarak, 
Romanyanın o zamanki Uluslar Kuru
mu murahhası Matmazel Elen Vaka
:reıko tarafından kurulmuıtur. Dünya 
devletlerinden Ellisi komitede a?.adır. 
1'ürkiyeyi komitede Faris Elçimiz Mü 
nir, Londra elçimiz Fethi ve İstanbul 
ıaylavı Halil Etem temsil etmektedir. 

Komitenin maksadı ulusların fikir 
faaliyetlerini ve yaradılışlarını biribir
lerine, arsıulusal mahfellere de muhte
lif ulusların ekonomik ve kendilerine 
has zenginliklerini tanıtmaktır. Komi
te bu maksada ermek için alet olarak 
•inemayı kullanacaktır. 

Komite Uluslar Kurumu zihniyetile 
Çalıgarak, ulusları biribirlerine yaklaş
tıracak şekilde yapılmış ekonomik, ta
tihi, öğretici, edebi her filme her yıl 
bir mükafat verir ve o filmin bütün 
!rıemleketlerde gösterilmelerini temi· 
ile çalışır. 

Bu komite, bir kelime ile, beşeri i
deallere uygun ve insanları biribirine 
~vdirecek filmleri korur, onları mü· 
klfatlandırır, böylece, hususi şirket
lerin yalnız para kazanmak gayesile 
)>:ıı~tıklan ve insanın belden yukarı kı
'1rrılanna hitap etmiyen filmlerden 
Cayri filmlere karşı Uluslar kurumu -

T abiatle olan rltücadeled e "in. 

acın" '11alip 11elmiıti Lle artık neı

eye hak lan uardı 

nun manevi yardımını temin eder. 
İşte bu komite bu sene altın ma

dalya mükafatını, yukarda anlattığı
mız şartlara uygun olan "KingVidor,, 
un " Gündelik ekmeğimiz,, fih•ıine 
vermiştir. 

Gündelik Ekmeğimiz nasıl 
bir filmdir? 

"King Vidor.,u hepiniz tanırsınız. 
"Beyaz gölgeler,, filminin yaratıcısı 
olan bu kıymetli rejisör, bütün nik • 
hinliğini ve kabiliyetini koyarak bir 
senaryo hazırlamış, senaryoyu Holi • 
vutun bü!ün şirketlerine götürmüş -
tü. Fakat hepsi de bu senaryoyu red
detmişlerdi. Çünkü, senaryoda baldır, 
bııcak, salon, cazbant, garip ve uzak 
memleketler nebatları gibi görünmez 
bir musikinin tesirile açılıp kapanan 
baletler yoktu, insanları kahkahadan 
bayıltacak bir mevzu değildi, Eserde, 
biribirlerinin yüzlerine pasta veya ta
baklar atan soytarılar oynamıyacaktı, 
May V estin fıkırdayışları, yıldızların 
göz süzmeleri olamazdı. Boğuk sesli, 
insanı şehvetten titreten şarkılar söy
lemek imkanı yaratılamazdı. 

King Vidor bütün stüdyo kapıla -

rının yüzüne kapandığını görünce kı
rılmadı. Bilakis azmi iki misli arttı ve 
evine dönerek, uzun yıllar bir yana 
biriktirebildiği parasının hesabını gör 
dil. Ne yacık ki bu para ile film yap
mak kabil değildi, olsa olsa, ancak 
film ve stüdyo masraflarına karşı ge
lebilirdi, artistlerin parasını ödemeğe 
yetişmezdi. 

Birdenbire King Vidorun aklına bir 
şey geldi. Yaptığı senaryoda, eserin 
kahramanı, elinde bulunan bir çiftli
ği işletmek için bütün işsizleri gelip 
çalışmağa ve elde edilecek mahsule 
ortak olmağa davet etmişti ve bu su
retle muvaffak olmuştu. King Vidor 
da, yarattığı kahraman gibi yaptı ve 
ne kadar sinema işsizi varsa yardımı
na çağırdı, geldiler, filmi yaptılar ve 
muvaffak oldular. 

Bütün film şirketlerinin çevirmek 
istemedikleri film yapılıp bitti. Bir 
küçük sinemada gösterilmeğe başlan
dı. Bir hafta geçmeden bütün Ameri
ka gazeteleri bu filmden bahsettiler, 
ve (Gündelik ekmeğimiz) filmi sine -
ma tarihinde nadir kaydedilen bir mu
vaffakıyet kazandı. Ayni zamanda 
servet te. 

Nihayet bu film, yukarda anlattığı
mız C. 1. D, A, L, C, nin . dikkatini 
çekti. Onun altın madalyasını aldı. 

(Gündelik ekmeğimiz,, insanların 
tabiatle, çorak toprakla mlicadelesini 
ve nihayet insanın azim ve irade ile 
galebesini gösterir. 

• 
Meri ile Jon binlercesine tesadüf e-

dilen, hayatın yoksulluğu ile döğüşen 
bir çifttir. Merinin amcasının metelik 
getirmiyen, üstelik te ipotek edilmiş 
bir çiftliği var. Bu çiftliği onlara he
diye eder ve genç çift oraya gider. 
Fakat J on toprak işinden anlamamak
tadır. Bir tesadüf, ona İsveçli eski ve 
müflis bir çiftçiyi tanıştırır, onu or
tak alır. Lakin Amerikanın bu hücra 
köşesindeki çiftliğe daha çok adam 
lazımdır. Jon ne kadar işsiz varsa 
mahsule ortak olmak şartile çalışma
ğa davet. eder, çiftlik dolar, çalışma
ğa başlarlar. Bu arada da çiftlik ipo
tek sahibi tarafından haciz edilir, sa
tılığa çıkarılır. 

Fakat kanuni bir dalavere ile 1,85 
dolara satın alınır. Bu dalavere şöy
ledir: Kanunen iki kişi müzay.edeye 
girerse, müzayede yapılır ve en çok 
artıranın üzerinde kalır. Halbuki hiç
bir alıcı bu uzak ve çorak toprağı al
mak için gelmemiştir. Çiftlikte çalı
şanlardan biri 1, 7 5 dolar ile müza ye
deyi açar, birisi 10 santim artırarak 
satın alır. 

İkinci f diket parasızlık ıcklinde 

Marlen Ditrih En Nihayet 
Bir Mülakat Verdi 

Rejisörü ile Bize Şu Galiba Gene Eski 
Yakınlarda Yeni Şaheserler 

Sinemanın en cazip yıldızların -
dan Marlen Ditrih, nilıayet bir ga
zeteciye mülakat vermiş .• 

Bu bahtiyar 1:n:zet~ci J.merikalı. 
dır ue i:;mi "Şet Grin,, dir. 

ilk defo verilen bir mülakatın 
ayrı değeri varclır. Kaldı ki, bu mü 
itikatta Marlen çok ent,rt;ssan fey. 
ler de söylüyor. Mülakatı alıyoruz: 

Marlen Ditrih ile acaip şekilde dö
şenmiş kabul salonunda karşı karşı
yayız. İpek pijamaları kadar beyaz 
ve belki de onlar kadar yumuşak olan 
teni ile karşımda oturan Hollivudun 
en üze! kadınını tekrar hayata sah
neye döndürmek istiyen Paramout 
müessesesinin planlarını düşünüyo· 
rum. Dünyanın vaktiyle tapındığı bir 
artisti bir daha yaşatmak istemek 
çok tehlikeli bir teşebbüs,. Marlen 
deyınce, Jozef fon Sternberg de akla 
geliyor. Bu meşhur rejisörle çalıştığı 
zamanlardan kalma bir musiki nağ
mesini hatırlatan tatlı bir sesle anla
tıyor: 

"- Onun ideallerine uzun müddet \ 
bağlı kaldım. Birdenbire değişmenin 
çok güç olduğunu şimdi anlıyorum. 

"Gene anlıyorum ki ben onu inki
sarı hayale uğrattım. Von Şternberg 

benden daha çok şeyler bekliyordu. 
Bütün çevirdiğim fi.imlerde kusurlar 
vardı. O bunlardan son derece canı 
sıkıldığı halde; ağznu açıp tek bir söz 
bile söylemiyordu. 
"Diğer taraftan sadece film çevir

mek ve para kazanmakla hayattan 
memnun olacak yaradılışta olmadığım 
içln ben de azap içinde kıvranıyor
dum . ., 

Bu sözleri Marlene'in ağzından 
duymak çok acı. Onu beş seneden son 
ra hakiki benliği ile tanımak yahut 
da onu büsbütün unutmak arasında
yız. 

Marlen Ditrih belki de çok işveli 
bir kadındır. Belki de onun ruhunda 
gizli ve içten gelen bir zevk ve neşe 
kaynağı vardır. Bütün bunlara rağ
men o bir idealisttir. Çünkü briçok 
kimselerin farzettiği gibi o gösteriş 
seven veya hafif meşrep bir kadın ol-

kendini göstermiştir. Eğer para bu
lunmazsa bütün çiftlik halkı açlıktan 
ölecek ve başlanan eser mahvolacak. 
İşte o zaman çiftlikte çahşmağa gel
miş olan kaçak bir mahkum kendini 
feda eder ve der ki: 

- Ben kaçak bir mahkumum. Gi
dip beni polise haber verirseniz 500 
dolar mükafatı vardır. Haydi gidip 
ihbar ediniz. 

Bu fedakarlığa karşı herkes başını 
öne eğer. Fakat kimse gidip ihbar et
mez. Yalnız, sarhoş babası ile otomo
bille gezerken babası ölen ve yolunu 
şaşırarak çiftliğe misafir gelen Salli 
isimli hafif meşrep bir kız gidip ih
bar eder, paralan getirir, Jon ile ara
larında bir his münasebeti başlar. Sal
li, delikanlıyı kaçırıp şehre dönmek 
arzusundadır ve buna muvaffak ola
cağı dakikada Jon, kaçak mahkumun 
fedakarlığını hatırlayarak vazgeçer, 
kuraktan mahvolmak üzere bulunan 
ve bir adam boyuna yaklaşmış olan 
mahsulü kurtarmak üzere bir su ben
di yapmağa arkadaşlarını teşvik eder. 
Bu mücadele, hakikaten devasadır. 
Zaman olur ki bent bozulur, insanlar 
suyu gövdeleri ile karşılar, vücutleri
ni tabiate karşı koyarlar. 

Nihayet, su gelir, daha doğrusu ge
tirilir, ve tabiatle olan mücadele in-

muş olsaydı, Von Şternbergden ayrıl
dıktan sonra bu kadar samimi itiraf. 
larda bulunmazdı. 

Elbet kendine göre bir şeyler uy
durur; bunca dedikodulara bir karşı
lık icat ederdi. Halbuki, öyle yapmı
yor, bakınız, ne diyor: 

- Esasen, son iki filmi çevirirken 
bana rejisörlük etmiyeceğini kaç de
fa söylediği ve bu hususta ısrar etti
ği haJ.Pe, sözünü dinlemeyişimden de
ğil mi bu başıma gelenler? Ah, bilse
niz, o her. zaman benim için doğru 
düşünen bir dosttu. Son çevirdiğimiz 
iki filme gelince, bunların içindeki 
incelikleri birçok kimselerin anlıyamı
yacağını o çok evvelden hissetmiş ve 
beni bu hususta ikaz da etmişti. Fa
kat ben onu dinlemedim ve işte şimdi 
bu dik kafalıhtımm cezasını çekiyo
rum . ., 

Marlen tekrar o yumuşak, müsteh-

aannın lehine biter. 

• 
(Gündelik ekmeğimiz) filmi İstan-

bula getirilmiştir. Yalnız bu kadar 
nadir, kıymetli ve mevzuu tamamen 
kendine has olan bu filmin burada 
gösterileceği ıüphelidir. Zira, Holi • 
vut ~irketlednin bu filmi çevirmemek 
için ileri sürdükleri sebepler, bura si
nemacıları tarafından da ileri sürül
mektedir ve hepsi: 

- Efendim, içinde kadın yok, mü
zik yok, dans yok bu filmi kim seyre
gelir? 

Diyorlar. Halbuki bence vaziyet 
böyle değildir. 

Bugün memleketimizde, sinemanın 
artık baldır, bacak tarafından bıkmış 
büyük bir kütle olduğunu bir tarafa 
bırakalım, toprak ve fabrikalarda ça
lışan binlerce, binlerce kimse vardır, 
yüksek mahfellerde bu yola doğru bir 
cereyan vardır. Ortada bir de ekono
mi planı yapılmış bulunuyor. Nerede 
kaldı ki, Uluslar Kurumunun azası 
olan Türkiye, elbet bu kurumun bir 
komitesinin mükifatlandırdığı bir e
sere yabancı kalmaz. Bence bu film 
oynatılmalıdır ve o zaman görülecek
tir ki, halkın seviyesi ve zevki ona 
atfedilen seviye ve zevkten c:laba çok 
yük ktir. - ı... 

Hazırhyorlar 

zi gülümseyişi ile beyaz di§lerini gö• 
terdi ve devam etti: 

- Maamafih belki de dinliyemez
dim. Çünkü biraz evvel de söylediğim 
gibi, ben sadece film çevirmek ve 
para kazanmakla memnun olamıyo
rum. Alelade ve herkesin mutlak ve 
muhakkak surette hoşlanacağı bir fi). 
mi çevirmek sanat hislqimi bir tür
lü okşıyamıyor. Ben dünyanın ben
den beklediği eserin bir gün gelip 
gene benden çıkacağından eminim. 
Onun için hayatta vazifem var. Niçin 
sanatı hoşa gitmek ve beğenilmek gi
bi geçici şeylere feda edeyim? 

"Zaten ben film aktrisi, yahut film 
yıldızı olmak hevesinde değilim ki 1 
Filin ~eye yegine •ebep Voa 
Şternberg'le beraber çah§m•k arzusu 
na dayanamadığım içindir. Yoksa .. 

Almanyada (Mavi melek) i çevir
dikten sonra ben gene sahne hayatına 
avdet edecektim. Halbuki o bana oku
mak için "Morocco., adlı bir kitap 
verdi. Aradan aylar geçti ve ben bit 
gün ondan Holivuda gelmek için bit 
davetname aldığım zaman o kadar şa· 
şırmıştım ki bu kitaptaki baş rolü ba
na vermek istediğini gene anlıyama· 
mıştım. Maamafih ben dünyanın öbüı 
ucunda da olsam ve Von Şternberg 
beni çağırsa hemen gidecek kadar o
na inanırım.,, 

Bu sözler; hakikaten acı değil mii 
Fakat bu kadar güzel bir kadına: ser· 
vet ve şöhret sahibi bir yıldıza karşı 
insan acımak değil; daha başka duy
gularla mütehassis oluyor. Hele Ho
livudda kendisini daima yabancı his. 
seden bu güzel kadın hakkında çıka· 
rılan bir sürü yalan yanlış dedikodu· 
ların, onun izzetinefsini ne derecelere 
kadar kırmıı olacağını düşünmek, in
sanın yüzünü kızartacak kadar adJ 
geliyor. 

Son Nevyork seyahatinde Avrupa· 
ya giden kocasını vapura kadar teşyi 
ettiği için ayrıldıklarını, bir daha bir 
leşmiyeceklerini velhasıl buna benzer 
bir ıilrü yalanları uyduranlar bu gü· 
zcl kadına karfı hakiki bir günah it
liyorlar. 

"- Ben Holivudda kendimi çok 
sefil hissediyorum. Hele ilk iki sene 
burada yapayalnız ve kocamdan uzak 
yaşadıktan sonra, Avrupaya ailemiD 
yanına döndüğüm vakit kalabalıktan 
o kadar korkmuştum ki adeta çıldıra
caktım. Maamafih son günlerde alla· 
ha şükür Karol Lombard ve Rişar 
Bartelmes ile dost oldum da can sı
kıntısından kurtuldum. Bunun üzeri
nedir ki Hollivudda kalmak arzula
nma kuvvet geldi. Çünkü "Arzu., ve 
"Hotel İmperial,, isimli iki film da
ha çevirmek için mukavele imzalamıı 
bulunuyorum. Fakat artık akıllanmış
tım. Bunları imzalamadan evvel von 
Şternberg ile konuıtum ve onun mu
_,afakatini aldıktan sonra imzala
dım. 

Bu filmlerden birincisi hafif bir 
mevzudur. İşin içinde macera da var
dır. İkincisi daha dramatik ve heye
canlıdır. Fakat halkın asıl istedip 
böyle filmler değil midir? 

Sevimli yıldızdan bu filmlerde ken
disine kimin rejisörlük edeceğini sor
dum.. Gözlerinin içi güler gibi oldu. 
Çehresinde mütemadaiyen beliren te
bessüm genişledi ve: 

- Kimbilir? Eğer razı olursa bitta· 
bi gene "Von Şternberg .. ,, 

Paramunt müessesesinin Hollyvu
dun bu en güzel kadınının arzusunu 
reddedeceğini zannetmediğim için di
yebilirim ki Marlen Ditrih - Von 
Şternberg'in gene bizlere taheaerler 
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GUZEL N' 

Empresyonistler Ve Sezan 

Sezan'ın bir tablosu 

Sezan, zamanın en oüyük san'at
karları ile ( Cafe 1..ıuerboıs) da bulu
şurdu. 

Manet, F. Latour, tuillemet, Zo
la, Renoir, ve Sezan gibı önderlerden 
mürekkep bu grup (lVlanet) nin etra
fındaydı. 

Sezan herkesle pek iyi geçinemez
di. Manet ile de arası pek pembe 
değildi. (Sezan) 1 kahvqe alıştıran 
Guıllemet'dir. fakat Sezan kanvede 
oturmaktan zevkalmaz hatta: "Kah
vede oturanların hepsi (Kon) dur,, 
derdi. 

{ ı 866) senesinin sonlarına doğru 
(Zola) ile bir arada "(Aix) e dönou
ler ve orada bırçok paysage'lar yap
tı. 

nı öğrendim. 
Nihayet kendisiyle anlaşaral< La

fitte sokağındaki mağazamda ikinci
kanun 1895 te sergi açıldı . Tam 23 
eseri vardı. Dedikodularla kıyamet 
kopuyordu. "İmpressionist'leri,. kim
se satın.almıyor. Çünkü çirkindir .. 
Fakat gün gelecek ki herkes çirkin 
tablo alacaklar, tabii o zaman kıy
metleri müthiş artacak 1,. diyordu. 

Le joumal des artistes 1895 tari
hinde san'at tenkitleriyle çalkanıyor
du. Münekkitler, Lafitte sokağından 
geçilmemesini tavsiye ediyordu. Bir 
karı koca· da Sezanın resimlerinin 
teşhir edildiği bir sergide görüşüypr
lardı: 

AR 
Un utulan 
isimler 
lki san'atka :dan bahsedeceğim: 
Birisi ressam Saim. Aramızda ismi 

Büyük Saimdi. 
Pırlanta kadar temiz ruhlu, açık 

sözlü, gözlerinden zeka akan Lüyük 
Saim... Bu isim kendisine yalnız Sa
imler ikiliğinden ve birisinin y .tşının 
büyiik olmasından verilmişti. Bu 
isim Saime san'attaki fevka15.de isti
dadından, eserlerinde derin bir zev
kin, sonsuz bir esprinin görülmesin
den verilmişti. 

Dünkü akademi talebesi büyük Sa
imi her ş·yi için severdi. bugünkü ta
iebenin Saim isminden haberi bile 
voktur. Çünkü tam sekiz sene var 
ki artık ondan bahsedilmiyor. 

Akademinin rutubetli odalarından 
birinde hala Saimi yaşatmak için ta
zeliğini kaybetmemiş natiırmortu bir 
ideal için koşan san'atkiirın unutul
mak gibi acı akıbetini bize hatırlat
ma<!a kafidir. 

Saim şimdi Karadenizin sert rüz
garlı sahillerinde çilesini dolduruyor. 

Avrupadan çalışmıyor diye tahsi
satları kesilen adamlar yüksek mev
kilere layık görülürken: Saimin a
zimle kazandığı Avrupa müsabaka
sındaki hakkı bile kendisine verileme
mişti. 

Çünkü Saim temiz kalmak. vekari
le yaşamak istemişti. Bu bil> iik me-

7.12-935 

fİ(orkulu. RüyaTa;; -MiJe-;izin Bozukluğuna 
Veririz. Halbuki Bunun Asıl Sebebi · 

Çocukluktan Kalma Korkunç Bir Hatırad ı r 
Çocuklar 
Korkutulmazsa 
Kabuslar azahr 
Kabusların üç esaslı vasfı vardır: 

Birincisi müthiş bir korku; ikincisi 
goğsün üstünde müthi~ bir ağırlık 
hissedilmesi, üçünciısü de bütün vu
cudun felce ugramış gibi hareketsiz 
kalması, sesin boğulmuş gibi çıkma-
masıdır. • 

( 1870) harbinden $Onra yukarki 
grup topl.antılarını (Cafe d'Athene) 
de yaparlardı. ( Gerbois) da olduğu 
gibi burada da herkes (Manet) in et
rafına toplanır Sezan da buna fena 
halde içerlerdi. 

Halbuki bu (impressionist) gru
punun muvaffak olmasına yegane 
amil (Manct) olduğunu unutmamak 
lazımdır. 

Kadın - Ne kaba adamsın .. Ben 
ki vaktiyle mektepte resimden birin
cilik almıştım .. Şimdi bunları bana ne 
diye gösteriyorsun, diye kocasına çı
kıştı, durdu. 

Diğer bir kadın da: "Ne iyi artık 
bu tarz tablolar satılıyor, benim oğ
lum da Cormon'un atölyesinde desen 
çizmeden böyle pentür yapıyor. O
nun için Cormon kendisini atölyeden 
koğdu. 

Hadi1 Saim 
ziyeti jçin bugün bizlerden uzak il
le de çürüyor. 

Ne yazık, aramızdan birini unut
tuk. 

Kabuslar ekseriyetle uyuJuktan iki 
üç saat sonra olur. Bir de sabahları 
fazla uyku uyuyanlar böyle. kabus 
geçırirler. Bu gibilerin günleri ruhi 
bır bezginlik ıçınde geçer. 

• lm?ressionist'lerin ilk sergısı: 
Pfasaro, Gullaumin, Renoir, Manet, 

Monet, Lcpine gibi şöhretler hep bir 
arada birinci defa olarak (Nadar) ga
lerisinde eserlerini teşhir ettiler. 

(Sezan) bununla da iktifa etmedi. 
(Bugrs) nun salonuna her sene iki 
eser gönderiyor. İkisi de reddediliyor 
du. Bu muvaffakıyetsizliğini (Aix) 
de duyan babası: "Ben büyük Sezan 
dünyaya bir aptal çıkardım,. diye 
esefleniyord u. 

(Choquet) Sezan için o sıralarda 
elinden gelen yardımı yapıyordu. Re
sim öğrenen bir kızın babasına üsta
dın bir naturc morte'unu hediye e
dince adamcağız: "Desen öğrenen bir 
kıza allah için tam layık bir hediye 1,. 

Bu muhaverelere kulak veren tab· 
lo taciri Yalar onlara yakla arak: 

- Madam, filvaki bµrada bu re
simler satılıyor, fakat tasavvur edi11 
ki Sezan tam (55) sene geçen bir mu
vaffakıyetsizlikten sonra ilk adımını 
atıyor,. dedi. 

Fikret MU A L L A 

Yukule-Le 
Ve Tabiat 

Geçen hafta içerisinde iki peyizaj 
yaptım. "Bir haftada iki resim, nere
de bu bolluk!" diye alay etme. Iki 
ufak resim. İkisinde de odamın pen
cereleri önündeki bol bacalı Paris 
damlarından ve birkaç ağaç kırıntı
sından başka bir şey yok. Yalnız ilk 
yaptığım peyizajın kompozisyonile 
ikinci arasındıt büyük bir fark va-. Bu 
iki resme başlarken tabiati olduğu 
gibi alacağıma, meselii ne karşıki ba
caları öndeki ağacın bir parça daha 
soluna almağa, ne de sağ taraftaki 

' miitemadiven aşağı sarkan da~ı ta
mi- etmeğe yeltenecek ve gördiiğüm 
eşyadan hiçbirisinin yerini değiştir
mivecektim. 

Suan'ın (bir krokr ) 

diye Choquet'ye çıkıştı.. Bu Cho
quet delisi sayesinde bir (Sez,~n) a 
malik olan bu zat her halde ılerde 
kıymetini anlamıştı.. . 

(Guillemet) Sezanın salonda teşhır 
etmesi için uğraştı ve yavaş yavaş 

birer ikişer teşhir ediyordu. Fakat 
bu muvaffakıyet başlangıcını zavallı 
babası göremedi. Çünkü 1885 te ve
fat etmişti. 

• 
Lafitte ıokağındaki ıergi, 1895: 
Caillebotte t'ablo kolleksiyonunu 

Luxembourg müzesine hediye etmiş
ti. Bu tabloların içinde birkaç tane 
(Sezan) ın da vardı. (Banyo eden 
kadınlar) ... ki, o zamana göre fazla 
fiatla Caillebotte'un eline geçmişti. 
Tam (300) frank. Sezanın sevincine 
payan yoktu. (Bugro) yu arzu eder
ken birdenbire Luxemburg'da kendi
&ini görmek ... 

lmpressionist'ler kazanıyorlardı .. 
Akademicilerde kıyamet kopuyor .. 
Bu ne iştir diye Beaux - Arts biribi
rine giriyordu. 
Meşhur tablo taciri Yalar diyor 

ki· 
Ben, (Sezan) ı~ bu kadar eserle~i

ni bir arada teşhır etmek arzusu ık 
içim yanıyordu. 

Fakat kendisini nerede bulmalı .. 
Orada burada aradım .. Son adresinde 
bile yoktu. (Aix)e dönmüştü. (Aix) 
den sordurdum, oradan da Renoira 

n 1;ı hf'r h r c;ı.lıı;;tı ~ t· 

Sağ pencereden vapt ğım resmin 
kompozisyonu gayet iyi tartılı. Hiçbir 
şey sarkmıyor. Bu resimden memnu
num. Fakat sol pencereden yaptığım 
•esim: Facia l Sebep? Tabiat efendi! 
Sol pencerenin çerçevelediği tabiat 
parc-.asındaki damlar hiç umulmadık 
yerlerden biribirlerini kesivor ve res
me hava alacak bir tek köşe hlrak
mıyorlar. Bu hafta sol pencereden bir 
resim daha yapacağım. Fakat şu şart
la: 

Damların yerlerini deP,iştireceğim 
ve bacaları, bize bir nati.ir-mort kom
poze ederken limonları istediğimiz 
yere kovmak icin ve-ilen salahivetle 
mimar efendinin müna!ıip buldueu 
köseve dei!il . inadına öteki tarafa di
kecei!im Değil mi am~? Bir natür
mortu nasıl kendi zevkimiu 2öre tan
zim eniyor ve sonra çahşmai'a ba"lı
yorsak. tabiatin değil de, zevksiz bir 
ust~bas•nın elinden c•kan. dam\a·ı ve 
pencereleri niçin değiştirmiyelim? 

• 
Büvük san'atkarlar tarafından söy-

lenmek şerefine nail otan bazı ufacık 
laflar var, e:elip kafamıza musallat ol
muşlar. Mesela bütiin resim atelye
lerinde «iğnenen sözlerden birisini 
alıyorum: 

- Hocanız tabiat olmalıdır 1 lmza: 
Sezanne. · 

İyi, güzel ama. hangi talebenin ho
cası?. Ben tabiatin hiçbir zaman ho
camız olamıyacağına, fakat varımız 
yoğumuz her şeyimiz olacağına ina
nıyorum. Onu hocamız kadar değil. 
cebimizin içi kadar tanımamız lazım. 

• Ne tuhaf! Bazan bi 

• 
Bahsedeceğim ikinci san'atkar hcy-

keltraş Hadidir. 
H adinin Adana abidesini yapmasi

le "içimizden birisi :ıaferini yaptı,. 

diyorduk. Abidenin açılma töreni için 
e;azetelerde yazılan yazılan görünce 
hayret ettim. Heykeltraşın isminden 
bahseden bile yoktu. Çok iyi hatırlı
yorum: 

Sinyor Kanonikanın marifeti Tak
sime dikildiği zaman gazetelerde bu 
san'atkar için sütun sütun sitayişler 
yanlmıtsı unutulmamıstı. 

Bugün kud-etli bir Tiirk c::ocuğu

nun bi.iyük eseri. istiktal mücadele -
sinde yararlık göstermiş bir iline di
kiliyor. 

Büyük Sefimizi nihayet Hiyık ol
duğu şekilde bir Türk san'atkarı can
land ııyor Fakat bu san'atkarrn ismi 
ni kimse bilmiyor. Hatta san'atkarı 
eserinin açılma törenine bile çağır
ın? ~a ]İİ?um rör"1iivorfar. 

Gecelerini. gündüzlerini atölyesine 
kapanıp istiklalimizi nasıl hakkettiii
mizi göste·mek kin uykusunrhn. dir. 
ienmesinden. emesinden feda eden 
Türk san'atk5.rının ismi unutuluyor. 
Ve rütubetli atölvesinrle sıhhati pa
ha!!ın:J varattığı eserinin zafer gü
nünde bulunamıyor. 

Bu .,ı-ticı- hir san',.+k:\r kin ne acı 
bir sukutu havai ve bizim icin de ne 
büviik hir uta'lçtır. • 

Dikkat edelim: Bize en büyük e
serler verebilecek Saimi unutarak 
kavbetfik Otekiler de nankö lüğümü 
:z.e feda olmasın. 

Zühtü 

ta genis bir gök parçası altına serilen 
koc-a bir tarla ve bir sürü ev. gözü
müzü çileden ctkaran, her sevdl?n ev· 
vel bıı venisl;k hissi oluyor Fa kat tu
tup e;öziimti:r.ü bu genis tabiat narca
sının hi- köc:ı-sine cevirivoruz. Ve bu 
kadar genhıı: c; ; avuc ici karhır bir mu
şambava sığdırmak istivoruz. bir 
parca. kafamııı:la calısalım Burada bi
zi cekt"n ne idi? divf' kendi kt"ndimi:ze 
soruvoruz: Genislik hissi Fıık:ıt da
ma. bacaya. tarlava sanlanan dikkati· 
mi,. haberimiz olm~d:ın ant:ıllac:ıo. 
rnakinelesivor Rize verliverinde bir 
dam. ''Clrl!an ı?ihi serili bir tarla veri
vor. F:ıkat, J!Özle·imize değ'diği yer
den baslıyan tabiat vaptıeımız resmin 
bir harita miiht>ndisi tarafından in
s::ıfsır.ca kiiçültülmüş zavallı bir aksi 
oluyor. 

Şu halde dostum. ben gözlerimizi 
hicbir zaman bir projektö~ ı?ilıi fa
lanca esvanın üzerine göre ayar et
meyip. daima karsımıza serilen tabia
tin her tarafında gezinmesini ve onun 
Ö7.Ünii emmesini istivo-um. Bunun 
itin de. az sevle coğu ifade etmek. 
ufak bir sahaya kilometreleri bir fo
toğraf ı>;örüşü ile değil. fotoğrafı icat 
eden kocaman ve fotoğraftan çok da
ha kurnaz gözlerle, sığdnnak ve bu 
ise sihirbazlık, yalan ve hile katmak 
lazım sanıyorum. 

Kabusıarı ikı turlu izah etmek ka
bildir .• 

Bunlardan birincisi bedeni sebep
lerdir. Arka iıstü yatmak, midcnın 

fa zla Jışerek, gaz yaparak kalbi ta"'z
yık etmesı, mideyi tahriş edici bır 
şey yiyerek dimağı fazla yormak gıbi 
şeylerdir. 

lkınci nazariyede; gayrişuuri kor
kularla, eskiden geçırile~ ıstıraplı 
tecrübelerin, bedeni sebeplerin tahri
kiyle dımağ üzerinde vücuda getirdi
ği aksülamellerdir. 

Alimlere göre, ikinci nazariye ak
la daha yakın gelmektedir. Çünkü 
mideleri hasta olanlarla sağlam olan
lar arasında korkulu rüyalara, kabus
lara müptela olmak bakımından 'hiç
bır fark yoktur. Batta kabusların, hiç 
bir bedeni arıza mevcut olmadığı za
manlarda da insanı rahatsız etmesi bu 
nazariyeyi kuvvetlendirecek mahiyet
tedir. 

Korkuların birçoğu çocukluk gün
lerine kadar giden bir maziye ka
dar uzanır. 1'akat bunların kabus 
şeklinde ortaya çıkmaları için hazım
ısızhk, tasa çekmek ve saire gibi se
beplerin vücut bulması laumdır. 

Tekerrür eden bır kabus, her şey
den ziyade ve bilhassa çocuklarda a
sabi bir hastalık alametidir ki derhal 
tedavi edilmek lazımdır. 
Bazı kere kabuslar çok ciddi bir 

hastalığın başlangıcı olarak ihtar ma
hiyetindedirler. 

Bazı umumi kabusları şöyle tarif 
ve izah edebiliriz: 

ı - Rüyada yüksek bir yerden 
düşüş: 

gecelik entariJeri de ekseriya beyaz 
olduğundan uyurken bunları gören 
çocukların dimağında beyaz bir örtü
nün bıraktığı tesirden ileri gelir. 

6 - Boğulma rüyası: 
Her zaman için olmasa bile, hazan 

intihar arzusunun bir izi olarak ka
bul edilebilir. Bununla beraber kendi 
kendini öldürmek arzuları ruban has
ta insanlarda daha ziyade başgöster
diği için sağlam kimselerde en çok 
denize fazla girenlerde olur. 

7 - Birisi tarafından bıçakla öl
dürülme rüyası. 

Birine karşı kin ve husumet besli
yenlerde olur. Bu rüyada öldürülen 
şahsın kendi değil, öldürülmek iste
nen şahıs olduğu muhakkaktır. Bunu 
da şu suretle izah ediyorlar. Gayrişu
uri olarak dimağ intikam arzusunu 
besliyen kimseyi kendinin öldürdü
ğünü göstererek tecziye etmektir. 

• Tedavi usulleri: 
Eğer çocuğunuz bir kabus görüyor

sa, hemen ışığı yakarak uyandırınız. 
Yanında oturarak ellerini tutunuz. 
Onunla gördüğü rüya hakkında ser
bestçe konuşmaktan çekinmeyiniz. 
Hatta ne rüya gördüğünü sorarak 
korkulu tarafını izam etmeden izah
larda bulunmak da çok faydalıdır. 

Çocuklarda rüyalar ekseriyetle ~~~ 
gün evvel, yahut ayni gün geçirdıgı 
bir tecrübenin akı>ülamelinden ibaret· 
tir. Kendini korkutan bir köpek, tı;· 
nımıyan ve sevilmiyen yabancı birisı, 
ağaçtan düşme, yanlış bir tecziye şek· 
li, cin ve peri masalları gibi şeylet 
çocuğun dimağında gayri şuuri ola• 
rak bazı izler bırakır ki bunları ge~e 
rüyasında görmiyen çocuklar bin e 
bir denecek kadar azdır. 

Ana ve babalar rüyaların esas s.,e
beplerini anlamağa çalışarak çocuga 
izah etmelidirler. Belki fazla korka~ 
çocuk bunu birkaç gün unutmıyac~ 
ve daima ondan bahsedecektir. :Bun a 
korkulacak bir şey yoktur. Çocuk bil' 
nu her açışında sizden bir de izahı· 
nı istiyecektir. Çocuğa hemen izahı· 
nı vermelidir. 
Çocukları bir buçuk yaşından son

1
ra 

a ı· ana ve babanın odasında yatırmam ·r 
dır. Ayni zamanda tecziye için b~e 
oda yahut dolaba kilitlemek de son~ 

0 
rece yanlış bir rarekettir. Çocugue· 
yattığı odada sabahları çalar saatl 
ri bulundurmak doğru değildir. t· 

Bu basit tavsiyelere riayet olutlllda 
sa bugün yalnız çocuklar arasın .,e 
değil, büyüklerde bile kabuslar • 
korkulu rüyaların son derece azataca 
ğı muhakkaktır: 

Bu rüyanın çocuklukta bir düşüş
ten kalma dimaği bir tekerrür olmak 
ihtimali kuvvetlidir. Ruh tahlilcileri
ne göre, ekseriya manevi bir sukuta 
işarettir. Bilhassa kadınlar araısınd'a 
gündüz tahayyül ettikleri bir ahlak 
ısukutunun gece dimağda hasıl ettiği 
aksiıl.imeli gösterir. Halkevi Binası Genişletiliyor 

2 - Diri diri gömülme yahut bir 
yere hapsedilme rüyası: 

Bu rüya, çocuklukta çok yanlış bir 
tecziye şeklinin dimağda gayrişuuri 
olarak tekerrürü demektir. Bunun 
için çocukları bir odaya, dolaba yahut 
yüklüğe kapamak feci bir tecziye şek
lidir denilebilir. 

3 - Akrabadan birinin ölümünü 
görmek, gayrişuuri olarak birinin ölü
münü arzuya delalet eder. İnsanlar 
nekadar medeni olurlarsa olsunlar, 
birisine karşı "Gebersin inşallah., gi
bi arzular izhar ederler. 

4 - Aslanların hücumuna maruz 
kalmak. 

Gene ruh tahlillerine göre, küçük
lükte.n kalma baba korkusuna işaret
tir. Kadınlarda bazı kere nefret et
tikleri er keklerin kendilerine musal
lat oldukları zamanlarda da vukua ge
lir. 

5 - Hırsız yahut cin ve peri rüya
lan. 

Ekseriya çocuklukta dinlenen yalan 
yanlış cin ve peri rnasallanndan kal
madırlar. Ayni zamanda annelerin 

1 

,. 

Çorum,, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Halkevi bi~a~: 
yeni ve modern bir ek yapılmaktadır. Yeni yapının teme a fıll' 
töreni Çorum saylavı ve Parti Baş~rnnı Ali Riza Ozenç tara 
dan yapılmıştır. Yukarıki resim bu töreni gösteriyor. 
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So:rı 

Dakika 
FAYDALI 
BiLGiLER 

Yeni Bir istikbale Doğru 

Amerikada buhran bitti 
-.,._ . .....,...__,,.._..------------------------------------~------

Hükumeti Gene Laval 
itimat Aldı 

BugiinkG 
Program 

lSTANBUL 

Rokfeller Mahallesindeki Refah Bunun 
En Açık Delili Olarak Gösteriliyor 

Reyi 
Paris, 6 (A.A.) - Saylavlar kurulu bugün öğleden sonra ye

niden toplanmıştır. Toplantı başlangıcında La.va! ~ne. çık~
rak hükfunetin kurula tevdi ettiği üç kanun proJesınm metınlen-
ni okumuştur. . . v. 

. Bu projelerin birincisi, hutusi milis yahut mücadele bırlıgı ma 
hıyetini taşıyan bütün kurumların dağıtılmasını ta~arlamakta • 
dır. İkinci proje silah temellükü ve taşmmasmı tanzun etmekte
dir. Uçüncü proje matbuat serbestisi hakkındaki 1880 kanununun 
tamamlamakta olup şiddete davet edid mahiyette olan yazıların 
Çok ağır cezalara çarpılm~smı tasarlamaktadır. 
. HükUınetin kararnameleri ile tevdi ettiği kanun projelerini 
dinlemiş olan saylavlar kurulu Laval hükfunetine 219 reye karşı 
351 reyle itimat etmiştir. ------
Mançuko - Japonya - Şimali 
Çin arasında askeri anlaşma 
Tokyo, 6 (A.A.) - Peiping'den Rengo Ajansına bildirildiğine 

göre, General Hoying-Çin ile General Sung-Çe--Yuan Şimali 
Çinin istiklali hakkında prensip itibarile anlaşmışlardır. General 
Sun.g-Çe--Yuan istiklil komitesine başkanlık edecektir. istik
lal hareketine ön ayak olan mühim bazı şahsiyetler de Nankin 
hüldlmetinin müsaadesiyle bu komiteye iştirak edeceklerdir. 
Tasarlanan projeye göre şimali Çin evveli finansal istiklale ka
"Uşacaktır. Bundan sonra Japonya ve Mançuko ile iş birliğinde 
bulunulacak ve nihayet bu üç memleket arasında askeri bir ant-
laşma yapılacaktır. . 

DESSEl BOMBARDIMANI TAFSl~ATI 

18.- Retranami11ion veya pWı: danı 
muaikisi. 19- Coculı: uatı: hilı:beler. 
12.30 Çoculı: ıaatmm devamı: muıilı:i. 

20.- Haberler ve yeni lı:itaplardan parça. 
lar. 20.30 Stüdyo orkestrası (Hafif muıi
lı:i). 21.35 Son haberler. Saat 22 den ıon· 
ra Anadolu Ajansmm ıuetelere mahaua 
havadis ıerviai verilecektir. 

BOKRES 

13-15: Plllı: ve habe rıerviıi. 18: Marka 
orlı:estraıL 19: Sözler. 19,10: Konserin 
arkatL 20: Haberler. 20,15: Plilı:. 20,40: 
Sözler. 22: Radyo cazL 22,30: Haberler. 
22,45: Lokantanın birinden lı:onıer nakli. 
23,30: Plllı:. 23,40: Almanca ve franıızca 
haberler. 23.55: Haberler. 24: "Hava' • 
Bar., dan nalı:iL 

VARŞOVA 

17,15: Armonik konseri (Valı ve tanco-
lar). 17,30: Söıler. 17,45: Polonya ıöyJü. 
yor. 11: Muhtelif sözler. 19: Coculdara. 
19.40: Konferans. 19,45: Plilı: - Muhtelif 
sözler. 21: "Gece ve ıündüz,, adlı Leocok
un opereti. 21,45: Haberler. 22: Uzalı:lar
dalı:i vatandaflara sözler. 22,30: Şen ya
yan. 23; Strasinslı:i 'nin idares:nde ıenfo
nilı: konser (Vaıner, Milinarıki, Çaylı:ovı-
ki, Glinlı:a, Verdi, Maslı:anyi). 24,05: Danı. 

BUDAPEŞTE 

17,45: Haberler. 18: Hilı:lyeler. 18,30: 
Cazband. 19: Hekim öiütleri. 19,30: Pi· 
Jano - keman konseri. 20: Konferans. 20. 
30: Budapqte konser orlı:estrasL 21,40: 
Haberler. 22: Sen, lı:ar11ılı: proıram. 24: 
Hava raporu. 24,05: Çinıene müziii. 

HAMBURG 

''Pari.s..Soir" rn Amerilra)'CI 6M• 
dermİf olJuiu hunı~ muhabiri bil
cliri)'Or: 

Nevyorkun büyük otelcilerindenbiri 
"Amerikada buhran bitti mi?,, suali· 
me ıu cevebı verdi: 

- Biz öyle ZC!ilnediyoruz. Zenci 
Lui ile Max Baer maçı birdenbire o
telleri doldurdu. Bu maçı seyretmek 
için Nevyorka gelen on beı, on altJ 
bin kişinin hemen ertesi günü döne
ceklerini zannediyorduk. Halbuki ço
ğu kaldılar ve eyliil ayındanberi otel
ler dolup dolup boşahtor. 

• - Bu hadiseyi nasıl izah ediyorsu· 
nuz? 

- Nevyork, bütün Amerika için 
daima bir cazibe merkelli olmuıtur. 
Nevyork Amerikanın aan'at ve fikir 
merkezi, ayni zamanda da eğlence 
ıehridir. Hatta bunun için Amerikalı· 
laruı çoğu, Nevyorklulara tam Ame"' 
rikah gözüyle bakmazlar. Nevyork, 
buhran günlerinde hemen hemen ~ 
tu. Tatrablar, mecburiyet yüzünden 
vilayetlerde kalıyorlardı. Fakat bu se
ne Nevyork vaziyetini düzeltmi§, tam 
mevkiini almıttır. Üstelik Amerikalı, 
yerli seyyahlardan batka kambiyo 
farkından dışardan da seyyah geldiği 
için bu mevsimin iyi bir mevsim ola· 
cağını tahmin ediyorum. 

Nevyorklular tiyatroya bayılırlar. 
Her aene, hatta b\Uıran ıeneai bile, 

17: Kantdı:, ten Jayım. 19: Sopran ve Nevyorkta oynanan yeni piyeslerin 
tenorlar tarafmdan Alman prlı:ılarL 19,30 aayıaı, Parisin en refah için~ olduğu 
Muhtelif IÔzler. 20: Saarbrülı:ten hafif alı:- sonelerden daha fazladır. 
pm müziii. 21: Haberler. 21,10: "Ihre Ho 

Ş h • B • c h heit, die Taenzerin., adlı operet, 23: Ha- Fakat bütün bunlar, meflıur "Hip-

e 1 r 1 r e en nem berler. 23.25: Müzilı:li arL 24: Şarkılar. podrome,, un yeniden açıbtı yanında 

. 1 • 2: Dana müziti. VİYANA ~~: ~a~:~!~i~i~= ::ı~~~ş:~~; Neuyorkta Roklellerin kurcluiu malaall• 

Manzarası Aldı 1 
100 bin dolar sarfı ile burayı düzelt· liği ile, Rokfelleri, en mühim mümes· 

17,40: Plllı:. 18,40: Hallı: prlı:ılarL 19,15: mi"-tir ve yapılan ilanlara bakılırsa, ıillerinden biri olduğu kapitalizm sis-
Aylılı: duyum icmali. 19,35: Film bahsi. :s t · · kmakla •tham ttı· Rokfelle •un· dı·ye kadar yapılanlardan daha gü- emını yı ı e · • 19,50: Haberler. 20: "Hocb vom Kahlen- :s • 1 b bb 1 ah 
bere,, adlı bü:yülı: Viyana radyo popuriıi. zel bir oyun verilecektir. Bu oyunun nn aleyhtar arı u teıe üı e m vo-

~ 1 B • B b Ati 1 21,30: "Bustin de evde lı:a1alnn,, adlı lı:a- iımi "Jumbo,, dur. Lakin her hafta lacağmı zannederek sevindiler. 

' ' aııyareıer ın om a ııar k!ı* s:!~in:~ t~~::::s~:y:~;1:·!~: f!i~: ~:::;.unya ~e~i;e;~~=:~e::.ı z~~~ :ay~ı: 1oia:~~~c:~~~~l~~k!;~r=a~::e o~~~ 
:;?. ler menfaatine verilen konıerin nakli. ·1d· · hal. ·· ·· ·· d d. D " 'A. T •• ' s V J / o kadar muhteıem ve muazzamdır ki, ı ıng,, ın 1 gozonun ey L unya-
l ven-us un arayı ı anuz • BERLIN repetitionlar on büyük aalonda ayrı da en yUksek bina rekorunu kazanmış 

'5 ayrı yapılıyor ve bütün unsurları bir olan bu bina, ayni zamanda beşeri 
LoHra, 6 A.A. - Röyter ajan - ı ı•zmit " ahali)'i teakine çalqauf 17: "Buıtin ten olalım,, 19: Spor yenilik- araya toplayıp işi sıraya koymak hay- idaresizlik ve tedbirsizliğin de reko-

tındim.: J t a ı y a n uçaklannm tır. leri. 19,15: "Neclı:ea und füttem verboten,, 1i güç oluyor. Bundan ba•ka ıubat runu kımııt sayılıyordu. 
b D'Aıııı. a.ı __ ,__ da D M.J.:.. ı.. •• ~. .__ lal adlı lrabare Ja)'DIU. 20: Küçülı: lı:onıer (]o-- :s H lb k. bu...{i J h D R k f 1 
. u.,_:ıtr -w - .-aın ~ ~· ...,.,.--11 arn...._..,.~, 'Yı:" seph Hanı, Mosart.) 20,40: Aktüalite, ha- ayında verilecek fevkalide•bir oyun· a u 1 ,. .. o 0 n • oc e e • 
•ıye • ~M~l!F.:-~~-= .. ~~'C'.~~~~!..al.,. ftt ---~~-~~~~ltlll~..,·-Iİı·~"~eı·~~le:,:r~'in::ı.,,haJda.. pııut talü olduğu sabit 
\..:., • yolu,, dur, Max Reinhardt tarafından '"'._.,..~ ı 
ile ve 200, 300 kişinin yaralanmasına lardan biraz aonra netredilea ha • hazırlanmaktadır ve üç yüz aktör ta- l•tikbalin ıehri 
•ebep olmUftvr. İlk bombardunan es- berlere röre, yirmi bin nifuau 0 • rafından oynanacaktır. Rockcfeller Merkezi Nevyorkta 6 
11

1 aıında imparator bayatını, tayyare· lan Deui,. tehri hakiki bir alev En mua··- ••e ..... - ... tefeLL,;:. hektar i"-gal etmektedir. Nevyork ku-
erin Deuiye istikametinde uçtulı:la· cehennemi haline ıu-n.ittir. 17: Hafif müzik ve ten Jayım. - Muhte· __ ... ... ~...... .,.,_ :r 
tı hakkmda vaktinde yapılan ihbara Her tcrwlta bom6alar patlarlıen lif sözler. 21: Haberler. 21,ıo: Vaymar- Eğer Nevyorktaki en muazzam ve ruldu kurulalı ilk defa olarak bu ka-
borçludur. İmparator evveli emin bir halk ltorku ~de laa)'krraralı k dan nalı:il: Kar11dı: proıram. 23= Haberler. cesur te9ebbüı nedir? diye sorarsanız dar araziye bir kişi sahip olmuştur. 
~e çıkmak iltememiııe de mÜf&· Çlfl)'Ordu. Bomba patla)'lflanmı, !::>~tL23,30: "Yarm, pazar,. adlı kuartet buna "Rokfeller merkezi,, dir diyece· Bugün Rockfeller Merkezi Ncvyor-
\tirJeri hayatının memleket için kıy • ıehir ciuanntla atılan Habeı laaoa BRESLAU vap verebilirim. kun göbeği sayılır. Ayni zamanda 
~etli o1duğunu ve onu boı yere tehli- mulrabil toplannm prültüleri in • Buranın en tiddetli ıamanmda John Nevyorkluların istikbale imanlarının 
lceye koymak bütün Habeıistanı tebli aimcım etmekte idi. Uçaklara kGJ"fl 17: Bucün ten olalnn., adlı yayım. 19: Rokfeller (büyüğü değil*oğlu) bu te- bir sembolüdür. 
lctye koymak olduğunu bildirmek ıu - ıidtletl• malıahle edilmİfN de, Aktüalite. 19,30: Günün vulı:uatL 20,45: hir içinde ıehri kurmağa kalkııtığı Roclı:efeller merkezini idare eden 
tttile, kendisini nihayet iknaa muvaf ,örünüte naaarcın 6a mukahle te • Günün aktüalitesi. (Film üzerinde repor- vakit herkes onu tenkit etmekte ve Merle Crovell yetmit katlı R. C. A 
fak olmu•lardır. •iraia kalmıflır. Amerikan hula • taj) 21 : Haberler. 21•10: "Vir fahren inı çılgın bulmakta ittifak etmi•ti. Bir· dev-binasının 43 ilncü katında oturur. 

:s Land., adlı müzik ve korolu ıkeç,. 23: :r z_ 
P'ilhakika i ili p a r • t o r saray nui .J'Clllnllf H bir #tuta bakıcı lıa. Haberler. 23,30: Danı müziii. çok kimseler için, buhranın en fena Kendisini görmeğe "gidiyorum. Her 

dan çıktıktan biraz aonra, doğrudan tim yaralan'"'flır. ikinci H üçiincii MUNIH zamanında yarım düzüne dev bina tarafta mükemmel bir bava var. Bu 
doğruya saraya birkaç bomba düt- 6om6artlunanlarda ölenlerin adetli kurmağa kalkıımak, dünyanın sonuna hava dağlarda raskı.nan havaya benzi-
ltlü} ve aaray ateş almııtır. ilk 6om6anlımandalıinden dalaa cu 17: Karqdı: müzilı:. 19: Hitler ıeaçliii erdiğine bir alametti. Herkes John yor. Dışardan hiçbir gürültü duyul-

kinci ve üçüncü bombardıman. olmllflur. Çünlni kırlara kaçmıf o. 19,20: Ayldı: haber icmali. 19,30: Ma:ıı: Re- Rokfellerin aklım ve mantığını kay- muyor. Zira bütün bu dev-binalar ma· 
d · üd f eclb" 1 • ı L-rL la ~ · b l ıer lı:onaeri. 19,50: Tarihsel yayım. 20: b · . . h a, nnparator m ·· a aa t ır en • an ncıur fe re uönmenuı u ana • Gençlere. 20,05: Bas ve tenor seslerile ettığıne hükmetti, hatta meıhur ga· halleaı uıuıi bir tertibat ile yapıl· 
lae bizzat ittirak etmit, ~arablan )'Ordu. Pfitner'in "'Loreley,. adlı lı:ompizoıyonıı. zeteci Valter Lippmann, bu tedbirsiz.. nuıtır. 

Habeş İmparatoru Milletler 
Cemiyetine Şikayet Etti 

Cenevre, 6 A.A. - Milletler Ce
~iyeti genel sekreteri, Habeşistan 
ij'1Puatorundan 6 kinunuevvel tarih· 

atağıdaki telgrafı almıttır. 
• MW.cuamatrn baflan111cındanbe • 

>i, ltal~ hükumetinin ta6i)'uini 
:ılt ..,,.tt• ö,jrenmİf bulanuyona. 
!' tabi,,_ alanım.,_,, bi~ iten • 

tlı ltıtaotr vıuıtui)'le defil, münlaa. 
.. ....,. makinalı IHUdalar ue yerli 
ltaiiatemleke kıtaatı kulanmak .., • 
"•tile mahuetmek uulücliir. ltal • 
~ hiikômcti, a•kerim~i müJalaa 
.,..._,,,. ,iderken bizi bombardıman 
:/"'•it laaltkını ha~ olduiu zannın 
Odır. Fakat dabat ue Gondar ,ibi 
~it tehirlerin ue mü•alemetperuer 

0 llliilerin mukim bulantlaiu lnta. ::_a.a .,. müdalaaıa birçolt lıö)'lerin 
~ rrtbardımanı, kadın ue çocaklann 
f İiriifmui, lnazl la~ Myyar ha 
-..lerinin 6om6a)'CI tutabnaa laiç 
~=• h;,nelmil.l laalnılta bir te 
_. iir. Bir Nutan• 6aıriin Deui 
•• 6on.6arclanan etlilıniftir. Brı • 
:: dolrtor Dauim, doktor Şiipler 
ıa....'!_olıtor Bellet ile A...uıtetl 
6'.,. ..... Tayın;. Rö)'ler Şiluı•o Tri • 
.... :!~ 0.)'li elı•pre• rruılaa6irleri 
~~· Bi~ 6en bir IHulınla im 
--~ öldiifiinii .örclürn. 
~ ~ye de lnsıl haç 6a)'ralını 
ı.-r.:r Ameriltaa hutanea mühim 
fİ-ı Ora afrc:rrnıfflr. ltalya Hah. 
6i ~ Jrcr,. yaptıfı taalalaiitleri hiç 
,..;,._ _,,..,. ila etmernİf olrnaltla be. 
fer.. it be,,,.elmilel kanun ue taamül 
letı_ • .,.,. yapılan 6a ,,.ni muhale. fli,:;;;: cerni)'et &.-.. deuletlere bil 
le t 11. sini .uden rica etme7i ulUİ. 

•-cıltlti ettik. 
_Havas muhabiri yaralı 
~ 6 A.A,. - Havaı ajammm 

Adisababadan aldığı bir habere g<sre, 
mezkilr ajanım muhabiri Goyon bu 
sabahki bombardımanda Deuie'de 
yaralanmııtır. 

Amerika teşebbüs, 

yapacak mı? 
Vatington, 6 A.A. - Dıt Bakanlı· 

ğı, Deuiye'deki Amerikan hastane • 
sinin bombardıman edildiği hakkın • 
da Adisababa elçiliğinden reuni hiç
bir ma16mat almamııtır. Amerika hü
klimetinin selihiyettar memuru, hü· 
kilmetin lüzum göreceği tedbirleri al 
madan önce diplomatik raporları bek 
leyeceğini bildirmittir. 

Tigrede muharebe 
Adiubaba, 6 A.A. - Tiere cephe

sinde Dolo bölgesinde bir muharebe 
vukubulduğu ve 400 idfinin öldüiil 
bildirilmektedir. 

Habeşlerin ne 
kadar silahlan var? 

Paris, 6 (A.A.) - Petit. Parisien 
gazetesinin muhabiri, Habefiıtanın 
teılihatı hakkında apfıdaki maJGJDa. 
tı vermektedir: 

Bir Avrupa fabriba Habqiltana 
7 ,500 Belçika tüfeği, 350,000 mermi 
ve 7 50 ıi Hoçldı olmak tbere 900 ma 
kine1i tüfek vermiıtir. Diğer bir Av
rµpa fabribıı da 900 mitralyöz, 200 
bin tüfek, 1000 tabanca, 400 mitral • 
yöz, 200 minenwerfer ve 500,000 o -
büs vermiftir. 
Habeı orduıunun aynca 300 Mak

ıim hafif makineli tüfeği, 500 ağır 
makineli tüfek, 25,000 mavzer tüfeği, 
10,000 aeri atqli tüfek, 15 milyon 
mermi, 2,800 wic:ken makineli tüfeği 
ft 500 lewia·maldneli tlfenji ftl'Cbr. 

21: Haberler. 21,10: Alman ballı: miisiii. 
23: Haberler. 23,20: ArL 24: Danı bava· 
WL 

LANGENBERG 

20: PiJano trioaa (Haydn 21: Haber· 
ter. 21,10: 'Breslau'dan nakil,, 23: Haber· 
ler. 23,30: Laypsiıden nalı:il. 

KISA DALGALAR 
BEKLİN 

Çal .. aaatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 al. ve sı, 45 m. Saat 15.00 - ıa.°35: 
31,31 DL Saat 19 - 23,35 : 25, 49 DL ve 
49, 13 m. 

LONDRA 

Çahtma aaatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
·..e 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16, llS r-. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 11 : Gösterilen ı 
postalardan ilı:iai: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31, 55 m. 

Saat lt.15 - 23,30: Gösterilen 2 veya 
üç poıta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49, 
10 m. 

PARlS 

Ça111ma aaatleri: Saat 11 - 12 : 25, 23 
m. Saat 13,50 - 18 : 19, 68 m. Saat 18.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar. Tiyatrolar 
----------------' 

• ŞEHİR TİYATROSU : Saat 15 te 
çocalı:lara, aaat 20 de (Su-Caz). 

• HALK OPERETi : Saat 16 da ve 
uat 20,30 da (Sevda oteli). 

• NA$İT - ERTUGRUL SADİ - HA
LİDE : Saat 16 da (Hamlet), uat 20,30 da 

(Hülleci). 
• YILDIZ: Ap senfonisi. 
• SARAY : (Kontinantal). 
• SUMElt : (Baadad yolu). 
• İPEK : (Sendul) ve Kleopatra). 
• Blhamra : (Kedi ve Kenan) v• (Ada-

lar çiçeti). 
• ALKAZAR: (Korun kız) 
• TURK: (Kara yıiaı) 
* MELEK: (ICiralılı: ıöniil) 

• ŞIK: VlJaD& bCilbiilii. 
• MiLLi: [Altın Zincir) 
*KADIKÖY SUREYYA : (Bownbo). 
• USKUDAR HALB : (Moakova ıece-

leri). 
• A!Alt: (Voader Bar) 

SİNOPTA BÜYÜK BİR YANGIN 

37 Ev Bir Çocuk Ve Bir 
Genç Kız Yandı 

Sinoban man...,... 
Sinop, 6 (Huıuıi muhabirimiz bil- 400 b1n lira kadar tahmin edilmekte

diriyor) - Dün gece Qat 12 de Sino- dir. Tahkikat devam etmektedir . 
bun en güzel semtlerinden biri olan 
Ycnimahallede yangın çıktı. Bu es • 
nada Batı karayel fırtınası tiddetlen
diği için yangın birdenbire büyüdü. 
37 ev, ve bir çocukla bir genç kız yan 
dı. Yanan binalar arasında Halk Fır
kası batkanı, İnhisarlar direktörü, 
Sıhhat direktörünün de evleri vardır. 
Yapılan tahkikata göre, yangın lnhi· 
aarlar hademesi Mehmet Alinin evin
den çıkmıttır. İlk yanan evlerden he· 
mm hemen hiç eıya kurtarılamamıt
tır. Diğerlerinden de dörtte bir b -

dar kurtanldıjı eöyleniyor. Zarar 

İnebolu vapuru 
çıkanlnuyacak 

Ankara, 6(Huıuıi muhabirimiz. 
den) - lzmir ıazetelerinden bL 
ri lzmir körfezi önünde batan ine • 
bolu vapunınun körfeze girecek 
büyük vapurlara çarpmamaar için 
çıkanlmaaınm diifünüldüğünü yaz 
mı9tır. Alüadarlarclan Öğrendiği • 
mise ıöre ln~lu vapunınun baL 
biı rer oldukça derindir. Ve vapu. 
run çrkanlmaamcla da bir fayda 
Joktur . 

Crovel : 
- Ne isterseniz, diyor, sorunua. 

Yalnız bu mahallenin kaÇ9 yapıldıp 
nı ıormayınrz, aöyliyemem. 

- Kaç kiracınız var? · 
- 800 kadar. Fakat ıunu unutma· 

yınız ki birçok kiracılar, mesela Stan 
dard Oil, Radyo Müzikhol ve tiyatro 
merkezi gibi, birkaç kat, hatta baza.o 
tam bir bina iıgal etmektedir. 

- Radyo müzikhol iyi çalıııyor 
mu? 

- Evet. 6200 kipıik bu sinema il-

Ro•leller 

lonu Amerikanın en güzel ve -en çot 
iş görenidir. Geçen sene 6,5 milyon 
dolar hasılat yaptık. Bu sene iae 1 
milyona yaklaşmıı bulunuyoruz. 

- Mahallenin inşaatı bitti mi? 
- He)'lr. Yeniden üç bina yapaca-

ğız. Birisi 40 katlı bir dev - bina, bi· 
riıi 6 birisi 8 katlı olacak. Fakat da
ha şimdiden bütün mahallede 200,000 
kiti var .. Ve inşaata bafhyalı ancak 
üç sene oldu. 

- Çok güzel. Amerikahlann yük· 
sek sınıfı, eğlenebilen sınıfı için buh
ran bitti diyelim. Fakat itıizlik bitti 
mi? İşsizler ne oluyor? Bu mesele 
halledildi mi? 

Maalesef bu it bitmit değildir. is
tatistiklere göre ifıizlik bitmemiştir. 
Resmi rakamlar Amerikada on, on 
bir milyon işsiz olduğunu gösteriyor 
ve yapılan bütün gayretlere rağmen 
sayıları anlmıyor. Bunun sebebi ne
dir? Gayet basit. 8ir ıene içinde iş 
yapan makinelerin sayısı yüzde 230 
nispetinde artmıttır. İşsizlere iş kal· 
mamıştır, hatta çalışanlara bile. 

Bütün gayretlerine rağmen it bula· 
mıyan bir dostum, Amerikada buhran 
bitti iddialarına ıu cevabı vererek va
ziyeti bana hulasa etti: 

- Buhran bitti ve her tarafta bir 
refah havası var diyorlar. Haydi buna 
inanalım. Lakin benim ciğerlerim bu 
havadan istifade edebilecek tekilde 
yapılmamıı. Nefes almak için ciğerle
rimi var kuvvetile açıyorum fakat bir 
türlü bu havayı teneffüs edemiyorum. 
Ciğerlerime sadece bacaların duman· 
lan giriyor. 

Amerilı:ada buhran bltmlt. fabt her 
IDes içia dejil. 
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K 0 L T 0 R 
Edebiyatta Tesire .Dair 

Filan kitabı oku· 
dum; o k u d u k· 
: wınedvlf :e.ıuos ue:ı 
kütüphanemin bir 
köşesine b ı r a k • 
tım. Fakat bu kitap
ta unutamıyacağım 
bir söz vardı. Bu söz 
içimin o kadar derin 
bir yerine girdi ki, o. 
nu artık kendimden 
ayırt edemez oldum. 
Artık ben o sözü bil
mezden evvelki a
dam değilim. Onun 
bulunduğu k i t a
bı, hatti onu bir yer
de okumuı olduğu· 
mu unutsam, onu 
noksan olarak hatır· 
lasam bile, ne çıkar: 

Ben artık onu oku
mazdan evvelki ben 
olamam. Bu kudreti 
nasıl izah edeceğiz?. 
Bu kudret, o sözün 

bana içimin henw 
tanımadığım bir kö
şesini açnuı olmasın· 
dan geliyor. O söı 
benim İ!iin bir izah· 
tan, evet, kendi içi· 
min bir izahındarı 
başka bir tcY değildi 
Zaten tesirlerin ben· 
zerlikJe vaki o1duğı 
çok defa söylenmiı 

bir tcydir. Tesirleri aynl\ara ben· 
zetmitlerdi; öyle aynalar ki içlerin
de şc'nt varlığımızın değil, gizli ve 
tahteHuur benliğimizin aksini görü
rüz: öyle aynalar ki bize kendimizi 
olduğumuz gibi değil, olabileceğimiz 
gibi gösterirler. Henri de Regnier bu 
gizli benlik için: 

"İçindeki o henüz sen olmıyan kar
deşin" diyordu. Ben tesirleri Maeter
linck'in bir piyesinde prensesleri bi
rer birer uyandırmağa gelen prense 
benzeteceğim. içimizde uyuyan ve 
uyanmak için küçük bir temas, bir 
ses, bir kelime bckliyen nekadar meç
hul prensesler var! 

Bu içimizi uyandıran tesirlerin ya
nında kafamla öğrendiğim ve hafı
zamla aaklamağa çahıtığım bilgilerin 
ne kıymeti olabilir? öirene öğrene 
içimde afır hazineler, ruhu bunaltan 
bir zenginlik, vasıta olmak itibarile 
kıymetli bir servet biriktirebilirim. 
Fakat biltün bunlar ebediyen benden 
.. ayn" kalacaklardır. Haais altınlarını 
bir sandığa doldurur; fakat sandık 
kapanır kapanmaz artık içi bot gibi
dir. 

~albuki tesirden doğan bilgi yeni
den tanıdığrmız, yeni bir sevgi ile 
bağrımıza bastıfrmız bir gönül akra
basıdır. 

Romada, ıaaız ve küç4.ik mezan:ım 
yanı batında Keats'ın harikulade mn· 
ralannı okurken kendimi ne büyük 
bir safiyetle onun ılgın tesirine bırak
mış. bu tesirin ne derin bir ıefkatle 
ruhuma dokunduğunu, beni tnnıdığı
nr, en müphem, en belirsiz düıünce
lerimle kucaklaıtığını duymu§tum. O 
kadar ki Kcats hasta iken yazdı.7ı 
•·ode au Rosaignol" de: 

0 

-"Kim. bana kim o şaraptan bir yu 
dum verecek? O, derin toprağın al
tında senelerce aofumuı ıaraptan: o 
Flora ve yeıil kır kokan praptan? 

- Kim, bana kim sıcak cenup gU
neşile dolu bir lcbe verecek?" 

Diye haykırırken bunları sanki be:ı 
söylilyordum; sanki bu candan dilek 
benim kendi dudaklanmdan fışkırı
yordu. 

Olgunlaşmak, içimizi yeryüzüne 
yaymak, gerçekten, kaybolmuş kar
deşlerimizi bulmak gibidir. 

• 
Hissediyorum ki bur.ada artık me-

selenin en canlı ve en tehlikeli ye
rindeyiz; konuşmak şimdi daha güç, 
daha :ıazik bir iş olacak. "Tabii" de
diğim tesirlerden uzaklaştık; "insa
ni" tesirlere giriyoruz. 

Şimdiye kadar tesirler bize herkes 
için hayırlı bir zenginleşme vasıtası 
gibi görünüyor, kü!iük bir temasla or
taya hazineler çıkaran birer peri değ
neğine benziyorlardı. Acaba niçin in
sani tesirler kartrarnda kendimizi he
men koruyor, ürküyor ve sakınıyo
ruz? (Bilhassa son zama:ılarda). Ni
~in başkalannrn tesiri bize meş'um 
bir şey gibi geliyor? Niçin aanki bu 
candan dilek benim kendi dudakla
rımdan fışkırıyordu. • 

Olgunlaşmak, içimizi yeryüzüne 
sermek, gerçekten, kaybolmut kar
deşlerimizi bulmak gibidir. • Hiasediyorıum ki burada artık me-
selenin en canlı ve en tehlikeli nokta
sındayız. Konuşmak daha gUç, daha 
nazik bir iş olacak. Tabii dediğim te
sirlerden uzaklaıtık; inaan tesirleri
ne giriyoruz. 

Şimdiye kadar t~ir bize herlrn 
için hayırlı bir ze?.g~nleı~e vasıtası 
gibi görünürken, kuçilk ~ır te~ı~a 
ortaya hazineler çıkaran bır.~rı. deg
neğine benzerken, acaba nı~ın. ı!1aan 
tesiri karşısında hemen kendımızı ko
ruyor, korkuyor ve çekiniyoruz (bil· 
.. ssa son zamanlarda)? 

- Andre Gido- den: 

Onu nefsimize, mukaddes phıiye
timize kartı bir suikast telikld edi
yoruz? 

Çünkü, bilhassa bugünlerde hepi
miz, ferdiyetçi olmamakla beraber, 
bir şahsiyet iddiasındayız; çünkü bu 
şahsiyet sağlamlığını biraz kaybeder 
etmez, bize yahut batkalarına biru 
rr.üphem, biraz ürkek, biru cılız gö
rünmeğe başlar başlamaz onu tama
men kaybetmek korkusu peıimizi bı
rakmıvor ve en insani hazlanmızı bir 
kurt ğibi kemiriyor. 

Şahsiyetini kaybetmek korkuw 1. 
Bizim cok y&!'ayuı edebiyat ile

mimizde bircok korkular duyduk ve 
gördük: yenilik korkusu, eskilik kor
kutıu, son ramanlarda y~bancı diller 
korkusu ilih.... Fakat bütUn bunla
nn yabancısı, en ahmakca11, en gUlUn. 
cü fıiç üphea.iz bu §Bbsiyetini kay
betmek korkusudur. 

Genç bir edebiyatcr (merak etme
yin, ben yalnız methıattiğim zaman 
ismini söylerim ) bir gün bana: "Goe
the'vi okumak iııt~mivorum, c;üflkii 
tesiri altında kalabilirim." demişti. 
İnsan nekadar müstesna bir mükem
melivete ermit olmalı ki onun için ar
tık değişmek mutlaka fena olsun! .. 

Bir muharririn şahsiyeti. bu nazik, 
bu nazlı, bu kaybedilmesinden kor
kulan şahsiyet (bu korku onun kıy
metli olmasmdan değil, her zaman 
kaybedilmek üzer\. olmasından doğu
yor) çok defa herhangi bir şeyi hiç
bir zaman yapmamış olmakla elde 
edilen bir şahsiyettir: yani "mahru
miyetten doğma" bir şahsiyet, onu 
kaybetmek, yapmağa kanr verilen 
şeyi yapmak istemektir. On sene ka
dar evvel ("aui,. ve "que., eüz hikave 
)er) adlı bir kitap çıkmıttı. Muharrir' 
bu kitabında hiçbir rabıt edatı kullan
mamakla bir orijinaliteye, özel bir üs
tCıba, hir "şahsiyetine" varmıı oluyor. 
du. (Sanki "qui" ve "que" ona rağ-
men yasamakta devam etmiyorlannıı 
gibi!) Şahsiyetleri bu neviden olan 
nekadar muharrir ve san'atklrlar var
dır. Bu adamlar herkes gibi "qui" ve 
"que" kullanmağa razı oldukları gün 
insaniyetin banal ve bin bir çeşit küt
lesine karrıır, kaybolurlar. 

Bununla beraber itiraf edelim ki, 
en büyük adamların tahsiyeti bile 
birçok §eyleri anlamamakla kaimdir. 
Hususiyetlerinin sarih olması için 
hudutlannm daralması zaruridir. Bü
yük adamların bizde bıraktılı:lan in
tiba hiçbir zaman müphem.değil, bili
kis sarih ve muayyendir. Hatta deni
lebilir ki büytik adamı tarif eden 
onun hudutları yani anlamadığı teY· 
lerdir. 

Voltaire'in Homere'i ve Mubddea 
Kitab'ı anlamaması, Pindare'ı okur
ken kahkahalarla gülmesi, bize Vol
taire'in portresini çizmiyor mu? Tıp
kı bir ressamın, tecbit ettiği bir çeh
reye: "lıte sen busun. Dıha baıka 
bir şey olamazam" demesi gibi. 

MahlCıkların en zekisi olan Goethe
nin Beethoven'i anlamaması.- Beet
hoven ki (Sonnate au claire de 
lune) Ü çaldıktan sonra Goetbe'yi so
ğuk bir sükut icinde görünce ona de
rin bir ümitsizlikle bajtırmııtı: "Fa
kat, üstat, siz, siz de bir 'ey söyle
mezseniz, beni kim anlıyacak ?" -
Bize Goethe'yi anlatmıyor mu? (Ayni 
zamanda Bcethoven'i: çünkii o da 
Goethenin kendini niçin anlamadığını 
anlamıyordu). 

Bu anlamamazlıklar ıöyle izah edi. 
le bilirler: Bul'!lar hi~ •üphesiz ah
maklıktan değıl bir 'göz tramaıma
sından" ileri geliyorlar. Nitekim her 
bliyük qk inhiaan:ıdrr: ve bir tııim 
sevgilisine olan bayranhtı onu diğer 
bütün güzellikler kaTflsında hiaaüı: br· 

Habeş Edebiyatına 
Bir Ba k ·ı ş 

Bugünkü Habeş kültürünün kök· 
leri mazinin çok derinlerine gider. 
Daha Milittan birkaç asır evvel Sami 
kültürünün tesiri cenubiArabistandan 
"Mavi Nil,, ayni menbalarıntıaki ül
keye almııtı. Bu.ayni zamanda maddi 
ve beıeri bir akıştı. Yemen, Habeş 
ve Gez kabileleri mahalli :zenci halk
la karıııyor, yeni dili, yeni kültürü, 
yeni edebiyatı ile yeni bir Habeş 
milleti vücude geliyordu. Bu teşek
kül hadisesi henü:z bitmiş değildir. 
Muhtelif kabilelerin, muhtelif kültür 
lerin teaalUp ve imtizacı el'an devam 
edip durmaktadır. 

Çok eski zamanlarda bu suretle te· 
tckküle başlıyan Habeşistanın en ka· 
elim edebi abidesi Milattan dört asır 
evveline ait olup. Savey yazısiyle ya· 

1 .ırlmıı bulunan kıtabelerden ibarettir. 
1 Aksum'da elde edilen bu kitabeler A· 

rabistanden oraya intikal etmiş olan 
ilahların kült'üne aittir .. 

Milldın takriben ilk asrında Ak· 
sum krallığı en parlak devrini yaşı· 
yordu_. Bir;ç_~k deniz ve kara yolları· 
nı.n bırlettıgı noktada bulunmak gibi 
coğrafi vatiyetinin fevkal&de müsait
liği Aksumu dünya ticaret ve tarihi
nin phikasına çıkarmıştı. Elen kül
türü ve Yunanca Aksumu istili edi
yordu. O zamana ait resmi kitabeler 
ayni anda Yunan ve cenubi Arap dil· 
lerile yazılırdı. 

En ıayanı dikkat kitabeler Büyük 
Koatantinin (dördüncü asır) muasır 
ve peyrevi bulunan kral Ezana dev· 
rine aittir. Bu devirde hıristiyanlığın 
wnumt din olarak kabulü yeni Habeı 
yaııamın tatbikı gibi bir sıra büyük 
inkıliplar habeı kültür ve edebiyatı· 
nın yeni simasını çizmişti. Kral Eza
na' dan sekiz kitabe kalmıştır. Bun
lardan biri yunanca, ikisi Saveyce, 
beti kadim habeşçedir. Bu kitabeler 
bıristiyanhğın kadim Habeşistana 
tedrici giritini gösteren birer vesika
dır. Atikardır ki Habeşistana hırla· 
tiyanlıkla beraber Kitabı Mukaddes 
metinleri de, yunancadan ve süryani
ceden peyderpey habeşçeye tercüme 
edilen hıriıtiyan edebiyatı da, ibadet 
Ye ayin kitapları da. girmişti. İncilin 
habetçe metni, fÜphesiz ki, uzun bir 
toıdinıe ve tashih iti netic..tndc 
meyd&na gelmittir. Apokrifik (cırar 
ve hafayaya ait) ve Apokaliptik 
(muamma ve lağze) mensup edebiya 
tın bütün Habeş edebiyatına bir tesi
ri Y"ardı .• Bununla gnostisizm (felse
fe ile dinin karıımasrndan ibaret iti
katlar) m tesiri ifade edilmiş olur. 
Litürji (dini ayinlerin tertip ve me
rasimi) kitaplarının bazı pek eski, 
nadir ve kıymetli metinleri de bu 
devre racidir. 

Bu tarihten sonra Habeıistan ha
yat ve kültüründe feodal bir sima 
kendini gösterir .Ancak, xm inci as
rın ikinci nısfmda Slileymana ve Saba 
melikes~ mensup olan yeni bir ha
nedanm hükümranlığı ile Habeşistan 
yeniden devlet ve kültür vahdetini 
iktisap ediyor Ambar dili resmi 
devlet dili oluyor. Gez dili ise ede
biyat dili mevkiinde kalıyor. 

Bu sıralarda Habeşistanda hıristi
yanlığın ve sılcı surette Kopt kilisesi· 
ne merbut. ~lan habeı kilisesinin nü
fuz ve tesırı artmıı bulunuyordu. Bu 
vakıanın teairiyledir ·ki Habet edebi
yatı Avrupa ve prk kurunu vustası
run edebiyatlarını andıran halis bir 
kilise edebiyatı olmuıtu. Kanonik, li
türjik, apokrifik eserlerin, kilise tari· 
hine ait kitaplann, en çok arapçada, 
kısmen de, artık ölmekte bulunan 
Kopt dilinden birçok tercümeleri 
meydana gelmi§ti. 

Fakat o ~evirde tercüme edebiya. 
tı ile beRber orijinal edebiyat ta 
beflaınııtır. Bu yeni başlıyan edebi
yat arasında 1) Mahalli eizzenin me
nakibi, 2) lstoriyografi ( vakanüvis
lik, 3) Kiliae şiiri ve 4) Dünyevi ti· 
ir ve sair abideleri pek büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. 
1.- Habcı kilisesi ve kilise dindarlı 
ğı rühbani bir seciye taşır. Bu keyfi
yet edebiyat il.zerinde tesirsiz kalma
auıtrr. Habeı edebiyatında mukaddes 
kimselerin rizzenin, kilise müessis ve 
hidimlerinin menakibi en mühim 
mevkü tutar. Zengin ejiyografik ede 
biyat, habet kilise literatürü ile bizi 
tamttınr ve bize Habeı dindarlığının 
muhtelif cihetlerini aydınlatır. 

Bu menakıp, edebi cihetten, çok a
lika uyandırır; ıu itibarla ki: Biz ay
ni retorik eserde eizzenin mucizeleri 
hakkındaki hikayelerde bir geıa.Ie gi-

rakır. Voltaire'in lirizm karşısında his 
si.ı kalması onun zekaya olan aşkı yü
zündendi. Goethe, Yunanlara Mo
zart'ın aaf ve mütebe11im ıefkatine 
olan bafldığı yüzünden, Beethovcn'in 
COJkun ve taıgın ruhu karıısmda 
ilrkmüı ve kendisine "Symphonie en 
ut mineur" çalan Mendelssohn'a: 

"Hayretten baıka bir ıey duymu
yorum" demi§ti. 

(Sonu var) 
S.6Mattin EYOPOGW 

bi akan keskin · fantazyanın dini tnÜ· 
t~lea ve kanaatlerle §&yanı hayret 
bır surette birlettiğine phit oluruz. 
II.-Bir dereceye kadar Arap te.iri 
altında baıhyan istoriyografi Habe
şistanda oldukça büyük bir inkipfa 
mazhar olmuştur. Bu Arap tesiri bir 
sıra Arap kroniklerinin habctçeye 
tercümesinden ileri gelmişti. Orijinal 
habeş istoriyografisi ise xıv asırda 
baflar. Bu asırda Habeşlerin iallmlar
la mücadelesi ve bilhaaaa .,.Dl Amda 
Siona (1314 - 1344) nın zaferleri bu 
devirdeki kroniklerin doğmasına se
bep ve imil olmuştu. Bu kronikler 
tarihi çalııma olmaktan ziyade edebi 
eserlerdir. 

Habe§lerin "Kanuni., si olan ve 
Habeşistan kanunlarını tesis eden Za· 
ra Yokoba (1435 - 1468) devrinde bil 
tün habeş hükümdarlarının tarihini 
ihtiva eden kronikler serisi yazılmıt
tır. Şahnamenin baıka türlüsü. 
Habeş istoriyografisi en büyük in

kişafını XVI mcı asrın sonıı ile XVII 
inci asrın bidayetinde bulmuıtur. Bu 
devirde Sartsa Dangcl ile Siainni'nin 
bedii ve ayni zamanda tarihen mute
ber tarihi eserleri yazılmıştır. 

Nihayet xvı ıncı asrın sonunda pa· 
pas Bahre tarafından yuılan ve Ha· 
beşistanrn yakınında yapyıp habef· 
lerle mütemadiyen muharebe eden 
Hallas adlı küçük kabile hakkında bu 
lunan ufak eser büyük bir eheııımi· 
yet arzeder .. 

lstoriyografinin diğer bir tekli de 
tarihi :masallardır .Habcı tarihi ma· 
salları (Legendca his.) oldukça bU· 
yük bir hususiyet göstermektedir. 
Bu masallar arasında en mühim yeri 
"Kebra Nagast., (hükümdarların ce· 
lali, yahut Şanişahım) tutar. Bu eacı-, 
ezcümle, Habeş hükümdar hanedanı· 
nm Süleyman ve Belkis neslinden 
geldiğini hikaye eder ve kiliıenin 
müstakbel ittihadından dem vurur. 

"İsanrn sözleri' adlı eshatolojik 
kitap ve İshak Harimin menkıbesin
de mahfuz kalan çok enteresan "Yı· 
lana dair sözler,, tarihi ma.alların bu 
dairesine girer. 

III.- Kilise şiiri ıeklindeki eserler 
zamanımıza pek çok mikıarda intikal 
~iştir. Mecmualar, uzun methiye. 
'ler. "MülQkülkelim,, lar, ibadet "'° 
nasında terennüm eden mugannilerin 
emproviııasiyon (irtical) leri ve niha
yet zarif dörtlemeler bu cümledendir. 
Bütün bu kilise şirleri, §Üphesiz, 
mezhebi bir ehemmiyeti haizdi. 
Bunların arasınd1ln biroçk nqideler 
notalarıyle beraber zamanıtnJza kadar 
kalmıştır. 

Kilise şiiri yanında dini dogmatik 
edebiyat ta inkişaf etmişti. Katolikli
ğe karşı mücadelede bulunan pek 
çok polemik eserlerle erı.teresan Ko
difikasiyon (kanun yapmak, mecelle 
yapmak, kaide koymak) tecrü~lerini 
muhtevi eserler bu dogmatik edebiya· 
tı teşkil etmektedir. Kodifikasyon e
serleri arasında bilhassa, ayrıca bir 
ehemmiyeti haiz olan "Feta Naga•t •• 
(Kralların hakkı ıayanr kayıttır. 
Feta Nagast Roma ve İslim huku· 
kundan xv inci ve xvı inci •sırlarda 

koptça yapılmış bulunan kompilbi
yon (hukuk, kanun ve kaideler mec• 
muası) tara istinat eder. Seırt.n (mu
tezile) fikirler taııyan eserler orijittal, 
ve dikkate şayan bir mahiyettedir. Şu 
itibarla ki, artık dinin ihtiyacatı tat
min etmediğine ve münevver habeı 
sosyetesi aranmak lüzumunun hiaso. 
lunduğuna şehadet etmektedir. Mese
la, xvır nci asır muharrirlerinden Za· 
ra Yakoba'nın ve onun talebesi Valcl 
Heyvat'ın bütün mevcudiyetlerin ha· 
kikatini, rühbanhğı, dogmatizmi, orus 
ve saire gibi kilise ahkamını inldr 
ve reddeden "tetkikat., lan Qu meyan 
da çok şayanı dikkattir Stefanitlerin 
salip ve Meryeme ibadeti red ve inkir 
eden dini eserlerini İshak adlı birinin 
"Arzın ve semanın esrarı,, adı ile ıx 
inci asırda yazdığı Kabalist (insanı 
guya lfillutla münasebatta bulunmağa 
hazırhyan hafi ilme mensup) ve a
pokaliptik eseri ve nihayet, yahudile
şen fala~a soyunun apokrifik, apoka
liptik, eshatolojik edebiyatını %ikret· 
mek icap eder. 
IV-xçı ıncı asırdan itibaren yavaı 

yavaş, canlı halk dilindq yani ~m· 
harcadan istifade eden yeni edebiyat 
doğmağa ev ilerlemefe baılamıttır. 
Bilhassa teklinin yüksek bedii san'&• 
ti ile akılları hayrete dütüren kahra• 
manlık destanları çıkıyor, fibl'Iar. 
pritç (kahramanı insan olan fibl) 
lar, hikiyeler yazılıyor. 

xıx uncu xx inci asırda Amhar dil~ 
ni kültive eden muharrirler arasında 
Habeşistan tarihini yazmıı olan Tak· 
Haymonotu, müverrih Saneb ile 
Vaid - Maryamı ve nihayet hikiye 
muharriri Apatsork ile Z.uild ve aa· 
ireyi yeni Avrupa edebiyatı enmun
cine göre yeni ve orijinal habeı ede· 
biyatı yaratmak yolunda çalıpn mu
harrir gibi kaydedebiliriz.- c.w..r 

HERKESi DOŞONDOREN ŞEY 

Ahiret Varmı, 
Yok mu? 

Ruhiyat Alimi Shau Desmond 
Bu Mevzuun 

izah Ve T ah/ilini Yapıyor 

Bize, cehennem böyledir .. derler .• 

Ahret var mı ? 

1 - Orua yemek İfmd 11• 

uylnı ocr mı 1 
2 - Katlınlar çocuk tloiuru. 

yorl.,. rnı1 
3 - Ahrette eulerde mi otu. 

"'rlar1 
4 - Euler .....ı yaplmııtrr1 
5 ...- Biai ahret• na.ıl kabul 

.derlcr1 

lnsanlann ölümden sonra da yaşadık 
tarım iddia ederler. Aıağı yukarı bir 
tahminle öbür dünyadaki hayat hak
kmda da kuvvetli inançlarımız var
dır. Hele ahret ile dünY.a arasındaki 
mer~enin çok kısa oldui;una biçbi
rinıi•İn Jt!p}leai yoktur. 

Bütün bunlan nasıl biliyoruz? Ya 
uykuda, yahut da batka yollarla ah
rete fidenler u mıdır? Esasen ölüler 
diyarı ile bizim dünya arasındaki mu
habere vasıtaları o kadar boldur ki 
bu medyomlardan her an içl.n iıtifade 
bbildir. 

Medyomlar çok hassas mevcudiyet
lerdir. Ahretten bu medyomlar vası
taaiyle alman haberlerden başka, şim
di "ses., ler bile alınmaktadır. Bu 
sesler bazılarımıza doğrudan doğruya 
ıelmektedir. Fakat bunlar nadir şa· 
hıslardır. 

Ölülerle doğrudan doğruya bu ses
ler vasıtaaiyle konutan birçok ilim· 
ler arasında Amerikalı profesör Lar
kin, Almanyalı Zollner, İtalyalı Er
ncato Basaano ve lngilterenin ispir· 
ti.ılJlC üıtatlanndan Sir Oliver Lodge 
bulunmaktadır. 

Ahiretten alınan "ses., leri bugün 
artık Alimler bir hakikat olarak ka
bul etmektedirler. Bundan başka ah
retten haber veren bütün ilimlerin, 
öbür dünya hakkındaki mlitaleaları 
biribirini tutmaktadır. Fakat öbür 
dünyayı bir yer değil; bir durum ola
rak kabul etmek zarureti karşısında 
oldutumuzu unutmamalıyız. 

Cehennem 
Günahsı.ılann öbür dünyada yük

sek bir duruma, günahkarların ise fe
na bir duruma maı:har olmalarının se
bebi çok basittir.Çünkü öbür dünya i
le bizim dünyamızda iyilik ve kötülük 
mefhumları aynen caridir. İyilik eden. 
ler, yüksek prtlara, fenalık edenler 
de fena prtlara tabi tutulmaktadırlar. 

Ayni zamada ahretteki fena hayat 
prtlan,hepimizin bu dünyada tashi
hine uğraımamız lizımgelen fenalık
ların öbiir dünyaya aksinden başka 
bir Jey delildir. 

Profetör Larkin'e nazaran ervah 
dünyaaında faal ve cevval bir hayat 
vardır. Ölüm, aadece et ve kal'l dün
ya11ndan: ervah dünyasına seyahat
ten i.,_rettir. O dünyaya geçenler, 
ayni prtlara tlbi ve ayni zamanda et 
ve kan dünyuından ceçmiı olacakla
nndan biribirlerine karıı olan durum. 
lan, bbim dünyamızda olduğu gibi, 
o dünyaya cöre ıcne "maddi,, olacak. 
tır. 

Öbür dünyaya ait fenlerle uğrapn 
ilimlerin temin ettiklerine göre, ahret 
ile mütemadi muhabere ve teması te
mini için ıimdiki mesaiye daha ziya
de önem vermek llzımdır. Laboratu
varlar; rasathaneler kurulmalı ve 
"ervah., ile muhabere vasıtaları ço
ğaltılmalıdır. 

Yeyip İçmek var mı? 
Öbür dünyada yeyip içmek mesele

sine ceJince, Sir Olivtr Lodge'un bi
ze temin ettiiine göre, yedi dünya
dan birinin orta katı.rma düıer ve 

çıkınca et ve kana ait bütün arzulan
nrz yavaş ya va§ zeval bulacak; hatta 
uykuya bile ihtiyaç kalmıyacaktır.,. 

Öbür dünyadan alman "ses,. lere 
bakılacak olursa ahrette de mülırem
mel evler; .güllük, gülistanlık bahç .. 
1i kaşaneler varmış. Hele çiçek IOA 
derece mebzulmüı. Semada, tıpkı bi
zim dünyamızda oldutu gibi, cllmtlt 
bulutlar dolaşmakta ve ılık bir rull 
güneş ortalığı ıaıtınaktaymıf. 

Prl. Shau De~.nontl 

arzu ederseniz, size yiyecek ve içe
cek verirler. Fakat daha yilkseklere 

Orta dünyalardaki evlerin tıpkı bi· 
zimkilere benzemesine mukabil, ylik
sck ervah dünyalarında her ıeyin t .. 
fekkür kudreti ile yaratıldıtı temİP 
edilmektedir. Orada düıünce kudreti 
her şeye hakimdir. Mesela bir Y•!• 
gitmiş olmak için, sadece or•ya ııt
meği düşünmek maksadın huaulünf. 
kifayet etmektedir. 

Bu mütaleanın bir hakikat oldufu
na inanmamak için hiçbir sebep m~ ... 
cut değildir. Çünkü bu dilnyıcla bıle 
bir şeyin olabilmesi için evvel' o ı~ 
yi arzu etmek tartı mevcuttur. 

Orada da ıevipek var 
Ayni zamanda medyomlarm lais• 

haber verdiklerine göre öbür dünya· 
da da kadınlar çocuklar doğurmalrü: 
dırlar. Aşk maceraları, sergUae9tlen 
bizim dünyamızdan az değildir. Hatta 
bu dünyada hakiki eşini bulamıyanla· 
rın ahrette hayat arkadapna tesac!!1f 
ettikleri de nadir vak'alardan dejıl· 
dir. Ancak şurasını unutmamalı~ 
ki, bunlar, en yüksek ervah aıcrnın• 
mahsus haller değildir. İzdivaç ve. 
aşk gibi daha maddi amiller yüksek 
ervah aleminde yerlerini daha derin 
bir anlaşma ve ruhi rabıtaya terket
mektedirler. 

Shau Desmond bütün bu mütalc&· 
ların harfi harfine doğru oldutunu 
iddia etmiyor. Ancak timdiye kadat 
toplanan bütün malumatın bunJan 
t eyit eder mahiyette olduğunu MSyHl• 
yor. Maamafih günden güne Uerliyeıı 
bilgi sayesinde bu iddialar kuvv~~ 
düşecek yerde bilikia ıitcide te•v
etmektedir. 

Villiam Gerhardi gibi realiıt bir:;;: 
mancının ölüm döşefinde can ~~
ken, yatağından dofruıarak: dan 
öbür dünyayı gördüm. Şimdi ora d 
geliyorum. Bilseniz ne muhtet•':J 1 t• 
orası 1 Ahret dünyaya kıyas ısab .e 

1 
miyecek kadar parlak bir yır l., dı~ 
haykırarak gözlerini kapadılınh ku i• 
ğı ile işiten, gözü ile gören ~ 
Bradley bize her halde bir ef~ne ı! 
durmuş değildir. Hem u.ıağ~ ''t:'~
ne hacet? Hepimiz göı:Uınuzil. a Un
dığunız zaman bundan ba~ bır d . 
yayı tahayyül etmekte güçlük çekıJSS'" 
yor muyuz? eJı bir 
Şu halde "Ahret vardır, dem U-

hakikati ifadeden batka bir tef dci 
dir. 
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Çirkin Hadiseyi Kapatmak İçin 
Mugalataya imkan Yoktur 

Çin - Japon 
[Baş tarafı · 1 incide] 

ltalya ile Japonya aruında hiı_ 
diseler zımni bir it birliii uyandır. 
mıt gibidirler. ltalya nasıl, uzak 
farkta bulandınlan •uların kendi 
ekmeğine yağ ıüreceğini sanıyorsa 
Japonyada Akdenizde bulanan su_ 
lardan Uzak Şarkta istediği gibi 
at oynabnak imkanını bulacağını 
zannetmekte berdevamdır. AmerL 
ka Dıt itler Bakanının afağıdaki 
telgraflal'da okunulacak beyanatı 
He Japon generali Doihara'nın aon 
tetebbüıü ba§layan kanlı düelloda 
ilk kılıç çarpıpnaar addedilebilir:] 

Habeş imparatoru Büyük Tehlike Geçirdi 

lardan üç ki§i ölmüş. bir kişi yaralan 
mıştır. / 

Italyan hava kuvvetleri, Goındar i
le Dabat arasında ilerlemekte olan 
bir Habeı kolunu yakalamışlar ve ü
zerine bomba atmışlardır. 

nm sulh için Av.rupanın eair aksamı 
ile mesai birliğinde bulunmaktım im
tina etmekle kalmıyarak zecri tedbir
lere müracaat etmiş olan devletlere 
icabında yardımda bulunmaktan da 
istinkaf edeceğini yazmaktadır. Bu 
makale muharririnin bizzat Mussoli
ni olması ihtimali yok değildir. 

[Bqtarafı birincide] 

görmek iıter. 
Sir Hor, aözüne tu suretle devam 
etmiatir: 

liiini kapatamaz!lar. · 
.Bu, iki. 

Binaenaleyh, bu valc'anın: 
l - Polise, 
b - Kilidir Bakanlığına, 

. 'l'ıaaııfik eden iki esaslı safhası var
dır ki, onunla alikadar hükumet dai
~~~~~. ~eşgul oluyorlar ve elbet ki o
~dır. 

[Baştarafı birincide] 

Bir nokta 

boylu, gençten, açık renk mupmba 
giyen birinin elini sallamasile gözü • 
mün birdenbire müthit bir acı ile ka
rarması bir o1du. Can havliyle beni 
gözi.imden yaralayanın yakasına yapıı 
tım ve o sırada aralanmış olan klüp ka 
pısına doğru çekmeğe başladım. Nü
mayişçilerden birkaçı üzerime atıla -
rak, onu elimden aldılar ve ben gö -
züm kanlar içinde klübe girdim. Son. 
ra karakolda nöbetçi doktor buluna
madığı için yine gözüm ve burnum 
mnlar içinde otomobille Türbedeki 
göz doktoru B. İbrahim Zatiye gittim 
ve ilk tedavimi yaptırdım. Gözümün 
ilk sargısını saran B. Ibrahim Zati ve 
ondan sonra gözümü tedavi eden Pro. 
fesör Şakir Ahmedin muavini Dr. B. 
Tezer: "Çok taliiniz varmıı. Ytizünü
%e atılan taş kiicücük bir meyille gözü 
nüzü kör edebilirdi. Şimdi uzunca bir 
tedaviye mühtaçsmız !., dediler. 

. Yalnız bir gençlik, bir spor terbiye-

1
11, bir KUltür işi ve nihayet bir mcm
.~ket davası olarak efkan umumiye 
0 nünde bir de şu mesele vardır: 

1 - Hadisenin ilk kısımlarının mek 
tıpte huırlanmı§ olması, hem Galata 
&aray klübilnün ba§lanndan ve hem 
~~ mektepte vazife sahibi olan bazı 
. •rnselerin bazı talebenin "maça gel, 
iki kilo da ayva al!" tarzında tahrik
ler yapmasına göz yummuş ve hatta 
bunlan te§Vik etmiş olmalan, tecavü
ze tnaruz kalan Güneş klilbünce, iddia 
ediliyor. HlikUınet makamlarına yaz
dıkları şikayet mektupları. bu iddiayı 
•çıkça ileri sürüyor. Bu, doğru mu • 
dur? Eğer doğru ise, değil Galatasa· 
tay mektebinde, herhangi bir mektep
te kendir.ine gençliği terbiye etmek 
\ta.zif esi emanet edilmiş bir bocanın, 
\1~ya muidin, veya herhangi bir va-
2ıfc ve mes'uliyet şahibi mi.irebbinin, 
böyle bir tahrike hakkı var midır? 
Aaıl dava budur ve bunu soruyo • 

tUz,, 

Tahlisiye simidi 
Şimdi, bütiln bunları kapatmak için 

l>ey&Jni Safarun hıidise hakkındaki bir 
}' 'il z r • ı n r alarak "Galatasaraya 
hakaret ediyor!" diye bir mesele çı
karmak istemek ve tahlisiye simidi 
iibi ona yapı§mak, müessif bir vak'a
~· hidi9C hakkında düşündüğünü söy 
Üyen bir adamın portresi1e kapatmak 
ltcmiliğine düşmek demektir. 

Galatasaraya gelince 
. Gaıatasaraym memlekete ne kadar 

hıznıet ettiğini ve kimleri yetiıtirdiği-
1li biz pekala biliriz ve bu bahiste kim 
•eden de~s almak ihtiyacında değiliz. 
~etnlckette diln, bugün, yarın mev
~ sahibi olmuı. olan, ve olacak olan 
ır~k tanınmı§ insanlardan bir kısmı 

rırn da Galatasaraydan yetişmiş olma. 
;ından daha tabil ne olabilir? Aksini 
~dia eden yok ki .,Fikret oradan ye
~lti, Hl§im oradan yetişti, lnhisar -
ar Ba9nı .bile S>r.adiı.ıı.ı.ctisti ,,:a:.
'liteler neırCOıiıyori' Eğer, her mek-
:~biıı yetiştirdiği meşhur insanlann 

1~•tc'lerini dercedeceksek, haber vere
ıın ki, buna gazete sayfaları kafi gel 

tl'ıez. Sonra, unutmıyalmı ki, bir nü
~a.yiı valc'aıına büyük adamların isim 
L~rlni kalkan yapmağa da kimsenin 
~kkı yoktur. 

1
. Evet, biz Galatasarayın büyük feyiz 
1• ocaklarımızdan biri olduğunu bili -
tı.z: Hem de çok iyi biliriz. Bunu biz 
hılıriz, herkes bilir ve Peyıami Safa 
da. Hatta §imdi bazılarının hoşuna git 
llı~diği anlaşılan fıkrasında ifade et -
~§tir. Yazılarımızda ve Peyaminin 
'<>zlerinde Galatasaııaym şahsiyeti ma 
lleviycsini alakadar eden hiç bir nok
t~ Yoktur. Yalnız Galatasaray talebe-
111lden bir kısmının mevcut yasakları 
~lrurnamakta imtiyazlı olup olmadık -
~•rını sormak ve anlamak meselesi 
"•rdır. Nihayet bir mektep olarak, bu 
~tlrteple diğer mektepler arasında 
ır fark olup olmadığı, hakikaten so

"11.ac:ak ve öğrenmeei faydalı olacak 
rncıeledir de. Yokaa, telat buyrulma:n• biz de çok iyi biliriz ki bu memle-
4cttc, her irfan müessesesi gibi, Ga -
. taıray da, ilim ocağı ve bir şahsiye
~· ınlncviye olarak, elbet ki muterem 
tıır. '.Bunu ifade etmekten zevk duya
ı/• duyarız amma, d ikkat edilecek 
tıır nokta olarak, yetiştirdiği edamla
<> n llıteıini neıredenlere de, yalnız 
t nun listesini neşrederek başka mek
~J>lcrj unutmak suretile "imtiyazlı 
\o 1dtr?., sualine hak verdirecek ipucu 
erıneınelerini tavsiye ederiz. 

ttlejer şakaymış 1 

·Haydar nasıl yar~ 

landığını anlatıyor 

bi ~~lcketimizdc şimdiye kadar hiç 
0ı::ıup rekabetinde misli görülmemiş 
~ .. ayva tezahilratile başlayan taş
\>e lıgın, sokakta ikametgaha taarruz 
t~ ~rh vak'ası halini almasını bütün 
OIQ ttelcr "çirkin ve tayanı teessüf., •i ~lr kaydettiler. Şayanı hayrettir 
idd .u ka.,lı hAdisenin §aka olduğunu 
hur~ı tden tek bir guete vardır: Cilm 
ıiy~ cazetesi. 

>iiJr l~ıae esnasında kör olmaktan bü
~u d bı-r talih eseri olarak kcrtulduğu
li. 01ctorlanmızm tekrar ettikleri 
~r!~rı dUn bulduk. Şimdi gözü kan 
bı.ııc.zı 1 halinde ve yüzünden yaralı 
\ıadıs!"· ~aydar bize başından geçen 

- 't'ı şövJe anlattı : 
fcra.n Ben. l&ınail Habibin vereceği kon 
llUn : 1 dınlemek üzere Güneş klübü
l>U1t b.•Pısrnıa yaklaştığım sırada bü-
4~1 ır kalabalıkla kar§ılaşttm. Bu ka 
lt~J>ı;k haykınşıyordu. Tam klübün 
'trt ~~1 ç~Jacağım sırada arkamdan 

•. 8.1r cııim attılar. Döndüm: 
ıze Ya1aıır mı bu?., derken kıu 

Sonradan beni muayene eden polis 
doktoru da raporunda bunu tekit etti. 
O hücum sırasında şapkam da düştü, 
kaybo1du . ., 

Yaralının ağzından işittiklerimizi 
bri kelime katmadan naklettik. 

Şimdi soruyoruz: Buna ,aka mı 
derler, yoksa taarruz ve cerh vak'aaı 
mı? 

Mektepte. tahkikat 
Taksim Nahiye müdtirlilğü Galata. 

saray mektebinde de tahkikat yapıl
masına lüzum görmüş ve mektebe bir 
memur göndererek müessif hidise 
hakkında izahat almıttır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

İsmet İnönü 
Dün Ankaraya 
Döndü 

[Baş tarafı 1 inddej 

dan uğurlanmışttr. Başbakan, trenin 
hareketinden önce, teşyie gelenlerle 
görüşerek ayn ayn iltifatta bulunmuı 
lardır. lamet lnönü. binici ıübaylarla 
konu§urken, önümüzdelci beynelmi -
Jel müsabakalara iyi hazırlanm&lannı 
..R~·laft'li.ıar.-JrJIUtdilAri.....t- -u-u.ı.s• 
yet beklediklerini aynca ilave etmiı ~ 
lerdir. Başbakan, bu arada Avrupada 
parkur hayvanları alımı ile meşgul 
olan heyetin çalışmaları hakkında da 
mali1mat almışlardır. 

Iş Bankası Gene'! direktörü Muan: 
mer Eriş. Merkez Bankası Genel Dı
rektörü Salahaddin Başbakanla bera -
her Ankaraya gitmişlerdir. 

l•met lnönünün dünkü gezm 

Başbakan dün otorpobille ıehirde 

bir gezinti yapmıı ve sarayda me§gul 
olmuştur. ismet lnönü, dişlerini teda
vi eden profesör Alfredi sarayda ka
bul ederek saat 18 e kadar yanında 
alıkoymuştur. 

Celal Bayar Tecim 
Odoamda 

Ekonomi Bakanı CelAl Bayar §ehri
mizdeki incelemelerine devam etmek
tedir. Zonguldak 11eyabatinin geri kal 
ması üzerine, Bakan Tecim odasına 
gelerek tetkiklerde bulunmuştur. Te
cim Odaıı başkanı Mithat Nemli ve 
Türkofis direktörü Mahmut muhtelif 
iıler hakkında bakana izahat vermiı
lerdir. Celal Bayar, Tecim Odasında 

~Borsa idare heyeti, Yi.iks.ck Ticaret 
mektebi direktöril veTahlilitı ticariye 
laboratuvarı şefini de dinlemi§ ve ba
z1 direktifler vermiştir. Bu arada ya· 
pılan görüımelerde muhtelif mevzula
ra temas edilmiştir. 

Ankara dil Dil Tarih ve 
Coğrafiya F akülteai 

Ankaı-a, 6 (Hususi muhabirimiz_ 
den) - Dil, tarih ve coğrafi ya ve 
külteainin açılma.ar etrafındaki ha.. 
zırhklara devam edilmektedir. Fa 
külteye tahsis edilen evkaf aparti. 
manındaki dairel,.rde icap eden ta
dilat ve intaatın bir an evvel biti • 
riımesine çalıtılmaktadır. Fakülte 
nin açılma töreninin önümüzdeki 
hafta zarfında yapılabileceii tah • 
min edilmektedir. Tören proiramı 
henüz bazırlanmı tdeiildir. 

Yeni hazırlanan imtihan 
talimatnamesi 

Ankara, 7 (Huausi muhabirimiz • 
den) - Yeniden hazırlanan imti • 
han talimatnamesi önümüzdeki haf 
tanın aonlarına doğru kültür baka. 
nımn baıkanlıiı altında müsteta • 
nn da iıtirakile toplanacak olan 
talim ve terbiye heyetinin gözden 
geçirilecektir. Talimatname bundan 
sonra tedria heyetlerj tarafından 
incelenmek üzere lise direktörlük • 
lerine l'önderilecektir. 

Amerika açık ko
nuşmağa başladı ! 

V<Cl§ington, 6 (A.A.) - Amerika 
Dı§ işleri Bakanı Hul verdiği bir nu
tukta 

"Şimali Çinde esaslı siyasal değişik 
likleri istihdaf eden her türlü teşeb
bi.islcr aleyhinde bulunmu§ ve bu te • 
şebbilslerin, açık kapı prensibi bakı -
mından arsıulusal anlaşmalarla Ame
rikanın ve diğer devletlerin menfaat
lerine mugayir olduğunu., söylemiştir. 

Hul nutkuna ıöyle devam etmiştir: 
"Amerika hükilmeti, diğer devlet -

]erden aşağı kalmıyarak, Çinin mukad 
deratile bilhasaa alakadar olmakta ve 
orada cereyan etmekte olan heyecanlı 
vukuatı hususi bir dikkıatle takip et
mektedir. Biitiln di.inyanın, gittikçe ar 
tan siyaat bir endi§eye kapıldığı bir 
zamanda, her hük\tmet arsıulusal ta
ahhütlerine harfi harfine riayet etmek 
le mükelleftir. Bu itibarla Amerika hü 
kQmeti, muahedeler altına imzalarını 
koymuı olanlara müracaat eder ve 
kendilerine yapılmıı olan, taahhiitle~e 
riayetin, her tilrlU arsıulusal emniyet 
lerin ve ekonomik iıtikrarm temeli ol 
duğunu hatırlatır.,, 

Japonya da kaçamaklı 
konuşmayı bıraktı 

Pekin, 6 (A.A.) - Çinin §imalin
deki üç vilayetin muhtariyetini tabak. 
kuk ettirmek için faal bir rol oyna
makta o1an Japon generali Doihara -
nm dün Nankin hükumetine "J-.ıpon
yayı ancak bu beş vilayetin muhtari -
yeti tatmin edebileceğini,. bildirmiş ol 
duğuna dair burada bir ıayia deveran 
etmektedir. 

Şimaldeki başlıca Çin kumandanı 
General Sungceyu Van'ın harekitı 
hakkında malilmat yoktur. Mumailey 
hin dün birdenbire Pekinden hareketi 
kendisinin Japon tazyikına mukavc • 
met etmek ümidinden vazgeçmit ol -
duğu suretinde tefsir edilmektedir. 

Gönüllüler 
Ceneve, 6 A.A. - Brezilya ve Ar

jantinde ikamet etmekte olan 270 1-
talyan buraya gelmişlerdir. Bunlar, 
Tevere fırkasının tahşit edilmek üze
re olduğu Sabudya kampında süel ta
lim gördükten sonra Doğu Afrikası
na gideceklerdir. 

2 Zecri tedbirler 
Baldvin kabinesine 

şiddetli bir hücüm 
Deyli Meyil gazetesi, petrol am

bargosunu bahane ederek Baldvin hü 
kiımetine şiddetli bir hücum yapmış. 
ve neşrettiği başyazının en mühim 
cümlelerini alıyoruz: 

"/talyaya karıı zecri tedbirler 
istemekle, hükumet büyük tehlike. 
ler dolu bir yola gİrmiı bulunu -
yar. "Ehemmiyetsiz bir Habefİata. 
na karfı harp açtı,, diye ltalyaya 
zecri tedbirler tatbik etmek icap 
ediyorsa, "'ayet zengin olan ıima. 
li Çinin tamamını eline almıf olan,, 
Japonyaya ve ''Versay muaheden. 
nin birçok •aylalannı ortadan kal. 
dırmıf olan,, Almanyaya karf' da 
ucri tedbirler tatbik edilmesi EV. 
LEVIYETLE icap ederdi. Bu, şİyasi 
ahlakın dikkate fayan bir tehlike 
lrarfmnda bulunduiunu ~Ölteren 
bir meşeledir • 

Eden istisna kabul etmiyor 

Londra, 6 A.A. - Avam kamara
sında verdiği söylevde 1ngiti% nlzırı 
Eden, İtalya • Habeş muharebesine 
temas ederek, kendisile arkadaşları a
rasında bu hususta tam bir görü§ bir
liği olduğunu tekrar etmiş ve şunları 
söylemiştir: 

"- İtalyaya karşı ihracatm yasak 
edilmesi demek, İtalyanın yaptığı ih. 
racatm dörtte üçünün kaybolması 
demektir. 

Milletler Cemiyetinde aza olmı
yan devletlerin de zecri tedbile i
şinde elbirliği yapmaları lazımdır.Bu 
elbirliği, petrol ambargosunda da ya
pılmalıdır. Bir iki devlet tarafındm 
gösterilecek mukavemet, bu sabada 
alınan biltiln tedbirleri akim bırak-

Petrolcü Riket 

Roma, 6 A.A. - Finans Alemi men 
suplarından Riket, Atinaya gitmek 
üzere bu sabah Romadan hareket et
miştir. Seyahatinin gayesi ve nereye 
gideceği hakkında beyanatta bulun
maktan çekinmiştir. 

Samvel Hor nutkunda 

1 talyadan nasıl bahsetti? 

Londra, 6 A.A. - Sir Samvel Hor, 
dünkü nutkunda Habeş itinden bah
sederek demiştir ki : 
"- İngiltere, ltalyayı tezHI et • 
mek iatemez. İngiltere, dünyada 
kuvvetli ve beıeriyete büyÜk hiz 
metler yapmaia hazır bir İtalya 

Muuoliniye ve İtalyan bakanları 
na lngilterenin Milletler Cemiye.. 
tine müzaheret etmek auretiyle 
gizli birtaknn menfaatler takip
etmekte ol<luğundan ıüpheye 
düşmemeleri için bir kere daha hi 
tap ediyorum. ltaJyan • lngiliz 
münaaebatını ihlal ebnek iatemi • 
yoruz. 

ltalyanlarla Fransızlan en ıyı 
sistemini ~ ta istemiyo
Muuolininin vaziyetini n f aıist 
sistemini sarunak da iıtemiyo • 
naz. Habet ihtilafından kat'ı na. 
zar edilae bile yine Avnıpada 
pek çok mütkülJ,. .. vardır. Bu ka.. 
bil müıküller, Şaı{cta da mevcut
tur. Ve dünyanin her tarafında 
İftial edecek maddeler toplan
mııtır. Tarihimizde daha çetin 
tehlikelere nasıl galebe çalmrı i. 

.ek bu müıküllere de galebe çala. 
cafız. 

Kondilisin Düşmanları 
Orduda Hizmete Çağırıldı 

cek olanlann iyi bir hatıra ile 
ayrılma.tını ve aramııula kalacak 
olanlaruı da kendilerini gittik • 
ç• Jaha aiyatle evlerinde hinet • 
melerini arsu ederim. 

[Baıtarafı birincide] 

BC1fbakan ve Dıı Bakanı bu aa. 
bah .isleri kabul etti. Eminim ki, Jr"-~li~~ 
.isi her noktadan tenvir etmİftİr. 
Bana /talan ıey, nu teıeltkür • 
lerimi ifadeden ibarettir. lfini:.c 
ıinuliye kadar 11öatermiı olduiu. 
nus dürü•tlük ile ve hadi•eleri ol 
cluğu gibi yazmak eşcuını bırak • 
mıyarak devam etleceiinise ita. 
naatim var.,, 

V enizelos teessüf ediyor 

AtinaJan u~aklClftrrılan General 
Repa• (•aida) Kondili•İn .ai kolu 
idi. (•olda) Atinaya Jönmeğe ha~ır 

lanan General Plô•trcu 

,-. .• ~.-.Qa..,..apur.=.d..i. Üa- -•,-• Jmfidir _ 

Atina, 6 (Husuıi) - Venizeloı 
buradaki dostu Rufosa bir mektup 
göndermiş ve: "Napoliye gitmediği
ni, yalnı.z orada bulunan ve affa uğ
rayan sübaylara bir mektup gÖ!ldere. 
rek tebriklerini sunduğunu ve isyan 
lideri olan kendisi umumi aftan isti
fade ettiii 'halde askerlerin ancak bir 
lutuf görmüı olmalarına mütee11if 
bulunduğunu bildirdiğini,. yumıı • 
tır. 

nistanda umumi af Uzerine yarın Daç 
ya vapurile şehrimizden Pireye hı· 
reket edeceklerdir. General Anagnos 
topulos Veniıeliıttir. 1-.yan esnaam
da Sere• fuJruı kumandanı idi. Mai
yetindekfJerin hUldlmete tealim olma 
lan üzerine refakatinde bulunan 
muhtelif rütbede birkaç zabit ile bir
likte Çanakkaleye iltica etmiı, ora
dan htanbula gönderilmi§ti. General 
divanı harpçe görillen muhakemesin· 
de, gıyaben idama mahkCım olmuştu. 
Bilahara ta1fiyeye uğrayarak ordu
dan çıkarılmıştır. 

sü kaça malolmuş Ambargoya zararı do-
Londra, 6 (A.A,.) - Avam Kama

rasında yapılan bir beyanata göre, Sin 
gapur deniz üssü içi 1935 te§rinievve 
nine kadar 5,113,000 isterlin sarfedil
miştir. Hükumetin Singapur tahkima
tı için daha üç buçuk milyon tahsisa
tı vardır. 

Tokyo, 6 A.A. - Dışişleri Bakan
lığı namına ıöz söylemeğe salahiyeti 
olan bir zat, Hul'ün dilnkU ihtarın
dan bahsederek: "Amerikan Dışişleri 
Bakam tarafından söylenilen sözle
rin hukuku düvel prensiplerinin ale
lade bir tekrarından başka bir şey ol
madıfını., söylemi§tir. 

Pekin, 6 A.A. - Ahali, Japon, ke
şif ve bombardıman uçaklarının faa
liyetinden dolayı, endite içindedir. 
Japon tüel kumandanlığı namına aö.ı 
ıöylemeye aallhiyettar olan bir zat: 
"Bu tayyarelerin General Çanyehan 
kıtalarının askerlikten tecrit edilmiı 
mıntakaya yaklaşmaları haberleri Ü· 
zerine istikşaf ya.pmakta oldukları· 
nı,, söylemiştir. 

Çin Uluslar Ku
ruluna başvurdu 

Londra, 6 A.A. - Çin, Milletler 
Cemiyetine müracaat etmiştir. An
cak Çin, 1931 senesindeki fiya1konun 
tekerrür etmemesi için mümkün ol
duğu kadar her şey'1cn evvel vaziye
tinin temin edilmesini istemektedir. 

Japonya kafa tut
mağa hazırlanıyor 

Tokyo, 6. A.A. - İngiH.z ve Ame
rika Dış Bakanları Hor ve Hul'ün şi
mal meselesi hakkındaki diyevleri ve 
bunların 9 devlet muahedesine mu
gayir hareketlerin doğuracağı tehli
keler hakkındaki telmihleri, burada 
Japonyaya karşı yapılmış bir nevi ih
tar mahiyetinde te!Akki olunmakta. 
dır. 

Japon Dış İ§leri Bakanhğmın sa
lahiyettar yüksek bir memuru bu hu
ıuıta demittlr ki: 

"- Japonyanın lilıri fUÖur: 

9 devlet mJahedeai ve Çin ile U. 
aaJı Şarlı halıkındalri anlGfmalar, 
bupnkü r>a~yete uymamakta • 
dır. Şimali Çincleki lt&füeler tama_ 
men bir Çin dahili mnelendir ve 
buna Japonya taralınclan bir lra • 
Mflrta mevsuu bahsolamaz. Şimali 
Çinde Japon ordulannın hareket • 
leri halıkındaki fQyİalar baftan a. 
falı uydurmadır. Bütün bunlardan 
çıkan netice ıudur ki, 9 devlet mu 
ahede•İni ileri .ürmek için 1 hiçbir 
sebep mevcut defildir. Diğer taraf 
tan Japonya, muahedeler muci • 
hince, bitaraf mıntalıada barıf ve 
mana temin ile milltellef bulun • 

""'"'""". 

konmıyacak bir teşebbüs 

Nevyork, 6 A.A. - Sokoni Vakum 
petrol kumpanyası direktörü, Bravn, 
idaresindeki kumpanyanın İtalyan 
şubcsiniın geçen temmuzda yapıldığı 
bildirilen proje mucibince Napolide 
bir petrol tasfiyehanesi inşa edeceği
ni söylemiştir. Bu tasfiyehane, 1937 
temmuzundan evvel faaliyete geçmi
yecektir. 

Bravn, bu projenin yapılmasınm 
sebebi petrol üzerine ambargo konul
ması meselesi olmayıp İtalyan güm
rük tarifesinden istifadeyi istihdaf 
etmekte olduğunu ilave etmiştir. 

Gizli çalışan dö-

viz dalaveracrleri 

Roma, 6 A.A.- Hazine polisi, res
mi fiyatlardan yüksek fiyatlarla dö
viz ticareti yapan gcniı bir teşkilat 
meydana çıkarmıştır. 

Sulh projesi (?) 

Londra, 6 A.A. - Dıt itleri daimi 
müıtetarı Van Sittart, Pariı ae. 
yahatında Sir Hor'a refakat ede. 
rek cumartesi günü Lava] • Hor 
mülakatmda hazır bulunacak ve 
Sir Hor İsv1çreye gittiktetn son
ra da birkaç aiin Pariste kala
caktır. P a r i a t e eksperler 
aruındaki müzakere ltalya, Ha • 
beşiatan ve Milletler Cemiyeti ta
rafından kabul edilecek bir tarzı 
hal bulunabil-'<:eği ihtimalini ol • 
dukça kuvvetlendiriyor. 

" Süveyş k a n a l ı 

da kapatılmalıdır" 

Londra, 6 A.A. - Milletler cemi· 
yetine taraftar olan İngilizler birliği
nin umumi konseyi İtalyayı karşı tat 
bik edilmekte olan ekonomik tedbir
ler, müessir olmadığı takdirde, Sü
veyş kanahnm da kapatılmasını iıti
yen bir karar sureti kabul etmiştir. 

Hor Pariste bir 

gün kalacakmış 
Londra, 6 A.A. - Bazı gazetelerin 

tahminlerine göre, Sir Samvel Hor, 
Pariste yalnız bir gün kalacaktır. Dış 
İşleri Bakanlığı daimi sekreteri Sir 
Robert Van Sittart ise, görüşmelere 
nezaret etmek ve mümkünse bunları 
bitirmek maksadile Pariste daha u
zunca bir zaman oturacaktır. 

1 talya harp dostu oluyor! 
Milino, 6 A.A. - Popolo d'İtalia 

gazetesi, uzun bir makalede İtalva • 

Komenos dönüyor 
Atina, 6 (Hususi) - Bulgariıtan

da bulunan ve affa uğrayan süb&ylar 
yarın Demirhisara geleceklerdir. Ge
neral Komenos ta bunların arasında. 
dır. 

Yeni Makedonya 
umumi v a 1 i s i 

Atiına, 6 (Hususi) - Makedonya 
genel valiliğine tayin edilen General 
Ralles ile Girit genel valiliğine ta
yin edilen General Bakopulos bugün 
and içeceklerdir. 

Parlamento ne 
gün toplanacak? 

Atina, 6 (Hususi) - Bakanlar ku
rulu Kondilis hükumeti tarafından 
çıkarılan muvakkat kanunlar hakkın
da henüz bir karar vermemi§tir. Maa
mafih Başbakan bütün bakanlara ken 
dilerine taallük edenleri toplayarak 
kabine toplantııma getirmelerini is
ten/iştir. Yeni hükumet bu muvakkat 
kanunların tashih veya ilgasını dü
§Ünmektedir. Parlamentonun ne va. 
kit toplanacağı henüz mahlm değil -
dir. Maamafih gelecek hafta pazarte
si günü hüki'ımetin parlimento huzu
runa çıkacağı tahmin ediliyor. 

Kral elçileri kabul etti 
Atina, 6 (Huıuıi)- Başbakan De

mircis dün Atinada bulunan elçileri 
krala takdim etmiıtir. 

Plastiras iki ay 
sonra dönecek 

Atina, 6 (Huıusi) Fransanın 
Kan şehrinde bulunan ve affa uğra
yan General Plastiras iki ay sonra Yu 
nanistana dönecektir. 

Kondilis'in beğenme
diği dört c e n e r a 1 

A.:na, 6 (Hususi) - General Kon 
dili& tarafından tekaüde sevkedilen 
General Panayotakes, Katenyadiı, 
Petridis, Mayarakisin tekrar orduya 
alınmaları kararlaştırılmıştır. 

Kondilis'in sağ ko
lu general Repas 

Atina, 6 (Huauıt) - Hava genel 
k~mandanı general Reppas'ın Yuna
nıstanın Londra elçiliği ataıemiliter· 
liğine tayin edileceği söylenmekte -
d ir. 

İdam mahkumu gene
ral vatanına dönüyor 

Yunanistanda1d Mart isyanma İ§
tirak edip te r.onradan topraklarımı
za sığınmıt olan Yunan Generali A
nagnostopuloı ile ırkadaıları Yıma-

General Anagnoıtopuloı dün mat
baamızı ziyaret ederek bize veda et
miş ve burada kaldığı müddet zarfın
da gördüğü hüsnü kabulden dolayı 

hükumete ve halka teşekkür etmi§ ve 
neşredilmek lizere bir de mektup bı
rakmıştır. 

General Anagnoıtopuloı, hakkında 
verilen idam hükmünden sonra pek 
mlişkül zamanlar geçirmiştir. 

Bu itibar ile umumi aftan istifade 
edenlerin ba~ında gelmektedir. 

Dün generale, vatanına dönerken 
neler dÜ§Ünmekte olduğunu sorduk. 
Bize dedi ki: 

- Ben Venizeliıtim. Bugün mem• 
leketimizde yeni bir devir, yeni bir 
hayat başlıyor. Kral Hazretlerinin 
memlekete çok . zarar veren bu kadar 
keımekeşten ıonra, vatanımda süku
tu teessüs etmesini bütiin kalbimle 
temenni ederim. Kralın memlekette 
milli bir birlik kurmağa, muhalifleri 
birbirlerile anlattırmaya muvaffak o
lacağını ümit ederim. Ben bu sahada 
krala her türli.i yardımda bulunmağı 
kendim için bir vazife bilirim. 

- Tekrar orduya iltihak edecek 
misiniz ? 

- Tekrar orduya iltihak edip et· 
miyeceğimiz henüz malum değildir. 

Çünkü biz esasen tasfiyeye uğramı

şız. Affı umuminin bittabi buna §Ü• 

muIU yoktur. Kat'i vuiyetimiz, Yu
nanistana döndi.ikten sonra anlaşıla

caktır.,. 

Şehrimizde bulunan Yunan zabitle 
rinden Merkuryos Yorgiadis daha bir 
kaç gün ıehrimizde kalacaklardır. 

1 • 

Generahn mektubu 
"Buraya iltica eden biz Yunan za

bitleri dost Türkiye topraklarını ter
kederek vatanımıza avdet ederken, 
burada bulunduğumuz miiddetçe ge
rek hiikumet, gerek İstanbul ahaliai 
tarafından bize karıı gösterilen hüs
nü muamele, nezaket ve misafi rper
verlikten dolayı en samimi teşekkür
lerimizi beyan eylemeyi borç bildiği
mizi muhterem gazetenizle ilanını ri
ca eder ve bilvesile saygılarımızı su
narız. 

General Anal!lostopulos., 
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Cenup 
Ambarlarından 
Buğday G.eliyor 

Şehrimizde bulunan Ziraat Bankası 
Genel Direktörü Kemal Zaim buğ • 
day işlerinin son durumu etrafınd.a 
tetkiklerde bulunmaktadır. Genel Dı
rektör yanında Ziraat Müsteşarı Atıf 
olduğu halde dün öğleden sonra Zi
raat Bankasına giderek, Banka direk
törü Hamitten piyasa hakkında ma
İCımat almıştır. Genel Direktör Kemal 
Zaim buğday işleri etrafında dün bir 
muharririmize şu mallımatı vermiş · 
tir : 

- "Hükfunetin buğday işlerinde 

Jazımgelen tedbirleri aldığı malQm • 
dur. Bu tedbirlerin tatbikatından ol • 
mak üzere muhtelif y~rlerle, bilhassa 

cenup vilayetlerindeki buğday stok
larından bir kısmını Istanbula sevke 
başladık. Bu suretle lstanbulda her -
hangi bir buğday sıkıntısının önüne 
geçilmiş olacaktır. Birkaç güne kadar 
piyasaya çıkacak olan bu mallarla mü 
h:m bir değişiklik olmasa bile, buğday 
fiyatlarında ufak bir tebeddül bekle
nebilir. Hükfımn~· · bu yolda aldığı 
tedbirler hem müstahsilin, hem de 
müstehlikin lehinedir. Hükumetin. 
icap ettiği zaman, yeniden tedbirler a 
lacağı muhakkaktır. Bu sene ekilen 
mahsul ekim ve intaş noktasından 
sok iyidir. Hava1ar ilkbaharda da mü 
sait giderse, gelecek seneki mahsulün 
pek bol olması beklenebilir. 

Buğday yolsuzluğu etrafındaki tah 
kikat devam etmektedir. Devlet Şura. 
tıı tarafından aydınlatılması istenilen 
bazı noktalar etrafında da incelem~ler 
yapılmaktadır. Tahkikatın tamamlan
ması için yeniden bazı kimselere işten 
el çektirileceği doğru değildir.,. 

Genel Direktör Kemal Zaim dün 
akşamki trenle Ankaraya hareket et
miştir. 

Kaybolan ~ocuk 
rtihayet bulundu 

Kaybolan çocuk anne ve babaıınm 
kolları araırnda 

"Temps"dan: 
Mar.ailyada ıiyahlı bir kadın ta. 

l"nfından çalınan doktor Malme -
jac'ın oğlu küçük Claude bulunup 
ailesine teslim edilmiştir 

Çocuk, Marsilyanın dıt mahal. 
lelerinden birinde oturan 68 yaşla. 
rında Madam Rolland ile oğlu 24 
yaşlarında Gilbert'in evinde bu • 
lunmuştur. ihtiyar kadın ile oğlu 
çocuğu, fidyeinecat koparmak için 
çalmışlardır. 
Yapılan tahkikat hırsız ıiyahlı 

icadının oğlunun bundan evvel de 
bir dolandırıchktan mahkiim ve 
polisçe aranmakta olduğunu göı _ 
termiştir. 

Evkaf ambarlarından Alı
man tarihsel eşya 

İstanbul Evkaf ambarında cami ve 
medreselerden alınarak biriken ta
rihsel eserlerin müzelere yerleştiril
msei kararlaştırılmış, İstanbul Say
lavı Halil Etem, Müzeler Genel di
rektörü Aziz. Ankara Etmoğrafi mü
zesi direktörü Osman ve İstanbul Va 
kıflar direktörü Niyaziden mürek
kep bir komisyon kurulmuştu. 

Bu eşyanın içinde halı, seccade, 
kilim, şamdan ve elle yazılmış müte
addit kıymetli levhalar bulunduğu 
gibi, satılması daha faydalr görülen
ler de vardır. Komisyon, tasnif işini 
bitirmek üzeredir. Tarihi kıymeti ol
mayan müteferrik levazım ve eşya, 
müzayede ile satılacaktır. 

r ., 

POLiS 

"' Ek:nek almak üzere Usküdarda 
Hakimiyeti Milliye caddesinde fırıncı 
Osmanın dükkanına giden Mehmet 
Aliyi işçiler.den Hüseyin isnünde biri
si para yüzünden ekmek bıçağiyle ya 
ralamıştır. Osman hastaneye kaldırıl
mış, Hüseyin tutulmuştur. 

* Kadıköy iskelesinde hammallar -
dan Şerif, Hasan, Omer bir iş yüzün
den kavgaya tutuşmuşlardır. Döğüşle 
biten kavgada Omer başından yaralan 
mış, suçlular yakalıanmıştır. 

* Kuzguncukta Gazhane sokağında 
bahçevan Bodos oğlu Yorginin dört 
gün evvel tarlasından 50 bin fidesi ça 
lmmıştır. lddia üzerine Mustafa, Ali, 
Halil isminde üç kişi yakalanmış, fi
delerden yirmi bini bulunmuştur. 

* Lodosun karayele çevirmesi sıra
larında Türk - lslam müTesinin kub
besi yıkılmı§tır. Ankaz, dün çeç vak_t~ 
kadar toplattınlmış, kubben~n ~mırı 
için müz:eler idaresinden tahsısat ısten 
miştir. 

Bir devridaim makinesi 
daha 

Kadirgalı makinist Mehmet Kemal 
isminde biri dün Belediyeye garip 
bir müracaatte bulunmuştur."Kendisi 
20 bin beygir kuvvei muharrike istih
sal edecek ve dalgaların tesiri veya 
arzın cazibesile işleyebilecek bir dev
ridaim makinesi keşfettiğini bildir
miştir. Mehmet Kemal makinesini 
Galata rıhtımında tecrübeye hazır ol
duğunu da bildirmiştir. Belediye fen 
heyeti bu talebi makul bulmamakla 
beraber, istidayı İktisat Vekaletine 
göndermiştir. 

Bir tören meydanı yapılacak 
Müstakbel şehir planı etrafında 

hazırlıklar görülmektedir. Planı ya
pacak olan Prostun işini kolaylaştır
mak için, belediye fen müşaviri Vag
ner vesika ve projeler hazırlamakta· 
dır. 

Vagner, evvela hal, stadyom gibi U• 

mumi yerler hakkında incelemeler 
yapmaktadır. Bu arada Cumhuriyet 
ve sair bayramlarda yapılacak geçit 
resimleri için bir toplantı merkezi ol
mak üzere, bir de tören meydanı ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

Bu meydanın nerede ve ne şekilde 
olacağı etüt edilmektedir. 

lıtanbul Altıncı İcra Memurlu -
iundan: 

Bir alacağın temini için hakkı ha 
piı yapılan ve bu kere paraya çev. 
rilmeaine karar verilen hane eıy
aı 10.12.935 ulı günü aaat 15,30 
da Beyoğlunda Büyük Ziba aokak 
24 ıayılı evde açık artırma ıuretile 
aatılacağı ilan olunur. (17398) 

MAHALLEBi 
ve 

ÇORBAYI 

HASAN 
Özlü Unlarile 

yapınız. Hasan yulaf, pirinç, pata 
tes, beyaz mısır. arpa ve badem 
türlü özlü unlarile yapılan sütlü 
mahallebiye bir parça irmik karış
tırınız. Ha5an buğday nişastası 

özlü unu suda şekersiz pişiriniz. 

Üzerine pekmez koyunuz. Hasan 
mercimek, bezelya, yulaf, patateı: 
özü unlarile çorba ve püre yapınız; 
nefasetlerine doyum olmaz. Hasan 
özlü unlarile çocuklarınızı besleyi
niz. Tombul tombul, fıstık giı-; 

olurlar. Hasan çavdar özü unilr 
ekmek yapınız. Çok lezzetlidir 
Mutlaka Hasan markasına dikkaı 

ediniz. Hasan özlü unları nefaseti. 
ni on sene muhafaza eder. Daim;ı 
tazedir. Hiç kurtlanmaz. Hiç bo 
7-Ulmaz. 

Hasan deposu: 

Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

İstanbul Üçüncü Noter
liğine : 

Dairenizden muıaddak 2-12.935 

tarih ve 1/3/2/ 2/ 6 numrolu ia -

ticar mukavelenamesi mucı'bince lı. 

tanbul Balıkpazarı Tahmiı cadde. 

ıinde 33 numrolu bo, olarak mal 

ı a h i b i Kostiden kiraladım. 
Mezkür dükkanın ıabrk müsteciri 
Sıdkı namındaki bir ıahıın alakaaı 
kalmamıt olduğundan keyfiyetin sa 
zete ile iJB.nıni isterim. 

fıtanbul: Tahmiıönü caddesi ı.o. 

33 Kaıap dükkanı müıteciri Ömer. 

Maliye Vekaletinden: 
Eski Gümüş Mecidiye ve aksamının 1 Şubat 936 tari

hinden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vası
tası olarak kullanılamayacağı ve bunun hilafında hare
ket edenler hakkında takibat yapılacağı 2257 No. lu 
kanun mucibince ilan edilmişti. 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına 
mebni halkımızın elinde mevcut bulunan eski gümüş pa
raların gerek vergi borçlarına tediye edilmek ve kerek
se ilan olunan fiatlar üzerinden tebdil ettirilmek lÇın 
Mals::ındıklarına müracaat etmeleri tekrar ilan olunur. 

(3524) (7627) 9969 

Konya ilbayhğından : 
Konya Vilayeti hususi idaresine bağlı su işleri prosu için 
Fransızcadan Tj.irkçeye, Türkçeden Fransızcaya tercü
me yapabilir bir memur aranmaktadır. Fransızcadan 
başka Yabancı bir dil bilen tercih edilecektir. 

Verilecek ücret memurun tahsili derecesine göre belli 
edilecektir.İsteklilerin bu şartlan haiz olduklarını göste 
rir belge örneklerini Konya Vilayetine göndermeleri 
gerektir. ( 7 713) 

lstanbul Birinci iflas Memurluğundan: 
Müflis Koço Liminiruı maaaaından alacaklılar aıra liıteıi 

K.No. Alacaklı Talep olunan Kabul olunan S1Ta Rcd olunan Rcd sebepleri 
-

1 Vertayim Medetyan 457 00 398 00 6 59 Vergi tazminatı 

İş Bankası 
dolayısile 

2 188 18 188 18 6 Müştetrek 00 
3 Hazineye 340 76 340 76 5 o 00 
4 Menaşe Kuzen 836 00 836 00 o 00 

840 00 840 00 6 Müşterek 00 
5 İsternanci 2170 75 2170 75 6 o 00 1 Fitre ve zekat parası binler

ce zavallının yarasına da mer· 
hem olacaktır. Suzusluktar 
çatlamış topraklara düşen yağ-

mur gibi her felakete yetişen Müflis Koço Liminidis iflas muamel1tının basit şekilde yapılması ev-
KIZILA Y, Türkiyede düşmfü velce takrir ederek olveçhile ilan edilmİ§tir. Ahiren tasfiyenin adi şekil-

4832 69 4773 69 59 00 

çocuk bırakmamak ergesilr de yapılması icap etmekle o ahk~m dairesine dönmüştür. Masaya beş 
çırpınan Çocuk Esirgeme Ku alacaklı müracaat ederek 4832 lira 69 kuruş istemiş ve indeltetkik bundan 
rumu da, evinize bırakılacak 4 773 lira 69 kuruşu kaydı kabul ve kısmen olarak 59 lira rededilmiştir. 

ku Kayıd ve kabul olunandan 340 lira 76 kuruşu birinci ve 4432 lira 93 ku-
Fitre zarflarından vvet ala· ruşu altıncı sıraları teşkil etmiştir. Kezalik kabul olunan paradan 3745 
caklardır. Aç kalmış bir yoksu· lira 51 kuruşu müflisin müstakil ve 1028 lira 18 kuruşu müşterek bor-
lun sokakta kalmış bir yavru cudur. Tanzim olunan işbu sıra defteri iflas idaresine bırakılmış ve birer 
nu~ ne demek olduğunu içiniz nushaııı alacklılara gönderilmiştir. 
de bilmiyen voktur. İkinci alacaklılar toplanması 30 birincikanun 935 pazartesi günü saat 

1. J 13 te yapılacağından alacaklıların o gün ve saatte dairede hazır bulunma-
'------------ lan ilan olunur. (17400) 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma 

Komisyonu ilAnları 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 3 O ton 
gaz yağı 9-12-935 pazartesi 
günü saat 15,30 da Topa
nede satınalma komisyonun 
da kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 7 5 00 liradır. 
İlk teminatı 562 buçuk lira
dır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesaikle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyo
na vermeleri. (293) ( 7463) 

9876 

••• 
Harp Akademisi ihtiyacı 

ıçin 6 ton pirinç, 1 O 
ton kuru fasulye 7 ton 
nohut 1 O ton bulgur 18-12-
935 çarşamba günü saat 
15,30 da Topanede satınal
ma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 
5 2 9 O liradır. İlk teminatı 
396 lira 7 5 kuruştur. Şart -
name ve nümuneleri komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin 'kanuni vesikalarile bir -
likte ihale saatinden bir saat 
evvel tekliflerini komisyona 
vermeleri. ( 303) ( 7 5 50) 

9897 

* * * İstanbul levazım amirli-
ğine bağlı kıtaat hayvanları 
için 180 ton yulaf13-12-935 
cuma günü saat 15 te Topa
nede satınalma komisyonun 
da kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur.\ Tahmin bede
li beher kilosu 6 kuruştur. 
İlk teminatı 81 O liradır. 
Şartname ve nümunesi ko -
misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanunda yazılı vesi -
kalada ihale saatinden bir 
saat evvel tekliflerini komis
yona vermeleri. 

(301) (7552) 9898 

*** 
Harbiye okulu için on bu

çuk ton bulgur 25-12·935 
Çarşamba günü saat 14,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu on altı 
buçuk kuruştur. İlk temina 
tı yüz otuz liradır. Şartna
me ve nümunesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gel
meleri. ( 313 ) ( 7 7 2 3 ) 

"' ... 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 35 ton pirinç 25-12-
935 çarşamba günü saat 15 
te Tophanede Satınalma Ko 
misyonunda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 10400 lira
dır. İlk teminati 780 liradır. 
Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülür. İstekli
lerin kanuni vesikalarile be
raber ihale saatinden bir 
saat evvel tekliflerini Ko
misyona vermeleri. ( 3 2 O) 

(7730) 
• • • 

Harbiye ve merbutu o
kullar için 1 O ton sabun 
26-12-935 Perşembe günü 
saat 14 te Tophanede Sa
tınalma Komisyonunda a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2700 liradır. 
İlk teminatı 202 buçuk lira 
dır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gel
meleri. ( ~ 21 ) ( 7 7 31 ) 

• • • 
Harb1ye ve merbutu o-

kullar için 1 O ton zeytin ta
nesi 26-12-935 perşembe 
günü saat 14,30 da Topha-

Jandarma Genel komutanlığı 
Ankara Satınalma Kom·isyonu.nctan: 

1 - Aşağıda çeşit ve mıktar yazılı üç çeşit giyecek 
ve yiyecek eksiltmeye konulmuştur. 

A - Bir çiftine 460 kuruş değer biçilen 25,000 kun
duranın ilk teminatr ·7,000 lira, şartname bedeli 575 ku
ruş ve kapalı zarf eksiltmesi 18-12-935 çarşamba günü 
saat 15. 

B - Çiftine 2 5 kuruş değer biçilen 2 1.19 9 Yün ço
ra bm ilk teminatı 397 lira 49 kuruş, şartnamesi para
s1z ve kapalı zarf eksiltmesi 19-12-935 perşembe günü 
saat 15 te. 

C - Bir kilosuna 30 kuruş değer verilen 2,000 lira
lık Makarnanın ilk teminatı 150 lira, şartnamesi para
sızdır. Açık eksiltmesi 20-12-935 cuma günü saat 10 da. 

2 - Eksiltme Ankara Jandarma Genel Komutan
lığı Kurağında yapılacak, şartnameler buradan alma-
~~~ ' 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin vaktinde ve şart
namede yazılı belgeler içinde bulunacak teklif mektup
la rmı vaktinde vermiş olmaları. ( 3 5 21 ) ( 7 6 2 6) 

9968 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum ldareai ilanlan 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 
(22725) lira olan 32 kalemden mürekkep şef yazıha
nesi, etajerli ve etajersiz, memur masası, telgraf maki
nesi masası, orta masası, etajerli küçük memur masası 
ve etajeri; komodin, telefon etajeri, dosya, kurşun, 
yangın, abonöman karneleri ve ihtiyat bilet, eczane 
için ilaç dolapları, sandal ya, şef dötren, evrak, imdadı 
.... hhi, şamdan, alet ve mektup sandıkları, tahta kağıt 
atacağı, 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fıçı rampası, ilan 
tahtası, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven, tahta 
ayak altlığı, laburatuvar için çalışma, eczacı için çalış
ma ve eczacı yazı masaları 20-12-1935 cuma günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1704.38 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
tekliflerin aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Akarada malzeme dairesinde 
ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde para 
sız olarak dağıtılmaktadır. ( 7 6 7 5) 10047 

Muhammen bedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'at
ta ağaç vidası rondela ve aupil:v:a 6 İkincikanı.m 193 6 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
kara İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 909,39 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri· 
ni aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dai
resinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü-
ği.lnden dağıtılmaktadır. (767 5) 10046 

nede Satınalma Komisyo
nunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 
2200 liradır. İlk teminatı 
165 liradır. Şartnamesi Ko 
misyonda görülebilir. İstek 
lilerin belli saatte Komisyo
na gelmeleri. (322) (7732) . *. Asker konağı ile Piyade 
Atış Okulu için 211 aded 
altlı üstlü karyola 12-12-
935 perşembe günü saat 15 
te Tophanede Satınalma 

Komisyonunda pazarlıkla a 
lmacaktır. Tahmin bedeli 
beher karyola 18 buçuk li
radır. Son teminatı 585 lira 
53 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmele
ri. ( 319) ( 7 7 2 9) 

• • * 
Tophane fırını için Beş 

Bin liralık Un 9-12-935 pa
zartesi günü saat 11 de Top
hanede Satınalma Komis 
yonunda pazarlıkla alına
caktır. 

Askeri evsafta ihale günü 
teslim şartile alınacağından 
isteklilerin belli saatte Ko
misyona gelmeleri. ( 3 15 ) 

(7725) 
• • * 

Harbiye Okulu için 2400 
kilo Domates salçası 11-12-
935 çarşamba günü saat 

14,30 da Tophanede Satın
alma Komisyonunda pazar 
lıkla alınacaktır. Tahmin be 
deli 600 liradır. Son temi
natı 90 liradır. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gel
meleri. ( 31 2 ) ( 7 7 2 2 ) 

• * * 
Harp Akademisi hayva-

natı için 200 ton yulaf 
23-12-935 pazartesi günü 
saat 15 te Tophanede Satın 
aİma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 12 bin 
liradır. İlk teminatı 900 li
radır. Şartname ve nümune 
si Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesika .. 
larile tekliflerini ihale sa~· 
tinden bir saat evvel Komıs 
yona vermeleri. ( 3 2 3) 
(7733) 

••• 
Harp Akademisi HaY"a .. 

natı için 108 ton arpanı~ 
kapalı zarfla eksiltrnes~. .. u 
23-12-935 pazartesi gu~e 
saat 14,30 da Tophane da 
Satınalma Komisyonun 1i 
yapılacaktır. Tahmin b~d:tl 
7 560 liradır. İlk temın 
567 liradır. Şartname ~e 
nümunesi Ko~isyonda go
rülebilir. İsteklilerin kanun; 
da istenilen vesikal~rile ~-r 
liflerini ihale saatınden 1 

er"' saat evvel Komisyona v 
mel eri. ( 3 2 4) ( 7 7 3 4) 



::::::==-= 7 - 12 - 935 

·Bayındırllk Fen Okulu Satınalma Komisyonundan: lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Cinsi Miktarı 

Palto dikti· 85 adet 
rilmesi 

lakarpin 
Fan Hl 
Çorap 
Gömlek 
Mendil 

108 çift 
188 Adet 
584 Çift 
188 Adet 

584 " 

Tahmin Bedeli 
L. K. 

785 

432 
109 
183 
211 
50 

04 
30 
50 
78 

ilk teminatı Şekli Saati 
Lira Ku. 
57 38 Açık Eksilt· 14 

me 
32 ıo " " 

14,30 

41 58 " " 15 

Okulumuza IUzumu olup yukarıda cins, mıktar, tahmin bedeli ilk teminatı, 
eksiltme şekli ve saati gösterilmlf olan ihtlyacabn şartnamelerine göre 17· 
12- 935 Sah gUnU a~ık eksiltmesi yapllacakbr. isteklilerin teminatlarını yatır
maları için eksiltmeden bir gUn evvet ve ,artname ile numuneleri görmek 
lejln de her gün Arnavutköy Sarraf burnundaki okula ve eksiltme günü de pal
to imali için terzi olduğuna ve diğer ihtiyaçlar için de bu gibi işleri yapbğına 
dair 935 yıh Ticaret odası vesikasile lstanbul Kültür Direktörlüğü binasındaki 
Liseler Muhasebecili§inde toplanacak olan aatınalma Komisyonumuza başvur· 

İzmit için 160 ton ve Da
nca için 100 ton ekmeklik 
un 9-12-935 pazartesi günü 
saat 16 da kapalı zarfla alı
nacaktır. Kapalı zarfla her 
iki yer için saat 14 te mak
buz karşılığı komisyon baş
kanlığına verilecektir. İzmit, 
ununun tutarı 27200 Dan
ca ununun tutarı 1 7000 li
radır. Muvakkat teminatı 
İzmit icin 2040 Darıca için 
12 7 5 ıfradır. İstekliler her 
gün şartnameyi komisyon
da ... görebilirler. İstekliler 
belli gün ve saatinden bir 
saat evvel kanunun istediği 
belgelerle İzmittc Tüm bi
nasındaki Satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

"'alar1 illn olunur. ' 17538,, 9839 

f lstanbul Komutanhgı Satmalma Komisyonu ilanları 1 
Deniz Yolları 
1ŞLETMES1 

(276) (7459) 9875 

Nisaiye laboratuvarları i
<.;in 4 7 parça aıat açık eksilt
trıe ile alınacaktır. Muham
l'llen tutarı 599 lira 90 ku
ruştur. İlk teminatı 44 lira 
99 kuruştur.. '.Eksiltmesi 1 O 
1Jtıncııtanun Y:iö cuma gü -
llildür. Saat 15 ,30 dadır. 
Şartnamesi her gün komis -
:tonda görülebilir. Eksiltme 
:Ye gireceklerin ilk teminat -
larile birlikte belli gün ve 
Vakti muayyende Fındıklı -
da satmalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 7 5 2 5 ) 

' 9887 
• • * 

Haydarpaşa hastanesinin 
teşrihi marazi laboratuvar
ları için 58 kalem alat açık 
eksiltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutarı 664 lira 94 
~llruştur. İlk teminatı 49 
lıra 85 kuruştur. Şartnamesi 
~~r gün komisyonda görüle
k:lir. Eksiltmesi 13 İkinci-

anun 936 pazartesi günü 
saat 14 tedir. Eksiltmeye 
rireceklerin ilk teminatlari-
e birlikte ihale günü vakti 
ll'ıuayyende Fındıklıda satın 
a.!nıa komisyonuna gelmele
tı. ( 7 526) 

9888 

••• 
İç hastalıkları için 71 par 

ita aiat açık eksiltme ile alı
nacaktır. Muhammin tutarı 
'l336 liradır. İlk teminatı 
32s lira 20 kuruştur. Eksilt
ll'ıesi 13 İkincikanun 936 
nazartesi günü saat 13,30 
~adı:. Şartnamesi hergün 

• 0nıısyonda görülebilir. Ek
sı~tnıeye gireceklerin ilk te
lllınatlarile birlikte ihale gün .. 
1 
u "akti muayyende Fındık-
Ida satınalma komisyonu • 

na gelmeleri. ( 7 5 2 7) 
9889 

* * • 
l"bGüihane hastanesi hayati 

1 a oratuvarlarr için 119 ka-
enı alat ve malzemenin açık 

hksiltme ile alınacaktır. Mu
k anırnin tutarı 281 1 lira 3 5 

1.ttruştur. İlk teminatı 21 O 

8~r~ 85 kuruştur. Şartname-
1 er gün kc .isyanda gö-

rülebilir. Eksiltmesi 1 O 1-
kincikanun 936 cuma günü 
saat 14 tedir. Eksiltmeye gi 
receklerin ilk teminatlarile 
birlikte belli gün ve vakti 
muayyende Fındıklı.d~tuı; 
alma komisyonuna gelmele-
ri. ( 7 528) 

9890 
.y. ,,. • 

••• 
İstanbul Komutanlığı bir 

likleri için kapalı zarf usu
liyle 63,000 kilo Bulgur a-

Acenteleri: Kara köy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar
.. _ zade Han. T el. 22740 ..... 

.iskenaeriy~~YPlft, 
postaları 

Gör•ilen lüzum üzerine f.ken· 
deriye yolu poıtalar1 muvak 
katt'n tatil olunmuştur. Salı 

ırünleri kalkacak postalar İz. 
mir'e kadar gıdıb perşt'mb .. 
günlerı lzmir'den dönecekler-
dir. "' "7686" 10049 

izmir sürat yolu 
IZMlR vapuru 10 Birine ka

nun S A.Ll günü saat 11 de kal
kacak ve ÇARŞA BA sabahı 

IZMIR'e varıp PERŞEMBE ak· 
samı IZMIRDEN ıS ı ANBULA 
dönf'ct'ktir. 

Ademı ıktıdar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 

• ilf * 
Samsun garnızonu için 

435,000 kilo arpanın kapalı 
zarfla eksiltmeye istekli çık 
matlığından bir ay içinde 
pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şeraıt ve evsa~aa<ıegışlk-
lik yoktur. İsteklilerin 3 
İkincikanun 936 cuma günü 
saat 16 da Samsunda Komis 
yona gelmeleri. ( 5 O 2) 

(7719) 

••• 

lınacaktır. Muhammen tu· f'af•ilit Galııb oosta kutus• 

Alpullu alayı için 600 li
ralık 12 ton yaş sebze ilk 
peyi 46 lira, Vize alayı için 
7 O O liralık 14 ton sebze ilk 
peyi 53 lira, 2,808 liralık 11 
ton pilavlık pirinç ilk peyi 
211 lira, alaylar için 1892 
liralık 8 ton kuru üzüm ilk 
peyi 138 lira dörtlüde açık 
eksiltme ve ihaleleri 18 Bi
rinci kanun 935 çarşamba 

günü saat 14, 15, 16 da ya
pılacaktır. İsteklilerin Vize 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 494) ( 7 63 7) 

tan 10,395 liradır. İlk temi· •·-----• 1255 -
natı 780 liradır. Şartnamesi ~~ _ _ __ _ ·-··· 9925 

istiklal Takvimi Komisyonda her gün görü
lebilir. Eksıltmesi 18 Bi
rincikanun 935 çarşamba 
günü saat 15,30 dadır. Ek
siltmeye gireceklerin ilk te
minat makbuz veya mektup 
.larile 2490 No. lu kanunun 
2. 3 cü maddelerindeki ve
saikle birlikte teklif namele
rini en az belli gün ve saat
ten bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma Ko
mısyonuna vermeleri. 

• • • 
(7620) 

9956 

Komutanlık Birlikleri i-
çin kapalı zarfla alınacak o
lan 40.000 kilo sade yağın 
muhammen tutarı 38.000 
liradır. İlk teminatı 2850 li
radır. Eksiltmesi 25 Birinci 
Kanun 935 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
komisyonumuzdan 250 ku
ruş mukabilinde veril~r. Ar
zu edenlerde öğleden evvel 

görebilirler. Eksiltmeye gi
receklerin ilk teminat mak
buz veya mektublarile 2490 
No. 1ı kanunun 2. 3cü mad
delerindeki vesaikle birlikte 
ihale günü vakti muayyen
den en az bir saat evveline 
kadar teklifnamelerini Fın
dıklıda Satırfalma Komis
yonuna vermeleri. ( 771 O) 

... * • 
Fatih Askerlik Şubesi bi-

Osmanbcy matbaasının her sene çı 
kardığı (İstiklal Takvimi) bu sene 
yepyeni bir şekilde saatleri gösteren 
kısımları ve bir çok malumatı havi 
ve her ay ayrı renkde olmak üzere se 
kiz renkli bir kapakla çıkmıştır. Oku 
yucularımıza müjdeleriz. 

10079 

.ESKENAZi. 
TiCARETHAnESi 
Beyoğlu, İstiktal caddesi No. 307 
Daima muhterem müşterilerini 
memnun etmek emelinde bulu
nan ticarethanemiz 

nası tamir ettirilecektir.Mu 
hammen bedeli 14 5 4 lira 5 
kuruşdur. İlk teminatı 109 
Yüz dokuz liradır. Eksilt- Bayram MUnaaebetile 
me-si 25 Birincikanun 935 yeni yeni mallar getirtmiı ve 

çocuk levazımatının bütün çe-
Çarşamba günü saat 15,30 şeşitlerini yenileştirmiştir. 
dadır. Şartnamesi komisyo- Siparişler dikkat ile ve elve 
numuzda öğleden evvel gö- rişli fiatlarla ifa edilir. 
rülebilir. Eksiltmeye gıre- Mağazamızı Hitfen ziyaret 
ceklerin ilk teminat makbuz edecek şik Bayanlarımız, ipek 

en son moda zarif çamaşır 

larile birlikte ihale günü vak takımlarım, perdeleri vesaireyi 
ti muayyende Fındıklıda Sa bulabileceklerine emin olabilir-

tınalma Komisyonuna gel- l •••ı•er •. ---------
meleri. (7711) 10014 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
·için, elektri.kle. suyu ve
ril mi§ MAVi JiLET biçak· 
lannı kullanınız. 

• 

Selçuk Kız San'at 
Okulu Direktörlüğünden: 

Kız San'at okulları için imtihanla ücretli Biçki-Dikiş, 
Moda ''Kadın şapkacılığı", çamaşır, yardımp muallim 
ve muallim sitajiyeri alınacaktır. 

A.- SİTAJİYERLİK İMTİHANINA GİREBİL
MEK İÇİN: 
1 - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olm?k, 
2 - Bir kız enstitüsünden veya kız san'at okullarından 

mezun bulunmak veya en az orta okul mezunu ol
makla beraker bir akşam kız san'at okulunun Biçki
Dıkiş, Moda veya Çamaşır şubelerinin birini bitirmiş ol
mak. 

B.- YARDIMCI MUALLİMLİK İMTİHANINA 
GtREBİJ;MEK; İ~İN : 
1 - Türk'iye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 
2 - En az bir ilk okuldan mezun bulunmak 
3 - Tanınmış bir Biçki - Dikiş veya Moda ' Ka<lm şap

kacılığı " veyahut kadın çamaşırları atölyesinde 
devamlı olarak en az dört yıl çalışmış olmak "Bu 
gibi atölyelerde prömiyerlik yapmış olanlar tercih 
edilir." 

4 - 25 yaşından küçük 40 yaşından büyük olmamak 
şarttır. 

Gerek sitajiyerlik gerek yardımcı muallimlik imti· 
hanına girmek isteyenler : 
1 - -- İstanbul Kültür Direktörlüğüne hitaben yazılmış 
bir istida, 2 - N uf us tezkeresi 3 - :rvıektep şahadetna
mesi, 4 - Şimdiye kadar çalıştığı müesseselerden aldık 
lan vesikalar "yalnız yardımcı muallimlik imtihanına 
girecekler için mecburidir." 5 - Belediye ve polisçe 
tasdik edilmiş bir hüsnühal vesikası, 6 - Üç ·dane ve
sikalık f otograf ile birlikde ve en çok 15-12 193 5 tari
hine kadar İstanbul Kültür Direktörlüğüne müracaat 
etmelidir. 

İmtihan günü ayrı ilan edilecektir. İmtih?nrh tr~n~
nanlar kazandıkları derecelere göre sıra ile tayin edile
cek ve kendilerine verilecek ücret, imtihanda göster
dikleri muvaffakiyete göre Kültür Bakanlığınca 
tesbit olunacaktır. ( 7 71 7) 

Akay işletmesi Dırektörlüğünden · 
1 - Akay işletmesinin kömür yükleme ve boşaltma 

işleri 1 Kanunusani 936 dan itibaren bir sene için açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 13 Kanunuevvel 935 cuma günü saat 
16 da İdare merkezinde şefler encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler, muvakkat teminat olarak 
7 5 O lira getirecekler ve ihale kime yapılırsa bu miktarı 
1500 liraya iblağ edecektir. 

4 - Bu hususta hazırlanmış olan şartnameyi görmek 
0

ve tamamlayıcı malumat almak istiyenlerin idare leva
zım bölümüne müracaatları. ( 7 428) 

9833 -
Türkiye Şeker Fabrika~arı 

Anonim Şirketinden: 
Eskişehir Seker Fabrikasından ve İzmit yoliyle "1e

nizden 1936 senesi zarfında İstanbufa getirilecek şeke1 le 
rin nakliyesi 21 İlkkanun 1935 cumartesi günü saat 
11 de Şirketin İstanbul'da Bahçekapuda Taş Handaki 
Bürosunda kapalı zarf usuliyle talibine ihale edilecekt ir. 

Şartname ve tafsilat Şeker Bürosundan alınabili r 
100 
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KANZUK 
MEYVA 
TUZU 

Bütün Dünyanın En Hoş · Meyva Tuzudur. 
Yurdumuzun nefis meyva usarelerinden istihsal edilmiştir. 

~ ...................... Her eczanede bulursunuz ......................... .,. 
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-

KREM 
VENÜS 

yaph~ı tesir itibarile 
harikalar kremidir. 

Herkes onu sevdi, 
Herkes onu istiyor, 
Ve şimdi herkes onu 
Ku il anıyor. 

Evliya Zade 

NUREDDirt EREN 

Ecza alat ve ıtrıyat 

deposu, lstanbul 
9826 

Hem kendisi ıztırabçekiyor, 

hem de başkalarını üzüyor. 

Devasız bir derd mi? 

Hayır birkaç kaşe 

GRiPiN 
ile ge~ecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

• • 

Çok Mühim .. 
erkek ve kadın farkı yok 

Ademi iktidar, belgev
şekliği ve dermansızhğa 
karşı Almanya'da kiın Ste 
Hormona A. G fabrikasının 

GLANDOKRATiN'i 
kullanmak en emin ve 

müessir ~aredir. 
Her eczanede kutu•u 200 kuru~tur 

TUrkiye acentasi: . 
ZAMAN Ecza Deposu 

....... lstanbul ....... ıı 
9986 

1-<AR GiBi 
E3EVAZLATIR 

,,..-----~ 
!VAPURCULUK 

Türk Anonim Şirketi 
lste.nbul Acentalığı 

Liman Han. Telefon: 22925. 
Galata şubesi Tel: 43663 

Mersin Yolu 
SADIK ZADE npuru 8 

Birine• Kanun PAZAR günü 
ıaat 10 da MERSiNE kadar, 

Ayvahk yolu 
KEMAL vapuru 7 Birinci· 

Bütün ıztarabları dindirir. kanun CUMARTESİ saat 19 
da İZMIRE kadar 

Diş, adele, bel ağrdarını, üşütmekten mütevellid sancı Bartın yolu 
ve sızıları keser, gripe, nezleye karşı (jOk müessirdir. BAR , iN vapuru 7 Birinci· 

G R I• p ı· N . Radyolin Diş Macunu fabrikasının kanun CUMA' TESI saat 19 da 
• mUtehassıs kimyagerleri tarafından ctoor. YE kadar. 

imal edilmektedir. m-·-1-r_a_b_z_o_n_y_o_I u--

ANTREPO VEYA FABRiKAYA 
MAHSUS KELEPiR ASANSÖR 
lyj kullanılmr§ ve İ§ler vaziyette 

1200 kilo kabiliyetinde STIEGLER 
markalı ve Marelli motörlü 2.20 X 
1.80 eb'adlarmda bir asansör sa. 
tılıktır. 

Müracaat yeri: SAHIBlNIN SE. 
10028 51, Galatasaray, Beyoğlu. 

T ARı vapuru 8 liirinci Ka
nun PAZAR saat 20 de RiZE-

1 

Yt-: kadar. 

Umumi neşriyat ve yazı işleri mü
<lürü: Etem izzet BENiCE. Gazete
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is· 

tanbul, Ankara caddesi. 100 
Basıldığı yer: TAN N.a.tbaası 

• 

.. 

-

PERLODENT, Dl' macunu ilmin bulduğu en iyi for· 
mUI ile ihzar edllmlştir. Ağzın as.rT sıh· 
hat koruma ihtiya-ılarsnı temin eder. 

PERLODENT, Diş macunu ağızdaki bütün mikrop
ları öldUrür ve dişleri CjUrUmekten 
muhafaza eyler. 

PERLODENT, Diş macunu günde iki defa muntaza
men kullanlldığı takdirde dişlerin sa
,. kirlerini yok eder ve dişlere par
lak bir beyazhk verir. 

PERLODENT, Diş macunu kullanıldığı takdirde Pyor
rhea nam diş etleri hastahğına karşı 
koymak İCjln CjOk müessir bir vasıtadır 

PERLODENT, Di,·macunu nefesi temizler ve ağzı 
serinletir. 

TUR~i.YE YA<l VE MAMULATI 
S~NAYii LiMiTED ŞiRKE Ti. 

-
BLAUPUNKT-

RADYOLARI 
1936 modelleri geldiler 

EN SON 
MODEL 

1 - Doldurulması kolay 

2 - Şeffaf olmakla doldurul
ma zamanını gösterir 

3 - Otomatik emniyet tertiba
tı, mürekkebin akmasına 

kat'iyyen mani olur. 

4 - Ayarlı ucu, her nevi ya
zı kabili tatbiktir. 
Her kalem için ayni şekil
de bir kurşun kalem var
dır. 

Yılbaşı için en 
mükemmel hediye 

.. EVERSHARP 

1LAN 
Bugüne kadar maka.mata müra " 

caatla. haklarını taleb edenlerden 
ga.yri Gazi Evrenoa vakfile alaka .. 

· den dar olan ve Evrenos vereıesın . 
bulunanların elJerinde mevcut hüvı 
yellerini ve Evrenosa varis olduk " 
)arma dair verasetlerini isbata ~a-l 

• "k 1 •ıA ınları • rıyan resmı vesı a arı ve ı a . 
birlikte on be, ıün zarfında lata~ 
bul vilayeti iıkan müdürlüğüne f11LI 

raca.atları lüzumu ve aksi takdir " 
1 b 1 • · naza"' de her güna muta e e erının 

1 n dikkate alınmıyacağr ilan ° u " 
nur. ~ 

İstanbul Aıliye Birinci Hukı.ı1' 
Mahkemesinden: Se 

d • de Gala.tada Voyvoda cad esı~ J(a .. 
lanik Bankaıının, Zekeriya ~ın fu .. 
dir Reiı ile Kamil zevceıı ~ na 
ruzan zimmetindt; olan alacagı ıı. _ 

d'len ,... 
mukabil alacaklıya. rehne 1 

•• rU-
laplr Limanına mensup 4 ~~toTr 'ca

t ··run ı sum tonluk bin nam mo 0 f 'kıa" 
h A te\T 1 

ret Kanununun a kamına tale-
ıatılması hakkında ıebkedenl bu ,.. 
bin ikametgahı hazırı rneçhu kU" _ 

· rnez lunan medyunla.ra kanun•. . il~ 
. dd . ucıbınce ~ run 767 ıncı ma eaı rn. . ve ilfll 

lstanbul 

Beşinci noterliğinden: Fotografcıhk 

nen tebliğine karar verılmc? nhS -
nın bir nüsha.ar mahkeme 1~~ııd•~ 
nesine talik krlrnnuş 0!du~na jtı
rahin ifbu talebe kartı hı~ gu itbil 
raz mevcut olduğu takdı~e n jtİ " 
ilanın neşri tarihi ferdasınh:eP'efcı 
haren üç gün zarfında ma kur 1<•· 
bildirmediği takdirde mef"ksn ef11 
nunun 766ncı maddeye tev 1 kl)r,r 
vali mezkürenin satılınaı1ı;;Sfj) verileceği ilan olunur. ( 

Bay Süreyya Uyguray ile Yez • 
nedar Bay Sadettin dairemizden 15 Kr. ikbal Kütüphanesinde 
çıkmıtlardır. 


