
Rusya ile Mogolistan 
muahedesi mi? 

rde 100 ParA Ayvalıkta ışık söndürm 

Tokyo, 30 (A.A.) -Japon as 
keıi mahafili, Sovyet Rusya ile 
dış Moğolisan arasında gizli bir 
askeri muahede imzalanmış oldu
ğunu, haber almışlardır. 
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tecrübeleri 
Ayvalık, 30 (A.A.) -Dün 

ce Ayvalıkta tayyare hücumun 
karşı ışıkları söndünne deneme 
yapılmış ve tam bir sükfmet iç 
risinde muvaffakiyetle neticele 
miştir. 

Lav al iki ata birden biniyormuş 
, 

Yarınki sayımız Habeş orduları Makal
leye yaklaşıyorlar 

Harp şiddetle devam ediyor, ltalyanlarl 
boyuna yardımcı kuvvet sevkediyor 

16 
S. A. Y. 1. F. A. 
Fiyatını 100 paraya indire • 

rek büyük bir fedakarlığa kat
lanan "Kmtun'~ okuyucuların • 
dan gittikçe artan öyle bir rağ-ltalyanlar zehirli gaz kullanıyorlarmış 

Son saf hanın 
inkişafı 

lngilterede dış bakanlığı değişti: · 
{fior) gitti, yerine (Eden) geldi. 
Fransada (Laval) hükumeti çetin bir 
mücadeleden sonra Meb'usJar Mecli
sinden zayıf bir itimat re.>i alabildi. 
Nihayet l\fus.solini kabinesini topladı, 
Hor - Laval formülUniin kabul e -
dilebilecek bir tekJif olmadığını, bu
nunla beraber bugün artık bu tekli • 
ffn de hükmü kalmadığını söyledi. ' 

Bütün bu tezahürattan sonra bir 
müddettenberi dünya sulhu için teh
likeli bir şekil almış olan Habeş me
selesinin yeni safhasını şöylece hü
lft.sa edebiliriz: . 

Jngilteredc Milletler Cemiyeti pak
tını arsıulusal bir sulh kanunu hali
ne getirmek istiyen cereyan kuvnt • 
lenmiştir. Bu cereyana göre Hor -
Ln r Jormuıtt mut ca u.ı. .ınuK.aJ:at. 
bndırmalc mahiyetindedir. 

Jt,ransada J.aval hükümeti ltalyaya 
karşı durumunu değiştirmemiş ol -
makla beraber artık Hor - Laval 
formülü gibi lm~usi uzlaşma teklif
leri yapıl:tm ıyncağı kanaatine varmış
tır. Bundan s onra gerek ltalyaya, ge
rek Habeşistana yapılabilecek uzlaş -
ma teklifleri ancak Cenevrede on üç
ler komitesi kararile olabilecektir. 

Mahalleye yürüyen Habeş orJulC: 
rı kumandanı Ras Mulugeta 

Addis - Ababa, 30 (A.A.) -
Habet imparatoru bugün Millet -
ler cemiyetine bir nota göndere • 
rclc Jtalycımlcr.-r:m'-Şiro,.. emMlfi;. 

den geri çekilirlerken mütemadi 
surette harp kaide ve hukuklarını 
çiğnediklerinden dolayı protesto
da bulunmuftur. ltalyanlar, çeki. 
lirken kiliseleri yakmakta ve sivil 
ahaliye pek fena muamele etmek
tedir. 

(Sonu Sa. ' Sü. 1) 

ltalyanın yaziyeti ise her vakit ol-============== 
cluğu gibi Habeşistanda maksadını 
harp ile eJde etmektir. Hor - Laval 
:teklifi suya düşmüş, fazla olarak bu
günlerde mahalli mahiyette olmakla 
!beraber Habeşler mukabil taarruz 
hareketlerine geç.rniş olduğundan 1 -
talya için bund:ın başka gidecek yol 
da gÖr"Jtmemektedir. 

Böyle bir vaziyette Ingiltere ltal -
yaya karşı zecri tedbirlerin arttırıl
ınasınr, mesela petrol üzerine amb;ır
go konulmasını isterse Fransa ne ya
yacaktır? Bunu da (Laval) in sözle
rinden pek i}i anlıyoruz: Son hMi -

selerden sonra Fransa zahirde lngil. 
tereden ve zecri tedbirlere iştirak e
den öbür devletlerden Cenevrede ay
nlmıyor. Fakaf ltalyaya karşı Yerdi
ği sözü tutmuş olmak i~in de zecri 
tedbirlerin genişletilmesini, hele pet
rol üzerine ambargo konulmasını hiç 
istemiyor. Onun için Habeşi~tan mc -
selesinde Cene\'l'e ,·aziyl'ti bugün ne 
ise yarın da Öyle kalacaktır. Daha 
doğrusu 1''ransada mukan?met ede • 
ceği için ltalyaya kaı\r alrnan zecri 
tedbirler petrol iizerine ft'~mil olun • 
mryacaktrr. ASIM US 

Kl•e karşı 
., 
• 

Alnıanya ile Japonya arasında 
askeri anlaşma yapıhyor 

• 

bet ve teşvik göriiyor ki bunu de 
rin bir şükranla karşılıyor ve 
okuyuculan için daima dalıa 
fedakar, daha faydalı olmaya 
çalışıyor. 

Yeni yıla 16 sayıfalık güzel 
yazılarla başlıyacak olan ga
zetemizin yeni yıl için, hazır • 
ladığr çalışma programı okuyu
cularına hazırladığı faydalar ve 
yenilikler geçen yıllardıakindP.n 
daha geniş, dana caziptir. 

Takvim veriyoruz 
Yarınki sayımızın başlıca. hu 

susiyetlerinden birisi bütün oku 
yucularma hediye edeceği mü -
kemmel bir takvim olacaktır. 
Renkleri resimlerle süslü olan 

bu takvimi yarın gazetemizin 
içinde bulacaksmrz. 

Kırkından 
onra •• 

• 

Yarın başlıyacağmuz yeni rom.anın 
kahramanlarından: Esscyit Hacı 

Danci Bey 

Yarmki sayımızın ba~lıca 
hususiyetlerinden birisini ~ de 
S~~~t Muhtar Alus'un gazete
mız ıçm hazırladığı büyük yer
li roman teşkil edecektir. · 
KIRKINDAN SONRA ... Çok 
tanınan ve çok söylenen ro -
ınancınm en muvaf fakiyetli e
scrlerinckm birisidir. Eski lstan
bulun bütün renklerini, hususi
yetlerini çizen bu biiyük roma
nın okuyucularmırz tarafından 
dan çok beyenileceğini samyo
ru:r.. 

Yarın 
Bu güzel romana başla-

Yultartla: 'Japon orJusunJan bir görünll§, afafula: Alman topçusu mayı unut.mayınız 
•on manevralarJa. (Yazısı 2 inci sayıfada ___ ...., ________ .! 

(YazISI 2 inci sayıfada)' 

Şoförlerin dertleri 
"Halimiz berbattır. 10 kuruşa 

adam taşımahyız,, 

Cemiyet anket yapıyor 

Dertlerini ve İ•teklerini dinlediğimiz ıolörlerJen bir kaçı 

Şoförlerin plaka resminin fazl:ıh
ğından şikayet ettiklerini, üç a) hkl 
resmin kendilerinden peşin olarak is
tenmesi üzerine de vaziyetlerinin bü.s
hiitfüı .bozulduğunu YJlZmrştık Bir jcı. 
srm şoförler, bu vergileri verebilmek 
n ekmek parası çıkarmak için Istan
bulun muhtelif mrntakaları arasında 
on kuruşa müşteri taşıma miL"llade -
s inin verilmesini istemektedirler. 

Bu istek, ~oför1er arasında günün 
meselesi haline gelmiştir. Yer, yer bu 
mevzu etrafında görüşülmektedir. 

Şoförler diyor ki: 
"Senelerdenberi tramvay arabal 

rının kalabalık olmasından, hal 
bir kismının bu kalabalık tramvay 
m &innıiyerek yürümeye nwcbur :k 
nıasından fik(iyet ediliyor. Bund 
başka mektebe giden çocuklar, m 
murlar, işçiler, ticarethane sahip/ 
dakikalarca yağmur altında beklcd 
ten sonra bir kaçı bir araya gelip 
otomobile binecek oluyorlar. 

(Somı Sa. 7 Sü. 3) 

Yeni Patrik kim olacak? 

Ölen Rum Patriğinin 
eli öpülüyor 

Ölü tahnit ediler~ek 
dün makamına 

oturtuldu 

Evvelki sabah ölen Rum patri-ı bititik bir halde bükülmüş dr~· 
ği Fotiyos, dün tahnit edilerek ru- herkes gelip bu eli öpüyortlu. 
pani elbiseleri giydirilmif, baıma Dün şehrimizde buiunan H 

tacı geçirilmiı bir halde mak~t· beı maslahatgüzarı Doktor M .. 
na oturtulmuıtur. kos da - söylendiğine göre -

Patriğin ölüsünü bu vaziyette todoks olan Habeş imparatoru 
dün kadın erkek, genç ihtiyar bir- dan aldığı telgraf üzerine gk 
çok Ortodoks ziyaret etmiş, elini ölen patriği makamında görm · 

öpmüttür. patrikliği muvakkaten temsil 
Partiğin eli altında bir İncil den Sen Sinot meclisine taziyet 

bulunuyordu. Ve bu el, Yunan rini sunmuıtur. 

takdis iıareti şeklinde üç parmağı (Sonu, Sa. "/ Sü. 1) . 
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IKısa Harici Haberler 

arşı ? • 
Almanya ile Japonya arasında askeri anlaşma yapılıyor 

"' Edimbourgda bir otelde çı -
kan yangında üş kişi yan';lnştrr. 

• Tayyareci Pharabod ıle. ~l~ 
in Paris - :Madagaskar sef erı ıçın 1 
Mısır Sudam~dan hareke~ edıecek I 
leri sırada bır kazaya ugramış -
lar ve bu kaza neticesinde ikisi 1 

' de ölmüştür. 

• Sovyet Rusyamn senelik pera.o 
kende ticaret planı müddetten ev .. 
vel tamamile tahakkuk ett'rilm·~ 
tir. Bu ticaret 71,50 milyar nıb -
ledir. thracata tahsis edilen istih
lanmıştır. 

Bu anlaşma doğrudan doğruya Rusyaya karşıdır, fakat .•• 
Asyada Japonyanın kuvvetlenmesi tngihzin jşinc gelmez. Bunun için 

Almanya bu anlaşmanın askeri mahiyetini g'zliyor 

• Yrmiden fazla memleketin 
iştirak ettiği Talebe Kongra51,, 
dün Londrada açılmıştır. t 

• Bernde dün saat 4,37 de ol -
dukça ~iddetli bir zelze1e hisse -
dilmiştir. 

• Strasburgda da evvelki gece 
birincisi !'aat 3 de, ikincisi saat 
3.41 de iki zelzele olmuş, ikinci 
zelzelede, yer altından gelen ses
ler duyulmuctur. 

• Sovyetlcr birliğinde türiz • 
min inkişafı maksadiyle ya -
kında ki karar üzerine, bazı ya • 
hancı gazeteler le göriiken evrakı 
nakdiye çıkarılacağı haberlerinin 
asılsız olduklarım Tas ajansı bil
diriyor. 

•·Bağdat hükumeti İngiliz te~ 
gahlanna 4 torpido ısmarlamış 
ve İngiliz bahriyesincle okumak 
için talebe göndermeğe karar ver 
miştir. 

Moskova, 30 (A.A.) - Lon -
dradan bildirildiğine göre, Lon -
dra siyasal mehafili, Almanya ile 
Japonya arawında karşılıklı bir as
keri yardım r> dı imzası için Ber
linde y pılm ta olan müzakere 
lere büyük ehemmiyet atfey!e
mek ed'r. 

Bu mü kereler hakkında aşa· 
ğıda ·i tafsT't verilmektedir: 

Gizli b'r asl~eri anlaşma ile bir
likte, komünist enternasyonaline 
karş mücadele hakkında açık bir 
mukavele akti fikri Almanya ta • 
rafından ileri sürülmüştür. 

Japonya ile Almanya arasında 
bir ask ri anlaşma yapılması hak
kındaki müzakereleri gizlemek 
kabil olmıy cağı gibi gazetelerde 
çıkan h rl r karşısında bu an -
la m yı ink"r da mümkün cleğil

dir. Bu h b rler lngilterede sinir-

li!ik uyandırmıştır. Çünkü bu an -
laşma ile Japonyanın Uzak Şark
taki vaziyetini tahkim etmek iste
diği görülmektedir. 

Şimdilik lngilterenin hoşnut • 
suzhığunu celbetmek istemiyen 
Alm~nya, lngilterenin göz]er?ni 
başka tarafa çevirebilmek için, bu 
defa mütekabil askeri yardım an
laşmasından gayri mücadele hak
kında bir Jnpon - Alman anlaş • 
rnasz teklif etmiştir. 

Alman zimamdarlarının fikri
ne göre, tamamen korkusuz olan 
böyle bir anlaıma, hoşnutsuzluk 
uyandırmak ıöyle dursun, bilakis 
İngilterenin ve diğer devletlerin 
memnuniyetini mucip olacaktır. 

Ayni zamanda da bu anlatma ln
giltere ve diğer devletler için gizli 
kalacak olan askeri mukavele için 
perde vazifesini görecektir. 

Diğer taraftan, Berlinde Ja. 

ponya adına müzakereleri idare 

etmekte olan Japon askeri ataşe -
si, anti komünist bir anlaşmanın 
perdr gibi kullanılmasına hiçbir 
itirazda bulunmamakta, fakat 

muhtelif memleketlerde dah:ı ev

vel vaziyetin hazırlanması ve bu 
anlaşmanın netri için her hangi 
bir sebeple fikirlerin Sovyetler a
leyhine galeyan edeceği daha mü· 
nasip bir zamanın beklenilmesi 

• Portekizde bir kaç gündenhc·l 
ri hükum süren fırt~nalar deh.şet 1 
1i bir hal almıştır. Bır çok nchır · ı 
ler taşmıştır., 1 

• HaYayi adalarında H"nna ya 1 
nar dağının ağzına, lavların ~ehre ı 
va!:lasmaması iGin 20 bomba 1 
atılmıŞ, fakat lavlar şehrin sude . 
polarmdan üç mil mesafeye gel -
m~tir. İkinci bir bomhardım::m 
daha hazırlanmaktadır. 

• tki eski Alman muhribi ile 
iki eski Frans•z muharibi 4 ikinci 
kanundan 6 ikincikanuna kadar 
lngiliz donanmasının misafiri ola 
caktır. 

• Roınada bakanlar kurulu, 
dün 1936 bütçesi projesini kabul 
etmiştir. Yirmi milyar kadar v~ -
ridat ve masraf gösterilmektedır. 

• Kahirede 14 kf.munuevyelC:en 
beri kapalr olan Üniversite ve 
mektepler dün açılmıştır. 

hususunda ısrar eylemektedir. Bil- .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~------------------.-.. 
hassn Sovyet Rusya ve lngiltereye 1 y b p t ı 
karşı müteveccih bulunan gizli aa- a ancı o s ~-
keri muahedenin, filiyatta, komü- • 

nist enternasyonali aleyhine mü -
cad~le hakkındaki açık anlaşma-

nın bir zeyli olarak tecelli etmesi 

çok muhtemeldir. 

Hayl Hitler 1 f spanyol edebi ya-
. Aln_ıanca ~Heil Hitler) keiime- tından misaller 

sı (Hıtler sag olsun) manasına 

L ı iki ata birden bla•ekte 
deva• ediyor 

gelen bir kelimedir ki, bugün bü- (Rom on Gomez de la Serana) 
t~n Almany.a?a halk arasında 8e isminde meşhur bir !spanyol enı
lamlaşmak ıçın kullanılmaktadır. bi Pariste bulunmaktadır. Bu zat 

Frensrz Baıbakanının son nutkunu beğenmiyen lngiliz qazef elerinden 

Türkçede bizim (merhaba!)':.\· geçen g-ün bugünkü İspanyol ede
hut vakrtlar hayrolsun) dedıg_ı - biyatr hakkında bir konferans 
miz yerde Al~anlar .. O~ayl .Hı~ • vermiş ve bu konferansta tspan • 
ler) derl~r. Vı~ana hukum_etı ~ı_t. yol edebiyatından bazı fıkralar o 
ler rejimıne dü~man o.ldugu 1çın kurnuştur. Bu fıkralar arasından 
A vusturyalılaıın kendı araların · bir kacım bura va nakledivoruz: 
da (Hayl Hitler) tabirini kullan- Yerde kar tabakası o kadar yük 

biri böyle diyor. Bir başka gazeteye göre de : malannı yasak etmiştir. sek idi ki herkes bütün cimW•rıi. 
Pahlıt; Avu.:-t"u·~·"'-ln ıseuçln cı • le yüruyorlardt. • ~' 

Lava • n son 
petrol 

nutku yeni zecri tedbirleri 
ambargosunu öldürmüştür 

~·a.smda nazilik rağbett~dir. ~On~:ı § Ci~erlerimiz bizde sünger 
ıçın son zamanla~da. bıl~a:58a .. ' ı- devrinden kalma bakayadır. 
yanada geneler. bırbır!e~ını g~r - § Bütün Jockeyler kanbur olur· 
düklerinde (Haıle Selasıye) dıye- lar. 

L~, 3'0 (A.A.) - Gazete-1 
,Jer, Bay La~lin Fransanın Millet
ler C :miyeti ve lngilte.re ile iş bir
liği edeceği hal kındaki sözlerini 
iyi bir su'relte karşılamakta iseler 
de nutkun esas itibariyle iç siyasa 
ie plarma göre hazırlanmış ol -
du"unu kaydediyorlar. 

Daily T clegraph diyor ki: 

"Bay Le.valin lngiltereye yar -
dım teahlıütleri:nde bulunduğu 

d rudur. Fakat İngiliz gemileri· 
ne karşı ansızın yapılacak bir hü· 
et m karşısında Fransızların mü -
d ( a tedbirlerine iştirak edip et• 

....:: "'cekleri henüz bi1 dirilmemiı · 

nal gazetesinin bir muharriri 
Fransız - Rus anla,masının ra· 
porunu tanzim etmiş olan Bay 
Henry Torres'e bazı sualler sor
muştur. 

Bay Torres verdiği cevapta 
şöyle demiştir: 

Fransız - Sovyet mukavele
namesi, hemen hemen Fransız -
Leh, Fransız - Çekoslovak mu . 
kavelenamelerinin aynidir ve Av
rupanın şarkında Lokarno mua • 
hedenamesinin tatbiki demektir. 
FRANSIZ - ALMAN YAKIN-

LICI LAZIM 
Berlin, 30 (A.A.) - Gazete· 

lerin ekserisi, Bay Lavalin dün 

günü yaptığı hücum akiasiz kal
mıftır. Lideri bulunduğu Merkez 
Cümuriyetçileri partisi bu hare · 
ketini takbih ettiğinden Renaud 
hem ba,kanlıktan, hem de parti · 
den istifa etmittir. 

TARDIEU DE ÇEKiLDi 
Menton, 30 A.A. - Eski batba

kan Bay Tardieu, Saylavlar kuru
lunun Merkez cümuriyetçi gru -
pundan istifa etmİ§tİr. 

BÜTÇE KABUL EDiLDi 
Paris, 30 ( A.A.) - Say lavlar 

kurulu, 170 reye karşı 400 rey ile 
1936 bütçesini kabul etmiştir. 

MUSSOLINININ KABiNEYE 
BEYANAT/ 

rek birbirlerini. selam~a~ağa baş § Ah. bu ne acıklı hal! Zaval • 
lamışlardır. Haıle Selasıye) Ha. lımn elleri ihtiyarlıyor fakat yü-
beş Necaşisi~~inA ism~ olduğı.m~~n zükleri nsla. ' 
Avusturya hukumetı . bu A t.abırın § Zürafe merakından boynu u-
kullamlmasmr mene ımlrnn bula- b' tt 

1 , d zamıs ır a ır. 
maı;~a.~''.. ırr. .. . ?· § Dikiş yüksüğü kadın a,kına 

ı ıne bır muddettenberı V ıya • t b · .. 1 ·· d ·· 
na gazetelerinin ilan sütünlarm- am ır 0 çu ur. 
da küçük ilanların bir çoğunun ======================== 
nihayetinde (88) rakamının tek - hakkında kanun istihsali iôn bir 
rar ettiği görülerek zabıta'!a tah- cemiyet teşkil etmslerdıir ve bjr 
kikat yapılmış ve neticede bu ilan ınitinğde toplanmışlardır. Muhte
l:ırrn Hitler taraftarları tarafın - lif hatipler bu mitin~de söz ~y • 
dan birbirlerile tanışmak üzere liyerek cemiyetin maksadinı ızah 
verildiği anlaşılmıştır. (Hayl Hit- eylemişlerdir. 
ler) ibaresindeki kelimeler ikişer,.. ... _._ ________ -" 

(H) ile başlamakta ve (H) harfi Y }b şı hedı·yesİ 
ise Alınan alfabesinde sekizinci 1 a · 
harfi teşkil eylemekte bulundu • ---
ğuiıdan bu suretle iki (8) Hitlcr 1936 A!manağı çıktı 
ı:;elfünma muadildir. Roma, 30 (A.A.) - Reuter A-Fransız ıaylavlar kurulundaki Basın kurumunun hazırla· 

Lô.val, uzla ma siyasası .YÜ • beyanatına uzun mütalealar tah· jansının aytarından: Ha/ledilemigen b;.,. hukuk makta olduğu yeni yıl almana-
zünden sallantıya düşürüldüğü sis etmektedir. Alman gazeteleri Bay Mussolini, Paris sulh tek· ve tıp meselesi ğı bugün satışa çıkarılıyor. 
halde, gene iki ata birden bin- Bay Lavalin bilhassa "Fransız - liflerinin İtalyanın asgari ihtiyaç- H tt b .. l f lAk tler Almanak, bütün saylavları · 

kt d k d. . d 1 aya a azı oy e e a e o-
me e evam etme te ır.,, Alman mukarenetifin zaruri ol . larını ve hılhassa hu ut arın ve lur ki bundan kurtulmak için in. mızla bütün gazetecilerimizin 

Daily Herald ise, La valin siya- duğuna dair" olan sözlerini ehem· İtalyan tebeasınm hayatlarının sanın ölümü beklemesinden baş - tam bir resim albümü halinde 
sasını de "iştirme w e niyeti olmadı- miyetle kaydetmektedirler. emniyeti bakımından olan ihtiya- ka çare yoktur. Mesela tedavi ka- dir. Vedat Nedim Tör, Sarlri 
ğını tebarüz ettirmekt dir. Paris, 30 (A.A.) - E!ki Finans cını tatmin etmemekte olduğunu bul etmez ve ayni zamanda izti - Ertem, Server tskit, Güneş - Dil 

T . · Lt:. ı· ku bakanı Renaud'nun Lavala Cuma kabine erkanına bildirmiştir. raba taha~;mül olur~amaz bir .~a.~ teorisı· nedir? Baslıg"ı ile de 
rm~g~et~ ~aınn~ ~----------------------------1 ~lıkbu~mledendı~ Bu ~rlu • 

dal i Fransız - Alınan yakla§ma-

1 1 1 
• 
1 
• ? bir felakete uğnyan bir adam bir Hakkı Tank Us almanağa bi • 

ıı b hs'ne temas ederek diyor ki: ta yan ar çevrJ ıyor m U •. tloktora müracaat edipte "hen öl- rer yazı yazmışlardır. Bütün 
"Filb kıka bir Fransız·- Al _ mek istiyorum. Beni öldüriini.iız mülki teşkilatımızı ve başmdıL 

ve ıztıraptan kurtarınız,, dediği bulunan devlet adamlarım, Tür· 
man Y ki .m "1 kurucu bir sulh /ki kumandanın ordusu 100 kilometrelik bir zaman kendisine cevap verilemez. kiyenin dışarıda ve başka dev 
ar ı l iş b"rl' inin en esaslı h l r..ı k Jl d ., ·· ·· Çünkü bu günkü arsıulusal kanun !etlerin Türkiyede bulunan el• 
•artl rından biri olmakta herde . cep ey e ır.ıa a eye ogru quruyor ların hic biri ölmek isteyen bira-
~ - · · 1 çilik teşkilatlanm, bunların ad-vamdır. Milletler cemiyeti ne de. Adisahaba, 30, (A.A.) - Ha - Roma, 30, (A.A.) - 83 numa damı ıztıraptan kurtarmak ıçın o dl 

d "ld" - reslerini, mümessillerinin a a· re::e ta ~viye cd.lir ve bu cemiyet vas muhabiri bildiriyor: ralı resmi harp tebliği: sa a o urmege cevaz vermez. 
R M 1 t d T t t b · kA n ızlık o"tedenberı· rım, Türkiyede çıkan bütün ga ne d rece nafiz kılınır ise, böyle as u uze anın or usu cenu · . Bir Eritreli kolu, dün embien- Ş e u ım a s 

bu aarpten ı'lerlemekte ve Ra• bı'r takım hukuk ve tıp mütehas- zete ve mecmuaları gösteren sa· b'r i i f ihtimalleri de o derece u .. de Uariö mıntakasına varmıt ve 
K ·1 S kuvveti r' ı' sıslarmı meşgul etmektedir. Ha- hı'felerı·, takvı'mlerı·, faydalı bil-f l assa ı e eyyumun e 1 • gerenlerde Abbi-Addi civarında 

Af d A. '-'b' Add' k d :ı- kikaten tedavi kabul etmez bir 1 l k l b e se gaga an .tt.ıu ı- ıye a ar muvaff akiyetler göstermi§ olan gileri e a mana yı aşının n 

p 

rı ı udur: 
· , ltalyaya 
i z eri ted 

p t ol ambar · 

yu"z kı.lometrelik bir cephe üzerin hastalıkla mallıl dan bir adamı . .. 
k 1 ·ı 'rt'b t t · t · t. B d 1 · deg" erlı ve en ucuz armaganı o· de İtalyan ordusunun cenahına 0 1 e 1 1 a emın e mıt ır. u kendi arzusu ile - öl ürere < IZ· 

hücum eylemektedir. Nbbi-Addi- münasebetle diiJman oldukça mü diraptan ku~rmak ve bu - lacaktır. 
yi aldıkları söylenen Habeş ka _ him zayiat vermiştir. İtalyan za - nu bir kanun ile teyit eylemek la- Fiyatı elli kuruştur. Dağıtma 
hileleri, ltalyanları Makalle ile o- yiatı, ana vatan ordusundan 24 ö •z;ımdır, diyenler vardır. Nasıl ki, yeri: VAK!T mathrası. 
Jan münasebetlerini keıecek bir lu 12 yaralı ve yerli kıtalardan 8 geçenlerde Londrada şahısları ._ ____ _.._..,,_ ____ .. 
vaziyet almışlardır. ölü 2 yaralıdır. maruf bazı kimseler ihtiyari ölüm 



1 İfaretler 1 
Aile . cinayetleri 

Epi zamandır dikkat ediyorum. H k k 
Karı, koca arasında ~ıkan cina - U U 
yetler göze batacak bır hal aldı. talebesi arasında çıkan da va 

Bu cinayetlerden bir kısmı •a· D •• 
nıyorum kocaların ahlak telôkki • un mahkeme kararını verdi. Kongrenin meşru olarak 

bildirildi leri ile kanunların ileri temayül
leri ara•ındaki tezattan doğuyot. 

Eski Oımanlı ceza kanununda 'ln
ca, karısının aahibi sayılırdı. Ve 
onun koccuına kar§ı iıliyeceği b;r 
ııhlô.k hıyaneti koccuı tarafından 

- muayyen §artlar tlahilinde --
ölümle cezalandırılırdı. Karısını 
bir b'Z§ka adamla yakalıyan ko • 
canın ailô.hındaki kan kendisine 
bir cinayet lekeıi bul41tırmazdı . 

Fakat yeni ceza kanunu kadını 
ve erkeği müsavi mahluklar telak-

ki eder. Ve izdivaç müesıeıeıinin 

erkeğe kadının hayatı üıtünde ha. 
kim olmak salahiyetini kabul et · 
mez. Bu hadiıe ancak talak için, 
izdivaç mukavele.inin bozulma11-

na ıebep olur; rJe nihayet bir ta· 
kım cezai hükümlerle karşıltıl''. 
Fakat katli mqru kılmaz. 

Y eni ahlak telakkimiz Je bu 
neviden bir cinayeti aılô. mazur 
görmez. 

Fakat içlerinde eski bir devri-ı 
ahlak formülü canlı. olanlar cina
yetler iılerler ve cezalarını bulur
lar. Bahsetmek istediğim cinay~!· 

ler bunlar değildir. Banlar çok az· 
dır. Kendi mikyalt içinde göze 
çarpan cinayetler, karı koca arcı
ıında geçimsizlikten rJe talak gür,
lüğünden çıkan ruhi hallerden dn
ğuyor ıanıyoram. 

Tal akın güçlüğü, geçim6izliği 
çoğaltıyor ve karı koca arasındaki 
ı.,,aıanlar kinlere. kinler. cinavel -
lere yol açıyor. 

1(. 11-,,. 

Boıanma kolay olmalı mıdır? 
Bur.o derhal cerJap rJermek 

mü§küldür. Bu cevabın müıküI1ü-

ğü JU noktadadır: Bugün talcU~ 

teklifleri ile mahkeme kararları 
araıında artan bir tezat niıbcti 

var mıclır? Meıelii Amerikadalti 
talak ni•betlerine benzer nisbi b:r 
hal bizde de bel§ göstermiş midir? 
Buna ben cevap veremem. 

Eğer talak teklifleri çoğalıyor, 
bunıı mukabil boıanma miktarı 

sabit kalıyorsa bundan çıkacak 
mana karıların, k0calarla uyrıs -
foklarını değil, zaruri bir kanan 
korkusu ile beraber YCl§aaıklarını 
anlatır. 

Bu vaziyet normal inıanlarda 
bile ruh haıtalıkları doğuracak 
bir şekildir. 

Bu iı te k ati kararlar için bize 
rehberlik edecek ıadece ciddi 

•latiıtiklerdir. 
~ :t- ~ 

toplandığı, kayyum tayinine lüzum olmadığı 
Bir çok münakaşalara sebep o 

lan "Hukuk talebe cemiyeti,, me
selesi etrafında açılan dava di.in 
neticelenmiş ve cemiyetten Nu · 
man tarafrndan eski idare heyeti -
nin inhilal ettiği ye cemiyete biı 
kayyum tayini lazım geldiği id ili 
asile açılan dava Sultanahmet be
şinci sulh mahkemesinde karara 
bağla nımştır. 

Mahkemede önce polis ve vila 
yet tarafından gönderilen zabıt 
oktınmuştw·. Bu zabıtta heyet iç· 
timamda uzun münakaşaları: h~t 
ta kavgaları müteakip kongre di
vanı seçimine geçildiği ve bunun 
da bir çok münakaşaları mucip ol 
duğu, reylere, rey sandığı olmndr 
ğr için hile kanştmlmak istendiği 

ve bu hareketin görülerek revle . 
rin zabtedildiği , nihayet kürsUden 
indirilmesinde ısrar edilen eski 
reisin salondan çıkarıldığı, hun 

dan sonra da vilayetten gelen e
mirle kongrenin başka bir g-iine 
talik edildiği yazılmakta idi.·-

Sahicikten değil, 
şöyle yalancıktan! 

Mahkeme kararını dinliyen talebeden bir kısmı 

Bundan sonra eski idare heye· ğmr ve binaenaleyh bir kayyum 
tinin müdafaanamesi okunmuş ve tayinine lüzum olmadığı kararı · 
buna Numan tarafından uzun bir nı bildirmiştir. 
miidafaa ile cevap verilmiştir. Mahkeme salonunu dolduran 

Beş dakika müzakereden son- iki taraf bunun üzerine sükunetlc
ra hakim kongrenin meşru olarak dağılmış, koridorları, geçen mu -
toplandığı ve cemiyetin mallali hakemeyi müteakip dolduran mü 
mn ve idaresinin sahipsiz olmadı- nakaşalar bu sefer duyulmamıştır. 

HAVA 
tecrübelerinde 

\Şeker Bayramında 
bir kıza çelme! 

Emin böyle dövu··ıdu··m Işıkları ma k f 1 N dd' s e emeyen er- ure · ın, sinema önünda 
diyor. Tevkif edildi den 25 lira ceza alınacak olanı anlattı salıverildi 
İzmirli Emin denilen biri. no - TaY..J'are' hücumuna karşı stk • c::o k . b . ' d b" 1,.,., 

UsÇe yakalanarak t.UZcye Yerilmis l an sonct~rme t~cnibelerı etrafın !'.J~ eı ay~an:m a .. ı:. a~m 
ve Sultanahmet birinci sulh ceza da belechye daimı encümeni bir Beşıktaşta bır sınema onunde Ra
hakyerinde dün akşam üzeri tev. karar vermiştir. ~fe .isminde bir kıza çelme attığı 
kif olunmuştur. Belediye zabıtası talimatname. ıddıa olunan Nureddin isminde 

I~i ~abık.ası old~ğunu söylüyen sine e~~enen bu k~rara göre, tay- b.ir genç, poli..çe dün akşam üze _ 
tzmwlı Emın, denızden bir demir yare h\~c~mu tecmbelerine karşı rı g enel sa,•amanlığa getirilmiş, 
parçasr çıkarıp götürürken polis. herkes ılan olunaca~ sa~tte ışık - genel savamanyar Şefik, kend~si
Jer tarafından görüldüğünü ve lan ya tamaı~en s~ndurecek ve ni Sultanahmet birinci sulh ceza 
"~en bunu çalmışsın anlaş•lan,, yahut maskelıyecektır. Maskele - hakyerine O'öndenniştir. 
dıye yakalandığını söylüyor. me dışarıya aydınlık aksetmiye J d ~ f k t• d 1 k 

cek derecede elektriklerin ı~n1 - A ~n arm.a .re a ·a m e o ara 
İzmirli Emin, polisteki ifade - baların rnnkli kum c:J · ·l ' .. '" .. 

1 
- hakim Reşıdın karşısına çıkarılan 

sine itiraz etmiş, avuçlarına ve ta- ~ a .. ,u a ortu - N dd' ı ·ı· k ·· 
b l 

- mesi, veya ko.:vu renkte kun1aşl..,ı·- .ı. ure . m: sorguya çe G ıı· en şoy-
an arına vurulmak suretiyle ela. · "' le d t 

yak atı ldığını ortaya atmış, fakat l~ pençerelerin kapanmasr şek - cn~ış ır: 
m ht 1 d lınde olacaktır. Bu vasağa aykırı - Ben, bu ktza çelme atma -

uayeneye mu aç oma rğmı hareket edenler p~ıra cen.•ısın" <lım. Ayağımla takıldig"'ım dog"'-ıu 
kaydederek, şöyle demiştir: · ,,., .. 
. _ tzi kalmadr dayağın, çünkü <:arptırılacaklardır. Ceza 25 lira- değildir. Kasden bir ~ey yapına • 

cıddi olarak sahicikten dövmedi- dır. dnn. Sadece ı:ahat adım atış yol
hı, ayağımı şöyle ileriye atarken 

ler. Avuçlarıma, tabanlarıma şöy Daire'er b il buçuk krzm ayağına çarptım. Ve bu ha-
le yalancıktan vuru vuruverdiler! 

Hakyeri, zabıt tutan polisleri gün kapalı reketiın kasdi olmadığı halde, ora 
şahit olarak dinliyecekiir. Yıl başı mUnasebetiyle resmi da bulunan bir delikanlı, elinrle -

inkifal eder. 
il - Süratle ayrılabilen çift

ler ruhi hastalıklardan ve ruhi iz
tirapların rJerdiği manasız sinir!t
liklerden kurtulurlar. 

daireler bugün saat bii·den itiba- ki elektrik fenerile yiizüme vur -
ren peı-şcmbe sabahına kadar tn ~ du, bir dişim kırıldı. Üstelik ben. 
til yapacaklardır. den şikayet edildi ve yakalandrm 

Yrlbaşlarında resmi dairelerin işte ! 
tatili memleketimizde ilk defa 0 _ Hükiın Reşit, .ı. ·ureddine sor -
larak bu sene yapıhyor. du: 

:Memurlar maaşlarını ancak - Bu kızla tanışırmısm? 
per~embe günü alacaklardır. - Şöyle, böyle! Yakından ta. 
Ekmek narkı değişmedi nımam . Yalnız rast geldikce ayal: 

Gezi ti 1 er 

Bir yı l önüınü 
• • 
iÇi 

Büyüklerimiz·, ancak kaybet ~ 
tikten sonra değerlecliğ:miz, öte -
denberi aramızda söylenen bir 
gerçe!.t:r. Bi:tün ömrünce sürün -
dürdüklerimiz, ölünce gözümüz -
de büyürler. Onlann başardıkla -
rı §eyleri sayıp dölzeriz. Çevrenin 
vurdum duymadığından sczılda • 
nrr, ağzımıza ge.cni söyler 'z. Fa • 
hat bu çırpınış da süreksizdir. 0-
lüm acısının uyan:lırdığı heyecan 

çabuk söner ve gene eshi halimize 
döneriz. Bu yüzden değil midir 
ki, tarihimize ölmez er;crlcrile gf
renlerin bile mcza1· ta§lan olst•n 

dikilmemigtir. Eğer son yıllarda bu 
borcu benimsiyen bir belediyeyi! 

kavm;masaydık, toronlarımız, Sü • 
leyman Nazil" İn de nerede gömü
lü olduğunu bilmiyccekti. "ômer 
Seyfettin" in mezarını da yıkıl

maktan kurtaran gene bele::!iye ol· 
madı mı?. 

Bu acı bQflangıç, /renk mec -
mualarında okuduğum bir yazı .. 
nın gönülde kalan tortuıudur. 

Son halta içinde Amerikalı • 
lar, "Ulusal mizahçı" adiyle an-

dıkları "Mark Twain" in yüzün~ 
cü yılını kutlulıyorlarmış. Bu fen

lik, yalnız orada ela kalmamıt; <JC 

enğin denizleri aşarak Avrupaya 

ela sıçramış. Bütün gazeteler, bü -
tün mecmualar bu pos bıyıklı, fa. 
hal bakı§lı hikayecinin yüzüyle 

dolu. Saçak gibi geni§ kCZ{]ları
nın altında gözler ne karanlık du
ruyor! ... 

A dam, ilk görüşte bunu ince 
keskin zekasiyle derinin altını 
gören, inaanlan iğreti kılıkların • 
dan sıyırarak gösteren bir mizalr 
çıdan çok, bir facia aktörüne ben
zetebilir. 

Ôyle amma, işte Amerikan Tur 
nındaki gıclıklanuı noktalarını bu-

larak koca bir ulus:ın göz bebeği 
olmuş. Her yerde heykeli, her ki. -
tapta adiyle karşıl41ıyoruz. 

"Missisipi" kıyılarından en 
son ansiklopedilerin ağırbaslı 

yapraklarına atlıyan bir adamın 

değerini ölçmeğe kalkı§acak de -
ğilim . Fakat şurasını da rıöyliye -
yim k i, "Mark Twain" de "Edear 
Po" nun binde biri bile yoll. "Ed
gar Po", dünyanın neresinde ge • 

lirse gelsin, dehasının güneô sön
mez. F ahat "Samuel" in Amcri • 
kan zevkinin dı§ır:da alımlı yanı

nı bulmak güçleşir. Yeni dünya -
nın değerler üstünde ç:ı!~ durma • 
ması, yenilik, tarihsizlih zorcndart 

mıdır, bilmem; fakat pek iyi b:l • 
eliğim gu ki, bizim o-:dan yü!-..ct.k 

kalemlerimiz, bir tek el rakırtrnı 

duymadan göçüp g:trr.i{lerdir. Benirrı bir iıtatiıtige aayanmı
Yan ıadece gördüğüm birkaç ha -
d!•eden alrJığım intiba, bizim fa. 

lak uıullerinin hem kadın, hem er
kek İçin epi mü§kül olduğu m P.r
ke:z.ind ecl ir. 

Bana kalırıa kocalarını öldü • 
ren kadınları, karılarını öldüren 
kocaları itittiğim zaman bunfor 
aklıma geliyor. Bunlar rJakıa bü • 
yük kemiyetler ifade etmezler; 
fakat ıoıyal hayatta bir iıarettir
ler. Bir bozukluğun alômetidirler. 
Bu bakımdan alakadarların ciddi 
bir etüt yapmaları zamanı gelmi1-
tir. 

Belediye nark komisyonu dün üstü sundı:m bundan bahseder, kı. 
öğleden so,nr~ toplanmış, ekmek saca konuşuruz. Sonra ikimiz de 
Ye francala fıyatlarını olduğu O'i- geçip yollarımıza gideriz ! S Q~zJin 
bi bırakmıştır. l:ı - Beraber gezmeğ'e, sinemaya - - - ----------

Eğer kadın veya erkek taralın
cla "k Ah n nı a mutlaka ebedi bir rabı-
ta addedilmez de iki tarafın mır 
valakati ile claha kolay ve cla'1a 
makul bir §ek.ld .. k • k A ol ı e ~ozme ım anı 

urıa bundan edilecek istilacleı 
az değildir. 

k I - Normal ve sağlam aiıel 
uvvetini muhafaz a eder. Karısı

nı ıevmiyen koca, kocaıını ıevmi
yen karı nikah çatı .. altında kal 

may~.mahkum olmaz. Hayat on-
ları ıuratle taıliye ecler. 'ı 

Ailenin normal VtUİf eıi 

Sadri Ertem 

Bayramdan evvel 1zmire giden fclan gittiniz mi hiç? 
vali ve beledıiyc reisi Bay Muhid- - Hayır! 
din tJstiindağ henüz dönmemis . - Aranızdaki tanışıklığın de -
tir. Kardeşine ameliyat yapılm;ş. recesi nedir? Sizin mhallenizde 
tır. Birkaç güne kadar beraber, gel mi oturur? 
leceklerdir. - Hayır, nerede oturduğunu 

Biribirini öldürmeden doello etmek çaresi! 

bilmivoıı.ıın. Aramızdak· ta.m~1k • . . 
Jrğm derecesi, d<:>diğim gibi, ~öy
lece selamlrısmaktan Ye b~ · •aç 
cümle konu~mak•an ibarettir. O 
da rast geldikçe ! 

- Sık sık rastlaşır ımsınız ? 
- Ha vır, pek seyrek olr r<ık ! 
- Peki, komıs~ t ~ııınu-:: ...... r "n 

nelerden bahsei"err·n·z ? 
- Edebiyattan, romanlardan 

fclan ! 
- Siz edipmisiniz ? 
- Havır, fakat .... Ayak üstii 

konmmıak rn.zungelince; b:ıo::ka ne 
den bahc:-edilir ki! • 
Hfıkim Resit, Nw·eddini ~er • 

be~t bıraktı. Şikayetçi ve şahitl ?" 
<"'g rılacak, duruşma bu suretle 
devam edecektir. 
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Efgan Hariciye Nazırı ayın 
4 ünde yurdumuza geliyor 

Ankara, 30 (Telefonla) - Ef· 
gan hariciye nazırı bu ayın dör -
dünde Meydanikebirden Türki -
yeye ayak basacaktır. Nazır, mem 

J"iirk - lsvaç ticaret 
anlaşması 

Ankara, 30 (Telefonla) 
Müddeti biten Türk - İsveç ti • 
caret anlaşması bir ay daha uzatı· 
lacaktır. Bu hususta hazırlanan 
kararname vekiller heyetine veril 
mişi.ir. 

Genel müfeltişbklerde 
Ankara, 30 (Telefonla) - 3 

ün:ü genel müfettiş Tahsin bir 
haftaya kadar teftiş mıntakasına 
dönecektir. \ 

Meclisçe kabul edilen 3 üncü 
ve 4 üncü genel müfettişlikler teş
kilat kanunları ü zerine yapılacak 
tayinler dahiliyece tesbit edilmek
tedir. Bugünlerde tasdike gönde· 
rilecektir. ,,1 

leketimizde bulunduğu müddetçe 
misafirimiz o lacak, Türkiyeclen 
sonra Avrupanın bazı şehirler;ni 
ziyaret edecektir. 

Ankara Çimento 
Fabriknsı 

Ankara, 30 (Telefonla) - An 
karada çimento fabri1<asının yrl -

başından sonra kapanacağı, me · 

murlarımn da lstanbuldaki çimen· 

to fabrikasına nakledileceği haber 

verilmektedir. 

Maliye faavün 
sandığında 

Ankara, 30 (Telefor.la) - Ma 
tiye taavün sandığı umumi heye· 

ti toplanarak yeni idare heyeti se· 

çimini yapmıştır. Reisliğe maliye 

teftiş ve tetkik heyetinden Ri.iştii, 
azalıklara Halim, İbrahim ve Fa· 

iki seçilmiştir. 

Bulgaristanda 

ı 

1 

K Ultür i,leri 

Kadıköy orta ~kulu 
direktorlüğü 

Kültür var direktörü Bav Adil 
Kadıköy Üçüncü orta okul ·airck -
törliiği.ine atanmıştır. 

TIB FAKÜL TESINDE DERS
LER - Tıb fakiiltesinin üçüncü 
sömestr faalivcti dün b:tmistir. 
Dersler bugünden itibaren kesil -
rniştir. Yakında talebenin sınav -
larma başlanacaktır. 

HUKUK FAKÜLTESİ KON -
GRASl - Hukuk fakültesi kon -
grasr hadisesini tetkik eden Uni -
vers;te inzibat meclisi toplantısı -
na dün de dC\'am etmiştir. 

Fnkiilte birliği geri:·e kalan 
kongrayı önümüzdeki perşembe 
günü yapacaktır. 

tNKlLAP DERSi VERiLME -
Dl - Profesör Bay Mahmut E -
sat Bozkurt rahatsız bulunduğu i
çin dün Üniversitede lnkilftp der
si \'eril ınemiştir. 

Balat Türk Kültür ve 
Yardım cemiyetinde 
Dün "Balat Türk kültür ve yar 

dım cemiyeti,, nde hava tehlikesi
ne karşı koyma için bir tören ter· 
tip edilmiştir. Bu törene İstiklal 

marşı ile başlanmış, ondan so;!ra 
Fener halk partisi ba~kanı Dr. Er
tuğrul Hulfısinin, bay J. Dassa'nm 
ve bay Lemi Gülman'm söylevle 

/Şehir tiyatrosunda 1 

çocuk temsilleri 
Fiyat'ar 7,5 ı.. uruşa 

indirildi 
Bu yılki tiyatro mevsimi başın· 

dan itibaren şehir tiyatrosunda 
çocuk temsilleri de verilmeğe 
ba~landığmı ev,•elce yazmıştık. 
Fakat çocuk tiyatrosunun üç ay -
danberi yaptığı temsillerin daha 
fazla çocuğun istifade edebilmesi 
düşünülmüş ve kültür direktörlü
ğünün isteği üzerine temsillerin 
s;ıatlerile girme ücreti değiştiril -
miştir. 

Artık çocuk temsilleri her çar
şamba ve cumartesi günleri öğle
den sonra saat 14 de verileceh.iir. 
Fiyatlar da 15 kuruştan 7,5 ku -
ruşa indirilmiştir. 

Kültür direktörlüğü dün bir ta 
mimle büti.in okullara bu değişme 
leri ,.e arzu edt2n talebenin öğret
menler refakatinde gidebilecek -
lerini bildirmiştir. 

Yılbaşı piyongpsu 
bu akşam çekiliyor 

Polis haberleri 

11ir el siJa h 
Haydarda Müftü 1i mahallesin

de Tok söz sokağında oturan Ab
duıTahmamn karısı Eıninenin evi 
ne bayramlaşmak üzere kocasıniii 
akrabasından Yusuf gitmiş, ka -
dm bunu içeri almamıştır. 

Yusuf buna fena halde kızmı~, 
bir el silah atarak Eminevi kor -
kutmuı;tur. Yusuf yakalanımştır. 

BICAK CEKTl - Koskad:ı 
Hüscylnin birahanesinde çalışan 
Ali ile burada eskic..:m çalışmı, 
olan Mazhar arasında kavga Çlk-
nuş, Mazhar Aliye bu~ak çekmi~, 
Ali de Mazharı yumrukla döv -
mü~tür. 

SARHOS KADIN - Fatihte 
Yeni haya( sokağında oturan Ma,,. 
cide, polis merkezine ~arhoş ola
rak gitmiş, kendisine randevucu
hık isnad edilmesinden doJayr i -
leri geri söz söylerniştir. ':\lacide 
yaka ıanmışt1r. 

YAKALANDILAR - Karagürn 
~adaDcreboyu sokağında oturan 
3 vaşmda !\~ezih isıninreki çocuk 
Bahıiye ca.cfdesinde Vahanın ara
bası altında kalarak yaralanmış • 
tır. 

YKALANDILAR - Karagü'll .. 
rükte oturan terlikci Aziz ile ar -
kada5'r Zeki sarhos ~olarak Edirne. 
kapıda gürültü yaptıklarından ya 
kalanmışlard n·. Habeşler Makal

leye yaklaşıyorlar 
(Ustyanı Birincide) 

E~ki Trakya komite~inin 
ye11i maskesi 

rile devam edilmistir. Sövlevler<len 
~ . 

936 senesi yıl başı piyangosu 
bu gece saat sekizde Tepebaşm -
da asri sinemada çekilecektir. En 
biiyiik ikramiye yarım milyon li
radır. Bundan ba~ka iki yüz bin, 
elli bin, otuz bin, gibi büyük ik -
ramiyeler Yardır. Çekilecek bütün 
numaralar, yarınki ~ayımızda sı
raya konmuş bir halde bulacak -
sınız. 

HIRSIZLIK KASTtLE - Ye.. 
şilköyde Yeşil zeytin sokağınr!!ı 

ltalyanfar, ilk defa olarak 23 
Kanunuevvel tarihinde Takkaze 

• cephesinde zehirli gaz da kullan· 
mışlardır. İmparator, bu gazların 
kullanılmasını da şiddetle protes
to etmiştir. 

Öğrenildiğine göre, İtalyan 
tayyareleri', Habeş kıtalarını 
Phosgene gazını havi bombalar 
atmak suretiyle bombardıman et
mi§lerdir. Fakat, Habeşler, çok a
ğır zayiat vermelerine rağmen 

mevzilerini muhafaza eylemişler
dir. Harekat birkaç gün evvelki 
ayni hızla devam etmektedir. İtal
yanlar, Asmaradan mühim mik -
tarda yardımcı kuvvet getirmek -
tedirler. 

DAGABURUN BOM
BARDIMANI 

'.Addiı - Ababa, 30 (A.A.) -
Dört ltalyan uçağı, bu sabah Da· 
gaburu bombardıman etmiştir. 

Addis - Ababa, 30 (A.A.) -
Daggaburun bu sabah dört ltal -
yan tayyaresi tarafından bombar
dıman edilmesi, sivil ahali arasın· 
dan bir çocuğun ölmesine sebebi-
yet vermiştir. Uçaklar, bu bom -
bardımandan sonra cenuba doğru 
gitmişlerdir. 

Diğer iki istikıaf uçağı, Cibuti 
demiryolu üzerinden uçmuşlardır. 
Harar mıntakasında yağmurla:" 

ba,Iamıştır. Havanın bulutlu ol · 
ması uçakların seferlerini kolay -
laştırmaktadır. 

MAKALLEYE iLERLiYORLAR 

Addis - Ababa, 30 (A.A.) -
ReuterAjansı aytarının öğrendi • 
ğine göre cenuptan gelen Ras Mu
lugetanın ordusu Makalle üzerine 
doğru ilerlemiştir. 

Ras Seyumun kıtatı ile Ras 
Kassanın kıtaatı ise Af gaga'ya 
altmış mil mesafede kain Abdi -
Addi'de ltalyan cephesine karşı 
bir taarruz yapmaktadırlar. 

BiR HABEŞ SUBAYI 
ATIN ADA 

Atina, 30 (A.A.) - İtalyanlar 
~araf ından esir edilmiş olan Ha -
beş ordusu askeri doktorlarından 

19 Mayıs 1934 devriminden 
sonra Bulgaristanda kapatılan bir 
çok cemiyetler arasında, bunların 
en belli batlıcalarından biri olan 
Trakya cemiyeti de vardı. Fakat 
Sofyadan gelen haberler bu cemi
yetin kapanmadıguu, ~cıdect: i:smi

ni değiştirerek "Kültür cemiyeti1
' 

altında çalıştığını bildirmektedir. 
24 tarihli Zora gazetesinin 

yazdığına. göre, cemiyet geçenler
de 1935 senesinin kongresini yap
mış ve toplantıda cemiyetin bir 
senelik işleri konuşulaı·ak "Trak
ya ve Anadolu Bulgarlarının ha -
yatı ve lisanı,, adiyle çıkarılan Al
manak mevzuu bahsedilmiştir. Bu 
neşriyatla, Bulgarların Trakya -
dan maada Anadolu yakasına da 
yayıldıkları ve buralarının Bulgar 
oldukları ( !) anlatılmak isten -
mektedir. 

Kongrede cemiyetin 1936 büt
çesi de tesbit edilmiş ve idare he
yetine eski Trakya komitesinin 
sabık reislerinden lvan P. Orman
ciyef getirilmiştir. 

--------------~~------
Bay Solvatiluva, Yugoslavyaya 
kaçmış ve oradan dün Yunanista
na gelmi,tir. 

İT AY ANLARIN YOLLARI 
Asmara, 30 (A.A.) - Resmi 

istatistiklere göre, Eritre ve Tiğ -
rede askeri hareketleri mümkün 
kılabilmek için yapılmış. olan yol
lar 500 kilometreden faz'adır. 
Şimdi 100 kilometrelik şose ile 
450 kilometrelik patika yolu ya · 
pılmaktadır. 

ITALYA LiBYAYI 
BOŞALTIYOR 

Londra, 30 (A.A.) - Deyli 
Telgraf gazetesinin Port Said ay
larına göre, Bingaziden gelen 1~ 
talyan kıtaatı, Musavvaya gitmek 
üzere Süveyş kanalından geçmiş -
!erdir. 

Bu habere göre Libyadaki İtal
yan kıtaatının bir kısmının çekil
miş olduğu anlaşılmakta ise de 
Deyli Telgraf gazete5i, tur.un nP. 
derecede mühim oldu[!unu kay -
detmemektedir. 

sonra Can Yeladim okulu talebe -
sinden iki küçük, bir diyaloğ yap· 
m1şlar, sonra da cazla ulusal bir 
konser Yerilmiştir. 

Tramvay ve elektrik 
ücretleri 

Tramvav. vaour. elektrik. h:w:ı. 
gazı üçretlerinin tarüeleı:i ikinci 
kanun ayı içinde toplanacak olan 
tarife komisyonları taraf mdan ye 
niden incelenecektir. Kömür fi -
yatları ikinci teşrin başlarında 
indiği için tarif elerd~ ele indfrme 
olacağı muhakkak göı ülmektedir. 
Bununla beraber kcyf.iyct alfıka -
dar daireler tarafından nafra ba
kanlığından sorulmuştur. 

ltalyan Hava Şirketi 
tesisatını satın alıyoruz 

Hükumetle mükavelesi bittiğin
den dolayr İtalyan Acro Ekspres
so ~irketi ya11ndan itibareD; calıR -
mıyacaktır. Haber verildigme gö-

1 
re şirkete ait bulunan hangarlar · 
la telsiz istasyonunun 200,000 li
ra mukabilinde hükUmetçe satm 
alınması kararlaştırrlımştır. Dev -
lct haya yollan idaresi Karade -
niz ve Akdeniz limanlarımıza te
sis edeceği hava hatlarında bn 
hangar ve tesisattan istifadeyi dü 
şiinmektedir. 

Tesisatın hükumete c\~vir mua-

6 numaralı evde oturan Riza poli. 
se başvurmuş1 hırsrzlık maksadi • 
le baHçesine giren Nuriyi yaka • 
lattırımştır. 1 

i~ı.:ınbul Beledİ!ll:1İ 

Sehir1i"yatrosu 

111111111111111 

"' il 
111111111 

Bu akşam saat 

~fi.de_.. .. 
KARAMAZOF 

Yazan: 

Reşat Nuri 

1 İkinci k:inundan itibaren leyli.~• 
]ebeler Boğaziçi, Adalar halkı 1<;ııt 

pazar sabahları saat 11 de talcb~ fi• 
yatile dram matinesi n~rileccl•tir. 

Yakup Kadri Prag 
elç;si oluyor 

me1esinc bugün başlanacaktır. --------------
Fransız f; .. afro~11 

Sivas mebusu Bav Hüsrevin , 
Tokyo büyük elçiliginc tayini ucuz aması 1ç1n 

Şeker 1 emelerin 

yüksek tasdika iktiran etmiştir. Mamul şekerin maliyet fiyatını 

llALI\ OPEUETI 
Bu ak~am 20;:0 <' 
TEf,I.,/ TU Rı\'ıl 

Büyük operet 
Yazan: .Ualımul 

l 'esari. 1\liizik: 
Sc::ai ı·c Sarlctti:ı 

A.<ıaf 

Bu güne kadar maslahatgüzar1ık- tayin etmek ve daha ucuza sata -
la i<lare edilen Pra{j;da da bir or- bilmek için, şekerciler yalnız şe
ta elçilik ihdas edilınistir. Bu or- kerin ucuzlamış olmasr, kafi gör -
ta elçiliğe Tiran orta elçimiz Ya • memektedirler. Şekercilerin bu i
kup Kadrinin tayini kararlaştırıl- tirazım gözönünde bulunduran 
mıştır. şeker şirketi mamfıl şekeri UGUZ - _F_i>_·n_u_a_r_: _:3~_, •• _>0_·60_-',_.,_-•_00_·_1_''_1 c_a_4_oc_ı-_.v_a 

[ 
==--=--- jJ latmak için büyük bir fabrika aç· 

Kısa Hal:' erler _Jj mayr düşünmektedir. Bu mak~a -
dı temin için ele şirket ni..,_;amna

• Bulgar hükumeti memleketi • mesinde tadilat yaprlacağı söy _ 
miz elçilik kadro~una bir müste. lenmektedir. 
şarlık iltıve etmi~tir. 

Naşit - Eri uğr ul Sadi 
ll ıtLIIJf: 

Sclı:adebaşı TUIM ı\' 'J'iyatr(l~·tnda 
Bu g~ce saat 20.:w r•n 

• Satılığa c:ıkanlan Galatasa - Dağıtılan topraklar 
ray polis merke~ine müşteri bu • HiSSEi ŞAYiA. 
hmmaınaktadır. Riı· mü~teıi çrk _ İstanbul civarının imarını ko -

, 1 1 l 1 laylaştrrmak ve btıgün bakımsız Yod\'il 3 perde 
tığı t~l~oin:·~ pazar 1'' a satı a - bir halde bulunan milli emlake a-
caktll'. · 1 b v b h h r Her tarafa tramvay 

"' Dnrü~afaka lale besinin elbi - ıt toprak arr ag ve a çe a ınc Telefon: 22127 
seleri deg':.işmiştir; yeni elbiseler getirmek için :Maslak şosesinin 

d her iki tarafında bulunan arazi ------. --------
koyu lacivert renkte ve üz ola - Ayaz:ı.gv a köylüleriyle Sarıyer kay _ Geçmış K u1 unlar: 
caktır. 

• Tarife komisyonu hafta için- makamlığı memurlarına ve halk- aı 1-:iuıuı uen-cl 19~1 
de toplanarak elektrik Ye gaz fi - tan talip olanlara dağıtılmaya Proodoı;un bildirdiğine yöre .ı-1. 
yatlaıım tesbit edecektir. başlanmıştır. tinadan gelen bütün lıaberler ru. 

* Şoförler cemiyeti otomobil rn. Belediye hududu haricindeki nanistanda dalıili rn=iyctin son dc-
hiplerinc birer tebliğ göndererek ·~m gibi yerler~_n üc sene zarf~nda receyc geldiğini n: bu/ıranı ı·üke
alacaklarr ~oförleri cemiyetten is- ıı_nanm taahhut eô::mlere verılme lcinın !ter halde muhakkak oldu
temelerini bildirmiştir. sı kararlaştırılmıştı. ğunu isbat eylemektedir. Oonaris. 

• Kon~aı:m Cihan b~Y!.er kaz~a- yol vet gisi nasıl ahnacak? bu ı·a=iyct karşısmda meı·kii ikti-
sına tabı Zıvankın koyunde 2<>0 darı artık 11wltafaza cdcmiycccği-
hektarlık bir arazi dahilinde Son senelerde gelirleri azalmış ni rıc milli meselenin aldığı bugün-
kroın ve amvant madenleri bulun bulunan husust idarelerin bu mü~ kü cereyanın idarei hazırayı ta/wi
mustur. • kil vaziyetini önlemek için yol pa- ye etmemekte olduğu dostlarına 

*Veremle mücadele cemiyeti -ı r~sı mükellefiyetine yeni. bir şekil yazmıştır. En muhtemel kabine as· 
nin Eyüp~e yaptırmış olduğu dis- ":erme ıneyzu~bahs . edılı~ıektc. - keri bir kabinedir; bu kabineye de 
panser altı ikincikanunda mera - dır. Bedenı .mukellefıy~t. sıstemın eeneral Dosyensin riyaset etmesi 
simle arrlacaktır. den vaz geçılerek vergının esası - nıulıtemelcllr. Fakat bir Dosuens 

Amer-ika hükumeti bu senelik nın paralı olarak bıbul edilmesi kabinesi teşkiline de bir çok erkanı 
afvon ihtiyacım tamamile meınle- ve ancak vergiyi öae"cmivecck - a~kcriyc itiraz etmektedirler. 
kc'timizclc~ tedarik etmeğ~ karar lcl'in yolda calıştınlması e~asmm L..------------.. 
Yermiştir. konulması düşünülmektedir. 



ıvıeamelı istiyorum 
--•Balem: 4 ••• iazan: Odet Pannefiye •••il 

Bütün Bir günü, hatti bir ge· 
cenin de büyük bir kısmını, eV"' 
lenmek için ilin vermit olan er· 
keklere cevap yazmakla geçir" 
dim. Fakat ne deniniz? Bet altı 
gün böyle uğratıp durduğum hal" 
de bir tek cevap bile almamıf 
tını. Ne talihsiz bqım varmıt ! 
Acentelere kapbrdığım bin üç 
yüç yirmi frangın yanına bu za· 
vallı kırk frangı da ilave etmek 
mi lizım gelecek? •. 

Ditimden tırnağımdan ayırdı· 
ğım sayıaı mahdut paralarımı 
yanhzlıktan kurtulmak için feda 
ettiğim halde, nihayet elim böğ· 
rümde mi kalacak? Ben de, me· 
yusiyetten mi, her nedense çok 
tez canlı olmuıum. Bir de bak· 
bm ki mektuplar sökün etmeğe 
baıladı. Ooh, artık mea'uttum. 
Beni sevenler varmıf. Ne mutlu 
bana! Tabii randevular vermeye 
bqladım. Birisine töyle yazd1111: 

- Gelecek cumartesi pnü 
Viktor Hügo meydanında bulu· 
nacaimı. Üzerimdeki ma'Vİ tay· 
yörden beni tanıyabilirıiDİZ· 

Ötekisine de böyle ce\'SP ver" 
dim: 

- Pazar günü Mayo iıtaayo· 
nuna geliniz. Basma bir elbise gi· 
yinmit olacağım. 

Birinci aık rand.wm Scoııo 
ile oldu. Bir aazioonun traıaam· 
da bulutacaktık. Burası yalnız 
gelmit bir çok baylarla dolu idi. 
Bunlann ancak bazıaı genç idi. 
Bir tanesinin üzerinde ıun'i ipek 
ten çizgili bir gömlek vardı. Kra· 
vatı da gri ve mavi çizgili idi. Be· 
ni görünce ayağa kalktı. Demek ki 
se-gilim bu çizıiU baydı. Seslen· 

~'lif:' l" 
- Buraya, buraya geliniz ..• 
Oturduk. Konutmaya bqlad:: 
- Söyle bakalım, güzelim .. 

Garson; buraya gel! .. 
lsmarlıyacağını ısmarladı. Son· 

ra aramızda uzun süren bir sü· 
kôt oldu. Canım sıkılmıtb. Etra· 
fa bakıyordum. Öteden birdüzi· 
ye otomobiller geçiyor. Arada 
bazıları duruyor, içinden bir ıık 
bay çıkarak sigaracıdan bir pa · 
ket alıyor, tekrar otomobiline bi· 
nip gidiyordu. Bunlar ne de cana 
yakın insanlardı. Fakat gel, gele· 
lim ben bunların hiç birini tanı" 
mıyordum. Ah, biraz tanııaaY 
dım, hiç olmazsa bir tanesile 
evlenmenin bir yolunu bulacak· 
tım. Çizgili adam düıünüyordu. 
Şüphesiz ıon karan vermek li" 
zım olacağını anlamıttı. Nihayet 
dudakları oynadı : 

Çizgili adam iki parmağile gri 
tapkaıını kırmızı ve kuvvetli en· 
sesine doğru iterek cevap verdi: 

- Bakın ıöyliyeyim ... Ben .. Eh 
biraz sportmenim. 

Ooh, çok tükür! Hiç olmazsa 
bir konutma mevzuu çıkmıttı. 

- Han~i sporu yapıyorsunuz? 
- Şey.. yani .. hususi bir inti-

sabım yok. Amma, yani iıte 
fÖylece ıprotmen... Meseli: vak
tiyle laveç usulünde jimnastik ya
pıyordum ... Ha, ıunu da söyliye -
yim: Yani yüzmesini de biliyor -
dum. Meseli ... Hem, tey ... Bisik
letle de gezerdim ... Nesıl siz bun· 
ları ıever misiniz? 

O, bunları söylerken, stadyom· 
da yabancı takımlara kartı Fr:;n-

1ızlan teıvik etmek için var kuv
vetiyle bağıranlar ve bütün işi 
bundan ibaret olanlar arasında bu 
"Sportmen" i de görür gibi olu 
yordum. Sualine kartı cevap veı·

mek mecburiyetini hissedince d~

dim ki: 
- Sporu ıevmem değil, yaln:z 

yüzme öğrenmek için çabıtıiım 
zamanlarda bunu hiç öğrenemi • 
yeceğimi, ıuyun vücudüme pek 
fena tesir yapbğını söylediler de ... 

O, omuzlarını kaldırdı, güle . 
rek: 

- Adaaam, bunlar hep uydur• 
ma teyler. 

Diyor ve tırnaklariyle ensemi 
kaztyordu. Sonra devam etti: 

- Gene görüıeceğiz, değil mi? 
Ha, bak ben açık konuıurum. AJ
tın gibi apaçık. Bana "Yağlı ka • 
f ah,, derler. Benimle birleımek İı· 
ter misiniz? Birleıiriz. Oldu gitti. 
Sanki ne? Vilayette akraban nu 
var? Bırak onları bir tarafa. Ben 
doğramacıyım. Şimdi buhran var 
amma, o kadar da değil. Sonda , 
yalnızlıktan bıkbm. Sanki ne? 
Dinle beni, vilayetteki akrabar: ı 
bqından atamaz mısın? Mesela : 
Bu aktamı sende geçiririz. Böyle 
daha iyi anlatabiliriz. Ha, konı:-

"I . . S k" 1 turuz, eg enırız. an ı ne .... 
Ben bugüne kadar üzerine toz 

kondurulmamıt olan namusum • 
dan, bana daima hürmet eden keı· 
pıcıdan bahsettim. Bunlara da ce
vap verdi: 

- Ben geniı mezhepli bir ad~
mım. Sanki ne? Bir dostunuz ola-
cakmıf, varsın oltun, hiç aldır -
mam. 

Bu söze itiraz ettim. Anlam:ı· 
mıt gibi yüzüme baktı: 

- Peki, amma timdiye kadür 
naııl tahammül ettiniz? Ha? 

Artık bu adamın istediğim 
"tip" olmadığını anlamııtım. Za • 
ten ilk görütte de bunu hi11etmi~-

~ı<ONOMi 
Ziraat işçilerinin 

vaziyetleri 
İt kanunu layihası, Kamutay. 

da bir encümen tarafından tetkik 
edilmektedir. Fakat bu kanun 
yalnız endüstri itçilerinin vaziye-
tini tanzim etmektediı·. Ekonomi 
Bakanlığı it bürosu, ziraat itçile
rinin de vaziyeti hakkında tetkik-
ler yapmaktadır. lı bürosundaki 
Alman Bay O.kur Wigert Ziraat 
İtçilerinin keıif bulunduğu Ada -
naya gitmit ve orada tetkikler 
yapmıttır. Evvelce de itaret etti • 
ğimiz gibi Adanada yalnız pamuk 
tarlalarında 50 binden fazla İtçi 

çalıtmaktadır. Bunların it alma 
ve çalıtma usulleri pek İptidaidir. 

Ötedenberi halk taamüllere bağ . 
lıdır. Meseli: Adanada pamuk 
tarlalarında çalıtmak istiyen bir 
köylü, doğrudan doğruya it bula
maz. Burada it verenle, it alan a -
rasında mutavaaaıt bir rol yapan 
elçibatılar vardır. Elçibaıılar a . 
meleye it bulurken, arada bir ko
misyon alır ve ameleye ağır faiz· 
le ödünç para verir. Bu münase . 
betlerin tesiriyle tarlada on bir 
saat kazma vuran bir ziraat itçis: 
eline geçirdiği parayı çok defa 

faizcilere kaptırır. Gene köyüne 
eli bot olarak döner. 

925 senesinde Adanada topla
nan pamukçuluk kongresinde a .. 
melenin bu vaziyeti hakkında çok 
münakatalar olmuıtur. Hatta Sıh
hiye müdürü yazdığı bir raporda, 
ziraat amelesi araıında trahom 
hastalığının arttığını, ameleye 
mahıus evler ve hususi hastaha -
ne yapılmasını ileriye sürmüttü. 

Milletler cemiyeti it bürosunda 
çalııan ve bu sahada beynelmilel 
töhret alan Oskar Wigert'in Ada
nada yaptığı tetkiklerden iyi neti
celer alınacağını ümit ediyoruz. 

Öğrendiğimize göre, ilk yapı
lan tetkiklerden Adana ziraat a
melesi için it büroları açılacağı 

anlatılmaktadır. Bu bürolar it ve
renle alan arasında mutavassıt rol 
oyniyan elçibatıları ortadan kal _ 
dıracaktır. 

Elçibatılık İptidai bir istismal'· 
cılıktan batka bir tey değildir. 

Batka memleketlerde olduğu 
gibi, bundan sonra it arayanlar, 
itçi çalııtırmak istiyenler bu bü-
rolara müracaat edeceklerdir. Bü
roların vilayet hususi idarelerine 
ve yahut zirat dairelerine bağlan
mak suretiyle idare edileceği söy
lenmektedir. 

•• ur k D i 1 • 1 T 
ile in do 

diller 
- öropeen ve semitik 
arasında mukayese 

LUNE 
1. 

111 

Dictionnaire etynologique de 
la langue Française [1 J ac·lı kit:: :>-1 
ta "Lune., kelimesi hakkında cu 
izah vardır: 

" Lat" l A •.. ın: ,una : conserve par· 
tc;>ut: italien, espagnol " Luna", an
cıen provenç.al 1una, sauf le picarc! 
qui dit belle .... 

Latince "luna" "proprement 1~ 
Iuınineusc" demektir. Kleınen ·n 
yine Hı.tince "luc,, ~5zü ile bağlılığı 
vardır. ''Luc, : "etre lum ·neux. 
eclaiı-e,, demektir ki bu esastan. 
"lux,, : "lumiere et specialement 
lumiere du jour" demektir. Keli
menin ayrıca latince lumen, . inis,. 
~özü ile de aJakasr vardın·. Bunun 
da manası, "lumiere,, demektir. 
Fransızca "illuminer. kelimesi la. 
tincı: , ''eciairer,, dem~ktir [2J. 

Sümercede "lune,, kelimesi ic·in 
gösterilen işaretler mevanmda. 
"şil, sil, zil,, ve " ah uğ,, vardır. [31 
Bunlarda, kelimenin, güneşle ala
kadar olduğu görülür. Sadece "il,, 
sözü de bu dilde güneş manasına 
gösterilmektedir. 

"Lune" kelimesinin aslı olan la 
tince "h1na,, yı, Güneş - Dil teori
sine göre analiz edelim. Kelimenin 
etimolojik şekli şudur : 

(1) (2) (3) (4) (5) 
uğ ·+ ul -ı- uğ + un + ağ 

(1) Uğ: Köktür. Burada güne
şin parlaklığı anlamınadır. 

(2) UI: ( .+l), afikst ir. Kökün 
manasını "umumilik, şümul,. an . 
laın iyle srfatland:ırır. 

(3) Uğ : Bu unsur, ki latince 
şel(ıinde "u,, nun üzerindeki uzat
ma işa~etivle P'~ -terilmiştir, bura
da ektır. Kendinden evelki sözün 
manasını tamamlar, tavin eder ve 
isimlendirir. · 
(Uğ + ul + uğ = uğuluğ) : 
kelime, basta ana kök "ul da-
k

. ,, 
ı vuavYel ile kavnasarak ve son

daki "ğ·,, muet telaffuzdan düşe
rek "ulu,, ve " lu,, olabilir. Mamıı~ı 
"umumi parlaklık ., demektir. 

(4) Un: Bir obje veva süjenin 
muhitini, en yakın sahasını ve o
rada bir mevcudiyeti işaret edel'. 
Burada o obje: 

(5) Afi : dır. Bunun muhitinde 
tecelli eden varlıkta"ulu,, sözünün 
ifade ettiği parlaklıktır. O halde 
latince "luna", fransızca lune,, : 
~tr:ı.fı güneşin umumi parlaklığı 
ıle aydınlanan objenin adıdır. 

Kelime, kök ve ekleri ve kurulu 
şu itibarile, tamamiyle türkçedir. 

AY 
Bugünkü Türkçede " luna,, kar

şılığı olmak üzere kullanılan ''ay,, 
sözUnün de kökü, "luna,, sözün • 
deki kökün vokal değişimi ile ay
nıdır : (ağ + ay) mürekkebinde, 
"ağ,, güneşin parlaklığı demektir: 
"ay,, günün parlaklr3ını temsi] 

eden objedir. "Lunağ,, ~özünde 
obje "ağ,, ile gösterilmiştir ki, 
Türkçede "ağ = ay,, dır. Ağay, 
ana kökle objeyi ifade eC::cn un -
sur kaynaşarak "ay,, olmu.c:utr, ki 
kısalığı ve ahengi itibariyle "Ilı -
na,, dan daha şık bir kelimedir. 

Ağıl 
"Luna,, kelimesinin orijinalin • 

deki "ul,, sözünün. "ağıl,, ( ~) c-ek
li de kullanılır. "Güneşin ve ayın 
etrafındaki ziva" demektir. Yani 
"hale (aureol~), parlak daire" de
mektir. Sanemlerin başları etra -
fmüa tasvir olunan ziya dairesine 
ele denir. Tiirkler ayın etrafmda
ki haleye "ay ağdı,, (~-lı') ve güne
şin etrafındaki haleye "gün ağılı,, 
( •••) derler. 

Ildır • Ildız 
" Luna,, kelimes:nin orijininde 

ana kök yerine kaim olan "ul,, ra
dikal kökünnü Türkcede aynı an
lamda olmak üzere " ul,, şekli de 
kullanılır. Mesela : 

I. - Ildır = lem'a. 
11. - lldırmak = lemean et 

mek. 
HI. - lldırar = şeffaf. 
IV. - Ildırım = berk (keli

menin yıldırım şekli 
de vardtı:r.) 

V. - lldırmak = iltima et • 
mek, şulelenmek. 

Vl. - Ildız = kevkcb (keli
menin yıldız şekli de 
vardır. 

Not. - : "Ildınm" ın ve "ıldız,,. 
ın ikinci şekilleri olan yıldırım ve 
yıldız kelimelerinc!e, ana kökün 
konsonu yerini muhafaza etmiş 
bulunuyor. Yukarda demiıstik ki 
Sümercede " lune,, ve "aoleil,, ile 
alakalı olmak üzere "şil, sil, zil, 
sözleri vardır. Türkçede "t, ı, z,, 
konsonları, eski Türkçede "y,, ve 
onun kategorisi idi. O halde gö • 
rülüyor ki Sümercede ele ana kö -
kün konsonu "t, s, z,, şeklinde 
mahfuz kalmış bulunuyor. Bu 
nokta, ana Türk dilinin, Sümer 
Türk dilinden daha eski olduğu 
nu g(•steren bir işarettir. 

(1) Oskar Bloch ,.e W. von Wart
burg tarafın dan yazılmıştır. 

(2) Dk tionaire de la Langue La
tine, par A. Ernout et A. Meillet. 

(:l) llilaire de Barenton : " l'origine 
des langue ". 

( ) f'ami-ül-fürs; Pa,·et de Couıl
teille: Anadolu lehçeleri. 

( ) l\fusarrihat-ül-E ma: Biirha• 
nı Katı Tercümesi; Türk Dili; Büyük 
Türk Liıgati ''O~manlı lehce~i". 

( • ) U luğ Bey Zi)Ci. 
1. Anadolu lehçeleri. 

- Demek ki ... ha, sl;yleyin ba· 
kalım, demek ki evlenmek iıti 

YOrl1lJlUZ? 
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Abone olduğum mecmuada b:r yordu. Meyüs bir halde çıktım. 
kaç defa okuduğum fU ilin vat'· Ötede gazetecinin kulübesi arka
dı: sından küçük yap:lı bir adam çıkı-

il. Kı"'ası Rabguzi; Kelilc 'e Di1114 
ne tercümesi : Kara);m metinlerh 
Müntehe - l • lrcp - fi . Lugati • TUr 
ki - ' 'el • Acemi - Hl - Arap; Tt!hfe • 
üz. Zekiye: Kamus Tercümesi; Raclı. 
lof 1. "Çağatay lehçesi"; Mirkatı Kes. 
t eli; Büı hanı Katı Tercümesi; An.,. 
dolu lehçel«.>ri. 

Hafifçe gülerek cevap ver· 
dim: 

- Ya siz? 
Gene •ükut baıladı. Bir kıla · 

vuz vasıtaıile evlenmek pek ho· 
fa gider bir ıeY değilse de, böyle 
tanımadığım bir adam ile, bir 
kahvenin kötesinde bat bata ev· 
lenme kararını vermek hiç te b: 
bul edilecek feylerden değildi. 
Ne olduğunu, tabiatini, ahlakını, 
temayüllerini bilnıediğim bir ya· 
hancı ile ölünceye kadar hayat 
arkadqlığı etmek kadar akılsız· 
ca bir hareket tasavvur edilemez· 
di. Fakat ne yapayım? Bundan 
bqka bir çare bulamadım. Müs· 
takbel kocamın dilsizliği devam 
ediyordu. Söze vesile olıun diye 
dedlln ki: 

- Dana etmesini 
nis? 

sever misi· 

"SelJİfmelr, anla§mak demek - yordu. Sarıfın, mavi gözlü bir a • 
tir: Çirkin, hırçın, bir lılav zeace damdı. Aradığım lsliv bu oldu • 
anyor. Yaa otuz, vah,ice muhte - ğunu anladım. Tanıttık. Gazete _ 
riı, a,ık ıözlü.,, deki ilan dütünerek onu bastan 

Bunu okurken gözüm önünde, aıağı süzüyordum. Nihayet ;or • 
kaf aaını merhametsizce kazımıt, dum: 
kemikli uzun elli bir adam canla- - Niçin gazeteye böyle bir 
nıyor. Hem korkumdan, hem ilin verdiniz? 
memnuniyetimden titriyordum. - Çünkü ben o ilanın anlattı· 
Kendisine yazdım, cevap aldım. ğı gibiyim. 
Trokadero meydanında Kleber Ben gülmeğe baıladım. lnan
kahvesinde randevu verdik. biraz madığımı anlayınca kuvvetini gös
geç gittim. Kahvenin tarasaımda termek istedi. Elimi yakaladı, var 
kremalı kahveye ı~aamıt burju • kuvvetiyle 11ktı. Tırnaklarım eti • 
valardan bqka kimse yoktu. içer- ne babyor fakat o aldırmıyordu. 
de hararetli bir müııakapya tutul- Evet sert ve sevimli bir adamdı. 
mut iki Sikliıt bulunuyordu. Ü • Ailesi Rusyada imit, ara sıra mek
mitaizlikfen canım sıkıldı. Bacak- tup gönderirmif . Bir tayyare f ab
larım bükülüyor, yürümek istemi- rikaıında çalıtıyormuf. 

- Ne tuhaf, diyordu, ili.nlart· 
ma kimse cevap vermediği halde 
nasıl oldu da siz yazdınız? 

O kadar nazik, o kadar cana 
yakın görünüyordu ki, ilanında 

yaptığı yalancılığı dünyada affet· 
miyecektim. Batka ilanıma da ce
vap almıttım. Amma hangisine 
bilir miyim ... Cevaplar, randevu -
lar biribirini takip ed;yor, fakat 
ha!a müsbet bir netice çıkmıyor -
du. Ben mutlaka evlenmek istedi
ğim halde günler ve haftalar, ay· 
lar geçiyordu. 

Bunları birer birer yazıp uzat
mak istemiyorum bile. Yalnız ıu
nu söyliyeyim ki kılavuzlar, kü • 
çük ilanlarla ısmarlama evlenmek 
istiyenler daima bu akıbete c!ü,e
ceklerdir. 

SON 

111. Babus. 
I Y. l\uran tercümesi (Bursa). 
Y. Kirkatı Kesteli; Anadolu leh(&e 

l eı·i. 

\"I. Kuran tercümesi (Bursa). 

1---------------------------·~ Nüfus sayımının 
n~t celeri a lın dı 

1935 genel nüfus sayımının u
m uıni neticeler:ni göste1111ek üze,. 
re istatistik dfrektörlüğü tarafın
dan hazırlanmakta olan hüroşü • 
rün basılmasına ha~Ianmıf:;t r. 
şiir on güne kadar bitecektir. 

Şimdiye kadar yapılan tasnif . 
lerde elde edıilen neticelere göra. 
927 ile 935 arasında mem!eketi • 
mizde erkeklerin artıs nisbeti yiiz: 
de 21,5 kad'ınlann yi.izde 16 ı dir. 
Yine ayni müddet 'icinde Avru 
Türkivesinin nüfusu- 225 436 • . ' yanı 21, 7 derecesinde artmıştır. 
~sya Türkiyesinin nüfusu C!f 

sekız senede 2,326,961 yani~ 
18,4 dereceı:;indle artmıştır. 
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Otomobil iki ·tarafı çınarlarla 
sü l nmiş yolun üzerinden .t1:tyıp 

· ·. ordu. Arabayı kullan arı Sü
ze l adında bir genç krzdı. N ~d ile 
Fred arabanın içinde yan gelmiş, 
keJ if çatıyor, kardeşlerini çekiş -
tiriyorlardı. 

- Ne dersin, bir viraj gelince i· 
dare edebilecek mi? 

- Ben bir belediye memuru ol 
sa. drm, elinden, ruhsatiyesini a -
lrrdım. 

Sonra sözün mevzuunu 'değiş -
tirdiler. Girecekleri yerde kendi· 
!erine gösteıilecek ikramı kctmş . 
maya ba ladılar. Artık acıknu~lar 
dı da. Hele bir varabilseler. Taze 
yumurta, tereyağı, süt, eski ş;:mp. 

neler neler bulmıyacaklaraı. On -
lar bu hayaller içinde ken<!ilerini 
kaybetmi"'ken otomobil birôenbi
re durdu. Sordular: 

- N'e var, ne oldu? 
- ~Iutlak lastik patlamtştrr. 
Fak t Süzel bunlara cevap ver 

· rek parmağile Herisin1 gös. 
eı ·yor: 

- Oraya, oraya oaKınrz .. 
DiJ ordu. Omın gösterdiği ) er

de, ık otlar arasmda sırt üstii 
J atmr.-:; bir serseri uyuyor'dn. Ço -
cuklar dikkatle bakınca tnnıdı • 
Iar. 

- Av, Tirelir babadır! 
- B iki zavallıyı bir oteııniJbil 

ezmi ti·! 
- Ben bir şey düşünüy011ım. ! 
- Dur bakalm1 Süzel bir şey 

dü~ünüyonnuş. 
- l\Iuhakkak bir aptalhl~ ~·a . 

pac k. 
Genç kız düşünceli bir ta\~la 

dedi ki: 

- Dün oyunda epey kazanmış· 
tım. Du zavallı adamın cebine 
hir yüz franklık sıkıştırabi1itı:em 
fena olmıyacak uyandrğr zaman 
ne kadar hayret edecektir. 

- Bir şaka için yiiz frank fe -
da et nek, olur şey değil l 

Otomobilden indiler. Tir~lir ba 
n yanma geldiler. Süzel elin· 

r k" yüz franklık kağıdı yava~ça 
cebine indirdi. AlJahın kırmda 
l endileı "ni kimse görmemiş''· Bu 
h. •nlc i~i yaptıktan sonra h:-nıen 

lle atladılar. Şimdi ihtiya · 
ı m yapacağı işi tahmine başladı · 
far. 

- • fovhaneye gidip içe biMiği 
}\adar içecek. 

nk camın, hiç olmazsa eğ
len c k. 

- O da değil, parayı dPğruca 
emni~et s ndığma götürecel ...... 

Otomobil ilerliyordu. Y o1da 
beyaz a~lar iizerine binmi~ haki 
renkte elbiseli jandamıalarI gör
düler. Bu ·and"ınml·ınn d:. h!ç işi 
yok. I'"m l 'lir haP i znvnll:nın 

laya ({idiyorlar. Diye 

Ti lir ı- a hsnın 
lm · le"ci. Yol 

kenarında uyuyan, üstü başı yır 
tık, saçı sakalı biribirine karışmış 
olan bu serseriyi görünce sarsma· 
ya başladılar. 

- Çıkar bakalım nüfusunıı ! 
Diye bağırıyorlardı. Herif bi

raz gözünii açtı: 
-Yok! · /J 
De'dikten sonra tekrar uykusu· 

na daldı. Bu sefer daha çok sars
tılar. Koliannaan tutup oturttular. 

- Babalı}{, nüfusunu göster. 
Dediler. Gösterecek bir şeyi 

yoktu ki. Ceplerini aramaya ko -
yuldular. Birisi öfke ile bağn·dr: 

- Yaaa .. Yüz franklık bir ka · 
ğıt öyle mi? Tamam. tş anlaşıl -
dr. Kim bilir bu parayı nereden 
çalmış. 

ihtiyarın gözleri açılar. Uyku
sundan tamamile uyanmış bu kötü 
sözleri duymuştu. Bütüıi K1ıvvefr 
le isyan etti: ·" 

- Ben zannettiğiniz aôamlar
dan "değilim. Bütün buralar·daki -
ler beni tanırlar. Bugüne kadar 
kimsenin on parasını almamışım · 

lSTANBUL-18: Hafif musiki ve 
dans musikisi, 19 haberler. 19.15 Ma
ritza operasından parçalar -re türk!;e 
sözlü plaklar, 20 tayyare piy:ın~osu 
yıl başı keşidesinin çekildiği ~·erden 

nakli. 20,30 stüdyo caz tango 'e orkes 
tra grupları. 21,3:1 son haberler, saat 
22 den sonra Anadolu ajansının ga -
zetelere mahsus havadis servi:;! "eri
lecektir, " 

• BORSA • 
~30-12-935 

lil2alannda ytldıı. ı,areW olanlar. u~ . 
rinde muamele gört>nll'rdlr. Uaknmlıır "8. 

12 kap.tınrt lllltrş rtyrıUnnda. 

"ukut 
ı • Londra ti16. - * Viyana ~4 -
* NeYyork i21'. - tt Mıdrld 17 -
• Paıis 167. 00 • nerltn :12, -
• Mllaııo 170, - • Varson ~4. -
* Brülıse 8,ll. - • Rudapeşte 

~~. = 1 
* Atloa i4, - • Bükre$ 
• Cenevre 818 ·- • Belgrad ~4. -
~ sorya !4, - > Yotohamu :14. -

* Amsttrdan s;•, - •Altın 94S. -

* Praı 96, - * Mecidiye 53, -
• Stokholm 3ı, -· * Bınlı:noı !3S -

Çekl~r 
1 

• Londra 618.~0 • Sto'lhlm 3.13~0 

• r\e•yort 0.7970 ~ Vlyar. 4.!?ISB 

• Par!' 12.06 • ~1adrld S.lll '0 

* MllAno 9.929J • P.erlin 1.9~2~ 

1 * Brük~e 4.7311> • Varşou 4, !?25 1 

• Atlııı. E4.31tr, • Radape,ır 4.~3i0 

• Cenure i.44t0 • llükre, 107,8~ 1 s 
I * 5ofya 64,7.ı:ı; • Oelgrad ;ı~.113' 

• Amıtcrdam ı. t7H * Yokohama 2.775 1 
• PraR 19.~3- • l\1oskova 1091 50 
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1 

iş Bantas• 9.60 - rram\·ay 
Anadolu ~5.8') Çimento u 9.40 

9.-

Reji 2.15 C.:nyoa Oe~. -.-
~lr. Hayriye ıs.- ~ark Deı. 

•Merkez Bankası 61 00 Balya 
ll. Sigorta -,00 ~art m. eczı • 
Bomoatı 8, l'elclon -.-

-istikrazlar - tahviller-
• 19J3Tllrk Bor.\ . :'i.!·O Eltktrlt -.-. ıı 2~.~o I'ramvay 31.70 . - ili 24.- Rıhtım 11-
lstlkrtz.ıDahlll 1 99 - Anadolu 1 4370 
Irıaııı lstlkra:ır 9~ 00 Aoadola ıı 

19!8 AM 10, - Anadolu ili 1,40 

A 
·drr. Doğru, çalışmıyorum. Çalış · ~-------------------........ --~ 

"·'· 1 
• Sıvas-Erznrnm 9.~. * \liımessn 4'1.•~ 1 

mak için hiç bir arzum yok; fa -
kat eksik olmasınlar bu taraf hal· 
kI bana ekme, peynir verirler, sa· 
manlıklarında yatmama müsaade 
ederler. Kime isterseniz sorabilir
siniz. Tirelir babanın parada gö· 
zü yoktw·. Bu paraya gelince, ce · 
bime nasıl gir"diğinin farkında de
ğilim. :Muhakkak namusumu her· 
bat etmek için şeytan koymuş o · 

• S:ılr 

Takvım ~r L KAnun 
======t 5 Şevval 

Gün doğuşu 
GQn batı§I 
Sabah namazı 
Öğle namazı 

lk1ndl namazı 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

Imsak 
Yılm geçen gUnlerl 
Yılm kalan günleri 

7 26 
1649 
6,16 

12 17 
f4,S7 
16,49 
ı 8 26 
5 :i8 
366 

o 

Çaf'!lllmba 
1 U.Kdnun 
6 Şevval 

7,C!.6 
16 4() 
6 16 

12 17 
J 4,:37 
16,49 
18,26 
538 

ı 

365 
lacak. Hay Allah kahretsin. Ben .._ _____ .._ __ _... __ _. 

para mı istiyordum, hem paraya 
ne ihtiyacrm var. 

Güzel amma, janoarmalar bu 
sözlere kulak verirler mi? 

- Haydi, yürü bakalım. Der -
dini karakolda anlatırsın. 

Diyerek ihtiyarı sürüklemeğe 
başladılar. 

Hava çok sıcaktı. Kızgın bir gü 

lLAN 

Batum1u Aliden 3:i:i0 nurnaralı 

Şevrole marka kamyonunun nı<:;tf his
sesini satm aldım. Bu hisse üzeı-in -
den alacaklı olanların on beş tı"Ün zar
fında aşağıdaki gösterilen adrc:;!! mü
racaat etmeleri aksi takdirde hiç bir 
mes'uliyet kabul etmem. (Y. •. 1!!.:.!7.1) 

Kumkapı Nifancasında 13 numara. 
da Ağa oğlu Melımet. 

neş altında giden jandarmalar ho· -============-============= 
yuna terlerini silmeye mecbur olu· 
yorlardr. Tirelir baba da terliyor
du. Fakat onunkisi yalnız sıcak · 
tan değil, ayni zamanda utanma· 
sındandr. Hem isyan ediyor, bir 
düziye ba&rırarak derdini anlatma 
ya çalışıyor; hem korkuyordu. Ka
rakola gitmek için köye girince 
görenler ne diyeceklerdi? Onun 
gibi namuslu bir adamm ihi jan· 
darına arasında bulunması hiç t<' 
hoşa gidecek bir şey değildi. 

Otomobil köye gelmiş, çocuk· 
lar kendilerini bekJiyen köylü a -
ilesine misafir olmuşlardı. Ne ka 
dar seviniyorlardı. Şarap içerken 
biribirleıine kompliman yapmak -
tan kendilerini alamıyorlardı. 

- Srhhatine ! 
- Tatilin şerefine! 
- Tirelir babanın sıhhatine! 

Onlar böyle eğlenip dururken 
köyiin köpekleri havlıyordu. Sü -
zel dr~arıya bakacak oldu. Birden 

bire içinden acı bir ses çıktı: 
- Ah, jandarmalar Tirelir ba

bayı götürüyorlar. 
tşi anlaınr§tı. Hemen fırladı 

Jandarmalara yüz frangı ihtiyarın 
cebine koyan kendisi olduğunu 

söyledi. Israr etti. Nihayet janrla~· 
malar inandılar. Serseriyi bırak -
trlar. Parayı da kıza verdiler. Sü · 
zel ihtiyarın yanına sokuldu. 

- Alınız, bu para sizindir, be!l 
size vermiştim. 

Dedi. Hiddetinden çılnınncı. 
aerecelerine gelen Tirelir baba, 
yüz . franklık kağıdı kaptığı gibi 
parça parça etti ve atC'ş saçan gnz 
lerini genç kıza dikerek: 

- Hayır, hen sizin paranızı is · 
temiyonım. Den kimgeden para i~
temiyorum. Benim buna ihtiyacını 
yok. Parasız yaşadığım için na · 
musumu muhafaza ettim. Anlı;; er 
musun? Parasız yaşadığım için ... 

Dedi ve uzakla.~tı. 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

DUzeltme 
Romanımızın dünkü sayısında 

bir yazı karı§ma yanlışlığı ol
"wştur. ikinci sütunun üçüncü 
satırından itibaren deı·am ede -
rek düzeltiyoruz. 

nu yapmadr. Hultisiyi tanıdığım 1 
işittiğinden dolayı yapmadır, Hu • 
lıisi hakkında fazla malUmat al -
mak arzusiyle Rifkmin refakatini 
kabul etti. 

- "Siz çok tuhaf bir adamsı -
nız.,, Diyerek yoluna devam et -
ti. Rifkı da mübahasenin açıJmış 
olmasından istifade ederek kadı
na refakate başladı. Samime sö -
züne devam ederek dedi ki: 

-"Size tuhaf dediğim için 
bundan bir mana çıkarmayınız. 
Çünkü bütün erkekler tuhaf. Bir 
kadını yabancı bir erkekle gördü
ler mi, o kadın artık nazarların -
da a vlanmağa hazır bir şikar olu
yor. Oy le değil mi? Şayet beni.Hu 
lı1si beyle görmemiş olsaydınız, pc 
şime takılıp belki konuşmağa, ta-
nrşmağa cesaret eder miydiniz? 
Bunu, kendiniz de böyle hareket 
etmek için bir hak gördiiğiinüz -

• 
den dolayı yapıyorsunuz!,, 
Rıfkı cevap verdi: 

- "Esas itibarile bu iddianız. 
da haklı olabilirsiniz, hanım e -
fendi. Fakat, size karşı olan hare 
ketimde bir istisna kabul etme -
niz lazımgelir. Size yaklaşmak 
isteyen yabancı bir adamı, haka
ret ederek kovacağınıza katiyen 
emin bile olsaydım, yine sizinle 

tanışmak için bütün mahar~t ve 
dirayetimi sarf etmekten geri kal
mazdım.,, 

Samime kaşlarım çattr. Rıfkr . 
mn bu s0zlerini bir hakaret te . 
lakki etti: 

- "Bununla ne demek istediği 
nili izah c<ltar misiniz? Diye sor
du. 

Rıfkr dedi ki : 
- "Her ne bahasına olursa oJ. 

sun, sizinle tanışmak çarelerini a 
rardım, demek istiyorum.,, 

- "Neden?,, 
- "Çünkü güzelsiniz, hanım 

efendi. Çünkü bu güzelliğinize 

başkaları için bir tehlikedir, si -
zin için de daha büyük bir tehli -
kedir. Çünkü siz o kadınlardansı
mz ki, görenler size bir defa ba
kıp geçmeğe kanaat edemezler. 
Çünkü ben de sizi birkere bakrp 
geçmekle kanaat edemedim. O -
nun için sizi aradnn ve gördüğüm 
zaman kendimde büyük bir bah -
tiyarlık duydum. Vclevki bir iki 
saat için olsun, sizinle konuşma -
lr şiddetle istedim.,, 

- "Bu söLleriniz çok iyi, çok 
güzel ama onlarda bir fevkalade-
1ik göremiyomm. Bunlar, her za
man her erkeğin herhangi bir ka
ô•na söyliyebileceği bana] Jaflar-
dan ibaret. Rıfkı bey. Şayet 
söyliyecek başka bir şeyiniz yok-
sa rcfakatinizi kabul ettiğim tak
-dirde bana bir iki saatlik iç sı -
kmtısı temin etmekten ba~ka bir . 
şey yapmış olmryacaksımz. Be -
nimle beraber bulunmak için yal-
vamrnnız hep hu iç sıkıntısı için 
ise nafile ağzmızr yormaymrz.,, 

- "Hakkımda edindiğiniz fe. 
na fikri tashih için bana fırsat 

verirseniz o zaman yanıldığmızr 
anlarsınız, hanım cf endi.,, 

- "Peki, madamki bu kadar 

GECESJ. 
Bölem: 1 9 

ısrar ediyorsunuz;, o fırsatı size 
vereyim, ancak bir şartla.,, 

- ''Şartınızı söyler misiniz, ha 
mm efendi?,, 

- "Sizin refakatinizi kabul-et
meğe razı oluşumun sebebini hiç 
bir zaman hatrrmrzdan çıkamıa
yrnız : Geçireceğim iç sıkıcı saat. 
lardan birini diğer iç sıkıcı bir sa 
atle tebdil etmek hevesi. Mcsfle 
nin bence böyle bir hevesten bn~ 
ka bir şey olmadığını evvelinden 
şart olarak kabul ederseniz, hen 
de sizinle geçirdiğim bu bir sa -
at zarfında daha ziyade içim sı· 
kılsa bile sesimi çıkarmryacağımı 
size vaadederim.,, 

Rıfkı kederli bir tavırla: 
-" Yalnız bir saat mi?" Diye 

s;ordu. 

- "Daha uzun sürmiyeceğin · 
den emin olabilir misiniz.,, 

- "Pek ala, kabul ettim.,, 
Bu suretle konuşurlarken T::k-

sim meydanına gelmişlerdi. Rıf · 
kr durdu Ye etrafına bakınarak 
düşündü. Ondan sonra dedi ki: 
-" Sizi Taksim bahçesine da • 

vet edebilir miyim? Oraya güzel 
bir yaryete gelmiş, seyrederiz.,, 

-" Nası] isterseniz.,, dedi. 

-14-

Bir kaç dakika sonra Taksim 
bahçesinde idiler. Varyete sah -
nenin sol tarafındaki lokanta da
iresinde kenar masalardan birin • 
de oturuyorlardı. 

Rıfkı garsonu_çağırarak dki-J<ok 
teyl ısmarladı: 

Rıfkı ıkznH. shrdl ö k yüiiyü 
-" Bir saat vakit geçirmek i-

-çin birer kokteyl kafidir.,, Dedi. 
Bu sözünde bir istihza, bir kaı:t 

yoktu. Vaziyet neyi icap ettiriyor
sa o suretle konuşuyormuş gibi 
gayettabii söyledi. Esasen, Sa · 
mime, kendisine refakat eden 
genç adamın halinde ve tavrır.da 
birdenbire bir değişiklik hasıl ol
duğunun farkna vardr. Bir erke • 
ğin yeni tanıdığı bir kadına kar • 
şr mütemadiyen gülümseyen bir 
çehre göstermesi mutat olduğu 

halde Rıfkınm yüzü dümdüz du
ruyor, tebessüme hazır olduğuna 
delalet eden kırışıklıklar hiç gö -
rünmüyordu. Rıfkmm bu halini 
gören, onun sanki ticari bir müba· 
haseye girişmeğe hazırlandığını 
zannederdi. 

Rıfkmın bu tavrı Samimenin 
biraz hayretini mucip oldu, fakat 
bunda endişe edilecek bir şey ol • 
madığınr, gördüğü ciddiyetten do-

layı bilakis memnun olması !a • 
zım geleceğini düşündü. 

Rıfkı, dalgın bir halde uzun 
müddet Samimeyi siizdükten son· 
ra dedi ki: 

-" Hammef endi, size bir şey 
soracağım. Şu Hulusi beyle olan 
muarefeniz nereden ileri geliyor, 
söyler misiniz? 

Samime sandalyasma dayandı, 
böyle bir sorguya maru~ kalmak 
istemiyormuş gibi bir tavır takı ,, 
narak cevap verdi: 

-" Bu tarzda bir istintaka baŞ" 
lamaya neden lüzum gördünüz?,, 

Bunu söylemekle beraber, Ff u· 
h1si bahsinin çabuk açıldrğµ,ıa da 
memnun oldu. 

(Arkası var) 



Halkın "Yuha~, sı ve "Kahrolsun katil!,, 
scslerile karşılandı 

Atina, 30 (Özel) - General 1 
Kondilis intihap propagandası ı 

yapmak için Şeril ve Kavalaya 
gitmiıtir. 

Eski baıbakan halkın "yuha!,, 

· ları ile karıılanmıt ve halk, Yuna

nistanda bu kadar idamla kan dö

ken Kondiliıi "Karholsun katil !" 
diye tezyif etmittir. 

Atina, 30 (Özel) - Eski bat· 
bakan General Kondilis Seli.nik
te bir nutuk söylemif, eıki batba
kan Çaldarise ve ıimdiki batba · 
kan Bay Demircise hücum etmit~ 
tir. General Kondilis, kendi icra
atını müdafaa ettikten sonra Ve -
nizelosun bir zerre hamiyeti varsa 
artık siyasete avdet etmemesi la
zım geldiğini aöylemittir. 

Yeni patrik kim olacak? 
(Ü8tyanı 1 nci de) 

t'atrik cesedinin tahnit edilme
mesini istemiıti. Bu hesaba göre 
Çarıamba günü gömülecekti. Fa
kat Çarıamba günü yılbatına tesa
düf ettiği için perıembeye kalması 
zarureti hasıl olmuı ve bu sebep
ten tahnit edilmiştir. 

Cesedin böyle birkaç gün yata· 
yacak derecede tahnit edibneıi 
dört bet yüz lira kadar bir 111asra
fa mal olmaktadır. 

Rum Pntriği F otiyos, evvelki 
gün sabah dörde doğru Sen Sinot 
azalarını batına çağırnııf, kendi
lerine nasihat vermit tir. Biri birle
rini aevmelerini söyle111if, kiliseye 
sadık kalmalarını tenbih etmittir. 

Ereğli Metropilidi Benjamen • 
den, arzulannm yerine getirilme
sine nezaret etmesini istemiıtir. 

Patrik Fotyos ogün saat doku
za kadar kendine malik bulunu · 
yordu. Saat onda kendini kaybet
mit ve saat on bir buçuğa doğru 
son nefesini vermittir. 
.11ııift11nun üzerine derlial Sen Si. 
not meclisi toplanarak yeni patrik 
ıeçilinceye kadar patrikliği temsil 
itini üzerine almııtır. 

Patriğin ölümü üzerine Antak
ya, Kudüs, Romanya, Yugoılavya 
Ortodoks patrikleriyle; lskende. 
riye, Kıbris patrik kaymakamlık
larına; Yunanistan, Lehistan müs
takil kiliseleri reislerine, Ameri -
ka, Finlandiya, Tirol, Girit pesko
pos ve mebopolitlerine telgraf çe
kilmit ve Patrik Fotyosun öldüğü 
kendilerine bildirilmiştir, 

Şimdi yeni patriğin seçilmesi 
iti bat göstermiştir ki, bu seçimin 
Kanunusaninin yedisinde yapıla -
C&iı sanılıyor. Çünkü o zamana 
kadar birçok yortular ~ardır. 

Patriklik makamı için namzet 
olabilecekler arasında Sen Sinol 
azasmdan "Kadıköy metropolidi" 
adiyle anılan aza Malrıimoı Yar -
dır. 41 yaıındadır. Namzetler ara· 
•ında ismi geçen diğer şahıslar 
"İnıroz Metropolidi,, denen 50 Ya
tında Yakovos. 60 yaşında Ge. 
nadyus, 65 yaıında Germanoa, 
63 Y•tmda ve "Terkos Metropol:· 
d'" ı ıanını taııyan Yovakun'dur. 

Sen Sino. a:ecıisini teıkil eden 
on üç metropolitten biri uzun 
müddettenberi baıta ve izinli ola
rak Yunanistanda Dramada bulu
nuyordu. 

Yeni yapılacak patrik seçimi 
dolayısiyle bu aza da Dramadan 
çağırılmıttır. Fakat bu azanın re
ye girip girmiyeceği henüz 9üphe
lidir. Şimdi ölen patrik, bir vakit
ler Sen Sinot meclisine metropo • 
lit seçilirken bunun hastalıiuu se. 
bep ıöıtererek reye sokmamıttı. 
Bu itibarla patrik seçiminde reyi
ni kullanabilmesi için bu metropo
lidin belki de rapor alması ve ib.· 
raz etmesi icap edecektir. Bu met
ropolidin adı Kirlos' dur. kendisi • 
ne "Maçka Metropolidi" denmek
tedir. 

Şimdiki halde namzetliği en 
çok mevzuu baluolan Kadıköy 
Metropolidi Maksimostur. 

Fakat cenaze kalkmadan önce, 
patrik seçimi itleriyle asli metiul 
olunmıyacaktır. Cenaze de Per • 
tembe sabahı kalkacaktır. 

Yunan kralının cenazede bu • 
lunmak üzere bir mümessil gön
dereceği söyleniyor. Yugoslavya 
ve Romanyadan mümessil gelmi • 
yecek, fakat kuvvetli bir ihtimale 
göre elçiler cenaze törenine itti • 
rak edecektir. 

Patrik, dün de yazdığımız gibi, 
Balıklı kiliıeıi patrik mezarlığına 
gömülecektir. 

YUNAN/STANDA TEESSÜR 
Atina, 30 (Özel) - Patriğin 

ölümü haberi burada derin bir te
essür uyandımııttır. Sütün gaze • 
teler, ölü patriğin meziyetlerin • 
den uzun uzadiya bahsetmekte 
dirler. 

Dün öğle vakti Yunan Sen Si. 
not meclisi toplanarak bu sabah 
ruhani bir tören yapılmasına ka
rar vermiflir. 

Bu sabah nıhani tören müna -
sebetiyle bütün kiliselerin çanları 
matemli bir surette çalınmıştır. 

Yunan Kültür ve Mezahip ba
kanı Patriğin cenaze merasimin • , . 
de bulunacak bir Yunan murah -
hasının lstanbula gönderilmesi i
çin Başbakanla görütecektir. ' 

Türkiye tarih, güzellik ve iş memleketi 
Bu ismi taşıyacak fotograf sergisi 25 şubatta açılıyor 

Ankara, 30 (Özel) - Ankara· { 
da, Sergi Evinde, Basın Genel Di. 
rektörlüğü tarafından 25 Şubat 
1936 daıı S Mart 1936 tarihine ka· 
dar deva. etmek üzere ' 1Türkiye 
tarih, güzellik ve it memleketi" a
dını taııyacak fotoğraf sergisi a • 
çrlacaktır. 

Sergiye· gönderilecek fotoğraf
ların 1 O Şubatta Ankara da, Baıın 
ıenel direktörlüğünün eline var • 
nıaıı lazımdır. 

Her fotofrafçrnın göndereceği 
resimlerin aayııı onu geçmiyecek· 

tir. Gönderilen fotoğrafların as

gari ebadı 24 X 18, azami ebadı 
40 X 50 olacak ve bu resimler 

kartonlanmıı olarak ıönderile • 
cektir. 

Resimlerin sergiye kabulü veya 
reddi bir jüri heyeti tarafından 
kararlaıtırılacaktır. 

Sergide en çok muvaffak olan 
birinci, ikinci, üçüncü fotoğrafa 

Basın Genel Direktörlüğü tarafın-

dan bir ıeref diplomaıı verilecek· 
tir. 

Şoförlerin dertleri istatistik Genel 
(Üsıyanı Birincide) 

Bunu belediye zabıtası memur/an 
yaaak ediyor. Halka mleta: ille yağ
nwrda, soğukta bekleyin, dolmuş gi
den tranwaylara binin diyorlar. 

. 
komisyonu 

müdürlüğü eksiltme 
başkanlığından: 

Senelerce evvel otomobillere binen 
ler çoktu. Kazanıyorduk. Fakat bu • 
gün, eskisinin beşte, onda birini bile 
alamıyanlarımız ı·ar. Taksi, yerlerin
de saatlerce müşteri beklemektense 
şehrin muhtelif semtleri arasında on 
kuruşa adam taşınuıya rcuı olduk. 
Durduğunwz yerlere birer zabıtai be
lediye memuru dikildi. Bi::e ceza yaz
dılar, müşterileri içeriden indirdiler. 
Bir çırpıda on lira ceza vermedense 
durak yerlerinde sinek al'lamaya, ya
hut bir kaç kuruş verecek müşteriyı 
beklemeye razı olduk. Böyle gidiyo • 
ruz. 

Diğer tarafta ise tramvay arabala
rı, irerlerinde 28 den fazla yolcu a • 

1 - 500 • 600 sayıf a Beledi yeler, 170 - 250 Hususi idareler, 
17. 190 sayıfalık Tarım statistikle ri kapalı zarfla eksiltmeye konul-
muştur. 

2 - Bu eserlerin beher form{• sı için tahmin olunan bedel 55 li-
radır. 

3 - Eksiltme 3 - lkincika nun 936 Cuma gürrü saat 14 buçuk· 
tadır. 

4 - Şartnameler Komisyon katipliğinde görülüp istenebilir. 

Eksiltmesine girecekler 2490 sayılı Kanunda yazılı tartlar dai• 
resinde muayyen gün ve saatinden bir sal!-t evvel 268 bl!çuk liralık 
muvakkat teminat vesikasiyle tek lif mektuplarını Genel Direktörlük
te toplanacak olan eksiltme komisyonu başkanlığına vermeleri. • 

(3626) (7822) 

Yozgat ilbaylığından: 
lınmıyacağına dair levhalar bulun • Yozgat Memleket hastahane si için fazla miktar açık eksiltme 
masına rağmen mükemmelen servis • suretiyle satın alınacak karyola, ya tak, battaniye, terlikiyle amelivat
lerini yapıyorlar. Geçenlerde Emni hane, laboratuvar levazımı vesair ili.t ve mefrutat eıyasının ihale ıü· 
yet JJ!ildürlüğü tramvay arabalarının · 1 l" ·· · 15 
muayyen adetten fazla yolcu almama- nü olan 2 - Kanunusani - 936 günü görü en uzum uzenne -
sı hakkında bir emir verdi. Fakat a • Kanunusani - 936 tarihine uzatıl mııtır. 
rabalar kafi gelmediğinden halk du - İhale mezkur tarihe rastlayan Çar§amba günü Yozgat Daimi 
rak yerlerinde dahaçok bekledi, e • Encümeninde yapılacağı ve alınacak bu malzemenin şeraitini öğren
mir de iki gün sonra kalktı. Halbuki mek istiyenlerin y ozgat, Ankara, İstanbul Sağlık Direktörlüklerine 
o emirle birlikte taksilerin on kuruşa ba§ vurmaları ilan olunur. (3722) (8101) 
adanı taşımalarına izin t'erilse idi Is- ·----------------
tanbuldaki yüzlerce otomobil muay • ı 
yen saatlerde kalabalık olması mulı- J ıatanbuı Beledlyeaı ilanları 
temel mesafeler arasında işler, emri 1--------·-------------------
tatbilcat ıahasında kolay bir şekilde Senelik muhammen kirası 18 O lira olan Kadıköy Kumluk ma• 
yerine getirirdi. iş böyle olmadı. Bi • hallesinde hal binasında 3 No Jı dükkan 936 senesi Mayısı sonuna 
ltikis Tepebaşından, Taksimden, Be • kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. . . 
yanttan müşteri alan şoförler ceza • Şartnamesi Levazım müdürlü ğünde görülür. Arttırmaya gırmelC 
~~ kb ~ . istiyenler 13 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ma .uz_ veya .. me Jstanbul şoförlerinin vergi verme - E 
lerl, lısiz kalmamaları isteniyorsa on tubiyle beraber 7 - 1 - 936 Salı günü saat 15 de Daımı ncumen-

brup a~ fu~ak h~~~~d~e~~=~:n:m=a=l~ıd:ı:r~·-------------~-~~-~--dir. Bu müsaadenin verilmemesi için _ 

!':;'!;~~:;:,;;~;;;;r~e~: ,,:;;;:;;~ Akay işletmesi direktörlüğünden: 
milfteri tafmU!ları yasaktır.,, hükmü- 3l _ l2 _ 935 Sair günü ak f&Dll yılbatı gecesi münasebetiyle 
nü taşıyan bu madde neden değiştf - Kadıköyünden saat 24,45 le ve Kö prüden Kadıköyüne gece ~arıaın-
rilmesin?,. dan sonra saat 2,00 de ili.ve seferler yapılacaktır. Bu seferlerm K.. 

CElWIYET NE DiYOR? (8156) 
Şoförler cemiyetinin bu mesele et- dıköyünden tramvaylarla iltisakı vardır. 

rafında ne düşündüğünü öğrenmek ü
zere dün bir arkada§ımız alikadarlar-
1a görüşmüştür. Bunlar da diyorlar 
ki: 

''Şoförler arasuıda, on kuruıa müş
teri tapmak cereyanının uyandığını 

işitiyoruz. Bize de müracaat edildi. 
Y almz bu iateğin, fOförlerin ekseri • 

Belediye sular idaresinden: 
idaremiz için bastırılacak def ter ve kağıtların pazarlıkla ihaJeal 

13 - 1 - 1936 Pazartesi günü yapılacak olduğu halde yanlıtlıkla 
30 - 12 - 935 Pazartesi günü olarak ilin edildiği görüldüğünden 
keyfiyet tashih olunur. (8165) 

ueti tarafından istenip utenmediğini '!••••••••••••••,.,._ Dün ve yarın ---• 
incelemeden alakadar makamlar nez- D • 11 r ., 
dinde tetebbwte bulunmak doğru de- 8n1ZY0 8 rl Tercüme külliyatının 4 üncü 

6ildir. i' L E T M E 5 i ser~si tamamlandı Bunun için şoförler arasında bir 
anket yapmayı kararlaştırdık. Bütiin Ac•teleri: Karakiıiy - IU,rtbafi 
folörlerden cevap iatiyeceğiz. Alına • Tel. 42.182 • Sirkeci UIUııilrdar ıadt 

cak sonuca göre, teşebbü&te buluna -lfl••• llaa teh•foR: 2..."74n --• 

cağız. Trabzon Yolu 
Şoförlerin vaziyetleri hakikaten GÜLCEMAL vapuru 31 Bi" 

acınacak bir derecededir. Ayda on iki :O 
buçuk lira tutan plfıka resmini uere- rincikU.nun SALI günü saat 2 
miyen yüzlerce şoför var. Plô.ka res- de Rizeye kadar. (81501 
mi bir kaç ay üst üste bindikten so11-
ra bir kısnu hiç veremiyecek bir hale Jstanbul asliye altıncı hukuk nuıh-
gellyor ue sonunda da arabasını hur- kemesinden: 
dacıga satıyor. On kuruıa müşteri Luna tarafından Sirkecide Dcuıir
taşımak te~ebbüsü, tramvay arabala. kapıda Kum sokak Linos apnrtınıan 
rındaki kalabalığı azaltacağı gibi şo- 3 No. da oturmakta iken halen i\;a • 
förlerin de ekmek parası kazanmala- metgahı meçhul lsrail oğlu N~im a
rına sebep olacaktır.,. )(.•yhine açılan boşanma da't'asırtıı tah 

kikatı sırasında: 1'ebliğata rağmen 

1 O kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Retit 
32 Aris~o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lakender Haydar Rifat 
34 K .. dın ve Sc ~alizm Sa'biha 

Zekeriya 
35 Dernokrit Haydar Rif· • 
36 Dinler Tarihi Hilmi Omer 
37 Filozofi ve aan'at Suud Kemal 
38 Etika Aiaoilu 
39 Heraklit Haydar Rifat 
40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
latanbul • Ankara caddesi 

ı . 

Ödemişte bir kaz gelmiyen müddeaaleyh hakkı~da ~ı- ı 
İzmir, 30 (Özel) - Ödemıı yap kararı ittihazı ile on beş gun ınudıa.------------.-. 

yanında feci bir kaza olmuıtur: detle ilanen tebliğine karar vt-rilmi~ll.---------------~ 
ve muhakeme günü olarak 1-2-936 DON ue YARIN Külliyatından 

1 

Yoldaki bir köprüden bir yolcu "Umartesı· sa.at 10 ta..,in ve bu bapta . 
1 · · d bu '" J YENt KiTAPLAR kamyonu yuvar anmıf, ıçın e - ki gıyap kararının bir nüshası <!ahi 

lunanlardan bir kiti ölmüştür. On mahkeme divanhanesine talik l:ılın -
altı kiti de ağır surette yaralan- mış olduğundan ilan tarihindrr iti · 
mıtbr. haren beş gün zarfında itiraz <>ima · 

Kazanın sebebi ve mesulü a • dığı takdirde müteakip kanuni mna -
melenin yapılacağı tebliğ yerinde ol -

raıtırılmaktadır. mak üzere ilan olunur. (V. N•J. 12276 
lzmirde bir tren kazası 

İzmir, 30 (Özel) - Gaziemin
de oldukça büyük bir tren kazası 
olmuş, üç vagon yoldan çıkarak 
devrilmiştir. Nüfusça zayiat yok -
tur. Kazanın sebebi ve mesuHerı 
araştırılmaktadır. 

Bayram vukuatı 

ZAYl 
Bostancı ilk mektebinden aldığım 

şahadetnamemi zayi ettim. Y t'ıti<;ini 
~ıkarncağımdan eskisinin hükmü ! ok
tur. (V. No. 12274) 

No. 151 Zel.:iye 
------------------------

Emniye~ S:ındığı Müdürlüğiin
den: 

Gizli Harpler 
Antoine Ziachka 
Hnmdi \ aroğlu 

75 Kuruş 

No: 4:> 

Diesraeli'nin Hayatı 
Andre l'!aurois 

lsmail Hakkı Alişan 
100 Kuruş 

No: tS 

Te\'Zı Meırkezı: 

, 

VAI\IT Matbaası 

Istanbu1 

İzmir, 30 (Özel) - İzmirde 
bayram günleri zarfında 52 polis 
vaktısı olmuştur. Bunlar arasında 
kasap İbrahim elli kurut için kav· 
ga ettiği ~rkadaıı lbrahimi öldür· 

1 
müttür. 1 

Olü At~i'.k tarafmd~n 21 6 933 
tarihinde sandığnmza bırakıhn 
para için veı ilen 66708 numaralı 1 
bononun kavbolduğunu varis' 
Nektar söylemiş ir. Yenisi verPe 
ceğinden eskisinin hükmü olmı · ıa. 
yacağı ilan olunur. _(18.831). _ ı._ _________ ~ 



ABONE ŞARTLAR/: 
rı.ll.ık e aylık il aylık Aylık 

MemlekeUmJzd• 1&0 00 ~ 110 
Yab&DCJ yerlere lMO 7~ 

. 
400 100 

Posta btrllğlne J 
gtrmlyea yerlere 1ROO g~ ~00 \8C 

nırklyenln her posta merkezinde K.lJUONı abone yıızıtn 

Y .lzı l-'E YONETIM YERi: 

bta.nbul, Aruı.ara caddeat, ~ \' A.IU'I yurdU) 

' lı1>tre: 24S70 
l'eleton ~Yazı l§lert: 21U3 

Tel&Tat adresi: KURUN ı.tmlbul 

Posta ırutwru No. 4e 
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QANKAYA 
YAT.IR\LAN PAQA I;.Yi 

EKiLMi~ TOl-IUM GiQi VtRiMLiDiQ.. 

ON' N. 
1 V. 

k'"ARAKeY PALAS ALAltMCi MAN 
~~-=-=======================================-

SAN DAL VALARI N 
1936 desenleri gelmiıtir 

A Mobilya gazası 
AHMED FEVZi 

lst~nbul, Rızapafa yokutu N. 66 Tel. 23407 

inkılap Tarihinin Fransızca 
nüshası basıldı 

Devlet Baıımevi tarafından liselerin bütün aınıllarındo. 
okutulmakta olan ve münha•ıran inkılap ve Cıimuriyet devrin
den bahseden dördüncü Tarih kitabının Fransızçası basılmış ve 
aatııa çıkarılmı§tır. Değeri "325" kuruıtur. 

Satı§ yeri: Vakit Kit'ıpevi - Ankara caddesi - latanbul. 
................... llllİll ............ ~ 

Diyarbekir ilbaylığından: 
11 tarafından çıkartırılması kara~ la§mış olan "Diyarbekir" adındaki 

üç cilt tarihin resim ve haritalariy le ve 22 tanesi Hususi olmak üzer<! 
--1 1522 tanesinin basılması ve gönderilmesi 14 - lkindkanun - 93G 

gününe uğrayan Salı günü saat 15 e kadar kapalı zarf usuliyle eksilt· 
JDeye konulmu,tur. 

Taliplerin 300 lira muvakkat teminat vereceklerdir. 
Parasının 1500 lirası bu sene bakiyesi 936 bütçesinden verilfı . 

cektir. Tabı müddeti Mayıs 936 on betine kadardır. 

lhale Diyarbekir Daimi en~ü meni tarafından yapılacağından 
teklifi ~rin ihale vaktinden evvel en cümene ulaştırılması lazımdır. 
Şartnruneıini görmek istiyenlerin Diyarbekir Valiliğine ve yahut An
karadl. Kurun gazetesi muharrirlerinden Kadri Kemal Kopa müraca· 
at eylemesi. (8075) 

0AY c;uv (N<; GtO' G •Oi 

Aı.Tı~GOLOl 

. --

iKRAMiYELER iHHiSAR VEZHELERiHDE~ · · 
DERHAL VERiliR 

,.- Yeni kitaplar -, 
Devlet Basım Evi tarafından 

basılan aşağıda yazılı kitaplar da 
bugün satışa ~ıkarılmıştır. 

Kuruş 
80 Grafik metod ile itmam -

Ali Hikmet, 
15 Manadoloji - Suud Kema· 

leddin. 
65 Türk büyükleri veya Türk 

adları - Besim Atalay. 

Satış yeri: VAKIT Kitap Evi -
Ankara caddesi - İstanbul. 

V AKIT'ın Türkiyenin her tara· 
fında bulunan satıcılarından da 

temin edilebilir. 

Yedinci icra memıı.rluğundarı: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 4 

karar verilen muhtelif işlenmiş \e iş
lenmemiş mezar taşları 6-1-936 ta
rihine tesadüf eden pazartesi giinü 
saat 12 den 13 e kadar birind .ıçık 
arttırma suretile kuledibinde lfarnn
fil sokağında 15 numaralı taşçt diik -
kanında paraya çevrileceğinden ta -
lip olanların mahallinde haza· !Julu
nacak memuruna müracaatları ıJan 

olunur. (V. No. 12272) 

111111~! il ııııı~ 1111111~ ıı•ı• 
1936 Yllbaşı Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Büyük ikramiyesi ( 500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.(tOO 
30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle (Uç) adet 100.000 

liralık miihdfat vardır. 

Keşide: Yılbaşı gecesi yapılacaktır 
Bi letler: (2,5), (S) ve (10) lira!ıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen bHetinizi a'ınız. 

En güzel Bayram ve Yılbaf..hediyesi 

bil R E V U ~ saatidir. 

80 serıellk bir tecrübe mahsulüdür. 

Aşaiıdakl •aatcUenle satılır ı 

Beyoilu'nda: MISIRLI, İstlkl~I caddesi 399 

Gal ata ' da ı SAATCI MEYER, TUnel caddesi 2~ 

J 
A. KEşlşYAN, Sultan Hamam, veni Cami 

caddesi 4 
lstanbul'da, VAKSEVANOPULO BIRADl:RL•"• Bah• 

l cekapu, Arpacılar sokak 48 ve Sirkeci, 
Hamldlye sokak 55-59 

L. DIARYAN, Sirkeci, HamldJye aok. 20 

Ankar;ıı' d;ıı : RIZA TEVFİK, Bankalar caddesi 8 

ve muhtelif Anadolu Vi llyetlerinde 

UmumT Deposu ; İstanbul. Bahçe Kapı, Taş Han 19 Telefon: 21354 

_ ............................... .. 
1 Besler Fabrikası 

Y başı • • IÇlll 
Şeker, çikolata ve bisküvilerin en ıyı ve 

tazesini hazırlamıştır. 

Ctt.İK ı-<.OpRuy~-VAPDı 

KA~~l DA MİL.yONıAR VA.RO• . - - -- -

Satış yeri: T 09tan ve perakende 
Bahçekapıda lstanbu] tramvaylarınm son durak yeri 

No. 10 Telefon: 20860 


