
Öriiden Dileği Vardır 
Yllrdumuzun her kanı topra· 

llç8 tatum.,.n bir de
'11lllbnda ~ itkili 

,........ Bta blyle olmakla be· 
bir bilibn kentlerimizin 

rl911eJ. balamdan kellilderi ol-
l.~ .. ~~lanamaz. Ankara• 
~mai, g&zellettiriJ

fçin bucanaa milyonlar 
a.. lzeUikten luz almakta-
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• 1 ekseriyetinin 
olmu , de a 

i erine h ·kim 
nazariyededir. 
e hayat h -
üyük tek· ül 

on zamanl r n 
u hadise ve m .. -
d bu naza · e
dı ı de hukuk 

u ve esasını d ha 
aramak icabe
hlmağa baş-

ugünun b"rçok 
kir eri ar n
rinden lyevm 
·ite inde bir 

profesör (Jorj 
hukuk} n"

ayan bir 

saın · , toplu
ud r. B 
ün ı 

nelmilel mesai teş-

Hl - eyne m "lel daımi ada
let div m, muessesclcri v.s. 

H uku hususiye sahasında 
da, a el b"rli i "Corporation,, 
me i b"rliği, ( Collaboration ) 
cem ·yeti eri "bi mü es eseler 
izah o u ıtıa tadır. 

Bu ah ı apatırken, hukuk 
mef h munun telikkısi bahsm-
da bugune adar duıünülcn 
'Ye sôylen i olan nazariye-
lerin rzcttiklerimden ibaret 
olmadığını telcrar kayt ve işa· 
ret etmek isterim. Maruzatım 

bu mebhasta fazlaca şeyi ve 
tanınmış olanların bir kısmının 
üzerinde ufak bir tevekkuftan 
başka birşey değildir. 

Bugüne kadar muhtelif ma
hiyetler arzeden ve şeklinin za
manının icabına göre muhtelif 
telakk lere is inat eden haki
miyet ve hükümranlık şekilleri 
de; uzerinde kısaca tevekkufa 
şayan bir bahistir. 

İktidar, hürriyet ve kanunun 
mukaycsasindc büyiık feylesof 
(Kant) ın u eticeleri istihraç 
ettigi sôy e 

Hürrıyets"z ve kanunsuz ik
tidar, her erlığı v~ vahşti 

ifade eder. 
İktidarsız anun ve hürriyet 

anaş· i ifade eder. 
Hü ri ,·z kanın ve i tidar 

istipdadı :f de eder. 
Hürriyet ve kanun ile ikti

dar birleşirse cumhuriyet moy
dana clir. 

Beşeriyet sırasile bu devir
leri yaşamıştır. Hiç bir lıurriyet 
ve kanun tanımıyan ve müte
madiyen akın ve savlet yapan 
kudretler, yani vahıet, bir za
man beşerin mukadderabna 
hakim olmuı bu kudretin orta
dan kalkmasile, yer yer bir 
anarşı baslamı' ve bu anarıiyi 

u 
rin yuva ı te ·k ı ed' n As
yada dahi b- ük na aya ma
lik Çin mp rntorlu u bıle yı
kıldı; yerine Cumhuriyet ka 'm 
o du. Me enı a emde bu ün 
mevcut o an hukümdarlıklar, 

demokra ·n·n kudretine iltica 
etmiş, şu veya bu sai le mu
hafazai mevcud yet edebilen, 
kudretini kay e mi , ha a iti
bardan dü m·· , erefi k m -

m ş, ko ·r m bir haie gc 
mevcudiyet erden i ret ·r d -
nilebilir. 

Bir millet için en büyuk fc
ı-kct dded" ccek e e de
virlerini ve acı arın , ancak mu
cize deye ifade ed"lebilea1 bir 
kudretin rehberligi c si en Türk 
millefnin; medeni ·ı ... m içinde, 
ruhi ve t rihi c a etinin -yık 

olduğu mevkii a k olun a 
yüru ken, dünyan n ge "rd.ği 
dcmokrası i kılabına k r ı his
siz ve hareketsiz l~al a ma 
imkan varmıdı? Hiç üphesiz 
hayır. 

\ı1ilJetin ruhundaki tema} ii ü 
herkesden evvel ve herkesden 
ziyade sezen, yurdun hayati 
menfaatlarmm hedef ve gaye
lerini isabetle ç"zcn büyük 
rehberin kudretli işaretine 

memlek:et, iç.inden gelen can
dan samimi duygu ile cevap 
verdi; cumhuriyeti çoktanberi 
beklediji çoktanberi icaplarını 
yapmaia hazırlandığı en munis 

OMH iMcı aMfe~-

p 
otu an 
hıbi Has 
b"r 

z 

ı p 
- Fahn , en bcn"m evim

den çık.. Kend"ne ba a pir ev 
bul, diyor. 

d 
nm bu a m k dı a-

kendili .. i d n evden 
idec ği yeni evde 

şabi me id"r. 
eki "ne 

çıkayım 

Bütün şeh · r ço ı;: heyecanlı 
yeni bir ilim ıarikası görmeğe 
hazırlanmalıdır. 

El .. HAMRA 
f\ illi Kütüphane Sineması 

Sinema tekniğinin zafer abi
desi ismt verilen 

N eEŞ 
Filmini takdim ediyor. Başroldc dünya yüzme şampıyonu 

meşhur atlet: 

Johnny Veissmuller Ve Maureen O'Sullivan 

vin' o c 

tin end" i yüzünd n ba 
terdigini itiraf etmiştir. 

Fatm da dun akşam 

va ut oturduğu evden kim e 
h ber vermeden eşyalar m 
mı ve meçhul b"r seme 
miştir. 

Vali Muavin· 
BaySedad ugün Geryor 

Şehrimız "ali muavin ne 
tayin edilmiş olan Beyo~lu ka 
mak mı bay Sedad Aziz bu un 
Ist nbuldan şehrimize e e
cektir. 

Bay İlmi 
Aydın demıryolu kumpanya

sının satınalınma müza ereleri 
e nasında bulunmak üzere An
karaya davet edilmiş o n hat 
başkomi..eri bay ilminin bu · n
lerd şehrimize döncceğı ha
ber alınmıştır. 

Menemende 
Fırtınadan Yıkılan Evler 

Menemen kazasında geçenki 
ıiddetli fırtına yüzünden üç ha
rap bağ kulesinin yıkıldığı vi
layete bildirilmiştir. --
Eşre Vapurunda 

Ölü Tahkikatı Dün Bitti 
F ennen kullanılmıyacak bir 

hale gelen Eşref vapurunun 
kazanınm istim borusu patlı} a
rak çıkan sudan aşçi b şı Ah
medin yanarak ölümüne sebe
biyet vcrmiı olmakla maznun 
vapur kaptanı bay Hakkının 
asliyeceza mahkemeıine sevki
ne karar verilmiştir. 

Ziyaretler 
İran konsolosu bay İsmail 

Mecdihan dün vilayete gelerek 
vali general Kazım Diriği ve 
muavin vekili hukuk işleri mü
dürü bay Fuat Yurttaşı ziyaret 
etmiftir. 

r 

ve 
Fr n-

1276 
yanında 

o ıına V · n ton efor 

tay"n cd lerek yedi sene ç • 
ı tır. 1" emur y ti sıra d• 

Amer'ka ile Osmanlı dev eti 
ar sında i ticari barışma •• 
an .ı ma} çok buy k yardt 
ları olmu tur. 

Edvar Blak 1293 de mat ır 

at m dür.ügüne ve ılavei 
muriyet o'arak şuraya devlett 
memur tayin edilmiştir. En ço" 
memur"ycti İstanbul a tmcı d 
re belcd ye reislığıdır. Buradl 

12 sene belediye reisliği y•P' 
mıştır. Ve nihayet 1311 seni"' 
sinde ölmüştür. 

Kemal paşada 
Bir İhtilas Davası 
Kemalpaşa icra memuru h-> 

Sami vaz.ifesini ihmal ve ıi,; 
metine para geçirdiğinden ~ 
halli adliyesıne verilmişti'; 
Orada müstantikle aralarııt 

ihtilaf çıktığından evrak, t 
kikatın devamı için lzmir Üf 
cü iıtintakına ıönderilntiıtil 









Sanne • Yenı Asır 

Aşk Yeter Artı J Ağır Bir Şahit i e 
Ka rolsun 

C zi e 

Neden herkes beni Şex 
Appeal ( Cinsi cazibe ) nin 
örne · sa ıyor. Bunu nasıl 
bulmuş ar, bana kim göste
recek? 

Sex AppeaI hiç te be-
nim tip"m değildir. Onun 
için halkın fikrini değiştir

mesini isterim, Özel fi
kirlerim ve duygularım 

beyaz perdede temsil et
tiğim şah sların fikirle
rine ve duygularına asla 
benzemez. Bana çok 
defalar temsilinden hoş
lanmadığım ve hatta 
temsil etmemeyi ter-
cih ettiğim roller 
verilmişti~ Fakat ne 
yapabilirim? Mu
kavelelerim Se
naryoları seçmek 
hakkını bana ver
miyor ki... Diğer 
yönden salın 
vazi- ferinin ar
tiste yara acak 
rohi seçmek
te daha eh
liyet i olduk
ları m n nı 
besledı . E
ğer bana seç-
mek hakkı Jeanııe Hm·lonı a.>1.tcm 
verilseydi usandım diyor 
Bomshell'de rolüm gibi komedi 
rollerini tercih edecektim. He1e 
Hold Yourman'da bana verilen 

Jeomıe lfat·lou 'lfafa-
rolü asla kabul etmiyecektim. ymda ne dH~ıiJwym·:J 
Filim müstahsillerinin ne fazla Aşkı mı:J 
masum ne de altın arayıcısı 

roller gördürmemelerini, fakat 
duyguları ve kaprislerile hakiki 
varlığıma uyan roller vermeleri
ni isterdim. O zaman bendeki 
bu değişikliği seyircilerin de 

beğeneceklerinc kaniim. Fizik 
evsafım, saçlarımın rengi, genç
liğim beni bir şahsiyet tipi ol· 

mağa namzet kılmıştır. Hiç ol

mazsa benim bir aktris 
olduğum, temsil ettiğim kadın-

lara gelince bunların senaryoyu 

ya.zan muharrirlerle sahne va
ıilerinin eseri olduğu söylensin .. 
Şurası muhakkak ki bunlardan 

Trabzonda 
~ 

Belediye l\feciisi 
1"'opJantı ya (~ağırıldı 

Trabzon. 29 (A.A) Fakir 
mektep çocuklannm yedirme 
ve giydirme cemiyeti halk:evin-
de toplanarak yeni idare hey
etini seçmiştir. Yeni heyet işe 
başlamış ve üç yüzden fazla 
çocuğu yedirip geydirmiye 
karar vermiştir. 

Trabzon, 29 (A.A) - Bu
gün şehrimizde hava yazı an
dıracak kadar güzel ve ılıktır. 
Herkes paltolarını çıkararak 
gezdi. 

Trabzon, 29 (A.A) - Bele
diy~ meclisi şubat toplantısına 
çağırıldı Belediye meclisi bu 
toplantısında şehir işleri hak
kmda mühim kararlar verecek
tir Bir verem dispanseri açıla
cak yer ve diıpanıerin kad
rosu hazırlaamı•ttr. 

hiç biri Jeanne Harlow'un ha
kiki çehresini aksettiremez. 
Beni beyaz perdede tanıyan 

bütün seyircilerimin buna inan
malarını isterim. Maalesef bin-

lerce kişi Rlatin blond Jeanne 
Harlow'un hakiki şahsiyetini 

beyaz perdede tanıdıklarma 

kanidirler. 
Halbuki aşk hayatta beni 

en az alakadar eden şeydir. 

Fikrimce aşk ta yemek, içmek, 
uyumak gibi normal bir şeydir. 
Asla bir çok kimselerin san
dıkları gibi ona fevkalade bir 

Bakanımız 
Ankaraya Döndü 

Merasimle Karşılandı 
Ankara 29 (A.A) - Dış 

işleri Bakanı Bay Tevfik Rüş
dü Aras bu sabah şehrimize 
gelmiş ve durakta içeri işleri 
bakanı bay Şükrü Kaya 
ile başbakanlık husu
si kalem müdürü bay V cdit 
bakanlıklar ileı i gelenleri, 
merkez kumandam, ve emni
yet müdürü tarafından karşı
lanmıştır. 

Anıerika- IJrezil}a 
VAŞİNGTON, 29 ( A.A) -

B. Ruzvelt hafa sonundan ev
vel Brezilya ile bir ticaret an
laşması imzalıyacaıını bildir
miştir. Reisicumhur bu anlaş
mayı çok ehemmiyetli saydı
iından imzada kendisi de ha
ur buhmat>.a khr. 

• 
Si 

Harlov 

değer ve mcdim. Bir kitap ~ z
maktayım. Bu kitabın sahıfe-

lerinde aşkı nasıl telakki etti
ğimi göreceksiniz. Aşk, payla

rına düşen zorlukları ve sevinç

leri tanıyan karı kocanın nor

mal münasebetler"ne inhi ar 

eder. Etrafımda gördügüm bu 

kabil çiftleri kendim gibi nor

mal çiftler olarak kabul etmek
teyim. Benim beyaz perdede 

temsil etmek istediğim tip ki
tabıındaki kadın veya ona ben
zeyen kadın tipleridir. 

Zahire 1 akliyatı 
EDİRNE, 28 (Hususi) -

Trakya zehirclcrmin İstanbula 
ucuza nakledilmesi ve doiayı· 
sile zürraı korumak g •yesile 

tarifelerden tenzilat yapılmasını 
Nafia bnkanlığı Şark demir

yolları idaresine tebliğ etmiş

tir. Önümüzdeki sene mahsulü 

içi rençbcri koruyacak bir şe
kilde tarife yapmak için şirket 

tetkikata baılamıştır. Şirketin 
ticaret müfettişi ve kısım mü-

fettişi bu İf için şehrimize 

gelerek alakadar makamat ile 
temaslarda bulunmuştur. 

Haupt y 

1 

" Bir Çok Kimseler Maznun.un Villentz rr a ·afından 
Aç acak Sorguya Dayanamıyacağını Zannediyorlar,, 

fjemir. t~n, 24 (Husu i) -
Dünk nun aksine o1arak bn
gün 1- a p t nn için çok -gır 
o1du. Ev er maznun ni11aye~ 

mahkAm olacaksa bunu h·ç 
s · ıe 'z kereste . . 

Ar-
' !er n 
bo çm 

a '< rı..,. m.ş 1r. 
Ş h: yerine ge-
çerken avukat 
Reil y nin rt 
b'r hücumi e kar-
ıla yor: 

- Bir kere te 
m··t 'ıassı .. ı! Bu 
dn ne o'uycr? 
n·· }ada kc.e e 
mü te has .s md .. n 
daha c ıp bir mahlA o r mu? 

Bu a son de. ece .·öpü-
ren Y ochıe karşı! k veriyor 
v~ re had·seyi güç;i e ka
patıyor. 

Fenni Bir spat : 
- Merdiveni bana verdik

leri za an iptida mikrosl·ple 

muaye e ettim. Amerikada O 
bin kereste fabrikası vardır. 
Merdivenin kerestelcrini çı ar
mış o an fabrikayı tayin için 
iptida kullanılan miyhaniki, 
testere cinsini tesbit ettim. 

Bu testere J aln z 1598 kereste 
fabrik smda vardır. Taht nın 
cmsi b- ıı mın fütaları i' .cal 
ha ic"nde bırakı;ordu. 

N hayet, mekanık t • 

İ · 1· e J 1 1' (( 1 J ı' 

bir d ..,inde göze g··ıü!emiye
cek kaJar küçük bir bozu d~
ğun tahta üzerindeki izleri, 
tahta arın nereden çıktığını 
bu'ma w a imkan verdi. Dört 
ay çalıştıktan sonra Hauptmann 
yakalanmazd n çok evvel, ben 
merdivenin tllhtaiarmı satmış 
olan Bronks şehrindeki top
dancı kere teciyi bulmuştum. 

Diğer tnraf an merdivenin 
basamaklarından b" i HaupL
man'ın oturdugu evde saman
lık döşemesinden koparılan bir 
tahta ile yapılmıştır Bu resme 
bakınız. 

Pen ere büyüklüğünde o an 
bu fo o w ra a amanlık fa ta
larınc!an b nin sökü düğü 
a 1k .:> 'lüyordu. Koh er bu 
• h an n ela Hauptmann'm ra
bo.cısıle r ndele ıdiğini isoat 
etti. 

Bu 

hn r ·el e ı o n sarılığına rağ
m n, ezi mekten ziyade hayret 
duyuyor rribi anki fennin ne
Je:re rrücü yetti~i ıin ilk defa 
farkına v. rıyor. 

Hauptmann, Koehlerin :fa
desi hakkında fıkrini soran bir 
g:ı eteciye: 

- Ga"b · "m tamam! Ce-
' vabını vern·· .. tir. Hemen Hauat-

man ın her 1eyi itiraf ettiği 
haberi etrara yayıl nışhr. Nev
yo l< azete muvezzilcri "Haup~· 
mann tesl"m oluyor!,, Bağırın
tısıy'e gaı- erini satmışlardır. 
B yalan haber, Kohlerrin 
'fa.:le "nden hasıl olan · thiş 

on itham ahidi 
idi. Yarın müddeiumumi i ham
na ıe ini bitirecektir. Sonra 
nıüda aa şahitlerinin geçidi 
başlıyacaktır. 

Hauptm nn bunların birincisı 
..olacek.ır. Zira Amerika kanunu 
maznunları sadece şahid diye 
telAkki eder, 

Bir çok kimseler bir hadi$c 
çıl~aca w ı ve maz unun W 'lentz; 
tarafından açılacak sorguya da
yanamıyacağını zannediyorlar. 

l
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• a sele İ ı ört Ay Süren Bir 

Londra, 28 (A. 
A) - Bugün No
el yortuları mü
nasebetile teı.til 
ed"lıniş olan par
lemento müzake
relerine tekrar 
ba1lamaktadır. 

Müzakereler ek-
seriyetle Hint hü· 
kümeti kanun la
yihası üzerjnde 
yapılacaktır. Ka
nunun ikjnci o-

kunuşu gelecek 
hafta yapılacak

tır. Meb'usların 
dikkati baftalar
danberi Hint mes 
elesi üzerine top
lanmıştır. 

san n 
Seya attan Sonra 
İsveç V eliahtı Memleke· 

tine Döndü 
Stokholm, 29 (A.A)- Şarkta 

dört ay süren ve sekiz muhte-
lif memleketten tam bir muvaf
fakıyetle geçen bir seyahattan 
sonra İsveç veliahdı harısı ve 
prense.!; lngrid ile prens Bertil 
T relleborga gelmişlerdir. Prens
ler T elleborgda olsun, malmoda 
olsun pek ziyade alkışlanmışlar-
dır. Oradan yarın için mukarrer 
bulunan re!mİ kabulde hazır 

bulunmak üzere Sstokholma 
hareket etmişlerdir. -
T ayya.reciliğin 
İstikbali 

!Ja t rntı J mci s1!1t1ede 

ıçın sabit tayyare istasyonları 
kurmıya bile lüzum kalmıya

caktır. Makineler o kadar mii
kemmelle:;tirilecektir ki her 
çeşit kaza ihtimali birriyaziye 
imkansız olacaktır. Her tayya
renin asgari sür' ati ~~ atte 200 
mil n

1 

bit 

F ransanı Hazine Bonoları 

İç işlere ait 
meseleler de tet
kiki icap cttir
mek tedir. Bu ara 
da barakalar ka
nunu ile rınga 

sanayii lehindeki 
kanun vardır. 

payitan .ı ~ _ ...... ~.ı uuyuk ~ir 
şehre tesadüf edilemiyecektit· 
Gece uçuşları da fevkalad• 
çoğalacak, yolcu tayyarelerio
de 5'ece ıef erleri için koP"' 
forlu kabineler, yataklar eklik 
olmıyacaktır." 

P ARİS, 29 ( A.A ) - Ayan 
hazine bonoları ihracı haddini 
beş milyara arttıran kanunu 
tasvip dmistir. 

Bundan başka 
parlamento büt
çesi maliye ka

nunu ve hükumetin 

• 

JlimJfr;fan isfi1.-76li [l•lıiııde çall..au 
lliul uawrnfat•ı 

dtı siyasumı miinalc.au edecektir. 
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eps·ne Bir • • r 
• a ir enbi e ura ayıvero.ıo 

Başkaca ilaç içın bile o1sa 
bir tek ses, bir tek nefes duy
manın imkanı yoktu. 

Taran arkadaşını, bu çok 
tehlikeli fikrinden vaz geçir
mek için sevmediği, çok tik
sindiği bir yemek lokmasını 
yutar gibi zorl yutkundu. Fa
kat Cafcrin her kafc>sımı. koy
duğu fikri değil sözle, her dişi 
bin manda kuvvetind~ bir 
kıskaçla bile sökmenin mümkün 
olmıyacağını bildiğinden, Bu~tu. 
İtiraz edemedi. 

Cafer, ayaklarınm ucuna 
basarak odadan çıktı. 

Taran bir müddet bu ço1' 

heyecanlı ve babayiğit arka
daşının arkasından korku ile 
baktı. Sonra kafasını iki yana 
esefle sallıyarak yatağına tek
rar uzandı. 

Cafer salona çıktı, sola saplı, 
ıelamlık dairesinin kapısında 

nöbet bekliyen nöbetçi, kapı
nın pervazına arkasın' dayamış 
boynu olgun bir armut gibi 
bükülü bir vaziyeUe uyuyordu. 

Cafer; horlayışından uykusu
na çok düşkün olduğu gün gi
bi meydanda olan bu miskin 
nj:.>etçinin önünden bir gölge 
g~bi geçti. Selamlığın bahçesi
n c indi. Karşıdan harem dai
resini selamlıktan ayıran kalın 
ve yüksek duvarlar görünmüş
tü artık .. 

Cafer bir sıncap gibi bahçe
nin sık ağaçlıkları arasında sü
rüne sürüne duvara doğru iler-

Jcmiye başladı .. 
Evet, Cafer hakikaten bir 

sincap gibi ilerliyordu .. 
Harem dairesinin duvarına 

şöyle böyle on metrelik bir 
mesafe ya vardı, ya yoktu .. 

Şimdi Cafcrin kafasında yal
nız bir fikir, yalnız bir tek 
fikir vardı.. Şu etrafın-

da nöbetçilerin karıncalar 
gibi kaynaştığı teldikeli sırat 

köprüsünü nasıl geçecekti. 
İşte yalnız bunu, bu çok 

güç işi düşünüyordu Cafer ... 
Fakat; bu gün ne kadar da 

şansı vardı bu adamın ... 
Evet ; Cafcr'in bu gece çok 

şansı vardı... Demin selamlık 
nöbetçisi horul horul uyuyordu. 
O Parçayı bu sebepten hiç 
güçlük çekmeden geçivermişti. 

Şimdi de harem duvnnın 

kapısının duvan önünden ıip 
sivri bembeyaz külahiyle bir 
harem ağası eli çenesinde, 
gözlerini yükseklere dikmiş 

galiba yıldızları sayıyordu .•. 
Herife, arka tarafından he

men hemen üç dört mdre 
yaklaşmış olan Cafer, avının 
üstüne atılan aç. bir kaplan 
gibi zavallı harem ağasının üs
tüne çullanıverdi. 
Ağa bu ani hücum karşısın

da şaşaladı. Cafer durur mu 
hiç? .... 

Saniyesinde herifin kafasına 
sıkılan yumuruğunu bir batman
lık bir demir kölçesi gibi in
diriverdi.. 

,. .......................................................•.........•••.•.......•••••..• 
na göre önce gelen de o oldu. 
Hakikaten mi geldi? Yoksa 
orada bulunanlar mı öyle sanı
yorlardı? Bunu kat'iyetle söy-
1emeie imkan yoktur. Acaba 
Şeytan kılığında gelen bir Ti
betli değil miydi? Bütün bu 
gösterişler bir mizansen oynnu 
sayılamaz mıydı? Önce bulun
duğumuz açıklıkta sis kaim 
laştı. Sonra bir hayal belirmeğe 
başladı. Rapaslar "Y amantaka .. 
Yamantaka ... ., diye şarkılarını 

daha hızlı okumağa başladılar. 

Önce Yama'nın çok parlak 
ohm gözlerini gördüm. Y cryü
zünde, gözlerimizin karşısında 

idi. Şcytanetkar bakışlarını 

üzerimize dikmişti. s~ğdan ve 
soldan sis kalınlaştıkça şekiller 
alıyordu: Ansızın açılan bir 
cehennem çiçeği gibi bunlar 
Yamanın 34 kolunu, 34 elini 
teşkil ettiler. Bu ellerin her 
birinde bir hançer, bir ok ve 
yay gibi tahrip aletleri vardı. 

Nihayet vücut daha iyi te
cessüme başladı. Gözler asıl 
başın merkezine dikildiler. Bu 
rada birinciden başka dokuz 
baş daha belirdi. Yalnız ilk 
görünen Yamanın başı diğer

lerinden daha küçük olduiu 
halde hepsinden daha iğrençti. 
Bu fenalık batı idi. Ozerinde 

yeşilimsi alevler dalgalanıyor
du. Yaman boynunda ölü ka
f alarmdan yapılmış korkunç 
bir gerdanlık taşıyordu. Yaman 
görünmesini şeytanlar sarayanın 
diğer erkanı takip etti. 

Evvela fuhş şeytanı göründü. 
Old Sherap'ın tasvirine göre 
onu tanımak kolay oldu. Çeh
resinde doymak bilmiyen arzu 
beliriyordu. Erkekleri ve ka
dınları baştan çıkaran hep onun 
nefesi idi. Yaıoa önünde dan
setti. Bu dans Tibetlilerin şeh
vette tasavvur ettıkleri dehşeti 
temsil ediyordu. Bunu açhk 
şeytanı takip etti. Nihayet 
Yama bizzat danu koyuldu. 
Ayin meydanı ölüm kokuyordu. 
Bu şeytanlar, pasalann elle
rindeki görünmiyen zencirlerini 
koparacak olsalar ne olacaktı? 
Yalnız bu düşünce mukaddes 
ormanı dolduran binlerce kişi
yi titretmeğe kafi geliyordu. 
Bu gördüklerimiz bir hayalet 
miydi? Hayır ... Gözlerimizi or
manın açağlarına çevirm~k sert 
hakikah anfamağa yeterdi.Ya
ma ilk gelendi. ilk giden de o 
oldu. Sonra diierleri iÖzden 
kaboldular. Koca sahayı doldu
ran papaslarla halkı, cehennem 
hayalinin sıkleti altında bunal
mıf, hareketsix bıraktılar." 

Yere yuvar anmıstı 
Cuf r tasavvur cdilm· yecck 

kadar nz bir zaman z rfında 
harem ağasının uzun ve beyaz 
külahını başına geçirdi v>! yü
züne de h vuzdan aldı2p bir 
avuç suyla kan ... tırdığı iy h 
çamuru sürüverince, bizim k h
raman dev gibi bir harem ağası 
oluvermişti işte .. 

Sonra bir rüzg · r gibi, ser
serı ağanın açık bıraktığı ka
pıdan geçti ... 

Akabinde haremin içindeydi 
Cafer ..... 

Bütün odaları birer birer 
c:!oJaşmağa başladı. 

O vira, hiç durmadan oda
dan odaya dola~ıyor... Adeta 

koşar gibi girib çıkıyordu. 

Evet amma ; şu halde ne 

arıyordu bu adam, bu çok teh
lıkeli yerde ? ... 

Nihayet diğerlerine nazaran 
çok süslü bir odanın serapa 
somsırma ile işlenmiş perdesini 
araladı. Tam kar4ıda, yine di
ğer odaların sedirlerinden çok 

daha yüksek ve çok daha 

muhteşem bir sedirin içinde 

upuzun bir afet yatıyordu .. 

Amma ne afet, ne afet .. 

Cafer, demindcnberi binlerce 

körpe Çerkes kızına göz bile 

atm•yan Cafer çıldıracaktı. Ye

rinde duramıyordu. Nasıl oldu 

bilmem? .. Cafer yerinde sen

dcleyiverdi •. 
Bu gürültü ile daldığı hülya-

dan uyanan Harunurreşidin 

ihmal ettiği bu bin bir cariye

sinden biri, kapıda uzun beyaz 

külahlı, simsiyah yüzlü, iriyarı 

bir harem ağası görünce clile: 

"Gel,. diye i~:ıret etti.Cafer. 

süt dökmüş kedi gibi kadına 

doğru korka korka ilcriledi. 

Tabii korkacaktı. Tabii yavaş 

yavaş gidecekti. Boru mu bu?. 
Harunürreşidin harem dairesin
de, belki en güzel cariyelerin
den birinin odasına girmişti ve 
yakalanmıştı!.. 

Kadının, bu genç ve güzel 
cariyenin yattığı sedire vann
caya kadar, bu kara düşünce
ler beyninden birer şimşek 

sür'atile geçti. Fakat kadının 
güldüğünü ve : 

- Sen misin cicim ! Biraz 
geç kaldın ya? 

Dediğini işitince, korku hay
rete inkılab etti. Bizim kahra
man beyninden vurulmuş gibi 
sersemledi... Olduğu yerde 
kaldı ... Ne ileri gidebildi ne de 
gerı .... . 

Ne yaptığım, ne yaifacağını 
şaşırdı ; hem de pek haklı 

olarak!... 
- ~Qllt& l Ol' 

Her Tarafta Kış 
-------------~·M ...... •~ ..... ~,-------------

Denizlide 
Güreş· 

Bahar Havası - Deve 
- Spor Ekzersizleri 

Deıı izli den Bfr Maıızm'a 
Denizli, 37 ( Hususi) - Bu yapılırken sandım ki ilk bnhar 

sene mevsim o kadar tatlı git- gülüyor •.• 
ti ki korkulan acı sovuklardan Cuma günü, spor sahasında: 
şimdilik eser bile yok. Halkevi spor ve idman kolu 

Hele birkaç gündür bayağı tar fmdan tertip edilen (De-
bir ilkbahar iklimi hüküm sür- ve Gü:-eşi) çok heyecanlı 
mekte, bundan istifade edile- geçti. 
rek ağaç dikme işine büyük Merkez ve etrafından top-
bir pay ayrılmaktadır. Bu haf- lanmış ol.im binlerce kişilik se-
ta Cuma günü hava o kadar yirci iyi bir iÜn yaşadılar. Tür- · 
güzel gitti ki Denizliler sanki kün eski bir sporu olan deve 
yüksek dajların başlarında kar güreşi de bu suretle halkımızı 
olmasin·a rağmen iyi latif bir milli bir heyecan yaşattı. ayni 
bahar günü yaşadılar.. zamanda Denizli spor takımı 

aralarında futbol ekzersizi de 
Delikli Çınardan Çamlığa yaptılar. 

kadar olan [şoııe boyu kadın Bunlar h~p mevsimin güzel 
erkek gezinmekte olan bir in- gitmesinden doğan ıtüzel şey-
ıan kafilesile doldu. Yaya, bi- lerdi. 
ıikletli. arabalı, atlı gezintiler Tarhan 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cumhuriyet Ve 
Cumhuriyetçilik 

·-· 
Bay Mustafa Münirin Halkevinde 
Verdigi Konferansı Neşrediyoruz 

.-4-
- Baş tarnfı 2 inci sahıede -

ruhuna en yakın öz bir rejim 
olarak kabul etti. 

Türkün ruhunda, Cumhuri
yet rejimine karşı meydanda 
olan tevafuku ve tetabuku gör
miyenler, ancak bu milletin ta
rihini ve ruhunu bilmiyen ve 
tanımı yanlardır. 

Bu bahiste de bir az te
vakkuf bizim için zaruridir. 

Osmanlı Türklerinin Anado-
luda yerleşerek kurduldan dev
letin kuruluş ve yükseliş devir-
lerinde gösterdikleri hayat ve 
medeniyet kabiliyetleri o de-
virde Avrupa, Asya ve 
hatta Afrikada yaşıyan ve 
hükümran olan millet ve dev
letlerin hepsinin, bilgi ve ha
yat kudretinden, hiç şüphesiz 
ki üstün bir dereceye gelmiş 
idi. Bu yükseliş devrini, niha
yet saltanat rejiminin en zaru
ri icaplarına uygun bir şekilde 
bir durğunluk devresi takip 
etti. Bu devreyi istibdat ve zu
lüm fecaatlannın tüyler örper
tecek şekildeki tecellileri, dev
leti inkıraza ve memleketi, 
ölüm ve esaret kapısının eşiği
ne kadar getirdi. 

Saltanat elde etmek ve mu
hafaza etmek hırsı, sultanlarda 
kardeş öldürmiye kadar ileri 
vardı. Önüne gelen insanları 
ve memleket mukadderatını 
idare mevkiine getirdikleri ve
zirleri öldürmek mal ve servet 
müsadere etmek için hanuman
lar söndürmek en maddi be
himi zevkleri tatmin için 

iffet ve namusları payi-
mal etmek heriün görülen 
işler meyanına girmiıti. Devle
tin, başındakı kudretin yaptıiı 
bu iıleri etrafındaki beyleri de 
aletderecat kendinden zaiflere 
kartı reva görüyor idi. Para, 
kadın ve mal her nevi rüıvetler 
ile elde edilen memuriyetler 
verilen kıymetin bir çok mislini 
halktan çıkarmak için bir kud· 
ret menbaı oluyor idi. Kafaları 
ve iradeleri cehalet karanhiı 
içinde bırakılan halk, bu vazi
yet karşısında selameti, müm
kün olduğu kadar kendi ka
buğu içinde saklı kalmakta 
buluyor idi. Bir gün bunların 
bir aksülameli, ufukta bir nur, 
Bir ümit ziyası belirtti. Tan:zi
matı Hayriye, o zamana göre 
memlekete birçok iyi işler va-

• ad etmişti. Bu vaitlerin ufak ve 
kısa tatbikatı saltanat hırsiyle 
yanan hükümranlıiı ancak 
(nefsi nefsi hümayünlerinin) 
zevk ve iştihalarını tatmine bir 
addeden sultanların, kalbinde 
derhal aksül'ameller yaptı. 
1876 kanunu esasinin ilanına 

raimen, seltanat istipdadı 
artalığa hakim oldu. 
Osmanlı devletinin kuruluş 

ve yüksliş devrinde, papalığın 

dini nufu:zu altında . iskolastik 
devirlerinden henüz tamamen 
kurtulmuş olmıyan ve (rönesans) 
devrine yeni gimiş ollan Avru
panın, fikriyat ve müspet ilim
ler sahasında vücuda getirdiği 
inkılaplara ve harekatlara kar-

Delilikten 
Akıllılığa 

Londra sıhhi pisikoloji ens
titüsünde geçenlerde çok dık 
kate değer bir hadise olmuştu : 

Bundan bir yıl önce bir terzi 
yımında çalışan genç bir kız 
isterik korku halleri geçirmekt ~ 
olmasından dolayı tedavi edil
mek üzere enstitünün klini
ğine atılılrrıı .. • ·ı ,. J, -

talığa ko 
kızın akıl tarannuan hem .. -

yıf hem de geri kalmış zeka
sının da fevkalade düşük bir 
derecede olduğu anlaşılmışhrı. 
Fckat klinikte sistematik bir 
surette yapılan tedavi şaşıla

cak ölçüde m1:1vaffakıyetli ne
ticeler vermiştir. Hasta kıı 
bugünlerde iyileşmiş ve hns
t haneden cıkmıştır. 

Hasta, tedavi altına alındığı 

sıralarda zekavet vaziyeti mun

tazam bir araştırmadan geçi

rilmiştir. Bu araştırmalar ya
pılırken, kızın bugünkü zeka 

seviyesmin R.dh sanlı prof c ör'" 

lcre bıle şeref verecek ölçüde 

olduğu görülmüştür. 

Deli sanılan kızın zekası 

normalin çok üstünde bir öl

çüde olup üniversite profesörü'" 

nün pek seyrek hallerde bece'" 

rebilece2'i bir çabuklukla riyazı 

meseleleri haJlctmekte, düşÜ'" 

nüş kombinezonları yapmakta, 

en zor meseleleri akıllara hay" 
ret veren hızla kavramaktadır. 

Bir yıl önce hiç işlemiyen ka
fası o derece duygulu ve 
kavrayışlı bir hal alını tır ki, 

bir defa okuduğu kitabı ezber 

olarak tekrar edebilmektedir. 

Aklı zayıf ve isterik olan has'" 
ta kızdan bugün bir dahi meY 

dana çıkmışhr. Enstitü, kızı 

kendi hesabına terbiye edip 

okutacakdır. Bu dehanıll 

meydana çıkmasına korku vı 
isterinin tedavisi saik olmuştur· 

Önceleri hiç çalışmıyan kaf• 

bugün bir harika olmuştur. Bil 
hadise İngilterede büyük bır 

alaka uyandırmıştır. Bütün bilgi 

enstitüleri bu fevkaladeliği 
kontrol etmekte ve müşahede 

altmda bulundurmaktadırlar. 
Noyet l'iııej· .Tunı(ll 'da ıı 

.. mfl!!291i5Dlr7.Z~or7-ZZ7..z7.ZZ7Jcz/. 

Azimet Dolayisile 
Acele Satılık Otomobil 

1 - F ord 29 Model iki 
kapılı beş kişilik az kulla
nılmış bir otomobil satılıktır. 
Taliplerin Aydın demiryolları 
umum müdürlüğünde baş ~o
för Suphiye müracaatları. 

s. 8 5-7 (72) 

ıı sultanlar arkalarını çeviriiP• 
rüyet sahasını harem dairesin" 
den hariçe çıkarmadı. Mernle" 
ketin ve milletin de dünyad• 
olup bitenlerden haberdar ol" 
masına imkan ve rneyd•" 
vermedi. 

Belki bize en yakın bir de" 
vir olduiu için Abdülharııit 
saltanatının otuz üç sene süre~ 
meı'um idaresinde, bu millet• 
maarif ve bilgi sahasında ceb~t 
ye kahr ile bıraktığı mahru~' 
yetlerin acı ve iztirabını bepı' 
iniz çok yakınaan hiuederi7· 
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Doktor 

Ali Aoa~ 
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nncla 221 Numaralı eve nak
~. ~eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağmda 
84 Numarah muayenehane-
sinde kabul eder. · 

Evin Telefonu 3053 
Muayeoellime ~elefonu~ 34 
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ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru 9 şubattan 
14 bata kadar Anvers, Rot-
lerdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

CAMİDES vapuru 8 Şubat
ta beklenmekte olup yükünü 
boşalttıktan sonra Burgas, Var
na ve Köstece limanları için 
} ük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 23 
şubattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
'le Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

SAMLAND vapuru 8 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg ve İskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

FROST vapuru 12 Şubatta 
Roterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig, Goynia, Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

Hedrun vapuru 28 Şubatta 
Rottcrdam, Hamburg, Copen
hagne, Dantzig, Gdynia, Co
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM RUUMAİN l 

Garbi Akdeniz için her on 
beş günde bir muntazam sefer. ı 

T 
• • 

~1• F. H. ''an D r 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

DERIND JE vapuru 3 şubatta 
bekleniyor. 6 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam Hamburg 
ve Bremen içiu yük alacaktır. 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdnn yük çıkarmak 

üzere 16 şubatta bekleniyor. 
ULM vapuru 15 şubatta bek

leniyor. 20 şubata kadar An-
vers, Rottcrdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük alacaktır 

jOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 29 Şu 

batta bekleniyor. Liverpul 

ve Anversten yük çıkarıp Bur
gas, Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 23 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EX ~INİSTER vapuru 18 şu
bata doğru bekleniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 10 Şu-
batta beldeniyor. Nevyork, 
için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

PELES vapuru 15 Şubatta 
gelip 16 Şubatta Malta, Bar
se!on, MarsiJya ve Cenevaya 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

ı Zee & Co. 
martta 12 martta gelip 13 
rr artta Malta, Barselon, 
r~ . ya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yoku ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 1 S şubatta 

!; "p 16 Şubatta Malta. Bar
s"lon, Marsilya ve Cenovaya 
h eket edecektir. • 

Yoku ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde ı 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmer.i rica olunur. 

T elcfon: 2004-2005 

F b •k lstanbul, Ayvansaray 
a Yl aSJ: Vapur iskelesi caddesi 

1. • d S y • Hamdi Bekir, Mehmet 
ZffilY e atış er erı: Rasim, Mehmet Emin, H. 

Ömer, Abdiş .zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

16-26 (40) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TRENTİNO vapuru 29 ikinci 

kanonda Hu!J Londra ve An
versten ~elip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve HuJl için yük alacaktır 

ALGERIAN vapuru 6 şubatta 
Liverpol ve Swanseaclan gelip 
tahliyede buluracalttır. 

MAROMIAN vspuru şubat 
sonunda Londra, HulJ ve An
verstcn gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni z:-manda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 
THE GENERAR STEAM NA-

VİGA T[ON Co. L TD. 
ED JUT ART vapuru 5 c:::ubatta 

beklenmeka.e olup Londra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
lı::anunda Hambur , Bremcn v1; 
Anversten gelip tah i}cde bu
lunmuştur 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRİYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür.s 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
30/11935 S. S. SRBıN 
6121935 S. S BEOGRAD 
13/2/935 S. S. BLED 
Pire ve Triyeste yolcuları 

için .fiyatlarda tenzilat yapıl
mıştır. 
NAVıGATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
AYA ZONI vapuru 20 ka

nunusanide Pire; Volo, Selanik 
ve Dedeağaç limanları için yük 
alacaktır. 

AYA ZONI vapuru 27 ka
nunusanide Pire, ıskenderiye 

ve Port Sait limanları için yük 
alacaktır. 

Yoku ve navlun için tafsilat 
J. PUSSıCH acentesine mü
ı acaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

ezacı a ı 

uvvetŞ u 
Umumi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, İştahsızlık, dermansızlık, kansızlık, ve yürü
yemiyen çocuklar için emsalsiz kuvvet şurubudur. 

Her Yerden Arayınız 

Fer·t fakan 
Çarpıntı, göz kararması, başdönmesi sinirden gelen baş 

ağrılan, eJ ayak titreme, baygınlık. Nefes darlığına karşı 
her evde bulunması lnzım bir devadır. 

Um. 
Depo 

Bazan Bir Hayat l{urtarır 

• ei9İ Şifa CZ' 
• e 

Soguk algınlı~ 

ğının bu ilk ala
metlerini 

mezseniz birçok 

TELEFON; 3 a2 

ı:;..;..:Je;..d~D.liıwı:::.;~;..:.....:~~~~ ağır hastalıkla

AZ 
YALNIZ IÇl GAZLI 

a a a ı Temin Eder 

e met evfik 
l~lel·t.rık, ~I clef on 

PEŞT.Eı\1 ALCiLAI~ 
M~dzenıesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

Diş Tabibi 
metAi 

erit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

hasta kabulüne başlamışlardır 

Telefon: 2639 

ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

Bütün ağrı, sızı 
ve sancıları der 
hpl dindirir, gri
pe romatizmaya 
diş sinir, adale, 
bel ağrılarile kı
rıklığa karşı bil
hassa müessirdiı 

i Tecrii Je 

Ediniz 

GöZLüK 
Gözlük cins ve çeşitleri için İzmirdc tek bir laf vardır 

Eczacı Kemal Ak aş 
• 

Hilil • 
czanesı 

Doptaıı Ve Perakende 


