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'' Türklerle kanımızı 
Yunan gazeteleri Türk 

dostluğunasöz öy etmiyor 

Doıt Jevletin Başbakanı Çalda

m ve T evlik Rü§tü Araa 

Yunan gazete- ···--·H···A .. B .. E .. R ............ , 
leri Hestia gaze-1 ı.ıa~bulda en çok satılan ! 

: gazetedır. llanlarını • "HA· ! 
tesine cevab i BER,, e verenler kar ederler. ! 

veriyor 
1\Unada çıkan Hestia ga%ete

ıi, Türkiye Dışişleri Ba canı Bay 
-rcvnK Kuştu Arcaau Yunanis-

.......... ..._ ......... ...._ ................... --......: 

KIŞ 
Her yerde hükmü

n O sürüyor 

263 kişi soğuktan 
donup ölmliş 

Amerikada havalann şiddet
le bozması yüzünden yüzlerce 
kişinin öldüğü haber veriliyor. 

Röyter ve 8. U. P. ajansları 
Garbi Amerikada şiddetli so • 
ğuklardan 263 kişinin öldüğünü 
bildirmektedir. Her büyük şe
hirde bakım evleri dolup ta§mak 
tadır. 

Portugalda seller, Coimbra 
şehri halkım evlermin üst katı
:-.a çıkmağa mecbur etmi~tir. 

AhaJi, itfaivecihr ve ~niver
s~te talelıeJ,.,ri tarafından kayık
la ku,:-taulmllktadır. 
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Sene 3 Sayı · 1074 

dökebiliriz,~ 
Sitroen fabrikasını 
Ford mu alacak? 

Bir gecede Montekarloda 3 6 
milyon frank 

kazanan adam 
Bugün iflas etmiş 

bir haltle 
1934 felaketler ve mali kriz. 

ler senesinin son haberlerinden 
birini de F ransanın ve dünyanın 
en meşhur otomobil fabrikala • 
rından Sitroenin iflas haberi teı· 
ki] etti. 

Andre Sitroen tam manasiyle 
iflas etmiş, yüzlerce memurdan 
ma:- ela tam 50,000 amele açıkta 
kalmıştır. 

Bu adam harbden evvel kü· 
çük bir mühendisti. Harb çık • 
tığı zaman ? .~-;.er oldu ve hülcii • 
met fabrikalarından birintt tayin 
edildi. 

Sitroen pratik fikirli ve teşeb
büskir bir adamdı. Az vakitte 
muvaffak oldu. Umumi harb 
bittiği zaınan resmi bir fabrika
nın direktörü olmuştu. 

Harbten sonra buradan istifa 

etti ve şimdiki fabrikanın hulun· 
duğu yerde evvelce bulunan ve 
iflas eden küçük bir otomobil 
fabrikasını bir dostunun 600,000 
frangı ile satrn aldı. 

Sitroen dört sene zarfında 
miidhiş bir servet kazandı. Fab· 
rikasını genişletti. Ve A vnıpa • 
nın en büyük otomobil fabrika· 
törü oldu. Bu kadar çabuk mu· 
vaf fak olmasının bir sebebi de 
reklama verdiği büyük t-hemmi· 
yettir. (Devamı O tncl del 

--------·--
Tayyare pi -

Sitroenin reklamlarım yapmak ıçuı 

11eneliğini bir milyon franga kirala • 

dığı Eglel kulesi 

tandan geçerken Atinada verdi· 
ği beyanat üzerine Türk _ Elen 
dostluğu hakkında bir makale 
Yazarak Türkiye ile Yunanistan 
arasında her noktadan mühim 
farklar olduğunu Yunanistanın 
bütün diğer dostlarını Türkiye 
lehine feda edemiyeceğini aöy. 
lemi~ ve Bay Arasxn "Türkler 
lüzumu takdirinde Yunanistan

1 

İçin hahiş]e kanlarını dökecek
tir!.,, sözüne mukabele ederek 
eğer Bay Aras, Yunanlıların 
Türkiye için kan dökeceğini 
zannediyorsa hata ediyor, de. 
mitti. A . 

(Devamr 6 met da) 

Haydudlar bir ban
kayı bastılar yangosunda 

kazan Anlar 

Bay Sedad 
lzmir vali muavini 

oldu 

Çarpışmada müşterilerden biri 
Yurdum-uzun 
korunması 

\Ölt!_ü iki hademe 
agır yaralandı 

Beyoğlu kay
makamı Sedad 
lzmir vali mua
vinliğine tayin 
edilmi,tir. 

~ 
1

vnksek müdafaa mec-
lisinde görüşüldü 

Budapeşte, 1 (A.A.) _ Ma· 
car ticaret bankası şubesinde 
silahla yapılmış olduğu bHdiri _ 
len taarruz adeta muntazam bir 
hadise feklinde olmu§tur. Mü
tearrızların şeriki cürümlerin· 
den biri bankanın önündeki bir 
otomobilin volanı başında oldu

ğu halde iki kişi, bankaya gire
rek bir kasadarı öldürmüşlerdir. 
Ancak bunlar, kasayı alıp götür
meye muvaffak olamadan ban • 

ka müstahdemleri ve müşterile
ri bunlan yola getirmeğe teşeb· 
bus etmişlerdir. 

Sedad, dün 
vali ve belediye 
reisi Muhiddini 
ziyaret etmiş bir 
müddet görüş· 

müştür. Sedad 
emrini bugün. Bay Sedad 
)erde alacak ve kısa bir müddet 
ıonra yeni vazifesi başına gide • 

cektir. 
Beyoğlu kaymal<amlığına he· 

nüz kimin geleceği belH olma -
makla beraber içişleri Bakanlı

ğı kalemi mahsus müdürü Ekre· 
min ismi söylenmektedir. Ali 
Rızadan açık kalan İstanbul va

li nıuavinliği için de üçüncü sı· 
nıf valilerden bir ka~ının ismi 
aôyleııiyor. 

Ankara, 1 (A.A) - Matbuat 
umum müdürlüğünden tebliğ e _ 
d:lmiştir: 

icra Vekilleri Heyeti, Büyük 
Erkanı Harbiye Reisi Mareşal de 
bulunduğu halde, Yüksek Müda • 
faa Meclisi adı ile 29.12.1934 de 

mutat sonbahar toplantısına ha§· 
lıyarak yurdun yüksek s"yasa ve 

korunması üzerinde görüşmeler _ 
den sonra Şubatta toplanmak Ü _ 

zere 1.1.1935 de dağdd. 

Balkan futbol şam
piyonluğu 

Atina - Yugoslav milli futbol ta· 
kımı Romanyalıları O - 4 yenerek 

Balkan şampiyonluğunu kazanmıştır. 
Yunanlılar da Bulgarlara 2 - 1 ye· 
nilmi~lerdir. 

Bu esnada yirıni el kadar si
lah atılmış ve neticede evvelce 
bildirildiği vechile haydudlar • 

dan biri değil, bir müşteri ölmüt 
banka müstahdemlerinden iki 
kişi de ağır surette yaralanmış -
tır. 

Polis müdiriyeti gizli zabıta 
memurlarını seferber etmiıtir. 

Istanbul hapishane
sindeki talililer 

Mehmed 

1935 yılı girer • 
ken bir kaç talili 
de yılbaşı tayyare 
piyankosiyle zen· 
ginlik hayatına gir 
di. 

Yanm milyon -
luk serveti kaza
nan biletin birer 
parçalarına sahip 
bulunanlar ara· 
sında Kadıköyde 
tütüncil Haydar 
ile on dokuz arka • 
daşı, Beyoğlun • 
da on kiı:;ilik bir 
grup ve en hoşu 
umumi hapiqha -
ne Raldnlerinden 
Mehmet, Reço ve 
Muqfafa ite yedi 
arkad:l~dtr. Bu qo 
nunc1ıl:ınn her bi
ri ikf bin he~er 

yflı lira almışlar • 
dır. Beço 

Mustafa Yrfha<ıT rıfvanko· 
sundıı kazanamıyanlar ümidinizi kes 
meyiniz!. Hapi~h::ıneyi ziyareti bile 
ihmal etmiycn tali kuşu, sene içinde· 
ki keşidclerdc, gelecek yrlbaşında Bizi 
de belki hatırlıyacaktır ı. 

Zinovyef 
ve 

i~rkadaşının 

Sibiryaya 
sürüldükleri 

yazılıyor 
ŞJmdf ye kadar kaç 
kişi idam edildi 
"Noyes Viyner Jurnal,, is· 

ınindeki Avusturya gazetesi Var 
fovadan aldığı bir telgraf habe. 
rine göre, Kamenefle Zinovye
fin geçen perşembe günü Mos • 
kovadan Sibiryaya doğru yola 
çıkarıldıklannı yazıyor. Yazı • 
lanlara bakılırsa, bunlar hak • 
kında gizlice bu karar verilmit 
ve kararın derhal inf azma ge -
çilmiştir. Sibiryaya nefyedilme
lerine karar verilen bu iki kişi, 
•ıkı muhafaza tedbirleri almmı~ 
olarak, menfalarma götürülmüş· 
tür. \ 

:cncvamı 6 mcı ~ 
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1 n?<ara 
e çisi diyor ki: 

HABER - Akıam Postası 

• "B.zTUrk~rlağabey ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,:~b~a!::·~:~~~.~eral Yuııan milli miıdafaa kon-
Nuri, Ankaradan ıehrimize gel-

~i;nr:i~~a~7ı~li~::li~:k~n~~~:: seyı· nde neler konuşulacak 
ra elçi i Bay Naci Şevket de gel-
miştir. 

General Nuri biraz ıoğuk al. 
mı§ olduğundan dün otelden çık· 
mnmışbr. 

!rakın Ankara elçisi Bay 
Naci Şevket, Türkiye - Irak mü
nasebetlerine dair muharririmize 
beyanatta bulunmuştur: 

- Irak - Türkiye münaae • 
betleri, iki samimi kardeş arasın· 
dald münasebet kadar samimi • 
d ir. Biz Türkiyeyi bir büyük 
kardeş sayıyoruz. Bu, yalnız be
nim de~il, parti ayrılıkları mev· 
zuu bnhs olmaksızın bütün ırak
lıların düşünce ve duygusudur. 

"Tiirkiyenin gerek içtimai fik
ri, ccrek sınai yollo.rda ileri a
dımlarını dikkatle takib eıliyoruz 
ve örnek edinerek biz de ilerile
meğe çalışıyoruz. 

- Türldye ile Irak arasında 
dü§ünülen yeni bir muahede var 
mıdır? 

- Geçen aylarda ticaret mu
ahedemiz meriyete geçti. Yeni 
bir şey yoktur. Esasen işlerimiz 
tamamen pürüzsüz ve anlaşılıklı 
cereyan etmektedir. Türkiye bi
ze tam bir knrdef ve komıu mem
leket muamel si yapıyor. Me
seli\ !rak hUkümeti aon zaman
larda iki büyük askeri harekatta 
bulundu, Bunlardan Barzan ha
?ekatmd , Türkiye hükUmeti bil
fiil hududu tuttu. E§kİy nın Tür
kiyeye geçmesine mani ola'l'ak 
bize büyük yardımda bulundu. 
Asuri meselesinde de Türkiye hü
kumeti samimi ve kardeı bir 
komşunun takınacağı vaziyeti 
aldı. 

- Atmrilerin va~yetinde bir 
yenilik var muhr? Milletler cemi
yeti bununla me~cul olmakta 
idi? 

........ Evet, Milletler cemiyeti bun
lara bir yer r.ramakla meıguldUr. 
Esasen lrt)kta 16,000 Aıurt ko.I· 
mışbr.,, 

Anlaıuldı~ına göre Şimdi Irak, 
lran1 olo.n ve uzun zamandan 
beri ortada kalmıt hudud mese .. 
leısini halletmek emelindedir. f. 
rak ve lr mn her ildsi de Millet· 
ler cemiyeti azaıı oldukları için, 
aralarındaki ihflafı Irak bir aza 
sıfotiylc ve Milletler cemiyeti mi
ıakma göre, Milletler cemiyeti 
konseyine arzetıniştir. General 
Nuri buradan Ccnevreye gide • 
cektir. 

An\caraya u~rayan lran Hari
ciye fül'f.IrJ da buradan seçerek 
Cenevrey~ gidecektir. 

Diğer taraftan Irak ve lran 
hudud me!elesinin, Milletler ce
miyetince, bu iki millet arasında 
doğ• udt\n doğruya görü§tilmcsi -
nin tentiih edileceÇi veya büku -
metimizin hakemlik vaıifesini 

görmesi ihtimnlleri de ileri ıilrül
mektedir. 

Yunanistanda te§kil edileceği 
evvelce haber verilmit olan ulu
sal müdafaa konseyi, kara, deniz 
ve hava nazırlan ile erkanı har
biye dl\ireleri ba~kanlarmdan te
tekkül edecektir. 

Memleketin müdafaası balu -
mından yapılacak programın tes
bit ve takibinde bir birlik vücude 
getirmek maksadiyle kurulmakta 
ole.n bu daimi konseye fırkalo.r 
rüesa11 ve ordunun ileri gelen 
erkAnrndan General, Otoneos, 
General T simikalis, General Ka- . 
meles ve General Manetaı dahil 
olacaktır. 

Helimkon Melon gazetesinin 
yazdığına göre, ulusal müdaf a 
konseyine Başbaluı.n Bay Ça1da
ris başkanlık edecektir. Konsey 
bilhassa altı yıl üzerine tertib e

dilmit olan Jilahlanma pl&nını 
gözden geçirecektir. Bu planm 

tatbiki ıekiz milyar drahmiye ih
tiyaç gwstermektedir. Hükiime
te memleketin ulusal müdafaa 
vaziyeti hakkında her altı ayda 
bir, bir rapor verilecektir. 

Konseye iştirak edecek olan 
dört general, ordu umum müf et
ti ti unvanını tagıyacak ve mem
leket dahilinde tetkik aevahatle-
ri yaparak ordunun vaziyetini 
gözden geçireceklerdir. 

Tipoa gazetesinin haber verdi
ğine göre donanma ali meclisi ya 
kında topl narak her biri 1.376 
tonilatoluk iki torpido muhribi • 
nin satın alınması kararını tasdik 
edecektir. Bu torpido ve muhrib
lerin her birinde 12 lik dört 
top, iki torpil cihazı ve Hç tay
yare topu bulunacaktır. Bu tor
pido ın\lhribleri on sekiz ay zar
C mda satın ahnacaktır. 

Vradini gazetesi, Yukarida-

ki malUınatı kaydettikten ıonra 

uluıal müdafaa orduların• lazım 
gelen teçhizatın ne suretle teda
rik olunacağına dair afağıdaki 

aıal<unatı vermektedir: 

Bu ihtiyllçlarm Yunaniıtanda 
yapılması kabil olan, battaniye, 
teçhizat, ııhhiye levazımı ıibi 
kısımlan yerli uluıD.l ıanayi mil· 
esseıelerinc ıaınarlanacak ve bu 
müeaacıeler bu ıipariıleri az bir 
zamand verebilecek bir hale 
konulacaktır. Bu ıuretle hem 
harice fazla döviz çıkmaıının a. 
nüne ıeçilecek, hem de memlo .. 
ket i"ilorino tı verilmiı olacak .. 
tır. 

Harice ısmarlanacak k11mıla
ra glince; bu 'ipari9lerin kty • 
metlerinin Yunan m .. ı, ilo öden. 
mesi eıaıı ünrlno ıımarlanmaıı 
için gayret edilecektir. 

Deniz rekabetinin Ame- Fransız-ltalyan 
.k d . l . .. ··ıd·· anlaşması 

fi a a İeSJf eri gorU U Boy Loval seyyabata 
çıkmazdan evel zemin 

hazırlıyor 
Vn~ington 1 (A.A.) - İyi 1 deniz yapılan için en a.% 100 mil· 

membadan alınan haberlere ııö. yon dolarlık kredi verilmesine ta
re, hu mali aene i~in M. Ruzvelt, raf ı.. .. .ı ... · 

Inglllz bütçesinde 
açık 

Lımdra, l (A.A.) - Mali ıe· 
nenin \lk dokuz ayı ıçin hazine 
ista.:istikleri, geçen ıcne ayni za· 
mımn 98. 116,39.3 lngiliz lirası 
açığın.ı kz.r;ı 110,402,538 lngillz 
lirası açık göstermektedir. 

Varidat, geçen ıene aynı za. 
mandan 2,988, 171 eksiklik ile 
413,312,612 lngiliz lirası, masraf, 
9,297 ,972 lngiliz lirasıdır. 

-0--

Almanya lhtısadt 

Viganada 13 Nazi 
mahkum edildi 
Viyana, 29 (A.A.) - Graç 

askeri mahkemesi 13 nazi hak • 

kmdaki kararını dün vermittir, 
Mahkemenin verdifji cezalar bir 

ile on bet sene ağır hizmçt ara -
smda değişmektedir. 

Mahkeme Aiuıtos ayından .. 

beri 82 davaya baktıktan sonra 

ve bunları bitirmesi üzerine iti • 

ne nihayet vcrıni§tir. 

mahreçle~ buluyor alabilmesi i~in Alman ithalatçı -

Pretoria, t (A.A.) - Alman larına lazım celen kolaylığı gC>ı ~ 

hükfuneti ile şimal Af. ikası ara .. 

ısında yün icin b"r anlaşma imza· 
lanchğı resmen bildiriliyor. 

Almanya, 30/ 5 tarihine kadar 

terecektir. 
Tahmin edi\di«ine sör~ Şim~l 

Afrikası ithalatçıları da ayni meb

lağ mikdarında va 30 9 tari· 
hine kadar Alman mamulatı ala-

?aris, 1 (A.A.) - Dışarı iılc
ri Bakanı Bay Laval dün gece 1-

Bay Laval, ltalya aefirinden 
aonra Sovyet büyük elçiıi Bay 
Potemlc:.ini ve daha sonra da A -
vuaturya orta elçisini kabul et· 
mittir . 
~ 

Şiddetli zelzele 
Losancelcs, 1 (A,A.) - Pasi

fik sahillerinde şiddetli zelzeleler 
olmuştur. lnıanca zayiat yoksa 
da hasar oldukça mühimdir. 

Anahein - l<alifornia, 1 (A.A.) 
- Pazarleıi çünii bura saati ile 
13,48 de tiddetli bir ıararntı du • 
yu1mu~tqr. Aynı sarsıntı beledi -
ye binası çatlıyan Bravley'dc de 

timali Afrikadan 2.400.000 lngi • ı 
Ez lirasını geçmemek üzere mal caklar~ır. , , 

r ~ , 
duyulmuştur. 

Sabah 11azeteleri ne d~q_orla~? l 
~ ........ ..-..-~lllm!!!9:~111!1!11:!11!1!l'iılıı-a::I!~_.. - ,.._ d d Dünkü telgraflarzn bu ıddıalarını le· 
K R N - Asım Us bugünkü ucı- bu ıcdbirlerin bizim tarafımız an a . . . lduğunu ve Laı•al'in 

zısında /talga - Fransa araaındaki bilinnıeıinin f ayda~ı oldqğunu yaza • yıt maTııpct1ın~e ,° eri bıraktığını al>y-
anla~amamazlığın sebeplerini araşır rak ma.t.:o.lcşini. bitırnıektcdlr. Roma seya ıa n gb ld nııı 

- .. liyerek evı:-elce de u mea e 11az 
nyor. Euı·eld gerek Cenevre konseui· ,lf /LLIYET - Alımct Şu.l:ru Eame- t 1 k'· k .ntmi• oldu-. oldut}u yazının a ıa nu .. v 
nin açılmwu, gerek ayın 13 iinde Sar rin "Türkiye /ngiltcre cılış vcrişı,. jjunıı aöylemetke ı:e gene /lalya ile 
reuiamı dolayı ile Ldı1al'ln Roma sc • aerltıt'lıczlı başyazm JngUterenln son Fransanın anlaıanııyacaklarına dair 
yalzatirıin geri kalmı~ nldu{jıınu söy • zamanlarda gümrüklerini yunııırta • tarilıt misaller yöstermcktcdlr. 
lüyor. Sonra asıl ilıtlltVm Arırıaturya larımıra karşı l;ısmcn /;apat~ığıml~." AKŞAltt _ "Fransız _ /talyan ko
lıukuku üzerinde olduğunu iUlı.:e edl· b?lıs~ttildon. aonra geçen Eulul~~ Tur nıışmalan,, ıerUlvlıalı ya:ıdcı Prcınıtı 
yor. Atum Usa göre ltalya ile Fransa f:ıyc ıle /ngıltcıre arasında nıcr ı olan ile ltal•ıt.r tırromıdaA·i ıon vak'alcırdan 

-<>--- avn ayrı Arusturyanın iıtiklcilinc ter ticaret anlaşmaflrnrn bUtijjin~ re ııe - ba/ısediyor. Jtal•ıa ile Fransanrn ilT• 
f-'ordhJ]{ Y ılbftŞl bedi"' raftardırlar. Yalnız Franıa bu iıtllı.- nilenmcdiğini !ıazırıor. IJu munascbet zamnnlar birbirlcrile. cınlaşacnk gilli 

yesin de o}urmUŞ itilin Kiiçük /tilcil tarafından da tas· le Türkiu~r.in lnniltereyi en ziyad_e göriinmii.-, iseler de biMlıare llomada 
dik edilmesine taraf tar olduğu halde mll.ı;aadelı mllleller arasında sa!Jdıgı ,,lrı'l,.r ,,.rnsınrln C".enman eden mü::za • 

Londra, 1 (A.A.) - Yeni yıl ı b i '· "' " " talya nomnnyanın u şc ~arışması- lıalde /ngiltcrenin böyle hareket et • kereler biraz ill'rlerılp esasa daı/Qnrn· 
dolayısiyla Kral, fıı. BakamBay d - 1 d - ·· ı · k K '' kl r:ı k .,. nın ogru o ma ıgını soy ıyerc · u - medi(Jlni iltiva ediımr re '" ur ca aralarında anlmıt.rnumıtızlıyın baş 
Bettertonu Lord yapmıtlır. çük itilafı parçalamak ni11etindcdir. Jıilkıjmcli ile ı·crıi Türk lı~Nimctinln yfü:termi~ olrlniiıırm t!Ö·•tn,,or. lre en 

Soy adları CÜJJIIURIYET - Yunuı Nadi lngllizler tarafından anla ılmaşı ı·ak son "'"""1"' h'f11•"'"Pf ,,.,.mnre,.ırr a-
Anl·arn, ı _ Soy adı nfzaınnamesl Franşnmn Buğday şlya.'Jetindcn btth· tinin qclmiş olduğunu sö•ılüyor. r'1"' bulnıruırmrı da t<Jh('!f:kuk erl1>re -

yarrn resmt gazete ile neşredilecek '\e &etmetke DCJ buğda11ını korıımak için ZAMAN - Zaman imzalı yazı "D~ !Je benzemediğini rıazarak !Janyı biti· 
mer'IJct mo\kiine girecektir. Yarm• 1 ne gibi tedbirler aldıDını yarmakta- diğinıiz cıl:pıoı· .. , serl<iolıası altında rlr•or. 
dnn itlharcn soy ndlanmn nUfus do.· ı dır. Noticedo Tilrldyenln de Fransa Fransa ile ltalıjamn lıfç bir zaman lU>N POSTA - 11aşnıakaled yok· 
lrelçrinde tr.sciline başlanacaktır. gibi bir ziraat nıcmle1.:cll olduDundan anl~mıyacağıru iddia etmektedir. tur. 

2 lkincikanun 1935 

Yunanistanda 
Muhacirlerin kabada· 

yılıkları tutmuş 

Türkleri dövmüşleı 
/•kerede ,ıkan Türkse Trak

ya gazetesi ya::ıyor: 
27 - 28 ilkkinun cuma aktamı 

idi. Bir telat hasıl oldu. Jandar· 
malar otomobillerle gidiyorlar
dı. Sorutturmağa baıtadık. Ha
midlide muhacirlerle Türkler a· 
rasında bir vaka olmuf, beledi
yeden buraya "Türkler liri Rum 
öldürdü.,, 
diye telefon etmişler. Bun~ kati • 
yen ihtimal verrnedilc vo ıabaha 
kadar bekledik. Bugün mese!e ta
mamlle anlatıldı. Muhacir köyün
den beı on k19tlik bir grup bulun· 
dukları yerde her no ıuretle •e 
her ne ı bepJe ise TUrkler aJey • 
hine galeyana ge1miı1or ve kendi
lerini teıkin etmek için •ı•lı ma· 
halle Türk mektab 'ne dolnı yol -
Janarak TUrk arama a baılamtf • 
lar. Önce mektebin yanmda man
dalarını ıulamakta olan Yakalı 
Reıim nurunda biriı ·nı tutub 
yere yıkarak döime a baı1a • 
mııtn.r; ıonra onu bırakıp melet .. 
bin kapalı kapıımı kırarak içeri 
ıinniılor. Yatlı vaktinden az ön· 
c oldu u t~tn m ıc'tte hcnUz ka· 
labalık top!anmamıı, Muı af o • 
lu Bekil', Şaban oftlu MuTad, Me~ 
med oğlu Atıf, muallim Hilmi a • 
fendi, rumca muallimi Per'kli e -
fendi ve bir de misafir hoca içf;r • 
de yatsıyı bekliyorlarmıf. Yunn~ 
lalar fllCl~teb~n kap1sm1 kırıp ireri 
girdikten aonra bütün camları, 
-ı•rePveleri. parçalamıtlar, el'eri • 
ne geçen eşyayı eı. a.f" dağıtmış • 
lar, ICl>ylUlerin üzerine aopa ile 
hiiı-.ıım ec!erek kafalarını yarmıt • 
far. muallim 11ıım : etendıyt au-v 
.müş1er, sarığını parçalamışlar. Bu 
şamata, bu şangırtı ve bu can ku1'
taran yok mu sadalnrı üzerine ev
lerden si1Ah atı1ma~a l-aşlanılmıı, 
bu ara1!k kurnaz Rumlar telefona 
giderek Tilrkler b;zi öldiirUvor, 
iki Rum ö)di.l d'ye l•'keçe e~n; •e

ti u~nmıyesine telefon et.....,1!11
1""r. 

Zabit ve jandarmalar Türk'e • 

rin b·r şey yaptıklarına kani ola .. 
rak derhal mektebe gldib yara 'ı 
Türklerden Rumc2l muallimi ve 
korucu ile konu arak mese!e ·i 
tahkik ed'yor,ar. Ken,Hlerine mü
te!:as;rlerin kimler olduğu ısövhm· 
diii hal de o gece b;r tıey yaf'lmt • 
yorlar, ertes: S'Ün si'ah atıon Ti• k
leri arnşbrmak bahP.nesile Ti:rk 
evlerini yastık ve kuskus torb.,. la-

rına varıncrya kadar aralT"·l''"r. 
Tabii hir şey bul~mamıclar. Cnn • 
kü çok kimse1erde av tezkere1eri 

oldu~u !rjn hemen herkes'e ,n.e. h 
vardf1", Ev1erde ta 1'an"a 1T11 1-,. fa • 
za etl"'ek de vasBk deği1 dir. Fa • 
kat ail!h llhlnlar ela e~""en jan • 
darma zab•t'ne s;lah at •klarını ve 

eı abmr ıöyJemiş!er. Y a1mz bir 
kiti ••bende de silAh vo.r, fa1tat 
ben ntmnd1m,, ~e 1ince zab·t bu • 
nun iizer=ne çu1lanmış, mekte .. te 
ona tem;:ı bir dayak atmı~tır. Bu. 
nunla zı-1-,;t efenrlin;n <Je Tür1·l,..ri 
biraz te~hiş etıre!<: iıtcd.!i an!n~ıl

maktadır. Zabıta ho.!en tahkikat 
üzerindedir. 

-o-

işaretsiz barda'klor 
Yılba;,rndan itibnren ölçüler kanu

nu rnuçibince iş.'lretsiz bardaklarda 
icl.i satılmasmm mcnedllcceğlne dair 
nb:amnameden do1nyı gazino ısahlple
ri teli\ a dUcmiişlerdi. 

Fakat hiikumet nfz~rnnam«!d nkı· 

cı maddeler b;,hc;inrle tiicH 1 i'ıt ynıım:ı· 

l" kımırJac:;trrdığından bu l<nnu ,eri 
bırakr im ıştır. 
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iki fersefe 
Me;hur bir lr.rıiliı edibi d~ 

~i~ Iıis 
- Yazık, yazık bizlere.. Bir 

avuç mujikle birle§en iki üç Ya· 
hudi, Rusyad~ "devletçilik,, a. 
dı u~ istibdadı mefkdre haline 
getirdiler. Dünyanın bir çok ye
ni devletlerinde de gene aynı 
kuvvetli eereyan dofmu~tur. Fa• 
kat, hlz, koskoca garbi Avnıpa
nm miinevverleri, hürriyetin, 
f erd rahııbnın timıali olan libe
rıt.llifji geni§ tabakalar için ülkü 
yap nındıkl 

"Teşlriliıth cl:alliyet, teıkilit• 
•ıı ekıeriycti yene !,, derler ••• 

D3vletçiliğin ruhunda teıki· 
latçıldc, lib:ralli~in nıhunda ise 
ba~ı bo~luk ıakh QlduiN için, 
devleıcilik, h~r iÜn biraJ; daha 
liberalliği yeniyor, 

Hatta, son nutkunda, Balc!win 
Jng:liz gençlerine, devletçilik 
fikrile milcadeleyl aeud verir
ken de, bun·:, Uberalli~in pren · 
gip!crine pek de uymayan dem~r 
yumrukla yapmağı tavsiye edi-
yor. 

. . . . . . 
Yunan filozoflar;nd~n. m:ıü

~e ~iadar. nasıl maddiyetçilikle 
ıp.rltuaham,, daimi bir çarbıı • 

m-. halinde iıelor, bütün eeki v• 
Yımi dinlerde hayır vo ıcır. ilih 
"C fcytan, HürmUı ve Ahriınen 
Jla5d b~rı§ma1an dUımanlarsa 
g~linl~ l'"fnana, ateı ve ıu, k~ 
eh ve köpek kartı kanıya. ıelin
c:c na3d bir ~ddiyet ifad: eder· 
lerşe, timdi iktıeadiyabn df. 
bf.rıımıayım iki rakibi doimllf· 
~r: 

~111K, liberallik!. 
' .. . . . . . . . . 

;ı··., •-.. ·~ 11ıı.. ı ....... t yok. .. 
A~t~~· s.QÇuklar bile öğr~ndi ki, 
ı:uMıye Ci.imhuriyeti d~wetçi· 
dır. H~lk Fırlcasının altı okun .. 
dan bır tanesi bunu ifade edi • 
lor: Bu ~oktt\dan, Fransanın, 
~~ı t~renın, Yu11anistanın da -

h.ıh kı1n1lutuna benzememekde
yı~. Çünkü onlar, liberalliğin 
15on kaleleridir. 

Rusyaya, ltalyaya, Alman. 
yaya, B:,ılgaristaıia benzemek -
deyiz. 

B~ saydıf!ımız memleketlerde 
cer~yanlar, tahst tetebhUs yeri
r.a umumt te~ebbilse, insiyak 
Y~~~ne fuftra, görenek yerine ye
nılıge eh~mmiyet ve kıymet ve· 
rlyorlar. 

. . . . . . 
~lSy' ;"""d< l:ıtt!dittim ·.a~e ~~11 

dolamba~Jı yold:ı11 geldim. Fa. 
kat asıl liberalizmin lnalyaka, 
devletçUilin iıe ıu6r ve iradeye 
fazla eh9mmiyet verditini ıöa. 
tormek istiyordum, 

. . Lib~ral memleketlerde dojan 
ilımlorın de um11ml ç:fnişindc 
iıı•İylll<a fazla eh~mroiyet ver • 
meklik ıöze çarpar .•• Zir:\, mem
leketin umumi üılubu, ilme de 
tOlir etıniıtir. 

Son zamanlarda töyle itiraz. 
lar duyııluyor; 

- Dil, bir İnsiyak neticoaidir. 
Kelimeler, kendi kendiliklerin· 
den doğar, yaıar, ölür.. Bunlar. 
da 9uurun dahli, tesiri yoktur .•. 
Kelime "yaratmak,, "diriltmek,, 
"uydunııak,, ne demektir? .. 

• • • • • • • • • • 

Yeni B~lıkhane yapılacak 
Bir milyon Keresteciler Antrepolar 

. ----
Şikayet.er temenniler 

Mühim bir mesele 
Bir okuyucumuzdan ~u mek

tubu ;ı!dık: 
··ı iükumetimiz tarafından sa

hn :liman nhbm tirketi, hüku
meti, ı:elen e~yanın rıhtım para· 
sı için borçlu çıkarmakta, bunu 
hesaba geçirmektedir. 

Ayarsız mücevherler Balıkhane yerJ olarak Hepsinin yeni idareye Rıhtım Şirketinin bugüne ka· 
dar haksız aldığı rıhtım, ardiye, 

hammallık paral"rını hükumeti

mizin gözönüne alacağı, yurdu
muzda doğruluğu ile tanmmıt 

Bayındırlık Bakanımız Bey AJi .. 
nin bu iti inceJiyeceği muhakkak 
olmakla beraber yazımın rıhtım 

şirk~ti ile ilişiği olanların göz 

ör.terine almaları için gueteni· 

71? geçirilmesini saygılarımla dile 

rim.,, 

yUzilnden halkın beğenlllyor geçmesi 14zım! 
zararJ bu kadarmt}ı Yeni bf"ısaa •• ıt •a·onu Dünden ifbcnen f•aliyetc ıe • 

Bundan bir müddet evvel •eh· ilt: acuk hav.- deposaa da çen yeni liman umum müdürlüğü 
rimiz!n maruf mücevherat tac·r • t ururH~ cak rıhtım ıirketinin antrepolonnı tes 

!erinden Haıan son zamanlarda . bt:ınbul Balıkhanesinin fİm· ~im lllnu§tır. 
bdmhırm çok raibet ettiji altın dı bulunch.'''U binanın vaziyeti B~ ıuretle lstanbuldaki antre· 
vo iılemeli bilez.klerin hep 18 a • öteden beri bir bahkhane için polardan b'r kıımı yeni idarenin 
yar diye satıldığı halde bunların münaılp görülmemektedir. Bu elinct aeçerken bir yandan da ıeh· 
he?ıin~n ayarları dü§ük olduğunu binıının önünde bundan üç sene rin mühim bir krıun anbar ve an· 
al:ıluularlara bildimıi§ v~ Kapah evvel yeniden beton maıala.r ya. trepoları gümrük idaresinin eEn • 
çarııda bir şebekenin bu ;şi yapa· Pılm1tınn~ ve balıkçdarın balık· do bulunmaktadır. Halbuki yeni 
rak senede bir milyon liraya yakın ları bu maaal~r ü~erinde satlJlaH idare kurulurken bütün liman h· 
bir pa.nıyı halkın ceb:nden nafi!e mecburiyeti konulmakla berilber lerin:n bu umum müdürlük elinde 
yere ~ıhıırarak kendi teplerine gene bahkla.r rıayri sıhhi ıerait toplrnmuı dütünülnıüttür. Aldığı 
koyduklarını h~ber vermişti. içindt Jatılrnaktadır. Bilhasşa mıı ınalOmaı. nazaran, bu nok • 

Bll ihbar \izerinc alakadarlar son senelerde balık memleketi- tai nazardan giinırük anbar ve an 
bu §e!{ilde halkın aldatılma,ımn nıiı: için bir ihraç maddesi olma- trepolarının da yeni liman umum 
önün~ ge~mek iç:n dünyanrn her Ö& hMlayınca bu hf.l daha fazla mütlUrlilğüne davri üzerinde tet • 
yerinde olduğu g:bi mem!eket:- göze batmaja ba!lıum~tır. kildor yapıLmaktadır. Bu tekilde 
miıı:c!e d" kıymetli madeni eşya. Aldıc1m12: maliimata naı:aran yeni idareden beklenen faydalar 
ntn darphane~Q damgalanarak bunun öntine geçmek üzP.re yeni daha kolay elde edilecektir. 
•l\tdm.,,IJna karar vermitlerdir. bir bahlthane inıası i~in bazı te- Yeni liman umum müdürliiiü 
Darphane müdürlüğrne bu !ekil. şs?:>hüaler yapılmrtır. Bu veni ha şu iı!orle me9gul olmaktadır; an· 
de Avrumula hemen bütiin mem _ hkhane binası için en münasip trepolar, rıhtımlar, tahm·ı tahli • 
le~c:etlerde tatbik ed'len kıymetli yer olarak keresteciler y~nrı11 ye ye, kömür veıaıe itleri, fU, kara 
eşyamn devlet el:yle damgalan • rinde yeni yapılan ıebze halinin nakliyat~ .•• 
ması kanunları getirtllm~tir. Bu yanınd ... ki ar~a münasip görül- --o-
kanun'ar"'ll terci~meıi bitmelc üze· mektedir. Meyvahoı da burası- Mek leplerde lmtl .. 
redir. Darphane bunun ü2er'nde nm Y•nmda oJd,1ğundan bahkha hanlar baııııJıyor 
bir knnun pro~es! hazırltyarak tek ne de oraya giderse 9ehrin ııd• 't 

dd 1 · Lise ve orta mekteblerde bt· 
lif edilmek üzere Maliye Vekile. ma c: erı aatıı rnerkezinin ken .. 
........ 5un~creceıuır. d~~i~ind•n burada toplana~ğı ri11ci tahriri yoklama imtihanla-

-<>-- duıunul ıyor. rın• ayın on ikinci cumartesi ıü-

v t:. Y ' b' b 1 kh • el nü ba"hınacalrtır. .. onan uüi,llmetl, enı ır n 1 ıt.ne mşa e il- • 
di~i tıt.'td' d d.. h Bu yıl bakalorv~ imtihanları TUrk vatandaşlarına . H • 1r e un,•anm er ye-. ~ nnd~ olcfoğu gibi kapalı bir satıt ka.ldırıldıfı için bu imtih.anl•.-m 

k@laylık gösterecek salonu ve i~inde euyu denizle da- sınıf geçme üzerinde büyük tesi· 

Yunan hükOmeti Yunanistana imi temasta olan bir havuz bu- ri olacaktır. 
gelecek vo buradan Türkiveye gi· hmmaıı lıizım geldi~ini alaka
decek Türklere bir kolaylık ol • darlar ileriye sürüyorlar. Balık
nıı:ık üzere yalnız Tijrk tebaası i • lf.r havuza konulacak, t,,ptancı 
ç:n Türk - Yıman anlafrna:;ında ve p~ra!tendec:iye buradan taı:e 

o o 

., d'' f k f 1 t""ze t 1 1 t zure ı en u "' te '" zati eşyayı ... sa ı aca ~ ır. 
hu anla!ma hüki.:mlerinden hariç Diğer taraftan bugt;nkü ba-
tutmu~tur. Yalnız bunların kıy- lıkhanenin bir tuzlak kısmı ve 
meti bir şahıs ~çin 150 drahm· kıy- satılamıyan bahMarı koyacak 
met=nden fazla olmıyacaktır. bir ~oğuk hava deposu yoktur. 

--o---- Tab1atın Tiirk svlanna bol bol 

Maarif cemiyeti v~rd~~i .. balılclar lstanh\llda gü-
l nu gunune ıatılam{lzsa kokarak 

p Y8DM'OSU denizden çılctığı gibi tel~rar de-
Tiirk Maarif Cemiyeti tara· nize iade edilmektedir. H&ttA er

fındıın tortib edilen piyankonun tesi riinü ihraç edilecefi n,uhak
Iisteleri diin melcteblere daiıtıl. kak olsa bile bir soluk hftva kıs
mı!tır. En biiyük ikr•miye olan ını olmadığından bu h<Syle el-
20JO - 3000 liralık yerli malı ma!ctadıP. Yeni binada bunlar 
eıytlla.r Mardin hocalarına çık- nazan diltkate alınacaktır. 
mıştır. 

---0---

Mekteblerde tatil 
Bütün okullar dün yıl batı ve 

haJr•m tatillorin• baılamıılar
dır. Tatil, 8 ikincikanun N-h sii
nü alcıannna kadar ıürecek ve 
çarıamba ıünil dersltre baılana· 
caktır. 

UnlversllellJerln 
seyyahatı 

Sömeıtre tattli milnatebetiyle 
Hukuk ve Tıh f alcült~lerindcn 
bir gruh talebe Atinaya bir ae p 

yahat yapacaklardı, Talebeler 
bu seyahattan vaz geçmiılerdir. 

General Fahreddin 

Çrtlst1erln dile§I 
Ramazanda ça!ışmak üzen. 

her ıeyini ikıııal ettiğim Kadıköy 
Mısırhoğlu tiyatrosuna zabıtni 
belediyenin tiyatrolar halundaki 
talimatnamesi zeyline uygQn Ql • 
madığından bahsilo müsaade e

dilmedi. Bir aydır 15 sanatkar 
i§sİz kalmıfhT• Bunlara ve hari. 

ce olan taahhüdüm beni mahve• 
diyor. Hakkımızda tatbik olu· 
nan talimatnameyi kendileri 
kendi müesseselerinde yapma • 

mıtlardrr. Biıden nasıl isteniyor. 

Bıı tılirnatname1er ilkbaharda 
çıkmıı ve daAıtılmıt ve bütüo 

müeutıelerin kııhk ıe:zontt tali • 

mat11ameye uyrun bir tekilde r.i, 
receklıri tanhhUd edilmifti. Hal' 
bulti başta DarU11;edayi •e ope • 
ret oldutu halde maalesef hiç 
bir maddesini tatbik etmiyerelt 

faaliyete •~mitlerdir. Brtün 
tiyatrolar faaldir. Bize karşı ya~ 
pılan bu hakıızhla bir nihayet 

veriJmesl, emıal tiyatro!AF gibi 
faaliyetimize müsaade edilmesi• 
nl dileriz. Bizim çalıımamı• 
yurd içindir. 

Bu haklı ,ıkayetimtzin gaı:e • 
tenize dercini rica ve mercii ai
diJtin nazarı dikkatini candan di 

)eriz. 
KodıkQy Cevizlik Eminbey 

•okoA No. 5 arfiıl 
Hasan 

Pi• otobUsler 
· Bir oku)'Ucumuzdan aldııtI· 
mıı aıektuptan öğrendiğimize 
göre Ktreıtecilerle Eyüp erasın· 
dn i9liycn otobüıler hem çok p'a, 

heııı de çok intizamsızmıt· Otobüf 
it;• ta.mam•men dolmadan flare
l et ,-ımed;kıerinden be~an ı~a\· 
lı·ıce beklem~k mecburiyetinde 

~n.•uuyormu1. 
Bunların örıüne geçilme1: için Uludağa seyyahat 

Üniverıit~nln ecnebi Prof• .. 
ıörlorinden bir gnıb ıömeıtre 
tatili dolayııiyla Uludaca bir ee
yah>t yapacaklardır. Profeıör -
iv Uhıda§da ba~ı tetkiklerde de 
buh.anacaklardır. 

IMj~eLi~Tl] 
Yangın 

Çar,ılcapıda kömüren Şevki . 
nin yakdıifı manıaldan çılcan 
kıvılcımlaPdan yangın çıkmı 

Atatürk, ordu müfctthlerin
den birinci ferik Genenl Fah
reddine "Altay,, eoyadım ver· 
nıiıtir, 

"Bedirhan,t ailesinin de- "Çı
nar,, eoye.dını aldıjı ö~enilınlt· 
tir, 

afq\.adar m~k"ml•rın nazan dik
katini celbedf'riz. 

11111ııııınıı1111111ıumııııuı_.111~ 

---<>---
Bir ebe hapse matt .. 

kOm oldu 

çabık söndürülmü~tür. §, 

O•omobll k?Z~81 
2080 numaralı otomobil tofö

rü Refik dün Atife isminde bir 
kadına Çl\rparak a~ırca yarala
mı9. suçlu yakalanmıthP. 
Maşa ile •. 

• Dün ~ec:e tophanede "laznıi -
nın kahvehanesinde kumar 0 • 

nay~n Nuri ile Haydar pat~dı 
etmışler, buna ınüdilhale d 

~ 

Sab1kah bir yankesici 
Bir hafı,. kadar evvel F mdık

lıda Tramvay iıtaıyonunda Ba • 
ıara adlı bir tiiçcarın cebinden 
cüzdan çalarken Y•ka1an•n ıa • 
hıkah Zokeriyanın dün aıliye bi· 
rinei ce~a ıınahk•meıinde muha
kemeıi yapılmıt ve doku;ı ay on 
he, sün müddetle hap.o nıah • 
kum edilmittir. 

Şeker Bayram• 
htınbul MUftUlüğünd4" ı 
2 - 1 - 1935 çıırıamba günü ak. 

tamı (perfcmbo g•ceıi) mübar~l< Ra • 
mazanı11 yirmi yedinci gecesi o ·malda 
kadir gecesi ve altıncı pazar günü de 
bayram oldutu il!n olunur. 

.SADAKA! FITIR 

Eniyi iyi !le 

K. K. K 
Bu!da:r 13 11 1C 
Arpa 20 16 o 
Oaünı 104 7Ş 6S Her halde, bu, içinde ya~adı

ğnnız rejimin f el!efesine uygun 
bir düfünce değildir Ostubuınu· 
-=- iiTaüiif or. Biz, tuAra, irade
~e, •zme, lnsiyaktan f aıla kıy
;~t veriyoruz... Onun için "di· 
11 tılaek,, "yaratmak,, "uydur -

Sürpik adlı bir kadının dört 
aylık çocuğunu dütürmekten 
suçlu e~e NlgArın muhakemesi 
dün ağır ceza mah!cemesinde 
yapdmıt, ebe Niglr dört ywl aP,ır 
hapse mahkum olmt•Ahtr. Ebe 
Nigar bundan batlıa 38 Ura mah. 

1 keme masrafı verecektir. 
ıh h

. e en t 
ra ım isminde birini de ma nııt ır. 

·ı sa ı e yaralamışlardır. ~er ikisi de KU"nJtr 

Jlurme '12 260 o 

ı ··:ı-;k:iib:;;ıd:";""'jn-;·-~ ... ;.·";~;;·,, ...... -t-e---

1 lakkilere göre olmasa bile, bi~im 

l
i devrimizinkine nazaro.n pek ila 

olur ... 
(Va·rtO) 

yakalanmı§tır, Balatta KöprU batındı Sa-
fs'<1:arkln h1ra•zı Jihin kahvesind• kumar oynadık 
Çartıda kunduracı . . lan görülen HU•ameddin, Ah· 

dükkanından b' ... . Halıl~n 1 :ned Niyazi, R~ceb, para ve ki-

ç
alan •"b k I .;rhçıı .. d t1karp1n ğıdl~rı ile birlikte yakalanmıt· 

~· " ı a ı me me yakalan )ardır. 

Bayram nAmaıı 
S. D. 

Zenli 
Eu11I 3 13 
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1 Yazan: Kadircan KAFLI No 44 1 Bir ordunun başındaki General, 

bir donanmanın başındaki 8.mi -
ral, büyük bir iş evinin başındaki 
genel çevirgen, büyük bir mekte· 
bin başındaki müdür, mevkHeri 
çok mühim olan insanlardır. Plan 
hazırlamak, planlann tatbikini 
gözetlemek, yapılan bütün itlere 
nezaret etmek, bütün işleri teftiş 
etmek onların itidir. Fakat onla
rın emri altında çalışan bir çok a· 
damlar vardır. Bunların vazifele
ri onların verdikleri emirleri din· 

Yazan: 
Aka Qilndüz fto.59 Alma ve başka dıJe çevırmel 

Devlet yasasınca koru!udur. 

Ali Reis, yeni gemisile akibeti 
meçhul bir maceraya atıhyordu 

Mezar bekçisi kızı tanıdığı i
çin yerlere kadar eğilerek karşı
ladı. 

Çelenkler mezarın içine değil, 
dı, kapısının önüne konulurdu. 
Mezardan çıkıp gidince bekçi al
sın ve yarı fiyatına gene çiçekçi
ye satsın diye. Bundan başka her 
ay Omorfodan bet lira bahşiş a
lıyordu. Onun için üç arkadaş 
mezarda kaç saat kalırlarsa kal
sınlar, bekçi ses çıkarmazdı. 

tir. 

Zeus öyle sevin.di ki bir ııçı1' 
yışta profesöre sarıldı ve iki bal
mumu yanağından öptü. 

- Hangi köyde? ••• 
- Üç çınar köyünde! ... Baba-

mı burada Venedikliler öldürdü
ğü zaman biz annemle orada, 
dedemin yanındaydik... Sonra 
hep orada kaldık ..• 

-Annenle deden buraya gel
diler mi? .•• 

-Hayır ... Ben onlara haber 
vermeden kaçtım. Senin geldiği
ni duydum da ... 

- Fakat, seni yanıma alırsam 
annen darılmaz mı?... Deden 
kızmaz mı? ••• 

Çocu bu sözlere kartı omuz 
silkti. 

Bu sırada kalabalığın arasın
dan bir kadın, arkasından da sa
kalına kır düşen bir adam çıktı .. 
Henüz yirmi bet otuz ya§larmda 
olan kadın, sansar Osmam elin
den tuthı. Hiç bir şey söyleme
den götürmek istedi. 

- Beni bırak anne! .•. Ben Ali 
Reisin yanına levent yazılaca
ğım! ..• Babam gibi olacağım!... 

Genç kadın Ali Reise döndü. 
Sık sık soluk alıyordu. Gözleri 
ağlamaktan kızarmıştı. Demek 
ki sansar Osman ortadan kaybo
lunca çok merak etmiş, koşa ko
ta köyden tehire inmişti; Baba
sı da onun gibiydi. 

ihtiyar adam genç korsana 
yakla§arak: 

- Kızımın birtanecik çocuğu 
ve benim de biricik torununıdur. 
Onu bize bağışlayın!.. Yaptığı. 

~\J 

mz itleri duyduk ve sevindik. ln-
taallah Şahin Reisi de kurtarır
sınız ... Fakat Osman henüz pek 
küçüktür. Zavallı kızım, ondan 
da ayrılırsa çok üzülecek! ... 

Diye yalvardı. 

- Benimle gelmeyi kendi is
tedi. Fakat madem ki siz razı ol
muyorsunuz, ben de götürmem. 
Yalnız ıunu söyliyeyim ki, eğer 
siz yetiımeseydiniz ve onu alıp 
gitmiş olsaydım, canım gibi ko
ruyacaktnn ! ... 

- Biraz daha büyüsün de, in
p.allah gene sizin yanınızda le
vent olur .•• Küçük olduğu için is
temedik. Yoksa, babası nasıl Şa
hin Reisle beraber yıllarca sa
vaşb ise o da sizinle beraber dö
vüşsün! ... Bu bizim de bağrımızı 
kabartır ..• 

Sansar Osman annesiyle de
desinin kollarında çırpınıyor: 

-Ben gibpek istiyorum ... Ço
cuk değilim ben! ... 

Diye bağrıyordu. 
'.Ali Reis gemiye girdi levent

lerini son defa olarak güverteye 
topladı. Onlara §U sözleri söyle
Cli: 

-Size korsanlığın zorlukla
nnı sayacak değilim. Bunu hepi-
niz biliyorsunuz ... Buraya da bi-
le hile geldiniz! ... Fakat her §eye 
rağmen §Unu söylemek isterim 
ki, en büyük ülküm, benim ba
bam ve hepimizin asıl reisi olan 
Şahin Reisi alçak Venediklilerin 
elinden kurtarmak, kardeşimi ve 
annemi bulmaktır. Altımızda 
genç, hızlı ve güzel bir gemi var. 
Toplan da yerleştirdikten sonra 
Bnümüze çıkacak olan kafir ge
mileri, kanatlı olsalar gene eli
mizden kurtulamazlar. Bu işte 

Claima kahraman leventlerime - -

güveniyorum. Göğüslerinizde bi
rer aslan yüreğinin çarptığım bi
liyorum. Bileklerinizde birer bo
ğa kuvveti vardır. Kılıçlarınız, 

balta, topuz ve yaylarınız, en gü
zel çelikten yapılmıştır. Hepi
miz Türkün şerefi için dövüşece
ğiz. Kahraman Barbarosların, 
Durgutların, Şahinlerin soyun
danız. Onların tuttukları yolda 
yürüyeceğiz. 

Pala bıyıklı bir levent yerinde 
duramadı. Kılıcını sıyırdı. Hava· 
ya kaldırdı ve bağırdı: 

-Şah· ı Reisi kurtaracağa ..• 
01 dediğin yerde ölecek, kal de
diğin yerde kalacağız .•• 

letmek ve yapmaktır. Bu memur· 
lar çalışırlar, çabalarlar, ve aldık
lan emirleri tatbik ederler. Bazan 
bu emirleri tatbik etmekte ileri 
bile giderler. Fakat her işi idare 
eden, bütün işlerin yolunda gitt!
ğine bakan adam, en baştaki a -
damdır. 

Mezardan çıkınca eve gider
ler ve akşam karanlığı basınca 
laboratuvara dönerlerdi. 

Omega çantayı açtı ve Omik
ronun yüreğini, ciğerinin parça
sını ve beyninin iki damlasını 
masanın üstüne koydu. 

Yüz aslanın kükremesini an
dıran bir uğultu limanı doldur
du, kale duvarlarına, etrafında
ki dağlara çarptı: 

- Yaşasın Ali Reis!... Ya~a
sm r ••• 

Ali Reis yeniden daha CO§kun 
bir sesle devam etti: 

- Yoldaşlarım, önümüze bel
ki yağlı parçalar çıkmaz, belki 
ilk seferimiz pek o kadar karlı 
olmaz. Fakat bu bizi yıldırmama 
lıdır. Bizim ülkümüz yağmadan 
ziyade ıerefimizi kurtarmaktır. 
Kafir gemileri sahil1erimize sürü 
nerek geçiyorlar, balıkçı gemile
rimizi bile batırıyorlar. Onlar· 
dan öç almakla beraber v,t\lu-"'22 
Dalmaçya sahillerine, hatta Ve
nedik' e kadar uzayacaktır. Şim
diye kadar hiç kimsenin yapma
dığı bu çetin seferi hepiniz göze 
almalısınız! ... Venedik sularında 
bir filo tarafından kuşatdmamız 
ihtimali de vardır. Zaman olur 
ki bir değil, on, on bet düşman 

kadirgasıyle karşılaşırız... Bizi 
bunlar yıldırmamalıdır. Eğer bu
kadar uzun ve zor bir seferi gö
ze almıyan varsa, §İmdiden söy
lesinler ... Ben her şeyden evvel 
leventlerimin gönüllü olmalarını 
isterim. 

- Hepimiz gönüllüyüz .•• 
Pala bıyıklı levent tekrar or

taya fırlamış, Ali Reisin önünde 
kılıcını havaya kaldırarak bağır
mıştı: 

- Gene söylüyoruz. Her za
man söyliyeceğiz. Senin g\bi kah 
raman reisin emriyle ateşe bile 
atıhnz. Cehenneme bile gideriz. 
Dünya bir araya gelse bizi yolu
muzdan çeviremez. Beş yıldan 
beri miskin miskin oturmaktan 
usandık. Ayaklarımıza kara su
lar indi. Kılıçlarımız paslandı. 
Kadınlar gibi yatakta ölmek bi
zim için yüz karasıdır. 

Yanı başındaki ip merdivene 
bir kaç basamak çıktı: . 

- Reisimizin gösterdiği yol
da yılmadan, yorulmadan gide
ceğiz. Ölmek var, dönmek yok ..• 
Ben yemin ediyorum arkadaş

lar! Siz de yemin edin!... Eğer 
bu sözümüzü tutmazsak Allah 
bizi denize hasret bıraksın! ..• 
Ölümüz, denizlerin derinlikleri
ne değil, kara topraklara gö
mübün !. .. Bir Türk gemicisi için 
bundan büyük yemin olamaz ..• 

Diye haykırdı. 
Bütün leventler kılıçlarını, 

balta ve topuzlannı havaya kal
dırarak cevap verdiler: 

'( Devamı var ) 

Ordunun bir mevkie hücum et
mesi iş"ni bir General kararlaştı

rır. Hücumun vuku bulacağı gün 
ve saati o tayin eder. Bu hücuma 
kaç kişinin ve kaç topun iştirake
deceğ"ni o anlatır. General bütün 
bunları tayin ettikten sonra onun 
adamları askerlerin, topların, za· 
hirenin, erzakın yerli yerinde ve 
tam vaktinde nasıl yetişt'rileceği 
ni kararlaştırırlar ve ona göre ted 
bir alırlar. 

Büyük bir iş evini idare eden 
müdül', müessesen=n çıkardığı mal 
farı herkese tanıtmak :çin mühim 
bir reklam hareketini hazırlar. Bu 
uğurda nekadar para hacedilece
ğini, reklamların hangi tehirler -
de, hangi köylerde yapılacagmı 
ı,...,. __ ,_~""' u. oana &onra ılan ka-
tibini çağırır, ilan acentalarmdan 
b:rini davet eder, onlara fikrini 
açar, ve yapacağı işin tafsilatını3 
teferruatını onlarla görüşür. 

Görüyorsunuz ya General plan
lannı verir ve bunların tatbikine 
neazret eder, onun erkanı harbi 
işin bütün teferruatını düşünür 

ve hazırlar. General, lüzum gör· 
dükçe, planlarını tad!I eder, ya· 
hut değiştirir. 

Fiilden bahsederken onun da 
bir kumandan, bir General oldu • 
ğunu söylemiştik. 

Adverbler (zarflar) onun er· 
kanı harb:yesidir, diyebiliriz. 

Fiil, umumi bir fikir verir. 
Mesela: {1) John will came 

yani (Jon gelecek). 
(2) Father is working. Yani 

(baba çalışıyor). 
(3) John was working. Yani 

(Jon çalışıyordu.) 
Adverb, zarflar, fiilin, nasıl, ne 

zaman, yahut nerede vuku buldu· 
ğunu anlatarak işin tafsilat ve te-
f erruatını tamamlarlar. 

Meseli: 
{1) John will came tomorrow. 

Yani (Jon yarın gelecek). 
(2) Father iı working downs • 

ta irs. 
(Baba, aşağıda çalışıyor), 
(3) John is working bodly. 
(Jon fenaca çalışıyor). 
Bu ciimlelerin hirindsindeki 

zarf zamanı, ikincisinde zarf me
kanı, üçüncüsündeki zarf hali gös 
ter1yor. 

Zaten bir zarf ta bir fiile ya za
manı, ya mekanı, ya hali ve key
fiyeti göstererek yardım eder. 

Hal veya keyfiyet (manner) 
zarfı How? =nasıl sualine cevap 
verir. 

Zaman zarfı (When = ne za· 
man) sualine cevap verir. 

Mekan zarfı (Whehe = nere
de). sualine cevap verir. 

.<Devamı var). 

Dört tane göz bir noktaya ba
karak bekliyor ve iki tane göz a· 
raştırıyordu. Bir saat sonra pro
fesör kendi kendine mıraldan
mağa başladı: 

- Yürek sağlığındaki gibi. 
Kan verilirse hemen çalışacak. 
Bunu burada iki yıl saklamalı 
sonra yerine dikmeli. Ciğerin 
atomları yüzde elli sağ.. iki yıl 

önce yüzde ohızdu. 

Profesörün yüzü gülümsüyor· 
dü. 

- Omikro dirilecek mi? 
Bunu Omega, titriyen bir ses· 

le sordu. Profesör f İşkonun te· 
miz bakan gözlerine baktı ve a
cıdığı belli olan bir sesle : 

- Hayır, dedi. Onu yıt·r~i.'k, 
fakat ölmü! gövdeai.nin üzerin· 
de ülkümüze yaklaştık. Artık 
formüllerimizi korkusuzca cloza 
ed-ehlH:l'la. 

Bir köşeden kuş sesine ben
zer 1nce sesler geldi. Omega ora· 
ya seğirtti ve ilkkez haykırırca· 

snıa söyleıli: 

- ProfeırC\r ! Prof esÖl' ! Kuş 

falan değil. Tırnaklarını cama 
sürttüğü için öyle ses veriyor. 
-Neymiş o? 

- Tekir kedi dirilmiş! 
Omorfo sıçradı: 

- Dirilmiş mi? 

- Fıldır fıldır bakıyor! Kava-
nozdan çıkmak için çrrpınıyor ! 

Üçü de dirilen kedinin başu
cuna dikildiler. Dirilen kedi ince
ince miyavlıyor ve kavanozdan 
çıkmak için camı tırmalıyordu. 

Profesör kolunu birdenbire O 
morfonun boynuna doladı ve 
genç kızın başını yüreğinin üs
tüne bastırdı: 

- işimiz başladı Omorfo ! 
Güzel Zeus bu kadar hızlı çar

pan bir yürek dinlememişti. 

Bu kediye bir dirim pikürü ya
pıldıktan sonra ciğerine bir neş
ter sokularak öldürülmüştü. De
neme yapılan hayvanların en 
sonuncusuydu. Kediyi çıkardı
lar bir buçuk ay ölü kalan kedi
nin karnı acıkmış olacakh. Kar
nına bir besleyici kan tırınga e

dip bıraktılar. Kedi yorgun bir 
yürüyüşle gitti, bir kanapenin 
köşesine yattı ve hml hud uyu
mağa başladı. 

-Bu kediyi dışarıya çıkarmı
yalım. Burada besliyelim, tam 
gücünü, yorgunluğunu alınca ye
ni bir neşter denemesi yaparız. 

- Ya ölürse? 
- Ölürse neden öldüğünü araş 

tırırız. 

- Ya ölmezse? 
- Ülkümüze ulaştık demek-

Omega omuzundaki güdert 
nin sivri ucunu iki gözünün pr 
narlarına dokundurup kurut~ 
tan sonra mırıldanarak çekildi: 

- Omikro bu kedi kadar tad 
lı çıkmadı. Ben onu ne kadsı 
çok seviyorum. ZavaJlı profesör! 
Sekseninde sevgiyi anladı. Neyf 
yarar? Omorfo yirmi beş, o ıelr 
sen! Amma ne çıkar? Omorff 
da onu seviyor! Hem öyle ıevitr 

yorlar ki sevgi tanrıları bir araY' 
gelseler, sezemezler. Onu yalnd 

ben sezerim. Çünkü ben de oır 
lar gibi seviyorum. 

' Seksenlik profesör Esoes, yit' 
mi betlik Zeusu nasıl ve ne hak• 
la seviyordu? 

Bunu Esoes kendi kendini 
belki bin kez sormuştu. Bu sevgi• 
nin bir çirkinliği vardı. 

Fakat niçin çirkin olsun? 
Esoes et;, siniri ve belki bel 

kemiği ile sevmiyordu ki.. OnulS 
eti lastikleşmiş bir deri eskisin
den başka bir §ey değildi. Sinir 

leri pörsümüştü amma et insan4 
lık için gerilecek boş günü yok
tu. Altmış yıidan beri ülkü hız• 
cın ge~inliğini ta§ıya taşıya gt' 

cıklanmasmı unutmuştu. Bir de
likanl. heyecanından daha bol 
ve coşkun olan heyecanlan ülkii 
ağacınn dAllarrnda açan çiçek' 
14ll"e benziyordu. Beli (S) harfi• 
ne dönmeğe başladığı gündelS 
degıl, Ju.tu~ uuıverııu:a.ı... - - .xt.t 
rasmı hazırladığı günlerden be~ 
kemikliğini ve ilikliğini unul
muşhı. 

Amma Zeus'u çok seviyordtı

Zeus'ta seksen yılının timsali" 
ni görüyordu. Omorfoyu sevme1' 
le seksen yıl içinde bütün sevdik• 
lerini bi raraya toplamı§ ve hepj 
sini Omorfonun \'arlığmda toP" 
tan seviyordu. · 

Her gün Zeus'un gözlerine ba• 
kınca seksen yıl daha geriye gi
dip hızlaştığını seziyordu. Omik• 
ronun da kanburunu, uzun mar 
mun kollarını ve çürüğe çal,.., 
yüzünü sevmişti. 

Omikroyu sevmekle kendi sal 
kolunu sevmiş oluyordu. Omol"' 
foyu sevmekle de bütün ya§ayt• 
şmdaki sevgilileri ve ülküsüııO 
seviyordu. 

Fakat şişko Omega böyle dil' 
§Ünmüyordu. O istiyordu ki prO

f esör aradığım çabuk bulsutlı 
hem insanlığı kurtarsın, he.-

kendisi de yaşayacak.. Ve bir S'. 
Omorfo ile evlensin. Çünkü keıt· 
disi için de böyle dütünmüştü. 
mikro yaşayacak, hiç ölmiyece ı 
kendisine yaşayacak.. Ve bir & 
lümsüzlük içinde bitmez tüke1" 
mez bir sevgi ile kavuşup ya§•' 
yacaklar! 

Kedi iyiden iyiye yaşıy01dıSt 
Taze ciğer, kuzu böbreği, dan' 
işkembesi yiye yiye tavlanınır 
tı. Gözlerinde bir insan gözünUSI 
anlamı, parlaklığı vardı. Handd 
sa konuşacak gibiydi. Hoş .. ~ 
mega onunla -kedi anlasın ,...
lamasın- uzun uzadiye konutd' 
yordu. Geceleri yalnız kaldık~ 
kucağma alır ve profesöre işittir
meden konuşurdu: 

(Devamı ,,dl) 
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Komiser: 
- Hanımefendi, bu eve yeni 

bir it için tekrar geldiğimden 
dolayı çok müteessifim ! -diye 
söze batladı.- Fakat mademki 
yeğeniniz ciddi surette yaralan
dı, biz de iti ciddi surette ele al· 
malıyız. Geldiğinizden sonra ce· 
reyan eden hadisenin dosyası a
çıktır. Bu hadiseyi de ona rabte
deceğiz. Onun için, r..;ze şu suali 
sormama müsaade e ~..,: Bu iki 
hadise arasında neler cereyan 
etti? 

Dirayet Hanım, pek görünür 
surette şatalamışa benziyordu. 

Komiser: 
- Bazı hadiseler cereyan et

ti mi? -diye sordu. 
- Evet ..• Oldukça çok hadise

ler geçti. 
- Bunlan lütfen bire1' birer 

Ye tafsilatiyle anlatır mısınız? 
Sonra, nazarı dikk~tinizi celbe
denler üzerine avdet ederiz. 

Dirayet Hanım. bunun üzeri
ne, geldikleri tarihten bu güne 
kadar bütün olup bitenleri anlat
b: Küçük salonda Nusretin kor
kusu, Latif ile Nuhun gördükle
ri havailer, cüzamlılar mezar!ı

fı, ilah ... 

Bunun üzenne, komiser, ka
dının sözünü kesti: 

- Müsaade edin de bir sual 
•orayım ... Bütün bu hadiseler
den bizi niçin haberdar etmedi-
niz 7 j 

Dirayet Hannn. nasıl cevap 
vereceğini bilemedi. 

- Tereddüt ettim ... Bazı ah
baplarım, bu işlerden sizi haber
dar etmemi tavsiye, etti. bazıla
n ise, . bilakis, etmememi öğüt 
verdi... Nihayet, bana, hususi bir 
polis hafiyesine işi havale etme
ği tavsiye ettiler. işin böylelikle 
dal budak salmıyacağını bildir-
diler. -

Rauf Bey: 
- Herhalde, "dal budak sal

dırmazdık!,, diye sitem etti. 

- Evet, biliyorum... Hulasa, 
lstanbulda çalışan hususi polis
lere ba, vurdum. 

- Kimmİ§ bunlar? 
- Pertev Bey aliba ..• 

Komiserler, daha tafsilat al
'dıktan sonra: 

- Evet, bunları tanıyoruz! 
-dedi.· Size birini yolladtlar mı? 

- Evet •.• Rifat Bey geldi •.• 

- Kendiai timdi burada mı-
dır? 

- Üç günden beri buradadır. 
- Bu sırada evde mi acaba? 
- Evde... ihtimal kendisini 

görmek İsterdiniz? 
-Hayır ..• Rahatsız olmum .•• 

Biraz sonra görürüz .•• 
Komiser sordu: 

- Rifat Bey geldikten sonra 
da başkaca gayri tabii hadiseler 
oldu mu? 

- Evet ..• Dün gece ••• 
Dirayet Hanım, bulunan boş 

vabul hadisesini anlattı. Pence
reden görülen ve kendlerini kol'
kutan müthit suratı hikaye etti. 
Sonra, Nuh'la polis hafiyesinin 
geceleyin nöbet beklemelerini 
anlattı. Kanlı mendili de unut
madı. 

Vedat Bey, memnuniyetsizli
ğini güçlükle zaptediyordu. 

- Bütün bu hadiselere kan
tan bir çok şahitlerden bahsetti
niz. Evvela bir akrabadan bah
settiniz. 

- Adnan Bey .. Birkaç gündür 
burada ... Yarın hareket ecliyor! .• 

- Bir de Murat Beyden bah
set tiniz? 

- Bir dostumuzdur. Mevsimi 
cİvA.rda geçirir ... Bize sık sık uğ
'l'ar.. Ziyaret eder. 

Rauf, söze karı•tr: 
- Bize bir de alimden bahset 

tiniz ... Mahir B-ey ! .. 
- Evet. •• i şi gücü kitap oku

malcla geçen bir alim... Burada 
tarihi tetkikatla meşgulmüş ... ci 
varın tarihini yazıyormuş... Bu 
sayede, bizim evde bir cüzamlı
lar mezarlığı harabesi olduğunu 
keşfetmiş ... Bizi bu münasebetle 
ziyaret etti. Bahçeyi ve oradaki 
harabeleri gezdi ve mezarlığın 
yerini iyice tespit etti. Bundan 
ba~ka, bazı taşlar üzerindP., tebe 
şirle çizilmiş i~aretler keşfetti. 
Alime nazaran, bu işaretler, mu
ayyen manalar ifade etmektedir. 

Komiser: 
- Bütün bun1ar1 aync:ı müta

laa ederiz! -dedi.- Fakat, hanım 
efendi, evvela şunu soraymı: Ge
çen seneler içinde bn gibi gayri 
tabii hadiselere rastlamış mıydı· 
nız? 

- Havrr, asla. 
- Nuh Bey de böyle bir fey 

görmemi§ mi? 
- Hayır, zannetmiyorum ... 

{Devamı var) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ••••••••••••••••••••• 

Göriiıg 
Almanyada asayişin 
berkemal olduğunu 

söylüyor 
Almanyada birbiri ardınca 

yapılan tevkifler üzerine Gene
ral Göring bir beyanatta f(;yle 
demiştir: 

"-Hücum kıtaatı hala liderleri
nin ardındadır. Bir ,.30,, Haziran 
vak'ası,, nın tekrarlanmasına im
kan ve ihtimal yoktur. Hem siyah 
gömlekli!er, hem hücum kıtaatı 
kaytsız, fartsız hükUmete bağlı
dırlar. 

"H!llk da Nasyonal Sosyalist 
hükum?~ taraflarıdır. f.Je. .. bangi 
canlı bir mesele için bir ?kinci 
reyiam müracaatı yapsak gene 
yüzde doksan ekseriyet elde edi
lir, 

"Bugünkü rejime hiç bir suret
le muhalefet yoktur. 

Son defa tevkif edilen hücum 
kıhalı izatıı ve fırka mensuplan 
siyasi sebeplerle tevkif edilmiı 
cfoğildirler . ., 

General Görinl?, propagan· 
da nftzırı döktor Göbelsle kanlı 
bıçakh olduklarına dair §ayiaları 
tekzip etmiştir. 

~endisi ile eVlenni'ediQi -için 
rejisörünü dava eden ylldız 

ir bir fey söylemediğini ileri ıiJ. 
rüyor! 

Macar yıldız, davasını ispat 
çin gene Macar yıldızlarından 

Sari F edak'i tahit göstermiı, bu 
yıldız, Kaliforniya hukuk mahke 
mesine gitmiı ve davacı yıldıza 
rejisörün evlenme vaidinde bu
lunduğunu işittiğini, bu hususta
ki konutma ve anlaşmanın kendi 
yanında olduğunu yeminle söyle
miştir. 

Bu tahitlikten sonra, ortaya 

veni bir da va çıkını§, bu sefer de 
rejisör, tahit yıldızı, yalan yere 

V .lma Aknay yemin ve ıahitlik ettiği iddiasıy· 
Holivud rejisörlerinden Vajda le ceza mahkemesinde dava et· 

aleyhine Vilma Aknay tarafın· miştir. Kalifomiyada yalan yere 
dan bir dava açılmıştır. Vilma yemin ve şahitlik etmenin ceza· 
Aknay, bir yıldızdır. Eskiden Vi- 11, hayli ağırdır. Ceza, bet seneye 
yananın meşhur "Burg,, tiyatro· kadar hapistir. 

1 

ıunda oynryan, ıonra Amerika- Fakat, dava edilen şahit yıl• 
ya giden ve film çeviren bu yıldı- dız, Amerikadan uzaklatmanın 
zın rejisör aleyhine açtığı dava- ve Budape§te'ye gelmenin yolu· 
nm mevzuu, kendisine kartı ev- nu bulmuştur. Resimde gördüğü• 
lenme vaidinde bulunduğu hal- nüz kadın, bu davada ıahitlik e-
de, vaidini yerine getirmediği, den Sari Fedak'dır. Bu iki muha· 
sözünü tutmadığı iddiasıdır. Re- keme, gerek Amerikada. gerek 
jisör ise, bu yıldıza kendisiyle ev Macaristanda alaka ile takip edi· 
lenmek arzusunda olduğuna da- liyor l 

_ rı R AB~il;~ =-t .. sıı;~e; ....... ı;ı;;&;si;i 
ISTANilUL: k? 

Saat 18de rrnnm<ı dt>rs, 18,.10 da Ford mu alaca 
Jimnastik: Selim Sırrı Tarcan, 19 da • 
dans mu~ikisf plak, 19,:lO da haberler 
19 . .ıo da orkestra plak, 20 de şehir o· 
peretf Delidolu. Fransız tiyatrasun -
dan nakil. 

P.\ rus. <K.- c'IA1a'flll 19 m. IPI 

14 Haberler. 10 Ha berler. U'S.SO ln

g:tllzce haberler. 16 ~özl er. 16.15 Parla 
Hayatı. 16,30 Karışık konıııer. 

a1ı1 Khz. mı::ru.rN. 8Sfl m. 

18,40 Ya,cıhlara IJ!>Or. 19 .o:ı Kadm, 19. 
ııo Şarkılı ve muııt1ılll. 20,40 Habtorler. 21. 
10 Sar bl:ı.:tmdlr. 22, 16 NeşeU orkestra kon 
!Jer\. 23 Haberler. 23..20 Mozartm keman 
eserlerinden. 24 Operet ve aeııU filmler. 
den. 

IU!'I KhP.. BUDA PEŞTE. 550 m. 
18 Orkeııtra ltonserl. 19 Ders. PlA.lt. 

19.~:ı Hlkıtyeler. 20,30 Operadan na.kil. 23. 
30 CazbMd. 24,20 Ma<".ar oarkılan. 1 • 3 
G<ıce mustltlsl 

59'? Kh ... \'fVANA, M7 m. 
18,0:1 Yeni Viyana muııtkiııl. 19 Plltk 

19.2:ı Mııhte11r . 21 <Uç şimal ayrııı) talml; 
piyes. 23 Ho1zer idaresinde radvo orkes
trası. 23,:ı:ı Haberler. 24.,l:S Sözler. 24. 25 
~~ . 

6SR Rhz. rRAO, .nn m. 
16,M SeIL"oı:ılk cıı.z. 17.4:1 c:ocuk tlvat

roını. 18,30 PIA.k. Söz'er. 18.50 Plt\k. 
Amele programı. 1920 Almanca pro~. 
20 Haberler. PlAk. Konfenuıa. 20,30 Ko
ro konseri. (Operetlerden) . 21.50 Edebi
yat. 21.1111 Jeremtyaa orkeatr&81, Son ha· 
berter. 23.111 E~eranto diliyle operet ınu
ıılkls!. Franııızca haberler. 

9!SO Kb7.. BltF.Sl..A U, S18 m. 
20 Sözler. 20,40 Hatta habt'rler1. 21 

Haberler. 21 ,10 Sa.ar. 21.40 Stutgrattan. 
%28 Kh. Vı\RŞOVA, IMl'S m. 
18 Sshubertln şartulanndan. 18,2" Kon· 

teran11. PIAk. 18,311 PHl.k. 19.50 Spar. 
Sözler. 19,16 Kuartet konseri. Rllzler. 21 
Vlyarıadan nakil. Sllzler. 22 Cbopin kon
ııert. 22,30 Konteranıı (Espere.ntoca ). 22•40 
Şarkrlar. 28 Reklfutı koruıerl. 23.Ui D 
mwıiktst, a.ns 

rnaştarafı 1 inci de) 

Mesela reklam için meşhur 
Eyf el kulesinin en üst k:ıtmı ki· 
ralamış ve burada elektrikle da
imi afişler yaptırmıştı. 

Bu devirde Sitroer. çok şans
lı idi. Hangi işe teşebbils etse 
muhalckak muvaffak olurdu. Bir 
defa Montekarloya gitti ve bir 
gecede 36 milyon frank kazan
dı. Bu esnada birçok kadınlarla 
düşiip kalkmış ve burlara besab
sız derecede para yedirmiştir. 

Fakat Sitroenin talii birden -
bire döndü. Bir kece Montekar· 
loda müdhiş bir yekun tutacak 
derecede p"'-ra kay~etti. Ondan 
sonra tuttuğu birçok işleri bozul
du. Ve ne c1 '!rece çabuk para 
kazandıysa ondan daha haş dön 
dürücü bir süratle kaybetmeğe 
ha~ladı. Büviik reklam masraf
lariyle çıkardığı yeni otomobil • 
ler satılmıyordu. Buhran her 
şeye olduğu gibi otomobil satışı· 
na da tesir etmişti. 

Sitroen, mağaza! rda ~Ş\tılma
yrp duran otomobilleri elden çı
l<armak için §Öyle bir fikir bul
du: 

''Sitroen fabrikası, yeni bir 
otomobil satın alan müşterileri
nin eski otomobillerini asıl fia • 

1 

tma satın alır.,, . 
Bu sayede Sitroen binlerce o• 

tomobil aattı. Fakat ,~undan 
hiç bir şey kazanmadığı gibi 

müdhiş bir ziyana da girdi. Bu 

hadise geçen sene oluyord·~· 
Sitroenin parası k::\lmadı. iflas 
etmek üzereydi. Derhal F ransıı 
sanı\yİ nezaretine müracaat et • 
ti. Sitroene aanayi nezaretinden 

maada iki b~•vük tröst malen ya'f 
dım etti. Bu tröstlerdeon b'ri 
benzin, diğeri otomobil lastiği 
trödüi~ ' 

Bundan sonra bir müddet 
Sitroenin fabrikalarını Amerika· 
lılara satAcağı mevzuu bA h•oldu. 
Nihayet Sitroen son deh. hiiku
mete müracaat etti. Hiikumet 
hiç bir şey yapmadı. Bnnun ü• 
zerine de resmen iflas etti. 

Bununla beraber A vnıpacJa 
hala bir takım rivayetler dolaşı· 
yor ve Sitroen fabr;kasınrn şim· 
di de F ord t;.rafından satın ah- · 
-:aca*• kuvvetle iddia edilivor. 

Paris, 29 - Fabrikatör Sitro
enin iflası üzerine Perpignan if· 
lb masası faaliyete geçmistir. · 
ilk hesablardan anlaşıldı~ma 1 

göre Sitroenin açığı üç milyon · 

kadardır. l 

1 

1711 Khz. MOSKOVA. 1'7l4 ın. 
ı T ,30 Sözler. Borodln bestelerinden 

parc;aıar. 19,SO Ko'koz neşrl~·atı. 21 SPn- ,---------•Yeni• çıklı---------• ... llllııı. 
tonik konser nakli. 22 Muhtelit dille 1 . ~ 

Ok atma merakı bizde maalesef kayboldu; fakat başka memleket
lerd~, meseld Jngllterede bu güzel spora yaşlı kadınlar bile rağbet 
gösteriyorlar. b,te, Londra.da. Bayd P.,arkta ok atma talimi gapan bir 

""' Legdil - - - -

rtyat. r e ne~ 

Ihsan Yavuz 
Kadın ve er kek 

terzisi 
Bütün ~ıklar htp 

nada givin rJcr 
-fer keseye ve 
arzuya uygun el· 
biıenizi ancak 
orada yaptıra· 
bilirsin:z. 
lstanbul Yeni· 

postahane kar· 

şmnda Foto Nur ı 
yanında Letafet 
baoında. 

DUn ve yar1n tercUme külliyat:nın 19 uncu sayısı 

ilim ve Felsefe 
Moritz Schlick - Hilmi Ziya 

Fiytaı 30 kuruş, dağıtma yeri "VAKiT,, matbaası 
Ankara vaddesi - latanbul-Telefon 24370 

YENi SENE MONASEBETlLE 

26 tık Kanun 1934 den 15 ikinci Kanun 1935 e kadar 

BERLiTZ'de 
HUSUSi T ARIFELERLE KURSLAR AÇILMIŞTIR 

Asri bir lisan öğrenmek için bu fırsattan istifade ediniz. 
Kayıd batlamıştır. 

Konya caddesi İstanbul: 

, ..... 

.. 
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~er e kanımızı Zinovyef Bir Ingiliz kızına 

hakaret Dostumuz 
( Baştarafı 1 inci d~) 

ökeb ___ • • riz,, Öldürülen Kirofun yerine ge
tirilen Şdanof, yapılan parti 
toplantısında ıöz söylemiş ve 
Zinovyef grubu hakkındaki ta .. 
kibatm, artık tamamlanmış oldu· 
ğunu bildirmİ§tİr. 

lngiliz gazetelerinde ''Rotir 

Ajansı,, olarak okunduğuna gö • 

re, Frankforttaki lngiliz baş kon
solosu, bir lngiliz huta J..,akıcı • 

Sovyetler terar<~ 
ki ediyor ( /Jaştarafı 1 inci de) 

Bütün Yunan matbuatında bu 
tek iddia~ karşı bütün diğer 
gazeteler muhalif bir cephe al • 
makta ve Tiirk - Elen dostlu -
ğunun lruvvetini ve yüksekliği· 

ni tebarüz ettiren makalelerle 
Hestiaya cevab vermektedirler. 

Vrııdini diyor ki: 
Hestia bu beyanatını kimin 

ıamına yapıyor? Bu gazete, 
;e:üçük veya büyük, hangi fırka· 
y-ı temsil ediyor?. Bizim bildi • 
ğimize göre, bu gazete doğması 
ile ölmesi bir olmuş olan faşist · 
fırl.nsım bile temsil etmez. 

Gazetelerini dost Türkiye a -
leyhine seferber etmit olan bu 
baylar birer milli kahraman de· 
ğilclirler ve böyle bir unvan t~ı
mak hnldom taleb etmeğe cesa
ret edebileceklerini taaavvuT et
miyoruz. Fakat bu takdirde de 
bu baylar neyi temsil ediyorlar? 
Ve kimin namına ulusun iradesi
ni ve ulusu temsil edenler aley
hine lmlkıyorla.r?. Ulusun ira· 
desi ve ulusu temsil edenlerin 
dü~üncP.si ıudur: lcab ettiği tak· 
dirde Türklerin yanı basında, 

an yada 

müıterek menfaatleri müdafaa 
yolunda kanımızı dökeceğiz. 

Katimerini diyor ki: 
Yunaniatnn, Türkiye ve di -

ğer Balkan devletleri ile tam bir 
ittifak muahedesi imzalamıt bu· 
lunmaktadır. Evvelki gün bu
rada bulunan Türkiye Dıtiıleri 
f1ako.nı; Türkiyenin dahili itle. 
rinden ve ruhaniJerin elbisesi me 
selesinden hariç olarak Türkler, 
bu muahedenin t tbiki yolunda, 
Yunanistan için hahefle kanlarr 
m dökeceklerdir, demi~tir. Hes
tia gazetesi: Bay Tevfik Rü~tü 
Araa, eğer Elen ulusunun Türk 
ulusu için kanım dökeceğini zan
nediyorsa hata eder diye cevab . 
verıyor. 

Hestia, kendi müdürlerinin 
ne Türl:iye için, ne de Yunanis· 
tan için kanlarım dökmiyecekle
rinden Bay Arası haberdar et • 
mekte mazurdur. Çünkü onlar, 
vatanseverliğin ticaretini yapar· 
lar. Fakat §İmdiye kadar bir 
defa bile ıilah altına gelmemiş
lerdir. Bütün ulus namına ıöz 
söylemeğe ise hiç hakları yok • 
tur. 

Pol Bonkur 

Diğer taraftan ayni gazete, 
Nikolayef ve on üç arkadaşının 
Leningradda ·kurşuna dizilmesi 
ile, Kirofun öldürülmesinden 
dolayi kurıuna dizilenlerin sa • 
yısmın yüz on dokuzu bulduğu· 
nu ~ nydediyor. Geçen ayın be· 
§İnde Leningradda otuz dokuz, 

Moskovada yi ... mi dokuz, on 
birinde Mimkcle dokuz, on ye
disinc1e Kiyef cle yirmi sekiz ve 
yirmi cfokuzunda Leningradda 
on dört kiti kurtuna dizilmişler
dir. Bunlar, "Leningrad mer
kezi,, mensublarıdır • 

Bu dört tehirde kurşuna di· 
zilenlerin tevkifi sırasında yaka
lanan on yedi ki§İ hakkındaki 
tahkikat da daha devam etmek
tedir. 

TroCjkl ne diyor? 
ParJs, 1 (A.A) - Tro~ki, Kirof'un 

öldürillüşüne dair olan ithamname 
hakkında yapılan bazı tef~irlerl red
detmek için matbuata demiştir kJ: 

ya bir Alman nazisinin vaptığı 

muameleden anlayı polise tiki -
yette bulunmu~tur. 

Roçid ha,tahanesinde hasta 
bakıcı olan M,~ Ceymson isimli 

bir lngiliz kızı, bir Yahudi dük -
kanından alıt verit etmekte iken 

çirkin bir muameleyle karıılaı • 
mıştır. 

Oz Almanların buralardan a • 

hı verit etmesine mani olmak Ü· 

zere o civarda dolaşan sivil bir 

Alman Naziıi, lngiliz kızının bir 

"vatan haini,, olduğunu ıöyle -

mit ve yüzüne tükiinnüştür. 

lngiliz kızı mesele çıkarmak 
tan çekinerek, mukabele etmek • 
sizin doğruca lngifü; konsolosha
nesinc gitmittir. 

Alman Nazisinin, lngiliz kı · 

zını Alman sanarak, böyle bir 
muamelede bulundnauna hük

mediliyor. 

Çocukları kor uyalım 

Moskova, (Hususi) - Beı se

nelik istihsal planı, muvaffaki-

yetli neticeler vermektedir. Ma

IUnı olduğu üzere, Sovyetler, her 
şeyden fazla ağır ıanayie ehem-
miyet vermekte ve hafif sanavii 

~imdiye kadar ikinci plana hı· 

rakmaktadırlar. Yani, mektupluk 
kağıt, fantezi kum at, kemer lo· 
kası yapacak yerde, bunhn iler· 
de yapmağa yarayacak olan ma· 
kineleri yaratmakla meşguldü,. 

ler. Yani, makine yapan makine
ler ! tlk hedef buydu. 

Bu kadar esaslı bir sanayi pla• 
nının en mühim maddesi elbette, 
demir iatihsalidir. · 

Bu senenin demir İstihsali. p
lan mucibince, 10,000,000 pud 
idi. Sovyetler, bu yekunu istihsale 
muvaffak olmuşlardır. 

Bir araba atlarlyle 
denize gömilldil 

Te. iz eme işi taze- Sarışın b:adın bakkın-

"Ferdt tethlş u~ulüne müracaatı, 
Marksist olduğumdan, amele menfa· 
ati görümünden dıılma reddettim. Bu 
mmlü kat'i surett~ tenkit için multte· 
lif lisanlarda yazılmış' yirmi, otuz 
makalem vardır. Bu düşünce n görll· 
şlimU şimdi değiştirecek hiç bir sebep 

yoktur.,. 

Kıt geldi. Kııın ıoğufundan ve bu 
ıoiuiua getirdiği hastalıklardan yok
suz yuttaılarımm korumak hepimi • 

Q l>oynumuza borçtur. Bu borcu ö · 
dcmiı olmak isin kullanamadıtımu: 
eıki çamaıırlanmızı, çocuklan1DJZJn 

Haliç Fenerinde feci bir kaza ot • 
muştur. SUleyman isminde bir araba· 
cı kum dolu arnbasile Fener pol~ 

merkezi arkasında bir inşaat yerine 
giderken çamurlanan tekerleklerfnl 
temizlemek için denize doğru biraz 
tlerlemlşı fakat denizin bu tarnfında 
bataklık Te uçurum olduğundan nra· 
ha birdenbire sağa doğru yatıp kny
bolmu~tor. Atlnnn lkfgt de boğulmuş, 
Süleyman giirh~l kurtulabilmiştir. 

Jenecek mi? da malO.mat topluyor 
Almanyada yeni bir temizle -

me hareketinin daha baı göster -

diği ve bu defa umulmadılt en ye
ni liderlerin işten çıkarıldığı ta • 
viası ortada dola§maktadır. 

30 Ha~iran hadisesinden ıon
ra yeni te§kil edilmit olan "Si • 
yah gömlekliler,, sivil kuvvetinin., 
en ileri gelen liderlerinden Her 

Himler'in de çıkarıldığı söyleni· 
yor. Himler ayni zo.mandJl ıiya • 
si polis te kilatının tefi idi. 30 
Haziran hadisenide mühim mev

kii ve vazifesi olan ve bir zaman· 
lar N zilerin gözdesi bulunan 
Her Himlerin yerine, General 

Göring'in taraftarlarından biri 
getirilcliği de ilave edilmektedir. 

s·mdiki temizleme iıinin ba • 

,,~a Nazi shdi polis §efi bin -

batı Bı'h bulunma.htadır. Binha· 
~ı Buh 30 Haziran temizlemesin
de de ileri celen icrn uzuvların • 
dnndı. Bu defa, ıslahat iıinin 

yalnrz General Göring ve Buh 
taraf ındnn idare edildiği yazıl -
maktadır. 

Kral Aleksandnn öldürülme • 

ıiyle alakadar üç mevkuf Hırvat 
aleyhine davada Yugoslavya 
kraliçesini temsil edecek olan 

eski Fransız Batvekili Ba7 Pol 

Bonkur1 gene vakayla alakadar 
esrarengiz ıarı,m kadın hekkın • 

da maldmat aramakla me~gul • 

dür. 

Bu ann§ın kadın, Kralın öl
dürülmesinden bir müddet önce, 

Provenste bir otelde kalmı§b· 

Katil Kelemen'e ve diğer sui • 

kastçılara ıili.h vemıit olduğu 

zannediliyor. 

Sarışın kadının Lozanda gö • 
rüldüğü haber verilmektedir. Bu 

kadının, cinayetten bir kaç gün 

evvel Parfote kalan ve "Marya 
Van Drck,, adım veren kadın ol. 
duğu ıannediliyor. 

Bay Pol Bonlrur Marsilyada 
lstiktak hakimini gömıü§ ve 663 
veşiknyı ihtiva eden ve bu mese· 

leye müteallik dosyayı gözden 
geçirmi§tİr. 

Gllmiiş paralar 
Yakında nikeSaerin de bas

kısına başlanıyor 

Yeni gümüt paralar bundan 
bir ay evvel piyasaya çıktıktan 
sonra halkın elinde bulunan tek 
tük bazı yeni paraların renkle
rinin bozulduğu görülmüştü. 

Bu hususta malumat almak 
üzere bir muharririmiz tehrimiz· 
de bulunan ve yeni paraların ba· 

aılmaaı işi üzerinde dawhanede 
meşgul olan maliye bakanlığı 

müsteşarı Faikle görüşerek iza
hat istemi tir. Bay Faik bu husus 
ta demişti ki: 
"- Bu söylediğiniz ,ekilde 

çıkan paralar ilk günlerin acele
ıi arasında herhangi bir sebep
le hntalı olarak piyuaya çıkmı§ 

paralıı.rdır. Şimdi artık bu tekil
de paralar yoktur. 

Biliyorsunuz ki gümüt para • 
ların darbını bronz paraların ba· 
aılması takip edccekt'ir. !ıtanbul
da bulunac~ğım on gün zarfın
da bu itlerle meıgul olacağrm. 

eakilerini Çocuk Esirgeme Kurumuna 
"Himayei Etfal Cemiyeti,, verelim. 

Basketbol 
1111111111111~------..-11111ıııım11111ın latanbulsp or flom•nyahlarla 

Sadakaifıtır 
En i)i iyi 

Buğday 13 11 
Arpa 20 16 
'Ozüm 10.S 78 
Hurma 312 260 
Ham kuvvetimizin yükselme ve 
tma.ıu i~fn her tUrlü yardımın ya· 

pılmnsı yurd borçlnrımııtn en ileri 
gelenlerinden olduğundan diyanet 
işleri reisliğinden verilen f etnyn 
göre sadakat fıtır ve zek~t ile mü· 

kellef olanların tayyare cemiyetine 
yardımda bulunmaları ilan olunur. 

lstanbul 81üftüsü 
M. FEHl\11 

Rfl!lımıtn1111111lıtllfffllllll?lftuıııtıtlrt1111fıılJllflfllmlltıtıunfllll 

oynıyor 

Bu akşam Beyofla Halkevfnde ls
ünbulspor b:uket ol tftkm11 ... hri (. 
ze gelen Romanya. takımı ile bir maç 
yapncakhr, 

Romanya t:ılnmmm kuvvetli oldu· 
fu öyJenmektedlr. Onun kin bu mU· 
!lıabakanın çok he7ecanlı olması lhti -
mali Tardır. 

Yılbaşı okkazyonu 
Kadıköyilnde Moda caddesinde, 

Cafer Ağa mnhnlleQfnde Ağabey so • 
kağında, 169, 171, 173 numaralı Aca~ 
yan aparhmıını lzalei şuyu fle satıla • 
caktrr. Kanunu!lani a ncü günü. snat 
1 f - 16 Mn mlb:ayedesl olacaktır. Ka 
clıkffy ımlh mahkemesinde kıymeti 

12.000 lira ke folunmuştur. fak;ıt yQl· 
r···-----······ .. ---:ı .. -···--· "uluk d 1 ·ı d h il k .... ~ .:li.:::::.:::: :.::::::: 1::::::::::::::::.:::1::3 • .ı::!'li::···ı .. ···:····ı·:······ ı·••···········m:i=:::::=ı '" o :ıvıqı e a a ucuz ~e.r ece -

HH Diş Tabibi =fö tır. ' 3722> 
•••• 1 ••• =-------------~ 
~ii Halit Galip Ezgü im 1 YENt çıKTı 
:m Istaobul Ye Miinib m: ı c . . A lf 
fü! Un:vers' tcsinden D:p'omalı fü! emtyehn sı arı 
:::1 T :::: 1 F. 100 ku m: Hno~hı epeh3.St Necip Ap No. ~ fiii ı ıatı rut 
:::::::::;:::::==-===1ı·u=·ne========·::::::::::::=======-ı T VA 91 h :::..::u:ı::.·.·::· .... ••• ······:···;.................... evzı' yerı· • a-.JT Mat aaıı . ....... ........................ . .. 

Diğer taraftan, geçenlerde or- } 
dunun Alman Harbiye Nezare - =.:--. ...-
tini kuşatması meseleıi de siyah

gömleklilerin binayı ele geçirme 
tasavvuruna karşı tedbir alma 

mahiyetinde gösterilmektedir. 

GOmrül< muhnfaza bürosa mühim 

bir afyon kaçakçı şcl.ıckesini evclki ge 

c:e sabaha karşı Ortaköy önlerinde u· 

zun süren hir ta.kip n ~arpışmadan 

cıonr:ı. ele ccçirmfştfr. 

Oldu! ça geni olan bu tıebclienfn 

efradından bfmdilik altı tanesi tutul· 
mu~tur. Bunlar ı~mail \'e llyas, 

J{cmnJ, kö e HU eyin, :Mustafa ve di
ğer i mile Scvkettir. Afl'lca bijyük 
bir petrol kumpanyası dfrcktöriiniin 

de bu ise isml knrışmaldadl1'. 
J{·ıcnl rılnrm knçnltçıhk yaptığı ka

'lkta S kJlo alyon bulunmu§tur. 

HERKES N B E G E N D 1 G 1 VE H E R K E S 1 N ARA D 1 GI 

UHTIRALI 
v· • I· RAGIP 

19 ıl 12 Yaşında Giriyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenil ve en doQru takvim 
ve !1~yet bilgllerlnden başka herkese gereQI olan genel bilgllerı de 

ıçınde bulundurur. Ay başlangıçlara ve sayılı ulusal günler 
lstanbul rasathanesinden alınmıştır~ 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 
Kanaat Kütüphanesi 



MAN~~~IN 
TRAS BICAGI . , ~ 

B'r tecrübe ' 
kifid r. Her 
ıerdearayınız 

••• 
Bayramlık l(unduraları ı 

/~~, , ~-~~ Yerli Mallar 
Bank 

Pazarların aı 
alınız 

.. .... ., ~ , -· . . ··. !9~-235 Kuruş 
BAYRAM MCJNASJ;:BETiLE 

ÇiFT KOLLU ve ÇiFT YAKALI poplin 
GUMLEKLER yalnız 

~I Beykoz Kunduraları: Sağ1am, güzel, zarif, ucuzdur. 

1
Beykoz Kunduraları: Rahattır; ayaklarınızı vurmaz. 

ı Beykoz Kunduraları: Sıhhidir; içlerjne su geçmez. 

NiRSO 
Mllğızuında eu·unur. 

Galata TUnel clvar1nda Ziilfar :s sokağında LAcivert han 
1 

jinhisarlar U. Müdürlüğünden j 
• •• 

Q31falada Tramvay caddesinde yalnıa 
BE f K lZ KUftDURALARI aatan bir tuba va.rdır 

,,"t","/• ·r,:~~,•,.'",'f'"'fl:'\..-~-':> ti:_,,, ... ~•it"~ r , • ..._ , • ""'tw,·· ft,.6. 
•• ., ~ ..... il> •••• ., •• • ~' • ....., •• f, ' ... J .'t ..... ·~4' ..... ~ ... \'1''1 
,., ,. ~ ~ .. • ... - l, 1 • • ~ ' • ' •. ) • ~. .. ~ • • ' · r JUıııuııııııııllfllıııwUJllllUlilıwııJUIWlfJJııuuıııllHlhlhWUlllWWUUıııulJlll1I """"'""""""""""" ""' IUIJlııııılllllUllJııllıııtllllrnnl1lnJlllllllUlh101Jlllllllll H~n-1111JıııuıılWI ) 

. 26 -. 1.2 - 1934 aününde pazarlığı yo.prlacağı ilin olunan yüz 
hın aded ıki buçuk liralık birinci nevi ciltten mamul Kalki.ite malı ! 
çuvalın pazarlığı 3 - 1 - 1935 perşembe günü saat 15 de CibaJi. 1 BAYRAM İ İN; 
de Levazım ve Mübayaat ıubesinde yapılacaktır. (8765) 

Devren satılık 
dükkAn 

Bakırköy istasyon karşısmda 
Bahar kıraathanesi içindeki te-

. lefon, Sen marten markah bilir· 

lo, ve ıair etyas:ııe devredilecektir. 

lstjyenlerin içindeki müsteci-
rine ~üracaatları. (3664) 

Telefon No. 16101. 

K; ~ ci --( 
g ö 1 g e! 

Bir Pors müfettişinin 
meraklı hatıra 'arı 

Bi,.inci kitab 
Renkli bir kab iç:nde, otuz iki 

aayıfa, bet kuruı 

• 
V AXIT kütüphanesi neşriyatı 

• 
YARIN 

sahşa çıkarılıyor { 
~ ......... ,..,...~ zıwww;srna._.&'"'rıııw~ 

HUBUBAT lJfflAR/ 

SıHHAT 
VE 

KuvvET 

=::::-.::::r .. -::=::::::= Bayramda Yalnız r00··m··00··r·-· .. ··ı··--· 
Hiliiliahmer Gazetesi Çık~~~k·;;; ..... ~ I 
HiJaliah~er Cemiyeti Istar l:~J Bürosundan: !~ / 

lllnlarınızı HtlAllahmer Oazetes!ne vermekle hem ticare~- 1: 
haneniz içia bOyOk bır faide tem o etmie ve nem de Hilaıiah· !~ I 

mere yardım etrniş o~uı11nuı. U 
1 11antar1nız için şu adrese mUracaat ~diniz: H 
1 Yeni Pustanc kıışuında Hil!liahmer Satış Bürosu 1 eldon 226Yi!l fi 
H An ,,.. caJJe:sınde llAncılık f<olkktif Şirket ne .. 2009!' U 
1::::=::anaı•wa;w:=ıu:::::wz::ıııc:::.-:::::::::::::ı::::::::::::n:::::::::::::::::::::::·········· ... ··5; ................. 

Akşam Postası 
~=--·,...~~-

idare Evl ISTANBUL 
ANJ{AilA CADDESi - --ft>fırrı&I '\d,....,.I : IS'I A l\'Ht ' I HAKl'; li 

reı~run Vu..ı : ıslil2 idare : Ul'"'O 

ABONE ŞARTLARI 
1 1 1% ayn• 

l'llrklyeı 120 130 !lflo 12ı)0 ~,.. 

F~nt>bh 160 '441 '440 UllO 

CLAn TARiFESi 
f"'4rt'I llarııurııım 11ıuırı IJ..M 

SPOR POSTASI 
Mem'ekeHm zde t'e ecnebı memleketlerinde bütlin spor •e 

gençlik hareketlerini ve ıporcu gcoç:iğc veritme.sı lazım ge'en 
yeni şekil er bakkındakı vaıı •at1 muntaıamao takıp etmek iste· 

yen ~er münhasıran SPOR POSTA S 1 nı o '.rnma ıdırlar. 

1 
Kt-ıuw llautuı uı ""ruı;ıtıu 

j Sahlbi ve Ne 4'rivat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
tSaMıldıfı yer: ( \'cUifT) Matbaaaı 

1 1 • Her ,rde fhh 5 m ı l a < o cuvunuz 

" s t lık • .,, a ı pıyano 1 

Çaprat. demir kadranlı Alman 
Piyanosu ucu~ satıhkdır. 1 

B~yoğlu Tarlaba!ı caddesi No: j 
109 haneye müracaat Tel: 1 
40774 (5558) 

RADYO NEDiR? 
Radyonun esrarını herkes bu kitabda öğrenebilecektir. 
Radyo zamanımızın en büyük mucizesidir. Bu mucizenin 

anahtarı ise bu kitabdadır. Radyonun eşası bu kitabda ilk 
mdcteb talebesinin bile anlıya bileceği tarzda basit bir ifade İIE 
c..nlatılmaktadır. 

1 
Eser Maarif Vekaleti tarafında:ı da faydalı görülmü~tür 

Her dile çevrilen bu eser, mühendis Nüvid Osman ve Ferid Ha· 
~ib tarafından dilimize de sade bir ifade ile çevrilmiştir . 

Kitab içindeki yüzlerce resim radyonun anlaşılmasını daha 
2.;yade kolayla~tırmaktadır. Fiatı 1 lirlldır. 

KiMYA BAKALORYASI 
Kimya müellifi müderris Bay Naki Tunç üç senelik lise 

ikinci devre kimya derslerini top~ayarak kimyanın en esash ve 
çetin bahislerini sade bir anlatışla bu kitabd~ gö~ter"lektcd~l'. 

Kimya bakalorya kitabını dik1atle mütalea edenlerin im • 
tihanlarda muvaffokiyeti temin etrni~ .olacaldarı füphesizdir. 



~ocuK masaoa
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

No. 135 - Sedad No. 136 - Saim Can N o. 13'1 - Kamran 
Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza giren küçükler den üçünün daha resmini bugün 

koyuyoruz •• 

[ : : sov: ADLARI 1 
Okuyucularımızın soy 
adlarını neşrediyoruz 

Olgen - İstanbul posta daire
si memurlarından Besim, anaaı 
Hatice, kardeti Rasim. 

(x) Bayrakdar - Beyazrtta §e
kerci Halil, karde§İ Asiye, karıaı 
Emine, oğulları Salim, Ali Hay -
dar. 

Ülgenerk - Ağırceza mahke • 
meai ba~katibi Ali Galib. 

Engin - Ağ rce~a mahkemesi 
zabrt katibi Meziyet. 
Uğur-Adliye encümen katibi 

Hasan. 
Sağnak - İstanbul belediyesi 

dbayet me!l'.l!"U Celal. 
(x) Özdemir - Y edikule tram

vay caddesinde 26 No. tütüncü 
Nureddin. 

Sülün - Y ediıkule Hacıevhat 
M. Ali. 

Cileson - Beyazıd kital:çılar 
içi 46 No. çorapçı Yaşar. 

Demirpençe - Y edikule hava· 
gazı fabrikasında ate§çi Rıza. 

Ülke -Y edikule mensucat f ab
rikasmda çözgücü Baki. 

Gönüllii - Eyübte Davud ağa 
mahallesi bekçisi Adi', kansı Şe
fika,kızı Unvan.; oğullan irfan, 
Feyhan. 

Atık - lstanbul tramvay şi,.ke· 
ti makasçı ustası Sadi, anası Gül
lü. 

Uyanrk - f zmit Uyanık savaş 
gemisi telsizcisi Adnan. 

Öney - Kadıköy Kurbağlı de
re caddesi Söğütlü çeşme karşısı 
13 No. Seyfeddin, karısı Mediha, 
kızı Hayrünnisa, oğlu Necdet, 

Selma. 
Onat - Edirnekapı maliye şu-

besi tahsil kısmı baş.memuru Hul
ki. 

Sagun - Edimekapı maliye şu
besi tahsil kısmı veznedarı Sami. 

Ceyhan - Edirnekapı maliye 
tubesinde kifb Yusuf. 

Kural - Edirnekapı ma1iye şu· 
besinde katib Fethi, kardeşi Zeki. 

Güden - Edirnekapı maliye 
tahsil şubesinde tebliğ memuru 
tekeri ya. 

Coker - Edirnekapr maliye tah 
ıil §ubesİnde tahakkuk muavini 

Şevki, kardeşi Cemil. 
(x) Uysal - Edirnekapı mali

ye tahsil şubesi gece bekç~i Ihsan. 
- Sayğın - Şile h ;kimi Muh

lis. 
(x) Özen - Beykoz kaza11 mu

hasebe şefi Mehmed Kazım. 
Alici - Ş:şli likör fabrikcuın

da Ahmed. 

(x) Kıvanç - Taksim nahiyesi 
Dolapdere belediye mevkii üçün
cü komiser Behçet. 

(x) Baykal - Taksim nahiyesi 
Dolapdere belediye mevkiinde 

emur Emin. 
Beken - Taks!m nahiyesi Do

lapdere belediye mevkimde me
mur 1 \ mdi. 

Tarancı -Tramvay ş"rketi Be
tiktaş şubesi müfett=ıi M. Nihad. 
Özyılmaz - Taşkasap tramvay 

caddesinde (162) No. ı:nütekaid 

binbaşı lbrahim Srtkı. 
Güven - Bakırköy Zeytinlik, 

Fazlıpaşa sokak (18) No. müte • 
kaid binba§ı Hasan Adli. 

Dikmen - Unkapanı Atlanıa 

caddesi 3 No. müskirat deposu O. 
Kamil. 

Durganso,. - Beyoğlu Tarla • 
başında Kireçhane sokak 29 No. 
askeri mütekaid Hasan. 

Balat Köprübaşı tütün depo • 
su müstahdemlerinden: Duygu -
Hüsnü. 

Topaç - Latif. 
(x) Kayacan - İbrahim. 
Yörek - Abdullaıh. 
(x) Yavuz - Şevket. 
Çakıltaş - Kemal. 
Fırıldak - Fethi. 
(x) Yalçın - Şevket. 
Olcay - Mesut top kedikli kü

çük zabit mekteb 2 B. L. 166 
No. A. 

Er - Metus top gedikli ki;çük -
zabit mektebi 2. B. L. 121 No. 

Çayatay - Metus top gedikli 
küçük zabit mektebi 2 B. L. 170 
No.M. 

(x) Ertuğrul - Metus top ge • 
dikli küçük zabit mektebi 2. B. L. 
168 No. A. 

Tüzimgüç - Üsküdar posta me 

Yeni neşriyat 

Evrensel ay 
Resimli Ay basımevinin bu· 

güne değin "Resimli Şark., adile 
çıkarmakta olduğu aylık dergi, 
§imdi Evrensel Ay olmuştur. 

Bu derginin 49 uncu aayısı 
çıkmıştır. 

Çah,kan çocuk 
ilk ve orta okulların sev~ ae

ve okuduktan bu yedigünlük 
derginin yılbaşı sayısı 20 yap -
rak ve dört boyalı bir kapakla 
çıkmıştır. 

Q ürbüz Türk ~ocuğu 
Çocuk Esirgeme Kurumu ge-

nel merkezi tarafından her ay 
çıkarılmakta olan Gürbü~ Türk 
Çocuğu mecmuasmm 96 ancı sa· 
yısı değerli yazılarla çıktı. M~ 
muada doktorların anne ve ba
baları alakadar eden kıymetli 
yazıları vardır. Her anne ve ha· 
banın bu mecmuayı okumasını 

tavsiye ederiz. 
Hoı·vut'un yllbaşı nushası 

Holivutun beşinci sene 3 nu· 
maralı nüshası Parisin en büyük 
terzilerinden biri olan Lüsiyen 
Lelongun kadın elbise ve şapka 
modelleri ile girçok artist re
simlerini ve çok zengin bir mün· 
dericatı havi olarak inti~ar et· 
miıtir. 

murlarmdan Hulusi, Kadıköy po
lis memurlarından Arif, Üsküdar 
halk tramvay'arı fen ate!yeai me
murlarından Sami. 

Çakır - Balat Hamamı M".:hid
din maha 11 esi kesme kaya cadde
si 47 No. Sabri, Ay§e, Ihsan, Ha
san. 
Merğen - lstanbul mal:yesi 

matbu evrak anbar memuru M. 
Sal'h, karısı Penbe, kızı Fatma, 
oğlu Ali, kızı Nurünisa. 

Kuleli - Erenköyde Halil oğlu 
Ömer. 

Uzun - Süadiye Bağdat cad
desi 355 No. Osman oğlu Me~med 

Gürsel - İstanbul üniversitesi 
tıb fakültesi sınıf üçte Snb-.,h~ttin. 

Gökseven - 1 one ada gümrük 
idare memuru Talat. 

Kenarlan (~) i§aretli soyadla 
n evvelce • CJ§kalan taralından a 
lınmı~ isimlerdir. Sahiplerinin de· 
ğiştirmeleri laydalı olur. 

"-Dikkat ediniz. Almanya 
Cümhuriyeti sağlam değildir. Al
manyayı idere edenler Fransa ile 
samimi bir surette barı§mak isti
yorlar. Versay müahedesini tat
bik etmek İstiyorlar. Fakat bu 
müahedenin amansız tartlannı 
Alman milletine kabul ettirebil
mek için, Fransa tarafından bu 
§artların icap ettiği kadar hafif
letileceğine inanmalan la7Imdır. 
Eğer bu olmazsa Alman Cümhu
riyeti tlağılacak ve karşınızda 
demir gibi bir disiplin içinde di
kilmiş bir millet bulacaksınız. 

Binlerce Fransıza yapılan bu 
ihtara kulak asan olmadı. Ekse
risi hukukçu olan Fransız nazır
ları, bir füphe ve uyuşmamazlık 
vaziyetinde kaldılar. Ve daha uy 
sal olan Briyan ellerinden bir im 
tiyaz koparmağa muvaffak oldu

ğu zamanlar bile, daima geç kal
mış oluyordu, Çünkü F ransanm 
eski müttefikleri, onu tek başına 
bırakarak, esasen bu imtiyazlan 
vermeğe mahkfun etmiş bulunu
yorlardı. Bu arada, aadece Al
man demokratlarının düşmanla
rının istifade ettikleri ne acemi
likler yapılmadı. Ludendorf ile 
macerasından sonra tamamen 
gözden düşmüş olan Mitleri di
rilten Rur'un işgali ve bilhassa 
Ren'in ayrılması oldu. Bri
yan, Stresenan ile çalıştı~ı müd
detçe, sadece ehemmiyetsiz bir 
tahrikci olarak kalmıştı. Fakat 
Fransanın, kendisi silahlannı bı
rakmadan Almanyanm ~linden 

silahlarını almak istemesi Al
man efkarı umumiyesini ,iddetle 
sarstı. Hitlere 1932 deki muvaf
fakiyeti verip nihayet bugünkü 
vaziyetine getiren "hukuk müsa
vatı,, meselesi oldu. Fakat o za-

man bile Alman ordusunun za
bitleri '1rurşuni gömleklileri,, 
sevmiyorlar. onları İstihkar edi
yorlardı. Ağır sanayiciler. büyük 
arazi sahipleri ve Katolikler Hit
lerden korkuyorlardı. Geçen Ni
sana kadar h

0

erkes, Hitleri, Hin
denhurg'un yerine cümhur reisi 
seçilecek olan Von Papen'in ne
zareti altında bulundurmağa ka
rar vermişlerdi. işte bu esnada 
Mösyö Bart:u'nun me~hur seya
hati bütün Almaplann zihninde 
"Almanyanın çenber altına alın
ması,, korkusunu uyandırdı. He
men her zaman olduğu gibi, ha
rici tehlike kar§ısmda fırkalar 

arasındaki kin untuldu. Alman 
birliğinin muhafızı erkanıharbi

ye, harp zamanında ihtiyat za
bitleri veren orta sınıfın tapındı· 
ğı adamla birle§ erek, bu sınıfın 
samimi muzaberetini temin etmek 
istedi. Gen-;.!al Von Blonberg za 
bitlerinin muvafakatiy)e Hitler 
ile bir misak imzall".dı. Birisi rne
sai arkadaşı Von Şlayher'i, biri
si de en iyi muavini Rön'ü feda 
ettiler. Bu iki adamın kanları ile 
kur§uni ordu ile Alman ordusu
nun barı§ması vesikası imzalan-

H UPO N 
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dı. Ve General Von Blonberg, 
evvelce imparatora olduğu gibi 
ıahsen Hitlere sadakat yemini 
etmelerini ordularına emretti. 

lıte Mösyö Bartu'nun göste
ri§ siyaseti ne netice verdi. Sade
ce Hitleri düıürmek isterken, Al· 
man milletini esaret altına aJ .. 
mak ister gibi göründü, ve Hit• 
lerin düşeceğinden fazla emin o

larak buna istinat ettiği için de, 
onun kuvvetini arttırdı. 

Fransanm karşısında artı1' 
bir memnuniyetsizlik dalgasının 
ortaya çıkardığı bir adam değil, 
bir milli reis, elinde bütün ku
manda aletlerini tutan ıeferbe...
lik halinde milletin onda dokuzu 
nun gönüllü itaatine sahip bir re
isi var. Ağustos 1914 de ikinci 
Giyyon milletine bu kadar emin 
değildi. 

Fransanm dikenli Sar mesele
sini karşılıkb halledeceği adanı 

budur. Bu tehlikeli vazİyf"t için• 
de, 1914 de olduğu gibi Fransa 
lngiltereye istinat edebilir mi? 

lnJfiltere hariciye 
nezareti ve Londra 

dorsası 
Avrupada, lngilterenin müsa

adesi olmadan ne harp ne de 
sulh yapılabilir. 

lngilterenin harici siyaseti, 
Fransanın olduğu gibi, bir takını 
memurlar, diplomatlar v~ asker
ler tarafından idare edil~r. Bun
lar müşterek intihapla, miisaba
halar geçirerek İ§e alınır. birbir
ler ine hk bir nazırın kadroları• 

r • 
m değiştiremiyecegi bir •1silsileı 
meratip,, ile bağlıdırlar. Bunlar, 

büyük planlar kurup idare et· 
mek için lazım disipline, malu• 
mata, salahiyete ve istikrara ıa• 
hiptirler. Bu bir tek Allaha tapı• 
nan hakiki bir ruhani meclistir 
ve bunun Allahı Britanya impa
r::ıtorluğuclur. Ruhani rneclis her 
zaman olduğu gibi ilahi kuvvet 
i1e hirbirine karışır. lngiliı hari· 
ririye nezaretiyle bahriye neza .. 

a• 'b" rCı1 gt l. 

Fakat bu ik~ nezaretin yanın
da "City,. vardır. Londra sadece 
lngilterenin merkezi değildir. 
Londra her türlü ve bütün ipti• 
dai maddlerin nazım p\yasası, 

bütün münakalatm dökümü ve 
bütün ödemelerin takas odası ol· 

k d "C' , . mu§tur. Bu ba ım an ıty,, rc.n 
menfaatleri bizzat İmparatorlu

ğun menfaatlerini ~maktadır. 
Onun için, bankerlerin görüşle
ri, her zaman hariciye ve bahri
ye nezaretleri memurf arının gö
rüş1erine uymaz. lngilterenin ha .. 
rici siyasetinde daima iki görüt 
vardır: Hariciyenin görütil 
ve "City,. nin görüşü. Eğer bu İ• 
ki görü' biribirine uymazıa hari" 
ciyenin göriisil kararsız, lakayt 

bir ~ekil alrr. "Muhtetem tecerrüdr• 

gibi. 

'(Devamı var) 


