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Fransız - ltalya görüş
meleri çetinleşiyor 

(Bat tarafı 1 inci sayıfada) --

Fransa, Avusfurya istiklalinin 
korunması için bir antlatma tek -
lif etmiştir. Fakat büyük devlet -
lerin garantisini istiyen Avustur -
ya, eski A vustuı·ya - Macaristan 
İmparatorluğunun toprakların.da 
kurulan devletlerin garantisini red 
ebnektedir. Öte taraftan ltalya da 
Fransız projesine karşı yaptığı 

son tadil tekliflerinde tadilcilik 
fikirlerine hala bağh buluncluğu -
nu göstermiştir. 
Yugoslav g azetelerine göre 

Bay Lavalin Romaya yapaca • 
ğı seyahat hakkında Belgratta çı· 
kan Politika gazetesi Fransamn 
bugünkü siyasasını, gösteren çok 
dikkate değer bir yazı neşret.mit • 
tir. 

Bu yazı şudur: 

da harptenberi süren Afrika müs
temlikeleri işini kat'i surette hal -
letmek. 

Bundan ba§ka İtalyan ıtiretinin 
sağlamlaşhrılması için mali yar -
dım gibi diğer bazı taa meseleler. 

Bu meseleler, M.arsilya suikas
tına kurbanı giden Bartunun kra') 
Aleksandra telkin ettiğ i meselele
rin aynıdır. O zaman Bartu kral 
Aleksandrı Romaya gitmeğe razı 
etmişti. Fakat Marsilya suika-sdı 

ve İtalyanın suikastçıları himaye 
etmesi Yugoslavyayı ltalyadan 
çok soğutmu!tur. Bunun için bi • 
rinci maddenin mi.isbet netice ver
mesine pek ihtima1 verilemez. 

Binaenaleyh Fransa eğer mut -
lak surette İtalya ile dostluğunu 
ıağlamla~tırmak isterse belki kü
çük itilafı feda etmek mecburiye-
tinde kalacakbr. Bu takdirde 

"Bugünlerde Fransız siyasası 

mühim bir dönüm noktasını ge -
çirmek üzeredir. Bu dönüm nok - Fran.sanın büyük bir siyasal deği-
tası, Lavalin Romada MÜsdini ile şim yapması lazım geliyor. 
yapacağı konuşma neticesinde Bundan başka eğer Franaa kü
belli dlacaktrr. Şimdiden büyük çük itilafı terkederse anlaşmaların 
siyasal dedikodularla kartdanan tadilini iatiyen Avusturya· Maca
bu seyahat sırasında, Fransız ga - ristan ve ltalya ile anlatmak için 
zetelerinin iddialarına nazaran, a- Fransanm da anlaşmaları tadile 
şağıdaki üç mesele konuşulacak • taraftar olması lazım gelir. Hal • 
tır. l '6uki bu vaziyet Almanya mesele· 

1 - Orta Avrupada barışı te - sinden dolayı Fransa için gayri 
min maksadile lta:lya - Fransa - kabildir. Binaenaleyh Fransanın 
Yugoslavya arasında bir anlaşma küçük itilafı feda ederek İtalya i
yapmak. le anlatmasına imkan yoktur. Me-

2-Avusturyanm istiklalini ğer ki Yugoslavya ile İtalyanına· 
muhafaza etmek için İtalya - Fran rasmı bulacak bir formül bula bil • 
sa - lngiltere arasında bir anlB.§- sin. 
ma yapmak ve küçük itilafı da bu Yugoslavya, tarihte hiç hlr va-
anlatmaya .solonak.. lcit bugün olduğu kadar Avrupa 

3 - Fransa ile ltalya arasm. • siyaıasma tesir etımemqtir.,, 
" ........................................................................................... 

caklardır. Sonları 1 ve 9 la biten 
bfletler de beıer lira amorti ala • 
caktır. 

Yüz bin lira 1094 numaralı 
bilete çıkmıştır. Büyük ikramiye 
kazanan numaralı biletin üç par
kazanan biletin üç parçası şehri • 
mizde, birer parçsı Samsun, Bul • 
dan ve Kırkağaçtadır. 

lkiyüz bin lira kazann biletin 
Uç parçası şehrimizde, birer par -
çuı Ankara, lzmir, Krrklareli, 
Bayburttadır. Yüz bin ~irahk bi -
letin üç parçası şehrimizde, birer 

parçaları Samsun, Kayseri, Kii -
tabyada bulunuyor. Kazanan nu • 
maralar, sıraya konmuş bir halde 
iç ıayıfalarmnzdadır. 

Kimler kazandı? 
500 bin lira kazanan numara • 

nm Milyon g~esi tarafından satı
lan yirmide bir hissesini hapisha· 
ne aşçıbaıısı Mustafa ve hapisha • 
nede bulunan üç mahkWn ortak 
olarak almışlardrr. Bu biletin öbür 
yarısmr da gene hapislıanede mah 
ldimlardan Kara Mehmed adında 
biri üç arkadaşile birlikte almış -

hr. 
500,000 liraiık ikramiyenin ö • 

btir 'Pa'l'ÇUı Servet Gi!esi tarafın-
41an, kumbaracı yokuşu Camcı çık
maz sokağı 16 numarllda seyyar 
satıcı Peşkisiye satılmrş'ttr. 

Okuyucularımız, talili Peşkisi· 
nin dün alqaın, ne kadar sevindi·· 
ğini düşüneceklerdir. Fakat, za • 
vallı talili. Dün geceyi matem i · 
çmde geçirmiş, koltuğu altında 
Mır tomar para ile ge1en bayii bile 
kabul etmemittir. Çünkü, bayi 
l:endsine bu haberi getirdiği va -
lılt, o ı..u. ilen annesinin bat u
mnda 1'ulunuyordu. 

~.ooo lira i.bet eden 3841 

nMıünde bayi bayan Nimet tara -
fmdan TrabZonlu vapur sahiple· 
rinden birine satılmıştır. 

Bu biletin öbür parçası 

da Vakum gaz kumpanyası ıefle • 
rinden Robenson Fredrikc:le bulu· 
nuyordu. On bin lira kazanan şef, 
dün gece geç vakitlere kadar ba • 
yiler tarafından aranmış fakat bu
lunamamıştır. Büyük ikramiye i • 
sabet ettiği zaman o, Sıraselviler
de bir arkadaşının evinde eğleni
yordu. Kendisine telefon edilmiş, 
haber veri'lmiş, şef bayie: 

- Bilet üzerimde değildir. Ya
rın yazihaneme geliniz. Parayı o
rada verirsiniz .. demiştir. 

100,000 lira kazanan 1094 nu· 
maranın bir par~ası Milyon, diğe
ri Tekkollu Cemal gişesinde, biri 
de diğer bir gişede satılmıştır. 

Bu biletin diğer parçaları Kü -
tabya, Kayseri ve Samsunda sa • 
trlmıştır. 

On bet bin lira, Mahmudiye 
Hanında 16 munat'ada Jozefe beş 
bin lira da Kartal maliye memur -
larınrn ortak oldukları 21394 nu
maralı bilete çıkmıştır. 

Bursada seçim işleri 
ı.Bıırsa, 31 (KURUN) - Yeni 

yıh herkes bir türlü kutlularken, 
'Ulus işlerini en önde gören Bursa, 
yeni yılbaJıru da hayırlı bir top -
lantıya hasretti. Vali, f ırl::a reisi, 
kazaların fırka heyetleri, belediye 
reisleri ve kaymakamlar hazır ol
duğu halde fırka n.lonunda büyük 
bir toplantı yapıldı. Toplantıda 
l!eÇİm itleri görüşüldükten sonra, 
fırka hükumet ve belediyenin bir
likte yürümelerini temin edecek 
umumi ihtiyaçlardan doğan bir 
proğram hazırlandı. Gece, bele -
41iyede verilen yemek çok samimi 

1934 ten 1935 e 
.f..4- (Ba~maka leden devam) 

iç:n uıradan, buradan yardım :;örmek 
um t i.larına kapılarak elini, kolunu bağ
lamak ve öylece bekleyip durmak de -
ğildir. Onun içindir ki daha geçen yıl 

içinde gerekli olan ulusal koruma dü -
zenlerini artırmak yoluna girilmi§tir. 
Bundan artık (fazla) olarak herhangi 
yabancı bir ülke üzer:nde bir beklediği 
olmayan Türkiyenin uluslararası si.ya -
sada dirlik ve düzenlik şampiyonu oldu
ğu genel bir 'kamğ olmuıtuı-. Bu k:ımğ
dan dolayıdır ki bugün Ba?kanlı oJan 
<!ört devlet arasmda bir antlaşma yapıl
mı§hr. Sonra bu nnllaşmayı bu ülkele!." 
i~in dnlıa asığh (faydalı) yapabilrnfk 
için ökonom~k alanlara doğru genitle -
tilmiş .i:-. 

Öniimüzdeki 1935 ydı içinde Bal -
kanlar bahçesinde dik;lmİ§ olan ıbant ve 
düzen ağaçlannrn ilk :kutlu yemişleri 

toplanmağa br.şlanc~~-ı:nr umanz. 

Irak Dışbakanı 
!ft.'JI'" (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

lığı ileri ge!er:leri bulunmu§tur. 
General Nuri öğleden sonra sıhhat 

müesı:eselerini ;gezmi!} ve akşam tren.ile 
şe'hrirnizdcn aynlmıştır. 

Dura.kta Dışan işleri Bakanı Say 
Tevfik Rüştü Arasla Bakan1rk ve Irak 
elçiliği ileri gelenleri bulunmuştur. 

ismet lnönü umud
larını anlatıyor 

lBao taratı 1 inci aayı1ada) .... 

görunuıu çok .görmiyecektir. 
Türk kızının en yüksek erginlik 
belgesini, ulusal kurultaydan al
mış olması ulusça, hepimiz için, 
bayram yapılacak bir varı§tır. 

Türk kızı son on yılda çok ol· 
gunluk gösterdi. Kurtulut çağın
da doğrudan doğruya savaşa de
ğen çalışmalarından göz açacak 
değilim. Sanınm ki, ulusal ea -
vaşta kadınların yaptıklan için 
düşündüklerimizi yeri geldikçe 
bir çok kez söyledik ve duyur -
mağa çalıştık. 

Savaştan sonra gelen çağ bize 
çok çetin yüz ile çatmıştı. Ben iş· 
te bu kurunda, kadınlarımızda 
belir~n engin uzluğu öğmek is • 
ti yorum. . 

Kadınlar, yaşama didinmesi • 
ne pek yürekle atıldılar. Yalnız 

evde ve tarlada ka1mıyarak, 
kentlerin dolaşık geçim bucakla
rına sokuldular. Okula ve fakül
telerin göz yılClıran kö,elerine 
girdiler. 

Yargıcı, avukat, hekim kadın
lar, baytar fakültesinin kılğı sa
lonunda bıçakla çalışan, yüce 
mülıendis okulasında yetişen 
kızlarımız görüldü. 

Üniversitede kimya hocalı
ğında kadınlarımız vardır. Hoca 
okulasında ve liselerde kadın 
başkan :ırımızın işlerini iyice ba
şardıklarını görmekle övünüyo -
ruz. Y aşaYTŞın her alanında ka • 
dınlar kendi ekmeklerini çıkar -
mak için arı adlarını kcyara:k 
ve aza katlanarak iş aramakta • 
dırlar. Ben hemen her gün böyle 
-bütün yürekli Türk kızları ile 
karşıla~ınm. 

Unutmamalıyız l:i, bütün bu 
göri"nmeler, son -on iki yılın öz · 
lükleridir. Kadınla'?', Cumurluk 
kummuna koyu karanlık bir tut
sak çağından .geçtiler. Bizim Cu
murlukta kadınlarımıza sağladı· 
ğımız, yalnız karanlık anlayış -
ların onlara saldırmalarına yol 
ve yön bırakmamaktır. Bu kadar 
ilkçil ve en az bir yardım, kadı -
nımızın yüksek varlığını güne 
çıkarmak için yeter olmuştur. 

Yeni Türk topluluğunda, ya · 
şaytf"l :gerek ıbilek, gerek \ı~ ile 
bqarılan bütün iılerinde gör~ü 
kazanını sesi gür kadınları aö -

-
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/danı edilenler l 

ZinovlJef, Kame f 
Moskova, 31 (A.A.) - Kirofa 

yapılan ıuikaıd netic~inde kurşu

na dizilen suçlular şunlardır: 

Katil Nikolaief, arkadaşları 

Kotolinof, Şatiski, Humaiantsef, 
Mandelıtam, Miasnikof, Levin, 
Sokolof, Lusin, Zivezdof, Ant o -
nof, Kanik ve Toimazof. 

Leningrad auçlularınn kurtuna 
dizilmesile Kirof'un öldürülmesi 
İ§i bitmit olmuyor. Hükumet mer
kezinde meydana çıkan gizli te§ -

kilat mensublurını da içine alacak 
olan ikinci bir rnuhakemen · n bu -
rada yapılması unn luyor. Bu mu
hakeme, Lcning .. ad mu' a 1·em ri 
gibi gizli yapılmıyaca. w ı için nd ı 

kapalı bir sure te geçen ya ancı 
konsolosu da alAkadar edecektir. 

Sovyet ma.buatı Lenin r a 
verilen hük'"mcien dol-yı b.. ·:k 
bir ınemnun·yet gösterme rte ve 
Sovyet b~,.li~ini y l mağa çal an -
farın aynı akibete u w ramasını iste• 
melctedir. 

Sar'da B it le 
Katolikler döv~ r 

Sarbrüken, 31 (A.A.) - Bura
da Hitlere muhalif katoliklerin 
yaptığı bir toplantıda Hitlercilerle 
katolikler arasında kavga çıkmı§ -
tır. Katolik önderi lmbuş, kavga· 
da ağır surette yaralanmıştır. 

Sarbrük, 31 (A.A.) - Mün -
tehipleri getiren hususi trenlerin 
gelişi sırasında alaylar ve nüma -

yişler yap{lması yasak edilmiştir. 
Bu karan: alan hükumet komiayo• 
nunun gözetmekte olduğu makf:ad 
birtakım hadiselerin çıkmasına 
engel olmaktn-. Komisyon., Revey
yon gecesi kestane fişekleri ve ta· 
banca atılmasını da yasak etmiş • 
tir. H albuki gençlik yeni yılı her 
zaman bu suretle kutlulardı. 

Arnavutlukta b ·· y •· 
çarpışmalar o or 

Atina, 31 - Arnavutluktan ı lükle hakim olmaktadır. Kabine, 
Korfuya gelen yolcuların anlat • kral Zogonun başkanlığı altında 

tddarına göre Arnavutlukta kral t toplanmış, vaziyeti ve alınacak 
Zogo aleyhindeki hotnutsuzluk tedbirleri görü~müştür. 

günden güne büyümektedir. Hükumet kıtaatile ayaklanan-
Bugünkü idareden memnun ol· lar arasında lşkodra yakınında y a

mıyanlar kral Zogo taraftarlarile pılan çarpışma saatlerce sürmÜ! 
Ç&l'PlflYOrlar. Katolik Arnavutlar, bu çarpışmada asi başkanların -
kra'I Zogo aleyhtarı bayraktar na· dan yalnız birisi yakalanmıştır. 

mındaki adamlarla birlikte hare· iki tarafın da uğradıkları zayiat 
ket etmektedirler. büyüktür. 

Zogo hükumeti vaziyete güç • 

Havalar bütün mem~ekette soğudu 
Ankara, 31 (A.A.) - Ziraat 

Bakanlığı metroloji enstitüsün -
den alman malUınata göre, yur • 
dun Marmara laydariy!P orta 
nadoluda hava sühuneti düne 
nazaran üç ıantigrad etrafında 
bir düşüklük göstermiştir. 

!En düşük auhünet sıf ın altın
da olmak üzere lzmitte 2, Keb -
sudda 7, ilspartalla 5, Bofoda 8, 
Eski,e1ıir, Utak ve Sivasta 7, Is· 
partaaa 5, Afyon, Y ozgad, ve 
Çorumda 4, Anknra çevresinde 
ve Kastamonu, Kırkehirde 3 san
tigraddır. 

IDoğU Anadoluda hasa suhü -
neti düne ınazaran iki derece yük 
sek olmak üzere Karsta sıfır al
tında 8, Erzunmıda4, Malatyada 
2 santigraddır. 

zünüzün önüne getirir misiniz? . 
Bu kadınların çevirdikleri ev 

barklardan düzgün ocak. yetiş -
tirdikleri çocuklardan sağlam ve 
erkli döl bulunur mu? Bu kadın
lar ana olarak yuvalarımızın ve 
saylav olarak büyük yurdun ko
ruyucusu ve bekçisi olacaklar • 
dır. 

Yeni Türk derneğini bizim öz· 
lediğimiz ve göz diktiğimiz kı • 
lıkta yeti§tirmek · her nesneden 
önce Türk kadının ışı ve onun 
borcudur. Türk kadının vurdun 
her köşesinde bu yüce saygı ile 
göriilQaeaİ için, onun tarlada ve 
kendd~ Mt-az solak •larak yasa -
ması için saylav seçilmesi ger•· 

En yüksek sıcaklar Antalya 
ve Adanada sıfırın üst ünde 17 
santigradclır. 

Doğu Anadolusu ile Karade -
n iz kiyılarında ve orta Anadolu· 
da Sivas, Çorum ve Kay eri vcç
relerinde ve İstanbul çevresinde 
yağış olmustur. 

Bu yağış Karadeniz kıyılarm
da yağmur ve diğer yerlerde kar 
teklindedir. 

Rize ve Trabzonda 18, Ordu· 
da 13, Giresunda ve Samsunda 
l l milimetre yağmur yağdığı öl
çülmüstür. 

Bayburdda 12, Erzurumaa 13, 
Kars da ve şarki Karahisarda 16, 
Erzincnnda 13, Snrıkn ışda 43 
santimetreyi bulmu tur. 

ti. Umarız ve be' leriz ki, kadın

larımız, yeni cıktıkları yüce o • 
rundan el uzatarak soysal 'aşa • 
~·ışın türlü alamnd ki, ~ ·· n 
yurddaşları daha kolay ) i! ~sel -
teceklerdir. 

Buyruk ıssı kadınların evlere, 
topluluklara karşı özleri erkek • 
lerinkir.den deha d w erli \'e da· 
ha geçer li ,.,)acağmda dunıl<sa • 
mıyoruz. 

Bu yazılarım sevgili umudla • 
rımdır. Bunları, son a·· 1 r e ü l• 
kenin h er bucağından l 
çeken sayın kadmhrnnız 
sözlerine ve duy l 

lık tutarl rsa, e;ö 
rJ olacaktır.,, 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! - ıttrnUN ! !ktndklnun nn -
-e:I _..--~~~~~ Ge~intiler [ 

İ LER _ 
""'- Yeni Yıl! 

Aramızdan 
çıkaralım 

ilerinin, yeninin ka)1ta1Jık 
(irtica) kadar kötü, onun kadar 
korkunç, onun kadar bozguncu 
bir dü§manı vardır: 

Demagoji .• 
Demagoji ncuıl olursa olsun 

bir topluluğun hoşuna giden ıey
leri yapmı§ gibi görünmektir. 
Yalnız bu kadar değil, toplalı.ık
ları aldatmak ta bunun içinded:r. 

Bir kaptan dü§ününüz, gemi· 
ri bir kayaya çarptı. Yolculannı 
kurtaracak yerde, yolcularla bir· 
likte ağlıyor, onlara: 

- "Yolcular, ıelavat eetirin,, 
i/iyor. Bu adam bir demagoktur. 

Bir ulus adamı dü§ünün, or • 
·1· • 

Jıılar ıınularcla boyuna ycnı ı 

)lorlar. Uluı adamı ordunun kay· 
bettiklerini yeniden ele gefirnıe-
ai için, buyruk ocriyor: • 

"Okullarda çocuklar 40 bın 
kez ( Ayetülkiirsi) okusunlar, di· 
yor. Bu bir dcmagoktur. 

Demagok yalnız bu kadarla 
kaln:az. Bilmemezlik te artık ~e
magojinin nnırları içine girmı§ • 
ıir. 

File kanad tahacağım Jiye uğ-
raşan adam kendi ba§ına kaldık· 
ça "budala,, dır. Fakat yamacı· 
na adamlar toplayıp ta: • 

- Bakın bakın benim yenı 
' d · "t kini be-'bir bulu§unı var ıye 0 e 

rikini ~arpsa buna §arlatan de • 
magok derler. 

• • • 
Demagohun hangi soyq olur • 

•a olsun, ileri i:lerle, yür~memek, 
olgunluh elde etmek is~ıyen top
luluklar i~in bir enğeldır. 

Dü§ününüz; 
ileri tekni.lıle biri§ yapacağız. 

Bizim gök adamlan kalkacaklar 
Büyük Okyanusu a~acal-far, ~~ -
hud bir bilgin diklenıesıne goge 

çıkacak. 
Gölımenlere ııçlnı vereceği;:. 

Fakat hiç uçmamı§ bir gökmene: 

"-Haydi bin, uç .•• Ne olursa 
olsun git, herkesten önce Olzya • 
num geç dersek, biz b.uda!aca 
bir demagojiye kurban gıderı:ı. 

Böyle bir yolculuktan hiç b~r 
ıey beklememelidir. lsterşenız 
bu açkuya bindirdiğiniz ada· 
mın yedi dededi gökmen olsun. 

Böyle bir göllmenin kulağına 
acunun en güçlü mağalonu üe: 

_Uç ..• Senin baban da uçar
ilı, demek neye yayar. Bilmiyen 
adam ikinci adımda •endeler dü-

ıer. 

Sadri Ertem 

Devamı 4 en ~ı,..nfarun ı rnct stıtunımda; 

}eni ölçüler 
Derece'i ş şe ve kadeh 
kullanılmasına başlandı 

Olçiiler kanununun 167 inci 
maddesi mucibince, diin gece saat 
yirmi dörtten ıonra lokanta, bar, 
otel, meyhane ve ıair müeasese • 
lerde dereceli f:fC ve kadeh kul • 
lanılmağa başlanmııtrr. Yalnız, 
bazı mÜC$seseler, kanunun istedi
ği ~ekilde yetecek mikcıartla ş:şe 
ve kadeh elde edernedik1er:nden 
saaı 24 den sonra müesseselerini 
kapamıtlardrr. 

Bazdan tla yeni ı1parişl~rin 
gelmesini bekliyerek ellerindeki 
şişe ve kadehlerin üzerine derece
Jer çizmeğe sava~ı§1ardır. 

Dün gece aaat yirmi dörtten 
sonra ölr.üler müdür}ilğü ve bele· 
diye zab:tast memur•an alak;.dlı'r 
ml~esseseleri gezerek şişe ve ka • 
,c:'phleri kamilen gözden geçirmi~ -
l.erdir. 

Haber alc:lrğımr,;a göre, b'lJT1 • 
dan sonra Avrupadan gelecek şi • 
şe ve kadehler, ölçüler miidür1ü • 
ğ\;nün memurlan tarafından gö • 
rülecek ve kanuna uvgun olmr • 
yanlar gümrükten çıkarılmıya • 
ca!.tır. 

Yeni yılı nasıl 
karşıladık? 

Dün gecenin yarısında 1934 
e uğµrlar olsun dedik ve yeni yılı 
coşkun bir sevinçle karııladık. 
Karsız ve yai:>'lllursuz bir havuda 
Beyoğlunun kunt kaldırımlllrı stı· 
bahlara kadar, eclenenlerle dolup 
bo~nldı. S'nemalar, tiyatrolar, 
barlar, birahaneler, bütün toplan· 
tı ve eğlenti yerleri hıncahınçtı. 
Şehrin her yanında yer ye:r müsa· 
me:-eler verildi. 

Ş Yıl batı dolayıaiyle hu sabah 
saat 11 de Fran11z elçiliğinde bir 
kabul resmi yapılacak, elçi Bay 
Kamerer Franeız kolonisin:n kut
lulamalarım karıılayacaktır. 

§ Saat 11 de Sen Mari kil' ıe
e:nde yapılacak ruhani ayinden 
sonra halyan baı kon&olosu Bay 
Salemo konsoloshanede kabul 
resmi yapacaktrr. 

§ Yunan konsolo•u Bay Kapsa· 
lis, konsoloshane k:lisesinde ya -
pı1acak d'nf merasimden sonra sa
nt 11 de Yunan kolonisini kabul 

edecektir. 

§ Alman konıo1oıu Bay Koep. 
ke Atman kolonisini evinde ıaal 

' 
12 den 13,30 a kadar kabul ede-
cektir. 

Bay Döklozyer 
Dün akşamkı Ekspresle 

Ankarava gitti 

Yunanistan eski Düyunu 
umumiye ıdaresinin tek
lif ıerıni kabul etmemiş 

Eski "Düyunu umumiye,, idare
sinin Franşız Dayinler vekili bay 
Döklozyer dün sa.bah Atinadan 
lstanbula gelmiş ve dün a~<;amki 
ekispresle Ankaraya. gitmiştir. 
Bay Dökloeyer Ankaraya gitme • 
den önce bjr muharrirımize şun
lan söylemiştir: 

"- B'liyorsunuz ki bir zaman· 
danberi Yunanistanda idim Yıl • 
ba,ı münn~ebet'.~e izinli bulundu
ğumdan fırsattan ~tifade ederek 
karıma yeni Ankarayı göstermek 
istedim. lşte yalnız bu maksatla 
buraya gelmit bulunuyorum. Bu 
ak§am da Ankaraya gidiyorum.,, 

- Düyunu umumiye meaclcai 
hrıkkmda Yunanistan!a cereyan 
eden müzakereler ne ycldadır? 

'
1

- Buna dair ıimdilik ıöyle -
yecek bir §eyim yoktur. Müzakc • 
reler Osmanlı imparatoı luğunun 

düyı:nu umumiyeainden Yunaniı
tan hiııseaine dü~en kısrm 1 a'kkm
cla cereyaı edi) o,. J lenüz bitıce· 
dı.,, 

- Yunanistanın hami!lerle, 
hükumetimiz tarafından imza e • 
dilen §ekilde bir mukavele akdi • 
ne taraftar olduğu ıöyleniyordu. 

Bu J..'\berin astı var mıdır? 
.. _ Yunan:stan h~~umeti bu 

ara daha mühim siyasi i~ler'le uğ
rn.ştıfiz için, düyunu umumiye me· 
ec 'esi hakkında konuımalarırnız 

henüz müspet bir netice verme • 
mi~tir.,, 

- Şu ha1de Yunap;stanla. ta • 
mamen ayn b!r itilaf akdetmek 
lazım gelecek? 

- Biz de bunu konufuyoruz. 
Fnkal henüz ortada bir §ey yok· 
tur.,, 

o·ğer taraftan öğren-.Jiğimize 
göre, Yunan=ıtan, eıki düyunu u· 
mumiye idaresinin yaptığı teki f. 
leri kabul elmemiı ve ma'i vazi • 
yeti ileri ıürerek yeni bir iflaf ak· 
dini teklif ebn:ş~ir. Ancak bu tek· 
lifler evvelce hü!:funetimizle dü • 
yunu umumiye ham'lleri arasında 
yapılan itilifnameyi de alakadar 
elt' ğ:nden bay Döklozyer hükü • 
metimiz1e \emaa etmek lilZl munu 
duyarak memleketimize gelnıit • 
ti,.. 

Anlaşı!dığına göre, 'f'aıziyet, 
bay Döklozyenin, Atinaya dön • 
mesinden ıonra aydınlanacaktır. 

Şeker kaçakçılığı 

ikinci bır şebeke daha 
meydana çıkarıldı 

Gümrük muhafaza letkilab, 
Bulgariıtandan 9ehr:mize ıeker 
ka_çıran ikinci bir ıebeke daha or
taya çıkarmıştır. Bu ıebekenin 

ba~mda, Trakyada taummıt bir 
tüccar ve lstanbulda çalııan dört 
tüccar bulunmaktadır. 

iki gün içer:ıinde suçlu olarak 
on beş kişi yakalanmııtır. Bu ıe
bekenin kaçak olarak Türkiyeye 

350 ton §eker ıoktuğu anlaşılmış
tır. Şebekenin, aynı zamanda di

ğer §ehekelerle de alakalı olduğu 
meydana ~ıkarılmı§tır. 

Kaçakçı ıebekelerinin çok fazla 
kazanç elde ettikled anlatılmak
tadır. Vamada heı kuruş otuz 
paray• alman b!r KiJo tekerin Sir
kecide yedi kuruta mal olduğu ve 

teker"°' Jere 34 - 35 kuruıa .atıl
dığı l•abit edilmiıtir. 

Şc-ker getiren muhacirlerin bu 
ıurel 1-: kilo haıında 28 kurut ka
zanmaları laımı gelmektedir. Fa· 

kat ~ebelceyi idare edenler muha
cirle:e pek az bir kar bırakmak • 
tadı.·lar. 

Muhafaza bat müdürlüğü, te • 

ker •;ınayiimizin durmaıına ıebeb 
olac~k ıeker kaçalcçılığına imkan 

vermemek için 1en· den tiddetli 
tedb;rler ıı.Tmı~hT. 

Muhtelit hakern mah
keme!eri tatil editdi 
Yılhatı yüzünden muhtel'l ha· 

~en. ma 'lkemc1ni çc.lıımalarına 

aralık ve:-ilmi,~ir Ti.irk· Yunan 
muhteliı hakem mahkemesi, ge • 
çen yıl oldufiu gibi, bu yıl da bazı 
davaları yerinde görmek üzere 
muvaklcaten Atina, Selan~k ve iz. 
mirde çab§acaktır. 

Bu iıle metgul olmak üzere 
mahkeme heyeti evvelki gün Ati· 
naya gibni§tir. 

Polikilnik şefliği 
Geçenlerde ölmüt olan Gureba 

hastahanesi iç hastalıkb.rı müte • 
l.a!sısı bay Süleyman Ethemin ye

rine haatahanenin iç haıtal klan 
ba! asistanı doktor bayan Fatma 
Şakir haıtahane polik!inik ıefliği· 
ne tayin olunmuftur. 

Ticaret odasında 
T ~ret odasında yeni mecliı 

yann vali be.y Muhiddin Üa!ün • 
dağ tarafından bir açma aö,>levi İ· 

le açılacaktır. 

Y epi fİ§man takvimlerin ~ • 
Jızlı peçeleri açılıyor. Yeni bö
yılın qiğindeyiz. Kimi ıörMmıt 

ıoruyor: 

- Yılba§ı reced nertlnln1 
Düne kadar ıızah bir varlıl, 

yeni çarpıntıların müjdui sibl 
görünen yılba§ı, iıte timdi artıli 
tli yanıba§ımızaa, bcqlamak İ~ 
mumların •Önme.ini, düdüklerin 
ötmesini bekliyor. Makıimde, To
katliyanda, P.erapalcuta maM 

tutmak iıtiyenlerin hepsi bot 
dönmü§ler. Gecikenlerin elim 
böğürlerincle kalmıf. lnhüarlarat 
•ah§ mağazalanntlan .anJıkltll 
la§ınıyor. Süslü camların "'• 
dıncla •Üslü rörekler, altın 
§eherler, kremadan kuleler H 

pelteden aıkerler dizildi. Oyan• 
cak bol ve bu yılın Noel babalara 
her vakitten daha ·fen ve JtıM 
güzel. Bunlara baktıkça İçÜll • 
den: 

- Memleketle parti, •eoittf, 
iç aydınlığı olmcua, her halde yıl 
baıını kutlulama İfİ bu kadar , .. 
ni~ tutulmazdı. 

Diyorum. Terziler, fap1lacı1tıl',, 
bütün alıf•Verİf yerleri tıklım, 
tıklım, Yıldönümü ile bayramın 
yanyana gelmeıi Je belki bu ka
labalığı arttıran bir ıebeptir. h'tJ 
olurıa ofwn yurdda bu kayntlf • 

L k • • mayı görmek uana ıvanç ven 
yor. Eğlence yerlerinde gönüll~ 
elen pas!arın ıilinclifiini mırftula • 
yan k"hkahalar yaldız.lı tnuanfa
ra hava liıekleri gibi yühıelib da
ğıldıkça insan kendisini unutur. 
Bana öyle geliyor ki, ömrünt 
içinde güz.el dal:ikalar da ifte fd 
auuncluğumu% demlerdir. 

Gençlerin la~kın ıeııinç1nl, 
onların ~iyinib hu~anmada, ta • 
kıb tahıııftrrmacla bir az ileri, 0%1e 

cık a)•kın götürıe bile genel 
kıııanca toz kondurmaz. Ne ya • 
palım yeni giinü yeni ruhlt:rr• 
gergin zemberebli gönüller dahil 
derin duyuyor, daha kuuvetle ua 
kendinden geçerek kucaklıyor. 
O ta§kınlık, o ayhırılık, uruncun 
bo§anmış gücünden co§tuğu için 
hoı görülmez mi? Gençlik t~ bir 
türlü ıaraptır. Hem baı JönJi • 
rüfii yıllar süren bir ıarab. Sar'" 
hoşun ıuçunu yarı yanya baiıf • 
lıyanlardan gencin yan!'flannı 
örtm eri de behlenebilir. 

Yeni yılınız kutlu olıun Ji,_ 
bitirmek istediğim bu yan, kot'" 
karım ki, çoğumuza Jokunacalt. 
Her ıabah dünden çok ve yann • 
Jan az güzel olanlar irin yeni, 
bir yaır, yeni bir ~ey Je ıovılabl • 
lir; fakat ömür dağının .öle J'G • 

Ge251ln 

~ Jr .. -n t•• • d 
.~nım ur•st Teo, 1C~5 yrlı tr.=n bu albüm en altyonrn. f;oldan ı Aristidi, Operatör BurhnnP.ddim alt smıda soldan avukat tclill, Kenan Omcr, Faruki. 

Yem ve güzel bir albüm çıkardı; it,ibaren Nemli ~adc 11ithat, Dr. Hakkı Hayri, operatör M. Kemal, Mekki H lanet, Va fi Raşid, Sa- Şükfıfe ~örünüyor. 
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Aramızdan SiYASA 

çı,<aralım 
(Baş t rnfı 1 llncü aayıtada) --

Yahua o biJgi,,e balon yerine 
bir çama:ır sepeti verir de: 

- Haydi yolun açık olmn 
dersckr. gülünç olanız. 

Size bu örenkler gülünç geli • 
yor. Anlıyorum. Çünkü böyle bir 
"ete v in gülünçlüğünü anlıyacak 

/:adar gerçeği tan~yonız. 

Fa 1·at biraz karııık, ftnanma
sı daha güç olan ıeylerde Ju
rc'!laı·ı:. A•ıl uıtalık, bu göze 

rr~l:mi§ gibi görünen budunu 
l ' ' ':1.'lıran demagoii oyuiJan -
nın oynanmanna ~öz yumma • 
ma tır. 

Soysal lf'ertle rokça J~o
Ji budalalığını gözlerden .cıklar, 
.anki o bir göz balcı olUT. 

Soysal iılercle demagojiyi .Ü· 

rlb çıkarmak bütün Jiiıünürle -
rln boynunun borcadUT. 

Soyıal iılerden demagojiyi .a. 
rifp çıkarmanın tek yola Po.i.tio 
l"'..,"ye inanmak, onun gösterdiği. 
y demlerden dııan sıluncınuık 
Jır. 

Soyıal l§1n C:le olaffl, elmanın 
a" ~cta, ·pilicin yumurtada oluıa 
r·· :dir. Bi: yoldan bir elmayı, 
ı..··= gelimi oğaçll%, toprakfta 
lir yerele yeti§tiremeya. A'clam 
kalan ancak .toprafın oe ağacın 
vergisine hız verir. Buna aykın 
bir feY düşünmek Donkiıoıluk 
olur. Y ahud bana, acuçlannı ıll
fe açarala r anrulan dilaunelc 
lerln. 

Soysal l!lm atlam 1ia1an (Hl" 

.ltiv imkanlara lıükmettifi oalnt 
yilriitür. Bunun tersi bilğine ~a • 
m~rr ıepet:ne bin haydi göklll" 

re rr/J., 1alafl.cd ~"l~- ağacının kt:ir
flftftCI geçip: 

- Ey ceviz, hayli hatrnm i~n 
elma ol! .• Demekten daha btl§ka 
bir ıey değildir. · 

Bunun için aramq!dan kay • 
nalılık gibi demagojiyi ele kooa -
lrm. Ba ~ler de cukerler ~bi rea
list olmak gerektir. 

Sadri Ertem 

1914 te . yapılan gizli 
görüşme' er 

1914 yılında Osmanlı impara· 
t.orluğunun batında bulunanlarla 
Çarlık Rusyanın latanbul ıefiri a· 
raımda yapılan gizli göri,itmelere 
dair bazı yazılar ve vesikalar net· 
reJilmi,tir. 

Bunların arasıJ?.da, Oaman1ı im· 
pal"atorlu,:unun, umumi harba Al· 
atanlarla birlikte\ girmeden evvel 
Rusya ilt askeri ittifak. yapmak 
htedisini gö .. teren ehemmiyetli 
yesika ar bulunmaktadır. Bu ve • 
alkatarda, Enver Pa§anın, Osman
h impa.ıratorlueynun Rusyaya dü§" 
man Ilalk~ıı devletlerini iıgal et -
mek v,eya pnlarla beraber Avus -
turyl!Ya kar~J hareket etmek üze 
re Rı sya ·a ilt"hak edel:ileceğ"n 
dair heyanab-olduğu kaydedil -
mektedir. · 

Bir ev yandı 
Paşab:-.h~ede Tepeköyde Arka 

aokakb Rıza kaptanın evinde ki -
racı Rızanm karııı dün soba yak -
mq, çıluuı lbvılcmı1ar saçağı tu -
tu turrn~tur. Bu yüzden çıkan 
yangın netic~ · ntle' ev tamamen 

_.... """ır-""~'"""'"""""ın uı ow :www 

macına inen yo!lara •apanlar i • 
sin yılın Jcjj:l, ay ve günün bile 
4erin i-leri, t~ınmaz yükleri o
luyor. Şu hcılcle kiminize kutlu, 
lılmlnlze ıreçmiı Olmn ~ogili o· 
~J. 

Liman işleri 

Bugünden itıbaren bir 
elden çevrilecek 

lıtanbul Ilınan ve nhtun işleri 
buıünden itibaren Maliye Be.kan-
1ığma devril teslim edilmit bulUft
maktadD'. 

lıtanbul liman, nhtım, antre
po, tahmil ve tahliye itleri bun • 
dan ıonra b:r elden, htanbul li~ 
man umum müdiiTlüğü tarafın -
dan çevrilecektir. 

Maliye Bakanlıfı danıımanı 
Bay Faik ile liman umum müdü
rü Bay Ali Rıza Çevik dün sabah, 
umum müdürlük olan eski l".man 
şirketine gelerek akıama kadar 
tirketiıı hükU.mete devri meseleıile 
ujraşmıılar, liman tirketi umu· 
mi katibi Bay Reıad Yılmaz ile 
nhtım ıirketi umum katibi Bay 
Zihniden izahat almıılardır. 

Kadro meselesine gelince, he
nQz yeni bir kadro hazD'andığmı 
teyid edecek bir haber yoktur. 
Yalnız, liman itleri üçüncü tube 
tefi:tine Bay Nihad geçirilmittir. 

Rıhtım tirketinde vazifelerine 
nihayet verilen memurlara tirket 
tarafından doksan bin lira tazmi· 
nat verilmiıtir. ' 

Diler taraftan şirl<etleTin taı -
fiye itleri devam etmektedir. 

Liman !İrketinin taıfiyesi bit. 
mittir. Şirketin açtıtı, ıirket a

leyhine açılan ilç yüz kadar dava 
bir kaç ay içeri.inde neticelendi.
rilecektir. 

Liman umum mtıdüril Bay "Ati 
Rıza Çevik, lstanbul gümrükleri 
ba!ftlüdürlüiü tarafmdan tesbit 
edilen nhtım tirketine a=d eıyala
rm defterini teslim almıftn'. 

Polla haberlerl : 

Tramvayla araba (arpışh 
Koca Muıtaf apqaya iıliyen 

ıof ör Abd inin otobüsü C&11ı ka • 
pıda 43 numaralı tramvayla çar • 
pıımııtır. Tramvay arabaımın a. 
nünd~ki fener kmldığı gibi tram· 
vaym lanlan biT camı yolculardan 
bay Etrefle bayan Melihanm yüz· 
lerini yaralamıthr. 

Zavallı çocuk 
Fatihte Hüseyin ağa mahalle• 

sinde eıkici Hilminin dört yafm • 
da:ki kızı Sabahatin mangaldan 
sıçrayan kıvılcımlar vücudunu 
yakımı, kız haatabaneye ka1dırıl • 
mııtır. 

Soyadı 
alanlar 

Harbiye mektebi kumandanı 

miralay Rauf, kansı, yeğeni Nec· 
det, oğlu Jerfi, kızı Günseli, am • 
cazadesi Nuri ve Necmeddin (Ye· 
ner) aoyadını almıtlardO'. 

Yüce ülkü lisesi muallimlerin· 
den O&man (Özbay), latanbul ve 
civar vilayetler mütehuıııı Ab • 
durrahman, kanıt kızı, oğlu (Gök 
sel), lstanbul vilayeti milli emlak 
mümeyyizlerinden Ali Ulvi ve 
karde§İ (Eren), bahriye yüzbafl 
mütekaitlerinden Mehmed Cemal, 
oğlu ve kızı (Tuncay), Akıaray • 
da Sineklibakkalda 9 numarada 
Osman ve oğlu (Demirer), Şehza· 
debaıı maliye tahsil tubesi me • 
murlarından Ali ve oilu, kızı 
(Keskin Tepe), yüzbatılıktan mU
tekaid Mustafa ve oğullan av ver· 
gileri çevirgenliği kontrolu Sall • 
haddin, gümrük muhafaza memu· 
ru Hüsameddin, Adana timendi • 
fer depo müdürü Hasan (Kurç) 
Ankarada eczacı binbatısı M. Ke
mal, eıi (Erdem), tütün inhiıarr 
b... makinistlerinden Mahmud 
(Kıvılcım), Eyüpte Da'VUd ağa 

mahatlesi bekçisi Adil, eşi Şefika, 
oiullan irfan, Feyhan, kızı On • 
van, (Gönüllü) soyadlannı ahnıt· 
tardır. 

Şeker Bayramı 
İstanbul MUitWüfünden: 
2 - 1 - 193& sartamba ıünü ak· 

pım (perıembe aecesi) mübarek R&· 
muanm yirmi yedinci seceai oJmakla 
kadir ıec:esi ve albncı pazar sünii de 
bayram olduiu ilin olunur. 

Bufday 
Arpa 
Ozüın 

SADAKA! FITIR 
Eniyi bi 
K. K. 
13 11 
20 18 

104 78 
Hurma 312 260 

BAYRAM NAMAZI 
S. D. 

Zen!! g e 
Ezani 3 13 

Terfi edenler 

Son 
K. 
10 
o 
65 
o 

Sekiz numaralı i-htisaa maıhke· 
mesi hakimi bay Atıf sekıen, müd. 

deiumumiıi Bay Ratid yetmif, 
dokuzuncu ihtlıu mahkemesi ba
kimi bay Refik yetmit, müddeiu
mumisi bay Mithat yetmi,, istin
tak bakimi l>ay Saffet kırk bet 
lira asli maatla birer derece ter
fi etmişerdir. 

KUltUr ı,ıerl 

Tarih, coğrafya 
Dün Ünı ver sitede bir 

toplantı yapıldı 

Dün Univerıitede rektör bay 
Cemilin bqkanlılı albnda edebi • 
yat f akUltesi tarih, coğrafya pro • 
f eaör ve doçentleri biT toplantı 

yapmıtlardır. 

Bu toplantıda tarih ve cofrafya 
derslerinin ehemmiyeti itibarile 
bu itle ufrqmak Uzere ayn bir 
teşki1at yapılmaıma karar veril • 
miıtir. 

Ayrılan komisyon tetkikabna 
baılamıftlr. 

Almanyadan Onıvereltemıze 
arma§an edilen kitaplar 
Tıb fakültesi profea&rlerinden 

bay Şuvarat ye bay Desayerenin 
dellletile Almanyadan Gnwerıi • 
temize bin cilt kitap armaıan edil
mi,tir. Kitapların bir kıamı ıet • 
miıtir. Kendilerine rektörlükçe te
tekkür edilmittir. 

REKTÖR ANKARAYA GI • 
Dl'~OR - Onivenite rekt&rü~ 
bay Cemil ıömeatre tatillnde An· 
karaya gidecektir. Bay Cemil 'An-
karada Uniftl'litenin yeni hazır • 
lanan bütçesi ile diler üniversite 
itleri ilzerinde KnlWr bakanlıiı 
ile konutacaktır • 

KONFERANS - Tahit n fi -
zikt ilimler cemiyeti tarafmdan on 
ikinciklnun perfelllbe gilnil bütün 
okul hocalanna Halken ıalonun • 
da bir konferam verilecektir. 

GÖZ MUA YENESi - Okul • 
tarda yapılacak ı~z muayenesi i· 
çin üç doktor ayrılmııtw. Beyollu 
Ye Şiıli ıemtlerindeki 'okullara 
bay Ahmed ŞakiT, Eyüp ye ciTa. 
r•na bay Salih Said, Edirııekapı ve 
elvan okullarına, bar Rifat Ah • 
med bakacaklardır. · 

ASILSIZ BiR HABER - Onl· 
Yenitede dil denlerin;n kaldm • 
lacağı ıayialan üzerinde dün ali • 
kadarlara yapbfnnız müracaat • 

tan bu haberin kat'iyen dOiru ol • 
madıimı Ye fakültelerde dit derı
lerine devam edilecetini ölren • 
dik. 

Atina ökonomi konseginde memleketimizi 
lemsi/ edecek üueler 110/a cıktı 

Tamirci kuyumcular 
Malt itirazlan tetkik komisyo

nu lıtanbut ticaret odaıma mUra· 
caat ederek tamirci kuyumcular 
olub olmadıiını, varıa bunlann 
kazanç vergilerinin ne oknaıı 11 • 
"!:mı geldiğini sormuıtur. Oda bu 
-nese1eyi tetkik edecek Ye net;ce • 
ıini tekiki itiraz komisyonuna 
'>ildirecektir. 

Balkan memıe ... ec,erı okonomi 
konseyi bu ayın üçünde Afnada 
toplanacaktır. Konseyde meml~ 
kelimizi temsil edecek üyeler dün 
sabah Romanya vapuru ile Atina
ya doiru yola çıkmıtlardır. 

Kara 
g ö 1 gel 

Bir Por s müfettişinin 
meraklı hatna'arı 

Birinci kitab 
Renkli bir kah içinde, otuz iki 

vı .tıay r.ı.a ... u .... c. •• - .. ııı L>Uftta~.u • 
ğında olarak Dıt Bakanlığı tica- aayıf a, bet kurut 
ret ialeri genel müdürü Bav Vedi, '* :ı J V AKIT kütüphanesi nomyatı 
Türkofiı müıaYirlerinden Bay ........... • 
Burhan, Ökonomi Bakanlıiı müa- * 
tetan Bay Faik Kurdoğludur. İki güne kadar 

Avrupa karışıklık
ları yeni yıla 
devro'unuyor ! 
Fransa ile ltalya arasındaki konu1-

malarm ilerlediği ve Fransa Dıı Baka
m Bal La.alin yıl batılannda Romaya 
sideceii söyleniyor. Londra gazetele· 
rini.n du)'Umuna göre Fransa - l talya 
konuımalannın tuttuiu yol, ltalya ile 
Yuıoslavya arasmdaki aynlığı ve anla
.....-mazlıiı kaldırmak ve silmektir. 

Ba konuımlarm en belli batlı ül· 
kilerinden biri de Avusturyamn beyli
jini korumaktır. Bunun için Avustur
pya komıu olan devletlerin bu beyliği 
konımak için antlaımalan düıünülü

yor. 
Yalnız ltalya Baıbakanı Bay Mu

solininin Küçük Antlaşma uluı (devlet) 
1arnu ıiyüal bir birlik olarak tanımak 
iıtemediii ıöyleniyor ve Avusturya 
antlqmaıme bu uluılar.dan yalnız Çe. 
koılovakya ile Yugoslavya girişeceği 
için 1tu düıünüı aynlığından bir ıey 
çıkmayacağı ileri ıürülüyorsa da bunun 
böyle olmadıtı ıörülüyor. 

Çünkü A•usturyanm beyliğini ta
nıyacak ve onu korumak için ant!aıa· 
cak aluılar Fransa, ltalya, Almanya, 
Yugoslavya, ÇekoıloYakya ve Maca• 
riatan olacaktır. 

Ba uluılardan ltalya ile Yugos1-•• 
yanın ayni antlaşmayı imza etmeleri 
yolunda bayb ıüçlükler dikilmektedir. 
Sonra Macanıtan ile Yucoslavyanın 

aran açıktır. Bunlarm aynı antlaımayı 
imza etmeleri için ara açıklığını unut• 
malan gerektir. Fakat u1urbr dem~ 
tinin Yugoslavyayı hoşnud ederek bu 
iti kehıylaıtmna•• umuluyor. 

O halde Almanya ne yapacak? l 
Bu pllnm sailam bir temele da•, 

,anması için onun Almanyaca «\a lia· 
• .ıl Olunması lhnn ıelir. Onun içia 
Al'IM'np da bu andlaımayr imzaya 
~laeak. Fakat Atmanyanm bu ant• 
lapnayı linza1ama• ihtimali çok aayıfıll". 
Yalnız Frımsanm Almanyayı bir sil;.h 
mulcaveleıi yapnıaia çafıracağı ve lıa 
mukanle yapıbna Venay muahede • 
ıinde Almanyanın silahlanma11na aid 
hüldhnl.n. kaldmlacağı anlaşılıyor. 
Fakat 1'a it de kolay kolay bqanlack 
'&ir lotıkta delildir. 

Onan için A wupa 1935 yılma ka· 
nırklıklanm düzeltmeden giriyor ve 
1'a kan11klı1dan düzelbne iıi, yeni yıla 
clnrediyor. 

8. R Do~rul 

,akala,n11ya bakın 
Bayazıtta Okçulal" batmda kun • 
duracı Raıih ile çırak Ali ıaka • 
latırken Alinin et=ndeki bıçak Ra· 
ıibin sol bacağına girerek yarala· 

mıfb1'• 

1 ıkınci l\lnun 1920 
YENlSENE 

Yeni ıene münasebetile Paris ma· 
bafilinde dönen fikirler: 

Mütarekenin Uçüncil senesi vaha
met arzeden bir sima ile hulfil etmit 
ise de ye'silud değildir. Beynelmilel 
vaziyette ciddi ve yakın bir tehlike gö
zükmilyor. Her ne kadar muhtelif 
memleketlerde basiretkSrane hareket
leri istilzam eden noktalar varsa da, bil· 
tiln bunlar, ye•si icab ettirecek bir ali· 
met arzetmemektedirler. Sadece milt· 
tefikler arasındaki ittihadın lllzumu 
ıon gUnlerde bir çok del!il ile sabit o
tan hakikatler arasındadır. 
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G 1 E GUL 
KOKLAVANLAQ 

YAZAN: iSHAK FERDi l'EFRIKA ~ot 13 J 

" ~iz, ~izim fftP~iİIIDIZ ına u~IM~Hn ~D~D 
~ u u u e ti i s i n iz. ~ DS m e t m e a ! ,, 

,~!manya memle
ketimizden neler 

istiyor? 
Muhtelif sekiz Alma.n firması 

Türkiyeden yağb tohum, pamuk 
tohumu, hububat. yemlik mad • 
deleri, keçi boynuzu, fındık yağı, 
zeytin yağı, yulaf ve elli ton kadar 
çok iyi zeytin yağı almak için mü· 
racaat etmiştir. Bun.dan bqka di
ğer bir Alman firmaar da fazla 
mikdarda kırılmıt yumurta i.ıte • 
mektedir. 

-------- Yazan: Selami izzet Kayacan 
Bu, Tekine ağır bir darbe oldu. , tuk, bu derece heyecanlı olma .. 

Oıtünün bir çocuğu olmuı veya o- mıştı. Oatünün tehditleri karı111n
laca'ktı. Bu plan!arıru altüst etti. da, kapıya kadar geriliyen Tekini 
Bundan sonra karısı ile barı,a • elini uzatarak İtçilerine gösterdi 
mazdı. Kendinden olmayan bir ve sonra olduğu ghi macerayı an• 
çocukla beraber karısını çekemez· lattı. Ahlakaızlığm kentiıinde ol • 

lskender, (Aristo) nun yeğeni~i su aygır,!arın~n 
ağzına attırdıktan sonra, sahıle koştu : _Benı. 

affet, Kalıikten:s',, diyerek suya atılmak ıstedı! 
di artık.. madığına inanmalannı istiyordu •• 

Rakı 11ca~m tesiri1e beynini Kimse, kirli çamaırrlarmı mey· 
yakıyor ve içinden bir öfke kaba- dana koymak istemez değil mi 1 ----· 

Yunanlı müverrih, Hin
distanda bouğlurken •• 

l teesıir olmuıtu. Birdenbire otur • 
duğu yerden fırladı .. Nehir kena • 
rma ko~tu ve yükıek seıiyle hay • 

• • • nyordu. Kocalık izzeti nefsi isyan Fakat madem ki biri bu İ§İ yanm 

lakenderin kumandanlan ara • 
•mda (Kaıtiktena) e acımayan 
k.imM yoktu. Fakat, Yunanlı 
müverrföin aöylediği son sözler • 
imparatorun canını sdanı~tı. 

Muhafızlar demir kafesi söktü· 
ler Ye Yunanlı müverrihi çıplak 
olarak imparatorun önüne aetir -

diler. 

kırmağa başladn 

- Kalliktenis.. Kalliktenis .... 

Sariı gülümsedi: 

- Sularm af tında yap.yan 
mahlUklamı kulaktan, yeryü -
zünden aheden ıealeri if itmez • 
ler, hatmetmeab: r •• 

Alman piyaaalarmda, Türk ediyordu. Aygeni, yaptığı re7aleti etm:ıti, onun bütünlemeıi lazım • 
mallarınm dunmıunda son gün • unutmuştu. Sade Üstünü ve Zey. dı. K'msenin içinde ıüpheıi kal • 
ler içinde belli batlı bir değiı:k!ik nebi düşünüyordu. mamlıydr .. Zeynep muhterem, te • 
olmamıştn-. işte bu aralık Üstün, aTka mer· miz bir kadmdı. Onun namuıuna, 

Yalnız Türk tiftiklerinin ıab· divenden dükkana indi. Gözleri - şerefine halel gelmemişti. Ona es
tı canlanmtf, istek fazlalafnu~tll'. nin içi gülüyordu. Dudaklarmm a· kiden naili hürmet edi'iyorsa. ge • 
Kilo başınn on•bir Fransız Frangı ra.aında parlak diş!eri görünüyor. ne de öyle edilecekti. Hem o, Zey· 

Kallikteniı ölüm dakikalannm 
,.a)clafbğmı anlamıştı. Bu vazi • 
Jel karıısmda lıkenderden ar di
lenmen;n bir kuçüklük olacaimı· 
biliyordu. 

y unan!ı müYerrÜıe acıyanlar • 
tian biri de Hind Kralı idi. Kral 
Taksit kafesten çıkarılan bu çıp • 
lak ad,auun tırnaklan döküldü~
nO ye gözlerinin çukurlaıtığnıı eo· 
rllnce ondan korlanuftU• 

Kallikteniı bu kıyafetiyle hı • 
d b• ymuna ben· aandan ziya e ır ma 

zl1ordu. · d 
Jıkender yemek yet'ken eor u: 
- Daha fazla yaıamak ister 

m1ıfn7. ,..._1 Kattiktenfı balnane bir ba~ı, .a 

imparatoru süzdükten sonra, bir 
kelim• ile cevab yerdi: 

-Hayır... ... 
Zaten lskender de ondan bu ee• 

n.hı umuyordu. Muhafızlara e • 

tiyle ifaret ettlı 
-Alml%!.. 
Muhafızlar birden Yunanlı mil· 

'Yerrihin (lzerine atıldılar •• 
Kollanndan yakalayarak, bir 

paçana fırlatır gibi, nehre att! • 
lar. Suyun Uatünde ağızlan bır 
çadır kapııı gibi ac;ılmıı i1ç ayırr 
bqı garllnUyorda. 

1·1· • Ke.\ • Su avgrrlarmın en ta ı ısı, 
li1denlst bir hamlede yakaladı. 

Bu 11rada suyun içinde bir seı 
ltldildi: 

-Tarili .... Tarih ... 

Ke.llikteniı ıu aygrrmm mid~~ 
•1ne giderken, ağzından bu 1 

-8zden baıka biT fCY çıkmamı~ • 
tı .•• 

Ayrn-lar başlarını içerive çek • 
b1tler; zaman, f &kender, baı ku • 
llıa.ııdanın-a döndü: 
1 - Saris ! Bu herif "Jıe demek 
istiyor?. 

Sariı müteesıirdi •• Bapm ıal • 
lıyarak cevab verdi: • 

- Tarih, en gizli baki1re.tler\ 
hlle kaydedecektir, demek istıY0;· 

- Hindistanda geç.en bir facı· 
ayı tarihin gözü görebilir mi?· 

lskender çrldırmıtçaıına bağn· 
yorduı 

- Beni affet, KıJliktenh !.. 
Beni affet t.. Seni ben aldürmc • 
dim .•• Su aygırları öldürdü .• 

Saris hain rülüyordu •. Ve im • 
paratonın kulağına fU ıözleri IÖy· 
!emekten çekinmedi: 

- Aaristonun yeğenini siz &t • 
dürmediniz, haşmetmeab !.. Onu 
ıizin kininiz. öldürdü!. Ben çok iyi 
bilirim ki, siz onun ilmine hür • 
met ederdiniz! .. 

lakendcrin gözleri d~anya u~
ramıştı .. Sarisin kolundan tiddet· 
le çıektia 

- Sen beni her zaman ~yle 
mnteessir dakikalarımda ainirlen
dirini . Çeki! kartrından.. Onu 
nehre etmnktan beni menede • 
bilirdin! .. Bunu niçin yapmadın?. 

kad11.r alıcı vardır. du. nebe hürmet ettirmesini de bilir • 
Yünlerimiz ise pa'1alı ıayddı • O tüne! l 8 1 x• d ıı:·ı t • d" s e ş g m e5ı e5 1 , emız ı ... 

lmdan ıatrş yapılamamakta ve bir elbise vardı. Tam bir patron Akıl alır teY değildi bu! .. Ha • 
kati Anadolu yünle~e istenilen batini almıştı. Biraz şişman1amt§. ya.tta çatışıp namusuyla JP.ftyan 
on Fransız frangı Alman piyaaa • emesi kabnerleımiı, göbekleı • bir ailenin önüne, kabahatli, ıuç • 
farında çok ıörülmektedir. mi~tl. lu, günahklr biri, bir serseri ne 

Giresun borsasında Amele!erine müjdeyi verecefi diye, hangi ce1aretle çıkıyordu? •• 
Soo hafta içeriıinde Cireaun ırrnda Tekini gördil. Hem ne yazık, ki hayat'& en ağır 

boraalannda 42·44,50 kuruf ara • Bir an sendeledi, tarardı. Bı • darbeyi yidikt.en ıonra. b:r arada 
aında 85,726 kilo makbul iç fın • yı1darı titredi. Korkunç bir .esle ya,amsk mecburiyetinde kat:.n 
dık, 20,50 kunııtan 44,321 k 'lo giirlediı bu iki k1tiyi müdafaa edecek hır 
tombul fındık, 19 kuruştan 15 339 - Senin burada ne İ§İn Yar? kanun da yoktu .. Karııma bir ke• 
kilo sidirli fındık satışı olmuştur. HCT zaman. herkese tatlı ba • re darbe vuran bu ahlakstz aclam, 

YUNANJST ANDA _ Yunan kan gözleri dikle§tİ. kanun kunetHe aynı kadına iMn• 
Ökonomi Bnkanlığı Yunanistan • Mnğazada derin bir ıeasi:dil< ci hir c!arhe de vurabilirdi.. Bu 
dan soğan ihraç edilmesini me • oldu. Çekiçler durdu. Kimse lu • ha1uız1ıktı. Fakat 0 hakkı yerine 
netmiştir. Yunanistanda ıoğan az· mıldamıyordu. Bir kavganm ha • getirecekti. Tekini. buraya ge'di • 
lığı vardır. Perakende olarak IO • ıırlanmakta olduğunu sez.mitler, ğine phıman edecek, bir daha bu • 
ğenrn okkası 6 drahmidir. dik dik Tekine bakıyorlardı. raya adım atmamumm çarea'ne 

PiREDE KARANTlNE - Pi- Tekin, üç sene evvel ihanet et· bakacaktı. 
rede ziraat nezaretine batlı, hay• liği arkadaşının kar~ısrnda tatla· işçiler pıttronun g8zü içine ha· 
vanhı.ra mahsuı bir karantinc ser- na döndü. Üstün yaklaşarak: kıyorlardı. Onu zaten çok sever• 
viai ihdaa olunmuştur. Bu karanti· - Senin burada ne işin var? lerdi. Sırf kaçtı demea~nter dive, 
nede hariçten ıelen hayvanların Diye tekrar sordu. Tekin vere • garip bir izzeti nefiı ~runı i'e 

Ve suyun ÜZCTİne yürUyerek: muayene1i, taze veya tuzlu batık· cek cevab bulamadı. kapmrn önfinde duran Tekin fena 
- Onu lı."Urtaracağım .. Ondan, ların, yumurta!ann, gıda madde. Oatün kolunu ka1c1ırdı. Elile haf.1e koTkuyordu. 

beni• affetmesini isteyeceğim.. ka .. t d' h'd ı.. "st'h 'le !erinin konh'olu yapılacaktır. pıyı gos er ı: Kendisine ı cıet ve ı 1 ı:a 1 

Diye bağırdı .•• Muhafızlar İm· GÖNDERDICIMIZ YUM UR • - Defol buradan!. bakan gözler önünde için için ür· 
paratoru suya ablmaktan güçlük- TA _ Bu hafta içeriıinde 1ıtan • Ve bu kadarla iktifa ebnedi. perivordu. 
le tutabilmi~1erdi. bul limanından Almanya, lap?n • Birkaç küfür daha savurdu. Ostün, Tekim ıulamak iç:n. bir 

Jskenderin ağzmdan köpükler ya, Yunanistan& olmak üzere 952 Bunun üzerine Tekin doğruldu, sona, bir baston arıyormuş gib: et· 
saçılıyordu... sand1k yumurta rönder:ım;ttir. omuzlarını gerdi: rafına bnkmırken, m"rdivende a• 

O Klitoı öldüfü zamanda -Zeynebi almağa geldim! de- yak setleri duyuldu. Ebe hanım, 
böyl: çıldırmıf ... ne yaptığını bil- Kısa - di. kucağmda yeni doğan çocukla 

memifti... • Şehir Oatün bir kahkaha savurdu. Bu göri•ndü. 
lmparatonı %orla kucak!ıya • Haber eri güliiş, mağazada bulunanları ür - OstnnUn öfkesi cephe de~:ştir • 

rak çadırına götürdü\er.. Yatır· § HUSUSi MEKTEBLER HAK· küttü. di. Şefkat damarlan kabardı ve 

dılar ve yelpazelerle ba.§ını serin • KINOA TAKiBAT - Maliye Bııkan- Demek böyle idi ha! .. Görür • isttl·!:ali düıünerek endiıeye ka • 
letmeğe çalı§tılar. lığı, ıchrimizdeki huıaıi mekte~ 1erdi onlar! .. Tekin Zeynebi, ka· pıHı. 

T k ·ı k rkudan kürük den bazdan holtkında takibat yapmağa ld 
Kral a 11 0 

3' nunun bahşettiği hakka güvene • Kadmm elinden eocuğu a ı, 
k k d semlemi«-- baılanuı kültür bakanlığım da nziyct· 

dilini yutaca a ar ser ~ ten haberdar etmiıtlr. rek mi almak istiyordu? Amma Tekin;n üstüne yürüdü. gürleyen, 
ti. Kendi kendine: Haber verildiğine gÖft. tehrimiz. kanun Üstüne de birçok haklar boğul< bir sesle haykırdı: 

- Bu ne müthiş kral!.. deki bir kısım hususi mekteblerin birik· 
1 
vermişti •• iti unutmamıştı. Bugün - Bu çocuğu gördümnü? .. Ka• 

Diye söyleniyordu. mit bir kaç senelik v~gi borcu vardll". 1 de merkeze gidib ifade verebilir· nun bu cocıır.a benim ismimi veri· 
Hind kralı o güne kadar, bütün Bazı mektebl~n .de, muallimle~n di .. Gene de onu dava edebilirdi.. yor, çünkil Zeynep hala senin iı • 

hayatında, ağır ceza ol~ra~, ya!· mu~~ndan.kestıkklerı ?zruıç n ıaır Buraya ne diye gelmişti? Biçare m=ni taşıyor. Fakat haddin varsa 
d f 'ht' hır fıl bog. vel'gılcn Matıyc Ba anlıgrna yatırma• • • hl~k b' b• J' b b" .. 

nız bir e a ı ıya.r dıldan zimmetlerine geçirdikleri an. kadını itsız, serserı, a a. sız ır ır gün ge ·p u çocuğu ır cun 
durmuıtu... ıa,ılmı~tir. Maliye Bakanlığı. latan· adamın pençesine bırakacağını mı gelip almağa kalk bakayım .. 

Taksilin fili bir gün kudurmut· bu1da vergi borcu bir kaç bin lirayı sanıyordu? Bu meseleyi hemen Tekin, fırlayıp ka.çmıftL 
tu .• Sağa sola saldırarak biJ1 çok bulan bir iki hususi mektebe haciz koy· ı §İ.mdi halledeceklerdi: - 5 -
kimselerin canını yakıyordu. dunnnvn karar vennİ§tir. - Kemiklerini krranm senin.. Saat ona geliyordu. 

Halk kralın bu kudurgan hay· § BELEDiYE ZABITASINDA 1 Bu sefer seni e1imden kurtaracak Üstünün mıtğazatt önünde Mr 
vanmd~n bılanıştı .. Kral cnu ö • OEClŞIKLtK - Belediye, tehirdeki Fah" Bey de yok' küçült otomobil durdu. ihtiyar bir 

lu .. m cezası-.. mı:ıhküm etti.. Ve muhtelif kl\Zalar kadrolarında bulunan 0ır d. b d I ri J" 
...... zabrtn memurlıın arasmd umumi bir slün, ömrün e u erece na· erkekle, bir gözü kör, tüy e 0 • 

yu··zünde ya. ~·..,.ıamanuut ... • ••m .... mıı ıHIHI' IMlfı ~ , .n11• _ _.. 
&ekiz yüz sene yer dc(füiklik ypmnğa karar vermi§tir. mıyanlann ve ynhud kanuni vaziyeti külmüş bir ay köpeği İıl4ll• 
şamış olan ihtiyar fili b!r gün Yeni deği§medo belediye polis yanlrı gögtcri!enlcrin tefli§ heyeti ta • Bu Fahir beyle köpeği idi. 
fndus nehrine sokarak f:ogdular.. memurları ile beraber üçüncü, ikinci, rııfından nnznn dikkate alınmıyan İti· Fahir hey ma~azaya girdi. A· 
işte Kral Tnksilin hala unutama· birinci komiserler ,.e merkez memurln· razlan mahkemece dinlenecektir. Bu me1eler onu tantrlar, ıayarlardK. 
dlg"ı bı"r ölüm cezası... n da değiştiri'mekfodir. itirazlar bittikten ıonra müntchibisani B' • ) • • b aktıl lanı 

§ KESiK BAŞ - Yenibahçe Gu· intihabına başlanacaktir. ır an lf ennı 11' ar, " 
Fakat, au aygn1armm ağzına rnba hnstnr:esi kar§ısındaki arsalardan § ECZACILAR ARASINDA AN- verdiler. 

atılan Yunanlı müverr:hin ölümü b;risinde bir ke~ik kış bu1unmu§tur. LA.ŞAMAMAZLIK YOK - Fanna- - Üstün nerede? 
Hind Kralının tüylerini i\rperte • IUc önce bir cinayet hissi veren kesik ko'og cemvüetşu bda;inYNla - Yukanda efendim. 
cek kadar korkunçtu.. ba~ın, zabıta ve ~dliye tahkil:atiyle, ko!og cemiyeti tuhabn birinde mntad rn~vıom' ~ 

Kral Taksil o gün lskendere: ha::tanede oto:ni yaoılnn bir kadavranın tot>lnntısmı yıı.oacaktır. Top'a.,trdn ye- OSMANLI BANKASI 
_Siz, h:z'm taptığımız mabut· baıı olduğu nn1aşılrrustrr. ni idare heyeti sedlecektir. Eczahan~ Osmanlı bankasınm Galat&, 

- Bugün belki göremez .. Fa • 
bt, yarın, öbür gün yeni nesHler 
gelir ... Eski nes:Uerin hayatını tet· 
kik ederken, hu facia da gözlerine 
ilişebilir.. Bugünküleri görmek • 
ten menetmeğe muktediriz .. Fa· 
kat yarmk:Jeri görmekten men • 
netmeğe ne Plimjz, ne de dilimiz 
uzanacak ... O vakit biz de her -
._ :ıDi tcpl"ck altmda yatacak .... 
ve gelecek nes:ller bizi çiğneyip 
geç .. cekler hatmetmeab !.. 

ku ı ... , §SAYLAV SFkIMf - Saylav se-- snlıibi olan eczacılarla eezal-.nne sahibi t i 
Jarrlan daha vvet ıs•nız ... ..:'-t • • '--'ll :.,__ 1 d-~ , Yenicami ,.. Beyoğlu daire er , 

cım ırın mana e llr.lıanna ası an eı- • oımA"ıtn e~aC!lar r:ını11r-~a 11nlaıı11ma • 
. D:yerek, a ,nm.t yere. k~ymuf ve 1 t .. r!cr ÖnÜn"Ü'!:t'eki cumarted eünü ftS· mn·J·lc crkt-ğı '•olnncl~~; ı.ı..l"ter, Frma- feker havra,...., ~1;n10•·"~:fıo ~in .. 

İakender bu aöz1erden çok mü• 
ımparatoru takdıs elmı!tı.. ktdc"'I indin~ccektJr. rcolot:\' ccrıiveti umumt katibi tarafından ~tkanttnun 6. 7 Te 8 fnd ,unleri 

(Devamı var) Bundan ıonra defterlerde iani ol· tekzib edilmiıtir. kapa!ı bul~. 



• 

ersin bu hafta kurtuluş 
bayramını kutlulıyacak 

Bafra da 
Kaymakamın da içinde 

bnlunduju otomobil 

Cenup sınınmızda 
kaçakçılık azalıyor 

Çukmovanın düıman elinden geri alınmas yılıdö- nasıl ıoyuldu? 
nümü olan ikinci Kanun için büyük hazırlıklar var Bafra, CH111111t) - S-•.- • 

Gaıianteb uls.t ihtiıu mabkeınesi fimcliye kadar 
iki mil10n liralık para cesuı vereli 

Menin - S ILav ilrlmm telni· 
_..;. " Ça1mrcrn.mn lantalut 
'8nikllr. Bu muthı ıOn her aene 
1Rtt6a Merılnlilerce cotkun MYinç 
lerle kutlulamr. Bu aene de &J'DI 

tesalaürat ~. Prosrum 
lauırl..-k ft meraimin çok ıü • 
.ı ...... temia etmek için iki 
lmmitıe a7ft)mqbr. 

um .,.Jı lkincMrlnunamm he • 
tinci c:amarhli Jibriine ..... 
Kartulut baynmmı lmtlulamak i· 
sin aabahleJin aaat oncla-0-•luk 
.aanJQda to.P.lacak ft enelce 
top atılacak, ftpurlar bet defa 
tlüdik çafacwltır. 

Hedr.el ulmal aaftlla cala • 
11111 yena1..m Jtibek amlduma 
•711 blsW olanık olduia y•de 
Mr cleJriM a,dta waiz, lmiulda
m•daa clwübr. 

Baa6D her ldS1dtm bir bdm, 
Wr eıbk .,hrimbe aelecek •e 
\aaw tehirlileria miaafiri ola • 
caklanbr. 

elan tehrimbe plen bir -.owı 
bandosu Batkanbk marımı çala- Enbiyalı denilen yerden ıesaan rıe+ .... (H..r) - ilki • ~ da yardmn ..,. • 
c:aktır. Soma Bat'buğumuz Ata • ansızın otomobllln Wlne çıba clea ~ • pis J&Jddılı ... 
tGrb ulusun iyilik tamrbğmı an • 
!atacak bir a3ylev verilecek, bun
dan aonra da ıeçid reami yapıla • 
caktır. Geçide katılanlar tüccar 
kulübü önünden ıümrük, beledi· 
ye, hükamot konalı, Ziraat ban • 

bu binuma oradan IODI'& bükü· 
lenk Y oimt pazarı, Zabit yurdu 
yolu ile tekrar Onovluk Alanına 

nncaklar •• buradan datıla • 
akladır. 

haydutlar, otomobiıli dard111111ut • ,..ı. an-&ı Gaalar... Urfa ....,..u ukert ihtitu mahke
lar ve içindeki yolculan eillhla meta ,.u..tL Çinisi 1-aı.ı ft ... ; ... 1ımralduia sinden bu ta.
korkutarak IOJlllUflanbr. JCua MucliaMD ....... Jnık ft S.. rilae am muhlılrmaesini bitirip 
kaymakamı da teu.clOfen ba ,oı.. riJ'e ile hemhudwl llalır• ak .,. haıldarMa mabtelif caa .. hü • 
cular araımda bulunuyordu. Hay- halla bu ...-ı ki1tii1qi pek anlar ldlllll• Ydili (4811) mçludan 
dutlar yolcuları eoyduktan aonra Hft,.,. , ........ olmak clola71• ,.... • ..,, ..,. w iahi1&r mad • 
kaçmıılar, otomobil yolana de • ıile bçalrçılıp diler lllıllDkket ~ lcin ild mı,.. lira para ee
•am ederek tehrimbe plmlftir. klfelerbacl• pt claM. ml•i'*· namı lallrmettllbll .a,-ek, it 

Hük6met kuvvetleri dmtıal a • Bir u•e•w 1-alanlaa 1safile no1dasm._ dit- arkaclqlanna 
rqtırmalara bqlumt, haydutlar- halinde " ,tik J1k ~ b • alelaetle Wrlnd Pmn ~mala
dan ikiıi yakal&DIDlfbr; atekile. ---1- ....... eaıf..-b&l m11elnja .... 
rinin de kı1& bir nmanda ele ,.. pis etJ& ce-. W tuk .---- • -•· 

Geçid reamlnden 90Dıl'a bele • çirileceii muhakkak aydıyor. rmcla Meta .... olarak_... clire • .__. pyan oldufunu 
diyede bayramlqma yapılacak • eh. Gmghnleo pta laa -.t.. .-.ıem. Kaçalrçdılm men'inde 
br. Saat on dörtte fdıirliferin mi· iki köy halkı birbirine girdi dinmlt. ... ,cbM amp ohm'w tleterll nllmla Akif Eyi Dolan, 
afiri k6y1Ulere ainemada ulmal in-al ve Bo..aı..ıd.. kua1arma tiiımlltlL t:mü,et mlldllrlmlb Necati Koz• 
bir filim göıterilecektir. -· AU.JUA '1ıca ft iatllıharat lmlii Kamil oı-

balh iki k8y halla arumda bir c.,J;wlıet...., wd wkltl 
BiT heyet villyet ve .Alay ku • otlaim bansi tarafa aW ohlala w ,..... ... ....... Glclala IW tla Jflbek himmetleri ıö • 

mandanlrğma ıiderek tehrin iyi • yilzünden çıkan anlapm•-11• ıibi iRi • mllalaa m •ıl•l iti De ıtdmltllr. JCas~alan pek rıldı • 
lik tannbimı büldlmete ve ordu • L:ı..:;-n.., iki ı-111 ha.___ Y--31.l ... ..._ • '- raa '9 IMmlardan bette d8rd0nün uu.Juaıı&""'S' av -llWllll ınnuw de alnlb; ..... ı•ı m uu 
ya bildireceklerdir. · ile VUJ'UllDUI netlcellnl ftl'IDittir• lal'lhe ..... ., __ llllles ....aaa _._ _. Wrw ...... ft aefn1 hizmete ıh-

ı 1 H i ...1-L-d ..._ -L-ı.ı .....- ...._ • .__. 1 - .,.Jerlal mıclaar lalan hu 1rimaeler 
Gece fener alayı yapılacaktır. neıö iin am uw.ua -" -- • ıma. ..._ • ......... ....... 

Hallwri .. .-ı .. -6. verinde köylü ıinden 30 yapncla F.mir Ali oiha " del•B mMkeme hefetinin ıe-
~ " ba ......... ,.,.... fala .... 91 -L '- 1-ıJık d" 

lreıııidar için OJUD1ar •erilecek, Ali bu ~ ma1ııtal dit • etti. ri lrıalaD afaktıefca ..ç•~ 0 
• 

tüccar lmlübünde de bir balo ve- müıtilr. Katil, Boz&yQGa G&le 1dbdtl..mi de ,akni l»ir aman ;. 
Didiki• ~hmbktaa •• m • rlleceldlr. Ba matla ıünde her ta• köyünden koruca Kara Melwed- prialncle '" &Jlll ıür'atle temizli •. 

mWaktan wara Hallınl -1.1.. raf ı.-aklarla bezenecektir. dir. Tevfak edilmlftir. y...,,._ • Jlllw.ı, .... ekJ.MtR 
,__ .,. d-iki~~ 1dP. ,arlllaa-

Çankırı fle Çerkeş ka- mqbrs. Adldiye,kq. ~fkoJiiiUltııır• 
l J k l' J a a aı ıbr dın arıpeçeaen urtu aQ lllılü" ... u IJI :r ":' 

'9nhı. 31 (A.A.) - Dün ... 
.... lmnmlar, ........ fırka 
~ " tlyeleri ile ,uslerce 
.... ~ 'büJük Mr top. 

-- Jaımıtbt· 

ama karar verilmiı •e bu karamı 

derhal tatbikine ıeçiJmiftir • 

Y1l batı dola111ile bu ıece 
hallreYincle kaclmlı, erkekli bir 

toplantı yapıtM:ak, toplantıya 

Arpa • 11 o 
Uda 10& 'l8 il 
Burma m • o 
Hava kunetlmfdn Jilbelme ft 

IC-s·h5ılılr, .. • ...,.., ı.. • .......................... .......... , ........ . .... _..._ ....... ._ .. 
wlanı11M1r rUcluma •••il*· s-u-.-.............. Jd. ....... ~ ......... ...... 

Erzurumda saylav 
aeçimi Uzırhiı 

Er--. aı (A.A.) - SaJla• 
..... .... ..,. ..... defterle-.. t.6. ......... ~ ...... 
sBre ~ ..,.ı.. ful& Çtkecaiı tah· 
miD edilmeldedir. -

...... 1e ....... o._ .. .._ 
he ,.am. Halep, c..Jı1m ai'i s.. ...,.... lteledlı• 
,.,. ............. ...w tMlrler- ......... .." ... 
elen ~ lpislik t1a'1•f•, Bafra. (Hmad) - U111ltb ya• 

Toplaabda, Atatarldba astslı herke. ailelerile birlikte gelecek • 
7edl ,ollumd& Çanlmılılann he- )erdir. 

artması için her tirli 1Uhm ,. • 
pılması yurd ~larmmm • Deri 
gelenlerlnd• old111adaa dbaut 
itleri r*Uilad• ftl'llea ,..,. 
ıöre 1&dakal fıtır ft uklt De ... 
kellef blanlana tanan ~ 
JVclmda baluamalan llAa •lav. 

p lflla ..... ,.1111e .... ek •• • ........ .a,J..Uerek .Ui.~ ye-

d ................ ••• hlc aUemıM.I emedU. Wediye re-
tl~iz ki, tü- , ............. • Wlll -cimi ~- yapdauı " ...ı.- bulunmau için kadmlanmı· Çerkette de kadmlarm peçe •e l•IM&rıl lllltaıl 

.. ıiJim ualünüa deiittirilme - çarıaftan kmtulmaıı yolunda ka- JI. nlDd 

- Buna inaıunam, daha rahat 
alcejim Ayael •• 

- ffa)'ll' Erıin. iunarak yqa• 
yaca.kam •• Bemm ı ıa, çoeutun 
için ,..a7acakam. •• 

içini p!di •• 
Y orulm'&lfba •• Örtülerini ııkıttrr· 

dmı •• Kahftltmnı hazırlamak için 
yanrnclan &7fılırken çeneaini ok • 
tad11111 

- Se'rilmit •e aclma ıanı e
clilmlt bir erkeksin, Ergin •• Sevil • 
diiine inanan bir ko-..amn kalSin
de ıüphenin yeri yoktur. 

GtilUımaedi .. Ba yamn imanm 
etini, 1ramm iaaanfaız hadabim 
mikToMa JiJip 'bftirirtlen bakın 
ft mlnuıs fGphelerin kalbini ke
mİnla•me ~olamazdım .• Fakat 
bu aa.m 11111 danrmda o 

kadar inatçı, iyle kinli ld ...... • 
lerinl duyplarmr inip Pnuk 
için 'Jlllan:& beklemek l&na. 

Aklütarda aldılı imsaa mele• 
tuplarm acuı alb •1 aonra Hefbe. 
lide çıktı. Şüphem lviM ..w. • 
JIP kendi kendini ,i)..ı. isba 
lıa.,at dayamlmu Wr --ı• 
olur. Akhiaarda pemhe Wr _._. 
ıibi siden aevıbarlsl c61e çetb• 
o tiipheleri altı &J IODl'a (IUI& • 
toryom) da çlubilmiftim.. Sim • 
dı de ManisMm o anıoac wa
ımı onun fGphe Ye lunç dola Dl• 
b nde ayclmktabildlm. Bu 1ef• 
çok pç blclılam Mll,anm.. Ne 
JUik ki Ollllll •nmala, tlılMll • 
mala çok ditldin kalbiacle S.ıle 
prip flplıelsi aramak, Wm,ek 
imkim yok.. 

• • • 
Bugiin babam H.,'belt,. tele • 

fon etmit, iyi bir hahsle ıeldL 
Artık 'bir rapor b.lnuı •• Çıbnk, 
bir hastadan aoma taD&br'JCllll& 

(Erıin) i alacaklar .. 
(He)'beli) nia Uk labruı o be 

dar kunetll ki bqGn orara J&la • 
!»ilse hemen eski ıaJLluu bulaatk 
aibi pli70r. 

sın ......... taQJt ı•ı,. lakl- Bq ZIW LohW• tekrar reialite 
ta'* .. ••••ta •rn ıCll fallri. 11plmlfllr, aeçim Till.~e de tat• 
blumm full,.derlai wtbıDili. tik .. Umlftir. ...................... .. ,.. .... ,..... .. .. 
... .,.... Wru ........... v..,. 
bla ........ ,..lıılllNL 

Şiauli ..... ,. ......... . 
na iti......, ltla ıal...., •a • 
l'UJOl'Glle-

Orlakl,mld ........ ... 
Jlbı ..,... .,. w ...... .. 
Mllt ........ .,,.._ 1111hı* .. 
cal!fJml, - ........... . 
du ile ............... rM ·-......... ,...S jb*cb.. 

Ulfaclrlr .,..... lrtW ,_. ..d ....... ....,.... --
ÇevM-1• ......... il rHyr -.... w1ddlr,....... ""'. 1rea,...... .. , . ..,.. .... ,.. ............ 
ntlatok•+WWL 

(14ia) ..... .,.. _ ............ . 
tmn...~•ala ....... ISD'• 
dadı.~ .. 

Kii, lanca Wr ............. 

ı.r pek leJl'ek ifliJOr.. Zanlh 
CM.al) alt blm tq CMlaımda 
_.pi llatınd• çile çalm.nJor. 

DDktar Nermi ..,. lNpn de .......... 
::ı.... Anan ~ mektebe 

~,.... Difteri ..ısını var ••• 
Zaten •Jlf pcü. ... 

Decll ... 
('4ba) ı. ultafma1dan OD& 

Wg ı.thm.,qram.. All1!em evin 
itfm'lbe aor ~·· Babamla 
y..ı '1tlk a11a11r Pbl bldım. 
.lraia .-.Jerl QIWS olda.. 

cıa..ıa. - parsa kendinden ıe • 
fİJOI' .. Biras 1817• ,...aez .,_ • 
- clfltlJw .... 1rapa1darı alır • ...,. ... 

OlııllıGk ,... ~ ltelki l»lr 
Dt ..at .,., .. k,, Gaak Ye ne • 
,_ ..... ,.. Wr ytlrek çarpmb-

• 11•-- --m.y... 
e-..... ltılıll'l almak 

IPadıtarıçıla,.-.. l.clew 
lokı"'-11 ....... ._ob· . .... ,. ....... .,. ..... hula ...... .,. .. 

Osık•..ı-t(Menl)I 
-~ --~ ...... -._,,..ıtlM· 
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•• ad Herg ·· n yuz 

Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -20 
Tophyan : Kemaleddin Şükrü Orbay 

Usküdarın 
Yalnız, buraıınm ne ve.kit ku • ı 

rulduğu meselesi gelmektedir, ki 
bu hususta kat'f veıikalar yoktur. 
Bu cüzam hanenin 1927 yılı· 
nadek mevcut olduiu ıöylenmek

malıalleleri 

....... _ 

3401 - Urut: Merha!e 3450- Uzuğ: Mütcyakki.z 
3402- Uruz: Maksat 3451 - Uceş: Tehlike 
3403- Ualu: Akıllı, mazlum 3452 - Üge: Şöhretli 
3404 - Usluğ: Akt1, fatin 3453 - Üğdül: Bahş:ş 
4305 - Usiurak: Akil 3454 - Üğlü: idrakli 
4306 - Usluy: Tecrübeli 4355- Ok: Akıl 
3407 - Uspayı: Ders 3456 - Oke1ge: Hediye 
3408 - Usuk: Feraset, haris 3457- Okil: Fazla 
3409 - Usun: Melal 3458 - Ükis: Kamil 

Ldir. 3410 - U§en: Nemı 3459 - Oklimek: Nema bul • 

Profesör Dayke, doktor Reta-d 
ve Rıza ( 1920 - 1921 ) yıllarında 
profesör Delamarre, doktor Ha • 
nn Şükrü, buradaki cüzamlılar 
üzer'nde te!'kikler yapmıılardJT. 

Buı·adaki bina Doktor A. Sü • 
heyl'n verdiği malumata göre U
rnuı:ıi harb &on'arına doiru ba • 
km:sızlık yüzünden harb olmut • 
tur. 

l hstalar kısmen Gülhaneye ve 
To ~a~meı. kaldırılmıtlarc:IJT • 

4311 - U~ma: Sürat mak 
3412 - Uşun: Hahikat, sah:h 3460 - Ükünç: iştiyak 
3413- Uştuk: Kfıp 3451 - Ülgen: Akli, kavi 
3414 - Utan: Hic..":.p 3462 _Ülger: Vecize 
3415 - Utanç: Ar, haya, ihti - 3463 _Ülgü: Adet, düstuı 

raz 3464- Ülgüdür: Nümune 
3416 - Utangaç: Edepli, mah· 3465 _ Olgül: Umumiyetlf 
çup 3466 - Ülgür: Süreyya 
3417 -Utangan: Mahcup 3467 - Olgüt: Nümuno 
3416 - Utaı: imdat 3468- Oliç: Şehzade 
3419 - Utgurak: Kaffe 3469 - 0Iüğ1ü: Talihli 
3420 - Utku: Galebe1 muzaf - 3470 - Olük: Nasib 

riyet 3471 - Olüı: Behre Ü::küdar cüzamhanesinde ka • 
bnhat yapan bir cüzamlı Siva.sa, 
or da kabahat yapan burfty& hl· 
dırılmı§ .. 1927 de hastaların bir 
kısmının memleketlerine döndük· 
Jeri söylenmel~tedir. Üıküdar cü • 
zar-he.nesinin son ıekli hakkında 
e:l:n'len malumat §udur: Burası 
uzunc"'- bir bina ve ortaıı bahç~ 
idi. Odaların kapılan bahçeye 
bakan kapalı taraçalara açılırdı ·· 
Her odanın ayn bir ocağı vardı.Et 
raf tamamiy1e çma.rlar ~ mezar 
ta§'an ile d::>ludur. Her aile için 
ikiter oda vardı. Bütün od~lar 
yirmi kadardı. Cüzamhanede aıl~ 
lerivlo cturanlar vardı. Haetala • 
rın bir kısmr müsaade t!e tehre 
inebiliyorlar, çarşıdan &teberi a
labiliyorlardı Evkaf, buraya er· 
zak verinnif Buradaki cüzamlıla· 
rm bazıları, tavuk yettftirir, yu • 
murta ~atarlanın§.. Hatti Ömer 
Efendi adında bir hastanın yirmi 
keçisi varmıf .. 

~

Hareml6 Salacak arasındaki UskUdar sarayı 
[ Ressam Bay Rıza] 

3421 - Utkucu: Muzafff>? 3472- On: Nam, §(>nref man. 

Karacaahmet · 

Üsküdarm en havdı bir yerin· 
de ~urulan Karacaabnıed mezar -
lığı, edebiyatta, romanlarda ken· 
dine yer ayırnut bir mezarlıktır·· 
Uzun servileri akaprım loıluğun• 
da bile insana ürperti veren bu 
mezarlık, batlı ba§ma tetkik edi • 
lecek bir mevzudur. 

Karacaalımedin kim olduiu 
hakkındaki bilgimiz kat'i vesika -
hrla gösterilemiyor. Rivayete 
aare Karacaahmed !randa bir hü· 
lcum.dar hanedanına mensuptu. 
Oaınan oğulları hükQmeti kuru • 
)'tltken cezbeye tututarak memle • 
lcetbıi bırakmıf, Anadoluya gele
reJc Akhiaara yakm bir mahallede 
otut'bıUftur. Karaeaahmed Ha • 
.cı ~tf Veli ile muuD' idi.. 
.(1024 • 1615) de ölmiittür· Mıra· 
b İstanbul adlı kitap mezar ta • 
tındaki tarihi f(iyk kaydediyor : 
Raw.ai feyzi fütuhu Karacaah • 

meddir 

~l erenler oku bir fatiha lal 
istimdad 

Eyledi. zevcesi Fehime H~ 
ruhu içtin 

Mutbahı Amire memuru Ziya Bey 

3422 - Utkuçu: Galib 3473 - Ondev: Davet 
3423- Utlı: Şükran 3474- Ondilçi: Milnadi 
3424- Utma: Zafer 3475- Onekı Namdar 
3425 - Utsukarcı: H~askar 3476 - Ünlü: Methur 
3426 - Utuğlu: Galip 3477 - Üpçin: Si'li.h 

ile tcYhislim hoca Sadeddin E· ı Hamamlar: f akel md 
f d' . d e ç.&rfıa a 
en ının yaptır ~ğı sebil ile çeıme (Sultan hamamı), Ço.111 içinde 

vardrr. Çeşme~ın yapıhı tarihi ı (Çal'fı hamamı), gayet ferahlı ve 
(1154 • 1741) dır. havası h:>t hamamfardır. Atpaza.. 3427 - Uyalçak: Mahcup 3478 - Üre: Kuvvei maneviye 

3428 - Uyan: lnan, muti 3479- Ü:reğen: Bereketli 
3429 - Uyamk: Agah, fattn, 3480 - Orek: Can, kalp, yü • ___. 

Camiler rmda:ki (Orta Valde ha amı) 
AY AZMA CAMlf :- Me~hur ka.Ib çeken bir hmıamdJT. O akü· 

Fenni Efendinin: dar.la de"''I ı t.an,_ ld b'l 11... __ Bak k ruhl . . • "' gı , s ıou a ı e .uen • 
ara arma eşki rakibın zeri yoktur. Cinci sarayı civa -

../ akm:rş nnd&ki (Cinci hamamı) abıhayat 
Sandılar bahçei hiisn içre sulu ve latif bir hamamdır 

AYAZMA çıkmış... B 1 d ı.__ ka -.-1.· d. I__! 

D. .. d"[" rA b un ar an ıuaf ~·ır e seKiz 
ıye ov u u yazmanın u .. •- d h 
.. · - .. .. Ah d' :;.t yuz xa ar ıaray amamlan var. 

camıı11,!, ucuncu me ın Oı:;•U d k ... b l 
··""'; .. ~; t f ta fmd ır ı azı arma maba:He ahalisi u!rwncu Muı a a ra an yap • luk .... 
tır im tır Cami. ort k ço çocugıyle beraber girip ufa 

ı ıı . ın a apısı d I 
_ . ,__ I 'h .. e er er. 
uzerıne ,Kazı DU! tarı ten camıın 
(1174 _ 1761) ydında yapılmIJ Çelebi, Osküdarda on bir iia -
olduğunu anlıyoruz. darda kervan 1&ray aa.yıyor, bun· 

Cami yapıldıktan sonra Sadra - )ardan biri jskele bqındaki cami· 
zam Rag:p Paıa §U tarihi söyle - in iki yönünde, deniz kenarın • 
mi§tİ: daki yüz ocaklı, ve yüz tavla at 

Muktezayı ehli sünnet camii alır bir kervanıaray ki bir kale gibi 
mecmuu hayr dir. 

Kıldı çun bu mabedi zibayı im~a Baştan bata kurıun ile örtülü • 
bi riya dür .. Bunlardan batka (Orta Val-

Sa(in asrı hendesi Ragıb dedi de kervansarayı) (Kösem Valde 
tarihini Mihmansaray) vardı. 

Camii rana binai şahr sull.a.n Osküdarda beı yüz kadar kır· 
l\fostafa kar ellişer ocaklı han, iki bin alt· 

ÇiNiLi CAMI: - Çini tezyi • ~rt dükltan, iki dabağhane, dört 
natı en güzel camilerden biri olan hın kadar Ü7.Üm bağlan1 üç yüz 
Çinili camii birinci Ahmed.in ka - gü]iı~n vardı .. 
rııı, dördüncü Murad ıle lb - Evlıya Çelebı, Üsküdar halkı 
rahimin valdeai Köse.~ Sultan di- hakkında da ıu malumatı vermek· 
e tanmmIJ olan Mahipeyker Sul· tedir: 

y •. . 
tan yaptrrmı§tı. Camn, mmıar Usküdar ahalisi bir Ka.ç frr'Kai ~ 
Koca Kasım (1050 - 1641) de dır. Bir fırkasx askeri tayfasının 

f eraıetli rek man. 
3430 - Uyav: Müteyakldz 3481 - Oremı Fm 
3431 - Uydacı: Mürtit 3482 - Üren: Nesil 
3432 - Uygan: Tabi 3483 - Ürgen: Şerare 
3433- Uyguç: Şule 3483 - Ürgen: FeY:~zan halin· 
3434-Uygun: Ensep, imtizaç- de t' 

h 3485 - Ürk: DeJiJet , 
3435 - Uygur: Medeni, müte • 3486 - Ürper: R2.fe 

meddin 3487 - Orük: Daimi, manevi 
3436- Uykız: Dost kuvvet 
3437 - Uylat: Tefekltür 3488 - Ürün: Bahtif, haııla.t 
3438 - Uymur: Vadi 3489 - Üründü: Giizide 
3439 - Uyrum: Vücut 3490 - Oründül: Güzide 

3440 - Uysal: Mazlum, munts 
3441 - Uytun: Mübarek 
3442 - Uyuğ: Müteyakkız 

3443 - Uyulgan: Pi§va 
3444 - Uza: Feza 
3445- Uza1a: Faiz 
3446- Uzdilli: Beliğ, fasahatli 
3447 - Uzdu: Eveli 
3448 - Uzguç: Şule 
3449 - Uzma: TefevvuK 

3491 - Ürüt: Netvünema 
3492 - Ürütük: Mahfaza 
3493 - Oskes: Behemehal 
3494-0ıfekes: Muhakkak 
3495 - Oate: Galib, faik 
3496 - Üstek: Faik 
3497- Oıtev: ilave 
3498 - Oıtün: Faik, faziletli 
3499 - Ütenti: Muhaceme 
3500 - Ütkür: Seri . ........................................................................................ .. 

rltt. ıöy1enebilir. Bugünkü Salacak· ı, U R U N '\ 
tan itibaren Harem iskelesi, a • K 
vak ve Haydarpa§a taraflannın ı 
d- d'' ·· M d k l OODdeUk. 8lyul aueı. or uncu ura unın armın 

bile, buradaki Oakü~ar ~.ay~ • ı tstan~ ca:~, JUrdU 
nm ağaçlıklnrı oldugunu soylı -
yenler vardır. 

Yazı l§ler1 teıetoma: US'79 
Jdare teıetonı:ı ı US'70 

yapmııtır. 

Camie, Hatif, Fevzi adlı ezan .. 
lar f iiTler yazd1lar.. 1$lanbu!ldaki 
büyük Valde hanı, bu camiin vak-

ayan \e eşraflandır, ki güna gün 
ekmişei fahire giyerler .. Bir fırka 
ülema ve sülehadır.. Bir fırkası 
fakru fakkeye kanaat etmiş Ki • 
sudar Mahmud Efendi fıkaralan -
dır ki hadden binındur. Bir fır -
kası Keştiban, Kayrkcıyandrr. Bir 
fırkası: da ehli san'a.ttir. Bu kav· 
min elbiseleri iktidarlarına göre 
kapama, dolma, feracedir. Bu 
halkın ekserisi Anadolu tarafın • 
dan gelme ve lisanlan Türktür. 

Haydarpqa has!ahanesi ile Se
limiye kı!laıı arasındaki alo.na F e

tihten çok sonralan Kavakh !Jos -

Telgraf adreal: latanbuJ - (VAJUJ') 
Posta lıutusu Ho. ti 

ABONE BEDEU.EIUı 

Türkiye 
HOO Kr • 
'60 • 

Ecnebi 
1100 ., fı idi. 

YENi V ALDE CAMll: - 0-
çüncü Ahmed tarafından Gülsüm 
Ommetulb.h'm ruhu için yaptır .. 
nuttır.. Yapılı§ tarihi (1120 • 
1708) <lir. 

ESKi V ALDE CAMii :- 0-
cüncü Muradın va1desi ve ücüncü 
Selimin kansı Nur Banu Sultanm 
emri iie (991 - 1584) de yapılmı!· 

tır. 

MlHRlMAH CAMii : - Ka • 

Mekfılfıtmdan has ve beyaz pi
desi, tandır kebabr, ka.yma.ğı, kuru 
üzümü, karanfilli üzüm şerbeti 
meş.huru afakdır.,, 

tan adı verilmitti. Burada "Ka- ReneUk 

vak Kasrı,, vardı. Bu kasrın yapı-
lıt tarihini kat'i olarak bilmiyor .. 
Yalnız (1179- 1769) da tamire· 
dildiği yazılmakta olduğuna gö • 
re yapıhtı ancak tahmin edi1ebi • 
lir. Kaann çe~me, havuz ta§lan, 

8 aytılr 

3 aylık 
1 aylık 

tOO • 
lGO • 

.. ı~ • 
llOO • 
100 • 

iLAN UCR!:TLER!t 

ncar1 UAnlarm UAıı ııayıtalarmda llUI· 

Um! 80 kuruştan ba§lar. Dk eayıfıda "° 
&nınışa kadar çıkar. 

va sair bazı aksamının 35 - 40 yıl BUytık, tuıa. devamlı Ola "renıere &Jt 

önce Kavaktaki asker fırını kar • ayn tenzilat v&l'dlı • 

RestmıJ Ulnlarm bir •tın ıo kUrUflU1 

llUÇOll IJANIA.Bı 

bünyad 
, Bu tarihin altmda.ki rakam 
,(1283 - 1866) dır. Türbenin kar• 
•mda Fethi Ahmed Pata camii 
vardır. 

nuninin kızı ve sadrazam Rüstem 
Patanın knrısı Mihrimah Sultan 
tarafmdan (954 • 1548) de yaptı-

Harem - Salacak 
Denizden dik bir sahille aynlan 

bu iki yer, eskiden k~,tlder, aaray· 
larla bezenmitti .• 

tııındaki bir binanın içinde bu • 
lunduğu kaydbdilmektedir. (1) 
Doktor Rifat Osman Beyin, hacı 
baba adında burada kahvecilik 
yapan birinden naklettiğine göre 
Kavak sarayının büyük bir kısmı, 

Bir delaaı so. lkf d•'"uı !50, ac def .. ID 
dört d'taaı 7~ ve oo deta.sı ıoo lrurUltU' 
Oç oylık ııa.c vereniertı> btr deluı mecca· 
nendir. Dört eatın geçen Ulnl&nD ,.... 

1&trrlan bet lnınıftaD beeap edWr 

~.:adlı ozan yazdığı uzun 
tarıhlyle camiin nuıl yapıldığını 
anlatmaktadır. Y apılıt ı (1272 • 
ISSS) dir. Bu civarda Ziya Bey 
adnıda birinin pptrrdıjı eebil 

nlnııftır. 

• • • 
Buracıkta, bir kere de Evliya 

çt-lebinin gözüyle Üsküdara bak • 
mak istedim .. Çeleb'nin Üsküdar 
hakkında verdiği mal\imat fU: 

Haydarpa§ayı anlatırken, bura
lann Bizanıtan önceki vaziyetleri 
hakkında elde vesika mevcud ol
madığını yaznıı§bm. 

Buralarm bot alanlar olduiu 

~~ YOO~~ 
Sultan Mecidin kurununda yıkıl-~ 

,. (Dc-num nr1 ilk bahar Selleri 
(~1-)-Be-le-di-.y-e_m_e-cmuasr; sayı, ı Fiatı 75 kurut 

7~/l Üsküdar sahillerind~ tarihi Daiıtma yeri • Vakit Mathaur 
hır seyran, doktor Rifat Osman. 
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Ateşe bakarken Sabah aamuı 6 6 kad '-- ilci. • d " 1 daha de•am ebniyelim?,, oııe namazı ıuı 1U6 Bu mwu-ın ıı e uç er ... 
lkıadl namuı ıuG tU6 meclisinin tahakkümüne taraftar Rodberte cevab verdi: 

Yazan: A. Sırrı Akşam aamu• ıu9 
1
16.
8
.!! deg"' :ıtdiler. Gerek LauTence, gerek "- Bana kalırsa arbk bundan 

Yatsı ııımızı 11!.. 8 '"' 
_ Yıl başı gecesini nasıl ge- ı - Ne var küçük ·bey, lznıiTden ımuı ua 5.aa 1e Anni ve Rod•berte yüksek ka- fazla tcrübe edilecek bir teY kal • 

Ç
irmeyi dütünüyoraun Selim?. mi?. Yııııı ıeç~ (llııtırı 1 s dmlardan ıayıhrlardı. Onların mamı§tır .. Boğazı qarak öbür ta• 

h rak Tıho kalan ıtfiıılerl 864 361 b' l f • • • • d 1 __ Ben mi, h:ç.. - Hayır, ayır me etme, 1 tavır ve hareketi, hüınü ta ıat e • ra a geçtiğımızı ora a ne er göre· 
_ Saklama canım.. Takıla. lDDirden değil, bir arkadqtan.. rine ilim ve irfanları böyle bir ıe- ceğim:zi çok mera.X ediyorum •• 

cak ,\eğilim, merak etme benim Evet, bir arkadaştan.. rağı hızlı balı öttil. Telaşlı ayak ciyede olmalarım icab ettiriyor • Bizim tarafta da, Babette'in ıöz • 
gidecek yerim Tar.. - Çok iyi öyle ise.. içim nı• aesleri gidip geldi. Oda kapısı du. Bu hal ise mukaddes anne- lerinden anlaıılacağı 'ftÇhile, çö • 

Selim batını maaumm Gzeri- hatladı. Siz bu gece de evde mi birden açıldı ve lamba yandL lerin bir çoğunu aı1ayordu. Bil • zülme hareketi kendisini göster • 
ne eğerek kiğtdlan ile mefgul oturacaksınız? _Ah.. Neriman ıen ıniıin? hana Şvab bmıu hissediyordu. meğe batladı. Esasen mabet muhi· 
a&ründü ve konu1mayı b!tiımek - Evet Hatice kadm. Yorgu- _ Evet ben. Madam Şvab kazazede olduğu za· tinde görülen bütün o manasız 
isler gibi kunı, bot bir •eıle tek· nınn, bir yere gitm:yeceğim. So· Selim, heyecandan boğulacak man iki aeneclenberi bir bira fab· hareketleri çok iğrenç buluyo· 
rarladı: bam yanıyor mu? ;lbi oldufiu yerde donakahnıtb· rikatöriinün karuı bulunuyordu •• rum.,, 

- Hiç dedim ya.. - Evet doldurdum. Gözlerine inanamıyor, o, gözleri- Fakat, mesleğine iıtinad ettiği Anni dedi ki: 
• • • • • • nin anünden kaybolacak diye ye- için ıan'at, felsefe ve din için bü· "-Ben muayyen muhitte olup 

Konu§m&YJ böylece kesmesi~ , Yıt liaşı gecesi .• Evet Abmed rinden bile knnıldanamiyordu. yük bir alaka göstermiyen doktor biten feyleri bedii noktainazar 
rafmen Ahmed Selim ömründe Selim yalan söylememişti; yor- ince uzun bir vücud, küçük hanım dahi üçler meclisini le!kil dan bafka bir surette telakki et 
belki pek az gün bu kadar ko • gundu. Hiç bir iş yapmadan yo- bir berenin altından taşımı bir eden şahsiyetlerin manasını anla· mekte alikadar değilim. Bu no.k 
nutmak istediğini duymamıştı. rulmuş, b:tmişti ve evet bu gece kaç avuç san saç. Solgun bir yüz. mağa mütemayil görünmiyordu " tai nazardan onlar fıoıuma gi 
Konuşmak ve anlatmak istegiyle de bir yere gibniyecelrti. Sofra- Gülen iki ela göz.. Onların ince kültürünü göriip an • diyor •• Onları dütünceaiz ve man 
lavranıyordu. Söylenecek çok ya otunnasile kalkması bir oldu. _Neriman .• Sabiden ıen mi- lamıyor, onlarda fazla bir ilim ~e tıkıız da bulmıyorum, çünkü ora 
ıeyleri vardı. Fakat bunlar in • Sonra belki her akşamkinden da· ıin? irfan bulunduğunu kabul et.mı • da her teY inıan larda mevcut o 
sanJarm dinlemek iıtedikleri cina- ha erken odasına çekidi. Poıta- _Evet benim canım. Neye yordu. 1an pirane istidada göre heıab ve 
ten değmerdi. Birçok insanların cının getirdiği kartı belki yirmi ıaştın. Cemal her ıeyi bana an- Heyet arbk yola çtkmlfb. On tanzim edilmitlerdir. lnıanlarm 
manasız diye dudak bük.dükleri defa okudu. Sonra maaaamm ba· Jattı. Kardeı1n l%1Dirde hastalan- iki zebu llzerine binmiş olan on iki kendi pirane istidatlarına cia • 
cinıten ıeylerdt şma çerek bir kitab açtı. Oku· mıf. Sonra .••• Şey ben hiç bir ıey mukaddes anneye lrıs'in kuman· men ve ruban tabi olmaları iee 

Ahmed Selim ise, her §eyden yamadı. Kalktı, odada uzun u • bilmiyordum. Cemal bunları To- duı a:ltm.da ve atlahlı ıema kız • kadınlar adaamda bulunup ketfe 
evvel makul dütünmesini bilen, zun dolaştı. B:r aralık Koaka katlıda aeni beklerken eöyledi. tarından mürekkeb bir balük mu· dilmiı olan bir ıey değildir. Bet 
gülünç olmamak iıtiyen bir adaın- caddesini uzaktan gören pençet'e- Çok müteeaair oldum. Hele yaz- hafız refakat ediyoTdu. kıt'a üzerinde bunun bir çok em 
Clır. Eğer ayle olmasaydı timdi ıinin önünde durarak alnım cama dığun ıatırlar beni ayle üzdü ki.. Heyetin akpma dofru erkek ıaline teıadüf etmeden üç adım 
iki ıaattir !irket hesablannı bir dayadı, sokağa, caddeye bakma· B:r kolayını buldum. Bir otomo- çocuklar diyarım a~ boğ:'7a bile qamazsmız.. Kat'i olan bir 
yana iterek kendi hesablarma da- ğa başladı. Saa.t sekiz buçuk ol· bile atladım. KotUP geldim. Bil- yakla.tnnf olacafı tahmm edıh • feyİn bilinmesi ümitsiz olduğu 
lan meraldı arkadaşın hiç değilse.. muftu. Kendi kendine: mem memnun olmadm mı? yordu. Oraya varıldılt zaman yalnız Becda, Spinoza, Kant ve 

- Yıl bp gecesini mi.. Belki - Nerimanla Cemal !im"di To- lazlar bö1üğü çekilecek ve hey· Şopenhauer ıöylememitlerdi. 
yazmakla, yahud aadece düşün· katlıdadırlar. Kenanla, Hüseyin- Selim kekeledi: ete erkek çocuklardan mürekkeb Hattl Herbert Spencer gibi rea 
mekle geçireceğim. Başka ne ya· le, Maddeyle bulutmuşlardır.. - Fakat niçin geldbıb.. El· bir bölük refakat edecektt •• Proğ· liat bir mütefekkir bile sübjektif 
pabilirim. Param yok ve yokluk- Diye dütündü. lencen!zi niçin feda ettinb? ram bu suretle tabit otunmuftu.. idraki, objektif bir mevcudiyet 
lar yalnız bundan ibaret değil.. Kar yağıyordu. Buiulu cam· - Niçin mi.. Bunu gelişim Yanmda gitmekte olan Anniye için kaba kifayetsiz bir mikyu 
Aylığ~m b~n hepsini hasta tara sık aık konan iri taneler ora· g3ıtermiyor mu? DCTdlerinizi Rodberte dedi ki: telakki ediyor •• O, idrakteki peıi• 
kardeşim için lzmire göndermem da eriyip yayılıyordu. paylatmak için. Hem ben aizin .. _ Bakınız kadmlar ne &la • tik tezahUTler!e onlarm zahiri se
li.zım. Halbuki. Evet halbuki Sokak karanlrk ve seıtizdi. Fa· hislerinizi bilım.iyor muyum um· balık bir ağızla konumorlar. Bi· hepleri arumda esaslı benzeyif .. 
bu geceyi ben nasıl bekryordum. kat uzak caddeden çoğu yukanya yorsunuz? Etrafunda dönen in- zim gen4; krzlarlA beraber bulun• 
Bu ge<:eyi Nerimenl.arm gnıbunda doğru akıp giden otomobiller gö- sanlann iç yüzlerini nasıl biliyor- dukça hiç içim sıkılmaz, ç\lnkü 
geçirmeyi ne kadar istiyordum rünüyordu.. sam sizin içinizi de öylece biliyo- güzelliğe daima. meftun oturum • 
'bilsen .. Ah belki çok betbahtmı.,, _ Ne yapmalıydım?. diye 'dü- nım. Siz benim iç:n hakiki bir Halbuki eski felaket arkadatla • 
Diyebilirdi!. şündü. Evet ne yapmalıydım? dost, hakiki yüksek bir insansınız rmıla beraber olmaktan ise yalmz 

Ahmed Selim, inhiaarlann bi- • • ,,. Selim.. Yeni yılı beraberce kar· kalmayı teTc:h ederim. Bu sizin 
riıinde az maaşlı bir memUTdur. 1 • • 1 kl şılayacağız. Bu gece onun için ·ıçin weni bir şey değ&Ur, Amıi, 

ak Neriman, ai esının var ı ı .1 f 
iyi bir aHeye mehsubtur. F at devrinden ka\ma, zengince, eski geldim ki ••. • • • zaten biribirimize yGzterce de a 
bu al.le malilt olduğu iyı· geçinme 1 1 d ... • • eyle•"ı te1-ar etmek· 

bır• ahbab kızıydı. Selim Nerinıa.· ı8y e gımız Ş & •110..-
Taııtalarrm ayn'ayn ıebeblerle Selim birdenbire gözlerini aç- b k b"t• "z 

nm karde•i Cemalle mekteb ar ten at a ne yapa 1 ırı • 
aonradan kaybet111i1, dağılmıı, kü~ ~ d" ._ ve ba.ıı.--dı• d 1-!ı ..... · b• ka kadathğı etmiıti. Bunun için ır ~ı 15.. • , - Orta a teşıu ettıgımız ır • 
çillmüştür. Bu arada kız kardeşi ki ahbablıklan, birçoklarıyla ol· - Neriman... dmlar devleti var. Pekala am • 
kil,.ük b!r memurla evlenerek iz· Odada k:mae yoktu. Bufulu, b ,...___ b kabir 

T du"'gu gibi sonradan bozulmamıt- luk ma bu ir oyuncaMAD at 
mire gitmeie, annesi de kızının buzlu camlardan içeriye so B kad t d tı. lyi dosttular. Cemal araııra O teY değildir. u m ar ev • 
yanında bulunmaya mecbur ol l 1 bunl • karlı bir sabah akıyordu. muz. ıeı·ın"ı b·ır d'Ullcak olarak kabule 

evinde top anb ar yapar, a tulm H taraf b z 
muştur. mı hepsinde olma.sa bile, çoğun· tarı tu uftu. ~~- 11 ı uk hazmm. - Tabiatın kesimsiz ya• 

Selim latanbulda kalmqtı. Kü- da Selim de bulunurdu. Esas iti • keailmifti. Sarhot gı ı sa anara.. • pıcı kunetine karşı bu oyuncak 
çük bir evde oturuyordu. lşleri· bariyle bütün aile iyi insanlardan ayala kalktı. Her yere,. he~ k~ karşı duramaz. Doktor Eglin~n 
n·ı aı·lenı"n eıkı" hır· emektarı olan anl ..,,.ve ayn ayn göz gezdırdı. Bır 1 ı~ h .. k. • et" m·ı yo'-sa baba· 

, mürekkepti. Fakat iyi im ar ;-J . . "b• baktı. Son· ana JK a ımıy ı , • 'K 

Hatice kadm görüyordu. Yeme- d S 1. b t 1 tı· ız, bır nışane. • arar gı. 1 hk h"'ak~. iyeti meaeles-ı mevzuu olmasalar a, e ·m, u op an d H t k d un ~""· ğini o pifirp yedriyordu. Hele aktı ç _ı..n. ra atağım ı. a ıce a. ın on b h ld .., aman ciddi müna • 
larda gene bulunac . ü~u • • • .b. .. fi..... a so ugu z 

ıon zamanlarda kardeı~nin lzmir· bu .aatte ınışıue şaşmış gı ı, u .... - ka l · • --~ne hayret edi • Nerimanı görmek ancak bu top - b ak ak .. .. şa ara gırt!•m ...... 
de hasta.lanmaıı, hastalığın uzun 1 d ve diği mangalı ır aT yuzune M eleyı" bir çocuğun 

lantılarda mümkün o uyor u ı yorum.. es 
lurm.• e·ı·, kendiıinden yardım iste- ·· ·· baktı. kamb"l k.!!., d d b"na yapar· .,. Nerinıam görmek onun ömrunu is ı ~gı m an ı 

l • S ı·m· ok ıarsmR._ Kü - Hatice kadın .. Şey bu gece • • . lA kk" 
me en e ı ı ç ·~"· • dolc;ıran tek varlıktı. Onu sev. b E k d .. 1 yuyup ken gösterdiğı cıddıye'tle te a ı 
çük 'bütçesi daraldıkça daralıyor- B lk" f kmd en.. r en en oy ece u ş h • h geçi mitti, seviyordu. e ı ar a k 1 Acaba beni kimıe a. ed~yor.. üp esız, er şey • 
du. Selim, gün geçt'kçe ömrün· olmadan, istemeden bunu ona an· ad mıtn:,ıl cidir, her !ey yıkılmağa mabkUm· 

ler meTCUt oJamıyacağmı ıöylü • 
yor. Zahiri .ebeplerin, zahiri 
terlerin mahiyeti anla,tlamadı 
lmı anlatıyor. O hatde, biz de ne
den fantaamagoriyi yükseltme • 
yelim? Neden adal!ll%1 istediğimiz 
gibi sübjektif hakBcatJerle iıkAt 
etmlyelim ye ıtıılemiyelim?. ,, 

Reis Anniyi ve Rodberteyi ııra 
ile Şvab Ye Egli taldb ediyorlar 
du. Şyab önde giden o iki kadmr 
göstererek dedi iri: 
"- Bakınız ıu iki tahslyet ne 

garib bir tavır talanıyorlar! .. 
insan onlara mukaddes anne iımi-
ni vermeden evvel onlann bir mi· 
zah gazetesi okuduklarına bük -
metmek istiyor.,, 

Bunun üzerine doktor Egli Ha.
mm dedi ki: 

"- Buttün adada içki ve sigara 
içiliyor ... Bunun müsebbibi o iki 
kadmdJT.,, 

Reis Anni arka!armdan kendi· 
lerinin çekiştirilmekte olduğunu 
farkettiği için Rodberteye dedi 
ki: den bir şey daha feda ediyordu. !atmıştı bile. Fakat aralarında ra ı mHı. • t,ru-ük" bey dur. Bundan do!ayı hiç bir kim· 

Gittikçe daha çok içine çekilen · A - ayır n.u~ • k • · hak kaz "- Zannedersem a.rkamızda 
hır• adam oluyordu. açıkça hiç b:r şey geçmemiştı. s- Selim daha yav .. sordu: se muattal durma _ıçın. • • a· 

kt. d c··nkü· S l'm ~ F k b d et n hına suikastler tertib ediliyor.. Erkek 
la Çekmiyece ı e. _ u e 1 Bi b"l ··~~'tü" ·· fa- namaz. a at e e ıy ıçı • • • • - r otomo ı guruı ıu ,.. . 
hiç bir ze.ıman böyle bir vaziyette l • "t d. • 1 )ar kurmağa yarayac&K kat ı ıeyı 

- Ne var ne yok, Hatice ka- d b"l an tf · me ın mı· . onunla evlenmeyi akim an : e H bulunduğunu sanan ve ona ınanan 
dm? - ayır.. k k d" 

geçiremezdi. Selı'm ag"'ır ag ... ır merdiven1eri bir kimse olsa olsa anca en t· 
- Hir beyim.. Ha unutuyor- 1 ld tm kta 

:r .:w; • ır. kr k -•- d d"" d" Ba sini ve başıka arını a a: a n 
dum bak .. Postacı fU kartı bırak • te ar çı ara.K o asına on u. • 

Bu gece Selim hiç bir şey ya· ı •ı ate• gibi yanıyor, ainirleri g~t- başka bir ~ey yapamaz.,, 
tı.. ... k . . ı t ~ '$ d d. k. 

Selim, kartta !U satırları oku· pamıyacagmı kpe ı~~~b~l ışı.. tikçe geriliy9rdu. Masanın bir Anni e ı ı: 

d • 
1 

Ne yazabi!ece , ne OAu,a : ecek- .. "nden Nerimanı Cemalle be• "-Buna rağmen erkek çocuk· 
u Esk" gozu . . k d" 

."Mazeret kabul etmiyon.ız. Bu ti. Düşür:mek istiyord.~... ı raber gösteren bir fotoğraf çıkar- lann merasimim:ze ıştıra e ıp 

d 
w l yazı koltugunu sobanın onune ka· dı. Yırtmak istedi. Sonra vaz etmemeleri lazım geleceğini halle 

akşam Tokatlı a buluşa.cagız, ge - kl d" L" ,_ .. d"' B' d Rod · ff dil • · dar sürü e 1. amDayı son ur· . geçti. Sinirleri birdenbire yumu· mecbur kalacağız. . ır e, . . •• 
mezsenız a e emezsmız. K 1 .. .. .. 1 k ba 1 k h 1 N . dü. o tuga gomu ere so nm !amaya başlamıştı. Ner:manm berte, başlanf'Icta ı a va ımızı 

S 1
. b" • • 'kter·dmank,, \ yanışına ateşe bakmaya, kendini 1 resmine bakarak gülümsedi: unutmıyalmı .. Taliin bize vurdu • 

e ım ır an ıÇln eş1 e ura • • . .. ba l d b · k 
1 

-' K tb· b" d b. ti ve geceyı d:nlemege Ş a ı. _Ömrümde bu kadar tatlı bir ğu darbeler ister istereez ır a • 
ant. a ı ır en ıre ça aya • dmlar devleti yaratb. Bunun ne • 
eak gibi atmaya baılamt!!h· Sal. • • • yıl başı gecesi geçirmemiştim .. 
lsnarak içenve doğru bir adım at· Gecenin sessizliğini bir otomo- l Teşekkür ederim sana Neriman! relere kadar .gidece~ini. gCSnne'k 
tı. Hatice kadm soruyordu: bil komeıi yırttı. Kapmrn çmgı- Diye mmldandı. için tecrübemıze neden bır zaman 

çocuklarm merasime iştirak etti • 
rilmemesi için ne mümkünse ya· 
pılacağına ~üphe yok .. Bu işte e
vet veya ha.yır demenin müşkül 
bir iş "1dt1ğunu itiraf etmemiz Ja. 
zım .. O~'lanlarm pek yaramaz ve 
haşari olduklan söy)enivor. Fa • 
kat bu mesete Mzi o kadar alalca· 
dar f"tmez .. lt~hi bir kuvvet bi~im 
ıefafot;m!zi görüp de yaratıcı elini 
hize do~ru uzahn:\rnıs nlsa,.·dı. 'ha· 
limiz ne olurdu?. Etrafımızda 
tiireven ve büvüven şe,-1.eri ~öre • 
rek sevi,.. ... lim. olmus b~iT";A rlan 
ıeyleri bilerek me'""un ola.hm. ,, 

(Deoamı var) 
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•• ugun 
şam 

belli 
~--------·------~~ 

Romen takımı zorlu ve hadiseli 
çarpışmadan sonra Bu garları yendi 

Balkan futbol f&Dlpiyonası i · 
çin Atinada Yunan, Bulgar, Ro
men, Yugoslav milli takIJJJl&n a
raamda yapılan maçlar bugün bi

tecektir. 
Şimdiye kadar yapılan maç

larda Yunan mHli takımı Yugos
lav milli takımını 2 - 1 yenmİf, 
Romen milli tafumı ile 2 - 2 be
rabere kalınııtır. 

Romen milli takımı da Bulgar 
milli takımını 2 - 3 yenmiş, Yu
nan talamı ile berabere kaLmııtır. 

Bu it:barla Yunan ve Romen 
milli takımları üçer puvanla faJD· 
piyonaın baımda bat başa gidi -
yorlar. Yugoslav milli takımı 
E."\llgar milli takmuna galib geldi
ği ve Yunan milli takımına nıağ
lub olduğu cihetle, şampiyonada 
Yunan ve Romen takımlarından 
sonra geliyor. 

Bulgar takımı da puvantajda 

sonuncudur. 

Bugün Yugoslav - Romen ve 
Yunan - Bulgar milJi ta.kımlan 
çarpışacaklardır. Şayed Romen 
\'e Yunan taknnlan bu iki maçta 
galib çıkarlarsa gene puvanlan 
herah~r olacak ve aralarında ikin-

ci bir mç yapılması lüzumu haf 

gösterecektir. 
Şayed Yunan takımı Bulgarla

ra yenilir, Romen taknnı Yugos
lavlara galib gelirse o zaman Ro
menler şampiyonluğu kazanacak-

lardır. 
Her halde Balkan ıampiyona

ıının galibi, bugünkü maçlar ne
t:cesinde belli olacaktır. 

Romenler Bulgarları 
nasıl kazandlar 

Atina, 31 - Dün Balkan ,am
piyonası için Romen ve Bulgar 
milli takımları arasında vuku bu
lan maç, §İmdiye kadar yapılan 
maçlann en zorlusu ve tiddetlis 
olmuştur. Maç esnasında bir çok 
hadiseler ve çarpışmalar olmu§. 

tur. 
Büyük bir hızla cyuna başla -

yan Romenler, ilk haftaymda 
hakimiyeti muhafaza etm" ıler ve 
Bulgarların bir golüne karşı üç 
gol atmışlardır. · 

ikinci haftaymda oyun çok sert 
olmu~ ve bul~arlar maçın sonla
nna doğru ikinci goller:ni yap
mıılardrr. Romanya taknnı maçı 
3 - 2 kazanmıştır. 

c 

lJZ e avga 
l<.aı·ı ve k ca aı a 

en 

' • 

Kocalar için 
1 - Şayet kravatların iyi oturmuyorsa, kaba. 

hat karının değildir, ona çatma! 
2 - Gazeteni yolda, tramvayda oku, sabahleyin 

karınla beraber kahvealtı ederken okuma! 

/(arıları için 
1 - Sen de sabahleyin vakıt ve zamanında ya. 

taktan kallanağn alış! 
2 - Aşkın mideden geçtiğini unutmıyarak gil· 

zel yemekler p :§irt ! ········································--···· .. ··· .. ·-·· .... ··· ................................................. ... 
-.., 'Ya E MM •4 E 

1 
3 - Ev masrafı için arırdığın para ay sonundan 

"" evvel biterse karına çıkııma ! 
~~~~~~~~~d~~~~~mD~~~~~~~~~~~~~-f 4-Çoki~nbile~sa,gündüzüntdefondak~ 

3 - Sokağa gideceğiniz zaman vaktinde gi • 
yin, kocanı uzun müddet bekletme! 

4- Daima kendine çeki düzen ver, evde kılık
sız gezme, bu kocanın h"ç hoşuna gitmez. kara an iya be kire nna söyliyeceğİn bir iki tat'Jı söz ho§a gider! 

5 - Karını hatırladığına delalet eden küçük 
h ediye ve çiçek onu çok memnun e"'er, sevindirir. 

S - Kocam 1üzumsuz yere manasız kıskançlık· 
lar a üzme! 

Diyarıbekir, yakında, orta Anadolunun 
bir kültür kaynağı haline gelebilecek 

Yazan: ömer ftakıb 

-7-
Diyarıbekirde canlı bir hareket 

iÖze çarpmaktadır. Demiryolu • 
llun Elazize kadar varması bura • 
tıın ökonomi hayabnda derhal 
te,irini göstermiştir. Cümhuri • 
l'etin 12 inci yıl dönümünde de· 
ıttlryolu Diyarıbekire kadar uza.n
ltlıı hulunacaktir. 

le Bu takdirde Diyanbekirin, ö -
it onoıni ve idari bakımlardan, ne 

•dar büyük bir ehemmiyet ka • 
Zanac .. 1 b"l k . . kid agını an aya ı me ıçın, es • 

enheri büyük bir merkezin bu-
rada te kk·· ı·· ·· .. k 1 he şe u unu zarurı ı an se-
h hleri de hatrrlamak faydadan 
ali olınaz. 

it Diçle nehri bınadan itibaren 
. eleklerle sefere elverişlidir. Eu 
ttibar ile Diyarıbeklr lrak'ı Kara
denize bağlıyan tabii yolun anah· 
la.tını e1inde bulunduruyor. 

lerimiz, Diyanbekir gençliği hak· 
kında öz1ü bir fikir edinmemize 

kafi geldi. 
Diyarıbekir Halkevi, cümhuri

yet prensiplerin· n, ana vatanın bu 
öz köşesinde kökleımesi için, sar -
sılmaz, yıkılmaz b ir inança çalış -
maktadır. Bu sözlerimizde ne ka -
dar 5amimi olduğumuzu anlata -
biimek için Halkevinin §İmd iye 
kadar yaptıhlarından bir iki .. ;ni, 
geliti güzel okuyuculn.rımızın dilc
kat gözüne koyu roruz: 

Halkevi kuruluncıya kadar. Di
yanbekirde temsil hayatı yoktu .. 
Halbuk; bugün Diyarıbekirli'er 
övünüleb"Iec•1c bir tems:ı koluna 
mal:Jctirler. Bu temsil koh•n..:la 
vazife alan gene kızlar Diynıl-e
kirin en tanınmış ve temiz ailele· 
rine m ensupturlar. 

Halkevi tarl'l f ından se~";n b ~arkt Anadoluyu Akdenizc 
b~glryan yollardan Diyarıbekirde muavven mevsim1~rin· e verl"'n 

SPO • POSTASI 
M.tmleket imızd~ ve ecnebi memleketler inde bütün spor ve 

gençlık ~areket l cnni ve sporcu gençliğe vtrilmesı lizım gelen 
yenı şckıl er hakkmdakı ya zı lar1 muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasuan SPOR p O S TAS 1 d ı oı Oı<uma.ı ır ar. 
Her yrde fiah 5 kuruştur. mutlak olrnvunmı:. 

TEPEBAŞI 

ŞEH R TIY ATROSU 
TEM Si L L ER i 

Bu gece saat 20 de 

HAMLEf 

S perde 

Yazan: 

W. Şckıpir 

Çeviren: 
Ertuğrul Muhsin 

l\TJn~ut Be: ditıni 
SrhirTtlJiJİl'osc 

ııııııııııııııı .. 

111...111 

ınnmı 
Eski fr 2 ncız i~atrosunda 

Bu gece saat 20 de 

Ankarada A K B A kitap 
vin"n birinci şubesi modern 

Jir şekilde Maarif Vekaleti 
.mrşısında açılmıştır. A K B A 
.itap evleri her dilde kitap 

ecmua, gazele iht"yaçlarınr 

evap vermektedirler. Gerel 
;itaplarınızı, gerek kırtas "yenizi 

ucuz olarak A K B A kitar 
vlerind .. n tedarik edebil" rsj. 

, iz. Devlet Matbaası kitapları 

e VAKiT in neşriyatının An· 
'·arada sat•ş yeri A K B A ki· 

ancınızı 
Bir Gecede Def ediniz 

Bel ağrısından vücut kırgmlı • 
ğmdan, romatizmadan, nevralji • 
den veya soğuk algınlığından 
muztarip iseniz vakit kaybetme • 

den hemen ağrıyan mahalle de • 
likli bir Allcock yakısı koyunuz. 

Derhal sancınız sükun bula • 
caktır. Allcock yakısı konur kon

maz kanı tehacüm ettiren müe! • 

sir bir hnraret tevlit ve hemen a• 
sa.hı teskin eder. Adaleleri yumu
~atır ve bütün ağrıları. 

Artık tebahhur eden ve çama

şırları kirleten mayileri kulfn • 

nayınız. Allcock ya.kısmı bütün 

gece veya elbiseniz altında yazı· 

hanelerde, işinizde bütün giln 

tutabilirsiniz. Sizi tedaviye ve 

hüsnü muhafazaya aevam ede • 

cektir. Bütün ecz~nelerde 40 ku
ruşa satılır. 

ırleşır~ktedir. tems"llerin b;r"hiri ardından t"k -
b Cümhuriyet hüldimeti Diyan - rar e-:li mesi halkm bu tews:tJ,,.,.e Del° dolu 

ekrrin bu hususiyetlerini nazarı kar~ı ne k rtıır biiyük bir alt:ka Operet: 3 perde 

l\IJnbul 8EIMiı;2si 
eh irTiqiltrıos 

ıııııııııııı ııı 

"'P ev'erid"r. 
. \KBA l\r.erkczi Telefon 
• '1irinci şube ,, 

3137 

Mühim: Tal:litlerinden sakın

mak için Kartal markalı ve kırmı· 

zı daireli A llcock yakılarını mu • 
sırren isteyiniz. ~~eı;"nıiyete alarak orada büyük gösterdi<Y;ni an t tır. 

ır ıdare mel"ltezi kurmuştur. U- Evet., hir. ır:·h.- ı~;;a e~e..1 .. n 
ınunıt müfettişlik merkezinin Di - diyeb=i:riz H , Diyarı'Je'·:r Ha'l·e -
Yarrhekirde olma11 Diyarıbekiri vi, ynfoız hu muvaft=ı:-kiyeta .... 
ço'<: yakın bir gelecekte orta Ana- Oit-arıbek:r.:ıe sıcak . m;:tevazı l-ir 
dol~nun bir kültür kaynağı haline s n'a t m• lı · ; arr m ;;a m••yaf -
getırec~ktir. fak nlm.,ldn. l·en-1:,,:n-ten b 01•

1eni-
4 • • 

k 
DiYanbekirde knldrP.ımız peık 

ısa rı:ı •· dd ' • . • u et içinrle yalnız Halke • 
vın~ zıyarP." etJn...... • .. b 1 
bil:Fk . ge ımkP:ı u a -

• d · Bununla beı-aber Halke-
'VJn '~ e ~ tenı .. ·1·- .. d""k 

....., '4A uuTZ ve gor U • 

l"n hi .. me+lerin en bUyi=!H;nü yan

m1r:t•r. 
Hnlb· l ·= n i'r' .. h e 1S';,. r '1Vi -

nin muva.f' .. 1-"r "'ti yalnız buna 
miir~asır değildir. 

Halkevinin, musiki, dil, köycü· ' 

1761 
Ynzan: hinci şube: Saman Pazan 

Ekrem Reşit 

ILll ' Beıteliycn: Cemal 
Reşit 1 

Çocukları kor uyalım . ... __.-.................. _ .. lll(lflll f (·····-······················=·:::::::::::::::::::::::::~ Kış ıfeldi. Kışın soğuğundan ve bu 

'""' -- ~: r. emal Os an~~ ıoğuğun ı;ctirdiği hııııtalıklardan)'O..k· 
tük, sahalarında elc!e etti3i mu • :: :~ .. :. ııuz yuttaşlarımızı korumak hepimi • 

ff 
l g 1 Bcvl ye Mi:teh"'ssm J •. · b ~ va a.cıyet er in } er b"ri ayrı ayrı .• un oynumuza borçtur. Bu bor.cu o· 

.. , , l .~~ l\nrakÖ) · 1':ks Is rnr maıt-.ıznsı \•anında :.·:.· demi• o!m .. k i çı"n kullnnaınadıg"nnıı: 
" t an -nmızı !op nyaco.k kadar j ... " 

b üyüktür. :: No 3~ :ı etki çnmn~ırlanmızı, çocuklıınınıvn 

ÖMER NAKiB 
.(Arkası var), 

~~ Hagün 14 · 20 \ C k:ıdar Telf. 41235 !i c· lcilcrini Çocuh Esire emc Kunımuna 
::........................ i: "Himavei F.:tf 1 Cem"ıvcti .. verelim. ......................... .:::::::;:::::::::::::::::::::::::: _____ imi!_.;; _______ _ 
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Yeni Yılın Eşiğini Aşarken ••• 
~~~-,-~~~~~~~----,~--

KURU lv, 1ürk ülkesinde Atatürkün kendisi i,in l.at mrş 
olduğu çıfırdan akıı;or. Kl.JRU/tJ duraklamak bilmediği gibi 

7 ürk dönenme, qücelme savaşı da d'nlenmek f4nımaz/ 
Kurun akımnm boylu boyun

ca dikili olan göçeklerden biri
ne daha erittik. Bu rece ımın a • 
!tb brldırdan arkuna geçeceğiz. 
Kurun durmak dinlenmek tanı-
mazsa da, yılbaıı atmasında tu
fUf du~u.z yeni pek bizden 
hiç olma2•a bir ima bakıt bek
ler. Yıl ıaym, anıtı basamağı
nın üzerinde durarak ötgünü öl
cüb geldeci oranlamak yeryüzü 
konuklarmm yolculuk borcudur. 

Bir au akınına benziyen ku
run bütün gücü ile ana toprağa 
iköklenmit ollDJTiln budunlar oy
maklar için bir au ürkünüdür, ki 
onları cılız, dayanıksız ağaclar 

gibi yeryüzünden ıilib ıüpürür. 

Taıkmlara kartı bqmabilen 
gürbüz uluılar ise ıarıılmaz may
talman ajaçlar gibi ıuyun ancak 
y~abcı, yeıillendirici özünden, 
erdeminden aaılanabilirler. 

Türk ulusunun Atatürk çatı
na değin, yıl aaym bizi ulusal öz
lüğümüze bağlıyan köklerimiz -
den bir ana dal çürüyjib kopu -
yordu. Bir çaifak batyasa, bir 
l:ötü asramq yüzünden binlerce 
yıllarm ayağmııza getirdiği acun 
biliğinin •mk özünü yurdumu
zun kültür borucuklan emmeie 
elveritli olmadığı cibi, ulusal 
ltültür çiçeklerimizin kalaktozu 
da üretkenlifini kaybetmiıti .• 
GövdeJ_JJize yapıMn asalaklar 
İM mnnızı kurutub ~itirmeie 
kalkıtmıılardı. 

Söz öfüt, bO.tün varbtmnz 
yabancı tanrıların burkatma ge

tirilmit bir WDJUdt\Jl batka bir 
tey değildi. 

Yıkılmak için g6fün bir yala
zanmı bekliyen bu varlık, can çe • 
kiıme kertesinde iken, kendi 
bungun bairmdan en parlak Türk 
arbağlarmda bile eti görülmemit 
olan bir Bata, bir Yalavae çıkar
dı ki Türk toprakları üzerinden 
kurunıın yıldırım akmmı bir aal
drrıp durdurub seri çevirdi. 

itte o ıündenberi kurun Türk 
lilkeainde Atatürkün kendisi için 
kazmıt olduiu çıfırdan akar. 
Şimdiyedek ıöiüa ıere ıere, 

akmbya kartı yilrilyorduk, a • 
dım atar atmaz bir çatııan ka • 
ru bi.t ~ ı~• PUfkürü-
1&rdu. Atatürk İM, bize kuru
na ka111 defil, kunınla birlikte 
hlr yöne doğru yürümeği öfretti. 
lıte Onun yapbfı, daha da ya
pacalı bütün tamuklann yqna • 
au, bilğillüiü; itte bu ertinğü 
O'nan açan. 

Atatürk kurunun büyük yala
Y&Cıda. Kurun da acunun, kiti 
oğlunun en ulu evrensel tanrısı-
dır. Bu tann11m bııyruiunu bi -
ze bildiren Atatürktür. Verilen 
buyruk ise it buyru~dur. Yir
minci çaioı lıi Acun Savqı 10-

011 rui7onalimıinin, yeni realiz.. 
min ilzerine kunılmuı ~lub, bu 
anlı uaukına yolunda anümüzü 
1ıeaen iç dıt engelleri ne de olaa
lar kilqjisüz yokkıtmah idik. 
Kunmla yürümek istiyen irken 
adımlarla ıefirtınelidir. Bu yük
'" GJ\üre eritmek için Atatür
ktla bancı tmı bütün Türk ıönill
lerbte hlrer birer tammana, İna· 
DIDla ld kanma biJe atlabb OD• 

dan daha hmı kofabiliri:ı, pa • 
ıtl ki fU geçen on, on bir yıl için
de parıltılı, ıaldırıcı bir zeyrek 
meninin timıekten kanatlar tak
mıt olan yeprem ellerin ister si
yasal, ister ıoyaal alanda biri
biri arkaundan tasarladığı, ba • 
ıardığı i~ler bunu berkitir. 
Bu br yuvanc, bir kıvancdll'. U • 
luı1ar ara11 genel kurun yanıın • 
da yıllarca kadanmıı olmamızın 

acıaı timdiki hızımıza taman olub, 
bizi dönenme devrim savaıma 
büyük bir coıkunlukla ıüleyor. 

Bu öımenin, bu yücelmenin 
kavzanmaaı iki bay1ava bağlıdır; 
bunlar da acun yenilikleriyle çağ • 
daıl~makla ulusal özlüiü tuta • 
J>ilmektir. Evrensel kültürün cün • 
lü, asıh yenililderinden, erdem i • 
yelerinden asılanmak, on1an be • 
nimsemek yeni itinen Türk uluau
nun hem ülküıü, hem de düzene • 
ğidir. Ancak bu acun kültürünün 
yutucu kutkulu kargap.baı içinde 
idi.kut budunumuzun benizini, aya 
bımı itirmemek için öz1üğümüzü 
aramak, arıtmak, katdaıtrrmak, o
nu korumak için de an.ık durmak 
bu yurdun bize taptırdığı en ge • 
rekll, en tabu yumu1udur. 

lçkerimiz, 8zümib uluıat, dıtı· 
ımz, duruıumuz evrensel. J ıte ıı • 
yasal, toyıal, kültürel alanlarda a· 
radıfımız erdemler, eremler; ifte 
ulusal ulaıımız, TIJrafmıız. 

Bundan ötüril kutkuauz dene • 
bilir ki Türk bu gün!e çağdatlat • 
mrt bir Türldüğe doğru yürüyor. 
On yıl önce, el batbğı hakandan 
alınıb doğrude.n doğruya uluaa 
ha~lz.ndı . Ta n ;ılcri tanrıya. u1uı 

":!eri ulusa gcrl"'l t:r dj.,·~rır-k bq • 
yasamızı ikilikten kurtardık, çü • 
riimeie yüz tubnuJ o1an törümü
zil, kdığnnrzı, okullanmızı, r- · 
zmıızı, l>itiklerimizi, kültürümüzü 
anmızı, ırnnızı çağla,tırd1k. Türl< 
kadmm ıüzel ylizünü örtüden 
çekib aydma çrkardık, ev bark, 
kan koca bağını yaktın b döl et • 
tirdik. Kadmlarnnıza ıaylav ıeçi· 
lebitmek toysal yargılığmı verJik, 
yavrularımızı çağdat bir biçimde 
konımak için kurumlar kurd1ık. 
Budunu ıııklandmnak üzere uluı 
evleri, ulus okulları, gece öğrene· 
leri açtık. Yurdumuzda binlerce 
değirgec1er, itlikler kurduk, budu
numuzu esirgemeğe, tutuma alıt • 
brddr, akçemizi denkleıtirdik. 
kentlerde çağdaş evler, yapılar dik 
tik, köylerimizin bulunuıunu, 
ekinlerimizin verimini onardık, 

yurdu battan bap demir yollarla 
ördük, ergeneler kazdık, itıizlere 
it bulduk. Sıyasal İf lerimlzi düz • 
günle;tirdik, ordumuzu, donan -
mamızı kurallandırdık, komıula -
rımızla uzlaıtık, dostlar edindik. 
Bir ıözle, u1uslar araımda bize ya
raıan yere yükıelebildik. Bu ci • 
nüçen, ı§m saçan yürüyüıün en 
gerekli, en ulu, en kutlu atıhıla • 
rmdan biri de dil savaıı olmuıtur. 
Eski çalın bozukluldarmı, yabao
cıhğmı, 8zıüzlüfünü andlJ'an dü • 
§Ünce, konutma biçiminden yo • 
lunmak için dilimizi, soyadımızı 

bile Türkleıtirdk, özleıtirdik. Bil • 
yük dönenme, onarma aava§ının 
bu qammda, bu kerteainde bulu
nuyoru bapm. 

Kiti oğlunun gözü önünde on ı 
yıl içinde Türk bud11nu böylece 
dibelik Tiirkleıti, Wrükl~ti. Ulu -
sal soyadnnrz ole.n "Türk .. aözü de 
türük, güc_, berk demek de~il mi
dir? Bunu kuruna kartı değil, an
cak kurunla birlikte yürümelde el
de edebildik. Kurun akınından sil· 
rülmemek için özleştik, tUrüklet • 
tik, kökleıtik, timdi de boy atmak, 
serilib serpilmeküzereyiz. Ulus bu 
gönenci, bu kutlu1uğu, bu mutlu • 
luğu bu günün daha tüm kavra • 
nılamamıt bir P.ÖrünÜfÜ, bir bel • 
giıi, Oıtmeni (Übermenach) bir 
Türk bökeai olan kurtarıcımız ka· 
ymcmuz, koruyucumuz büyük 
baıbuğ Atatürke borcludur. O, ye
rin, göğün, smırlanmı•m aonsu • 
zun, ölümlüğün meniliğin ka vu • 
tak çizgisidir; ondan öteıine Tür
lriin gözü, usu eremez. O, menitik
ten gelen bir aeı, bir bu~ktur. 

Bat Önderimiz Türklerin biri· 
cik tapgaç ataıı Atatürk; ulus aı· 
ramıtı batında gerçekten lnönü 
yengisi gibi çelik yapılı başbakan 
General lnönü; Büypk ulus kurul· 
tayıJ11rzm aayqı batkanr öz yiiit 

adlı General Özalp; ydmaz, kı • 
yıfkan ordumuzun baf!.lpı çak • 
mak süreli Maraıat Çak
mak; içiılerimizi kendi kaya öz
lüğü üzerine yükleyen Kaya; dıt 

· iflerimizi usta kavrayıf1a uluslara 
raımda ıören Aru; elıün iJlerimi 
zi cevirtın uau eli ~J<, Genel yaz
ga~ Peker; rlaha da birçok cleğcr· 
li Bakanlar, bütün bu tapu özek• 
f P.rinde ~ gibi eke. ıman,;lı kim
oe' in b l unm ı ,,lusu ,zun 

t •• Ii;:inw. cn"'rmt'sİ e, kudrfo~ • 
na, ıaraılmaz bir güven, bir inan 
veriyor. 

Yılbatt gitt!i önünde bunce 
g3nül germek elverir. Kurun du • 
raklamak bilmediği gibi, Türk dö· 
nenme, yücelme ıavatı da dinlen· 
mek tanımaz. Durmayalım, düşe • 
riz. Onun için, bir kez daha önder. 
terimizi, ,evirgenlerimizi alkışlar, 
tükenmez aaygılarnnızı, ıevgile • 
rimizi ölünür, bütün ulusa da ye

ni ÖnP.iler için dileklerimizi ıunub 
büvük umutlarla. derin bir inanda 
1934 il atıb 1935 e adım atıyoruz. 

A. Martayan 

Yazıda seçen Türkçe sözlerin 
Ohnallhca karıılıklan 

Girek - Methal. 
Oylaşma - Tcfckkllr. 
G8çck - Menzil. 
Bıldır - Scnei maziye. 
Arkun - Scnci atiye. 
Aıam - Hududu tccavfü; dmelc. 
Tuıuımak - Tesadüf etmek. 
Yıl sayın - Her sene. 
AmtI - Hali hazır. 
Öktiln - Mazi. 
Gcldee - istikbal. 
Oranlamak - Heaab etmek. 
Konuk - Misafir. 
Budun - Ahali. 
Oymak - Irk. 
UrkUn - Tufan. 
B111mmak - Mukavemet etmek. 
Maytalman - M uhteıem

Erdcm - Fazilet. 
Asılanmak - İstifade etmek. 
Çağpk - K8hne. 
Baıyaaa - Kanqnu eaaal ı 

Asramıı - ldne. 
Ac~ - DDnya. 
Smır. - ldayt. 

Kalaktozu - Gubari tali, s!çek 
tozu .. 

Üretkenlik - İlkah etmek kabiliyeti. 
Asafak - Tufeyli 

Söz öğUf - Velhasd. 
Burht - Puthane. 
Sunıu - Mevhibe. 
Yalazan - Berk. 

Bungun - Buhran içinde. 
Arbat - Efsane. 

Batır - Kahraman. 
Yalavac - Peygamber. 

ltaru - Bazu. 
Kıvıktırmak - Tazyık etmek. 

Yön - İstikamet. 
Tanauk - Mucize. 
Yatru - Sır. 
Bilğillilk - Sihir. 

Ertingil - Fevbltde. 

Açu - Anahtar. 
Xifl oflu - Bent ldem. 
Evrensel - Alem9Umul. 

Buyuruk - Emir. 
Anlı - Şuurlu. 
Usukma - Hali tabttye avı!e.f 
Kikri1ıUz - Tereddütıtb. 
Yokkıpnak - imha etmek. 
İrken - Cesim. 

Bayıcı - Sihirli. 
Tm-Nefca. 
G8nille tammak - İlham efme1s 
Zeyrek - DihL 
Meni - Dimaf. 
Ycprem - FaaL 

Atan - Saba. 
Berkitmek - tapaf efme1i • 
Yuvanc - TcsellL 

Krvanc - Zevk. 
Kadanmak - Teabhur etm& 
Taman - Nispetli 
D&nenme - İnkılAb. 
Devrim - İn1allb. 
SUlemek - Sefere ıevketmct. 
Ösme - ttill. 

Kavzamak - Tahtı temine almak. 
Baylt.v - Şart. 

Ç!!fd~ı - J.!ı•asu·. aıırt. 
Cünlfl - Mr:JruJ. 
Asılı - Faideli. 
Erdem iyesi - Ehli aan'af. 
ltinmek - Tetkllltlanmak. 
DUzenek - Pro~ram. 

Ku;kulu - ŞUpheli. 

İdikut - Devlet ıahib~ 
Ayırtı - Farika, evsaf. 
Arıtmak - Tanzif etmeli. 
Anık durmak - Haztr olmalC. 
Taptırmak - Tevdi etmek. 
Gerekli - Ebcmııılyedi. 

Tabu - Mubdde9. 
Yumuı - Vazife. 
İçkcr - Kısmı dahilt. 

Erem - Arzu. 
Ulat - Harekat hedefi. 

Vurak - Atıı hedefi. 

El baflığı - Hlldmiyet l&hiblifi. 
TCSril - Kanun. 

Ar- San'at. 
Ir - Musiki. 
Yalqmnak - İalah etmeJC. 

Döl~tirmek - İntizama koymalt. 
Yargılık - Hak. 
ötrenc - Ders. 

Defirgeç - Fabrilca.. 
lfli1' - lmaıtthaııe. 

l>enklqtmnek - Tevzin etme~ 
Kent ~ §ehlr. 
BuJunuı - Hal, vaziyet. 

Onarmak - lalah etmek. 

ptrgenc - ~adm. 

Kurallandırmak - Teclıif etmetc. 

Yarapn - MUnaaib. 
Çinilçen - Muzaffer. 

Itm - Nur. 
Yolunmak - Ande ntmali. 

Dibelik - Curt olarak. 

Ti1rllk - Kuvvetli. 

Berk - Ketin. 
Glnetıc - Saadef. 
pelgi - Allmet. 

Uıtmaı - (Ubermenıch, Surhom ·~ 
me). 

Bake - Şampiyon. 

Sınırlanmıt - Mahducl. 
Menilik - Ebediyet. 

Kavu,ak - iltisak nOlrtaST, ufuL 
Tapgaç - metbu, namdar, 

Yaıp - Zafer. 
Sayın - Muhteretn# 
Kıyışkan - $ccL 
Bq alp - Mütilr• • 
GUre - Eneri. 

Elgiln - Halle. 
Us - Akıl. 

Tapu - Makam. 

Özek - Merkez. 
Eke - Akıllı • 

Smangh - TecrjlbtlL 
Örilnme - Terakki. 

Ganill ~ermek - Mutalea, feemmUl 
Kez - Defa. 
Çevlrgen - İdareci, m6dllr4 
Ötilnmek - Arzetmek. 
Ongi - Galebe, terakki. 
lnuc - Jınan. 

_ .. _ .. _ .. _." ___ ._.. ____ _.. __ ,,_ ______ _,._..-----~----,....-----.... ------==---

Yeni Eserler 
Dtlll n Yana 

TercOme k1llllyatıa 

Sayı ıo 

Frledrick Engela 
Muhiddin 

Çemiyetin A•ılları 

lataabal - UM 

Fl•tl 100 Kurut 

Daiıtma yeri: Vakit Mathauı 

Yeni çıktı 

-
Moritz Schlick 

Hilıni Ziya 

ilim ve Felsefe 

lat.anbw - • "' 

Fiatı 30 Kurut 
Dafıtma yeri: V AKIT Matbauı 



rıtaıya 

Graııitten öriilmüş ~·ekvare bir kayadlr 
Öi~cl;. ve 111L:1m L"nl·n.. A nlabrn s:nJ:ilJerj, 

Hiii oaşlı kartallara, şahinlere ı:uvadır 
Çiçek ı•e yosun kokan Antalya sahilleri. 

Sırrını birbiriıie fısıldarken kayalar 
ı~osunlu gözlerine hırçın dalgalar dolaı
Elvcda artık i.5te sizden ayrılıı;omm, 
Ey ruhuma yar olan Antalya salıillcri. 

RESEN 

'm-=----------------------~~J 

abakalarımıza ha n --9 1 :: .. 
:::ı 
mı 
:::ı 

t •• Kesımc nevesıı arxadn.ş- :::ı 
ar11<a ur ıarunı~ı teşvik maksadile HP 

bir karikatür müsabakası açıyoı-uz. Gençler yap- i~I 
tıkları karikatürleri b::ze gönderecektir. Bu işten ihl 
anlıyan bir heyet tarafından bunlard·an münasip !mi 
olanlar ayrılacak ve gazetemizde basılacaktır. En m 
fazla beğenilen karikatürlerin sahipler:ne kıymet- iill 
1i hediyeler vereceğiz. Karikatürler hocalarm ar • nrı 
kadaşların ve büyük adamlann da olabiEr. Bir ay İ= 
zarfında bütün karikatürler gelmit bulunmalıdır. mi 

B. • ,. • Gelecek haftadan ifba- b.ıi 
- l g l ren büyük bir bilgi müsa- §ji 
bakası açıyoruz. Her hafta b"r iki dersten okuyu - i"İ 
cularımıza sualler soracağız. Bu suallere en doğru!::: 
cevap verenler arasında çekilecek kur'ada kaza- ms 
nanlara muhtelif ·hediyeler vereceğiz. Tafsilatı ge- ffff 
lecek nüshamızda bulacaksınız. :m 

Voleybol - Liseler ara- iii! 
sında bir voleybol müsa· im 

bakası da hazırlıyor. Bu müsabakalar Galatasa- E~ 
i r~y. klübü salonunda yapılacaktır. Tafsilat bekle- İiİ 
i yınız. :::= 
······ı!!•••••••••••·············· .. ··········:n: ..... ın::··· ........................... , •• ~ ea:::.r:::::::::::e:::::::::::::::::::::::a::::=.:::an:::::a::::::::::::::::::::n:::::::::r 

3- SPOR 

Numara - 1 

:liljCl~!_O: 
WWNZUfa!!ll 

lürk sahnesini öksüz 
bırakmayınız, • 

yeniden özlü köklü kwuT

masile dirildi. Bugün ko!u bü -
küliniyen dinç, güçlü ·bir kuru -
lu§tur. Onu, ölüyken dirilten -
ler, ona kam soğumuı, kalbi 
durmu§ken can verenler bugün 

bu sanat çocuğunu elbden tu 

smda~•r!ar. ,, ,, .. 
Ar:l sıra lmfo~ntnzadek ge

len Ju.'~ .. rle!' bhi t;.,~~!'cwn !'e -
ven!z,.Jk nnmma ii~iivet.Drbu 

Juınınun derecesini hh:im ö•ce -
m~vccci'Hm\z b'Y.z/ '1?.be .. Jf'.'r ku • 
Jnk zarlrnm:za oklar ribi san -
bnuvor. tJzun bir zaman v~r ki 
"TiiTfc ti••"trosu.. nun ha'!ıası 

<Muh,..;., F:rh•~I) un sahne -
den çek:lcce~İ!'Iİ duyu,roruz. 

oynamıyacak, filan.casından son
ra; çekilecekmiş., diye de çok 
s<:.y<hğmıtz ve sevdiğimiz değer
li bir aktö:ümüzün de juble • 
sinden sor.ra sahneyi bırakaca • 
ğmı duyduk. Daha buna benzer 
haberler ortada dolaşıyor. 

Biz bu haberlere inanmıı de
ğil iz. Çilnhü inanmak içimizden 
ge,mez. Onları her zaman tivat• 
ro baba~ı P,'Önnek İsteriz. On • 

· fo~d"'."'!. ti..,.atrovu anlamış l>f'l.lla 
da (ik .. ;;"= bıM'k-namal?nnı d;te • 

YalNz bu haberlerin 
kendi a-

"''ih. o..,h.nn susmnsı or. 
tt>d" ~<l!len J:<k,rdılı-rnı a!<h ol· 
ma-lı~ı anlabyor. Biz zaten 
bundan urmtlanıvonız. Tiirk 
tivatroı;fln!l kıırnTilan yaln.ız ee
-tir.,,enf.ltte de;HI her zantllnkİ 

gibi s..-"lhl'le~ ~Öm-E-k tiy:rtro 
scvı>.-1-n- iri" hir zevktir. 

r.-.k S('\'cl;ıHmb: sa"at baba • 
) .. r •. Titt·k s~lıYH!!!; .. i olmııh baş
l?r1c".'n vrun'l'7. b~12. 'Ye 

h"l!~ J.n 7rttkfen r.iP.hrmti et • 
meviniz. Ouvduk1,.,rnnı:ıı:dııt ~l • 
d-.."'1nıs olrnı\vı ı;:ok isterdik. ~a 

"Paruşt:ı. '-ir lezzet ve zevk bn
Juvo•·n-..:. n...,~n~ ki sav~lı sıı

nnt~arlar J,;zi bu .:ıevlc ve le7. .o· 

:ıette" mahram etmezler. Ba 
arzn ladt~ en yüce kıvanç • 
br. 

Mümtaz Zeki T a,kın ~ 
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anı oldu. Sınıf geçenlerle ka -
fanlar arllsındaki tezadı mual -
• ler bile açıkça söylediler. Di
ecekainiz ki: 

- Peki madem talebe de 
akhdır. Kabahat kimde? •• 

Kabahat: 
A - Lise tahsilinin kantık -

'.'lnda, 
8 - Okutma yollamnızın 
zukluğunda 
C - Kitapsız!ıkta .. 
D - Toplulukta .. 
A - Bu~ünkü lise tahsili o 

ad• brişıkbr ki üc senelik bir 
ıtma sonunda talebenin kar -

ırama çıkan bakalorya aç bir ca

avar t!ıJ.i r.ocukll'\nmızm "bütün 
tri ve fikri kabilivetlerini yu • 
u,.. ve lise tahsilini bitiren 
·ent sıhhatini, kuvvetini, e11er-
isini de beraber bitmyor .. Oni
·er•İte tahsili için kafasında ne 
ı..ı ae de. İçlpMfe okuma isteği 
alıyot". Okuma 'her şeyden Ön -

cebir zevk meae!esidir. 
Zevk almadan okumanın 

kıymeti yoktur. Okumak mec
buri ne yapalnn diye hoyuft 
eğip okunan ilimleri kafaya 
sokmaia uira§mak o dimağı 
dejenere etmekten ba~ka biT 
şeye yaramU. Evvell okumayı 
talebeve benimsetmek, sevdir -
mek Jaznndır. 

Evvelden talebenin bran§ını 
tayin etme!i. Lisenin ilk sını

fından şubelere ayrılmalıdır. 

Fen tdebesine bir !Ürü edebi -
yat, felsefe, İçtimaiyat, ve ede
biyat talebesine de bir araba 
fenni ilimler okutup dimnğlarmı 
doldurmak, körleştirmek doğl"u 
de~Hldir. Bizde dimağı iı;fetmek 
düşünme ve bulma k~hiliyetini 
arbrm21k için rİya7.İY"~ mu -
hakk!!k okutmak; tiirlü istiare • 
ler ileri sürerek edeMy~t, felı;e. 
fe okutmak adet olmuştur. Bir 
doktora hendese okutmak ne 

kadar aykın bir hareket olursa 
hnce arta inekte1'i bitirniiı, li
senin i!k sınıfına gelmi~, Türk 
kanunlan müMadesile Nahiye 
müdürü olnuo.k baldctnı ka:.'!an -
rmı bir ~ence mesela mühendis 
olmak istiyorsa edebiyat tarihi, 
veya fikri ııa.'ıada çah§acak bir 
gence lu~itma ckt.ıbr.ak o kv 
dar aylan bir hareket olur. Ufa 
bunuttla ''hic; ektımastnlar,, de
miyoruz. Yalnız bn ekuyuş ma
kul bir sistem d~hilinde nlma -
hdır. En ~.,hu hareket li!!enİn 

(~of'! ~f'•Y' . • 

tedi~i .. ibi. hedefil""i'P. evve·Ja ilh 
tahsildir. Orta ve füıe onun pe-

ti nra ge!ecek, bele üniversite 
daha sonra gelecektir. Evvela 
ilk tahsile yeni bir tekil vermek, 
orta tahsili daha sağlamLqbr .. 
mak, liseyi ilk sınıftan fen . ve 
edebiyat diye ikiye aymnak Ji. 
znndır. 

Talebenin geçen seneki ba • 
kı1loryadaki muvaffakiyetsiz'iği 

ni yalnız onun çalışmamasmda 
değil, mualli!nde, maarifte, im • 
tihım komisyonlarında, kü1tür 
gidişimizde. cemiyette aramalı. 
yız. 

Bakabryayı kıldırmak her sene 
sonunda talcbe:vi sıkı bir jmti -
hand".n r>'.'.}Çİrmek umumi imti -
rtı'\1 Ün~versitede yapmak hem 
t->'ehe iri" r"'..., mMrifimiz için 
re>euk iyi olacaktır. 

T:ılc1le,..h ın~tv:ıCft\lciyetsi:di

~i.,dc s~vdıF-'11"1r:ıo: okutma uzlll • 
1 "rİn'. rt ~ozrkfolht, kitt\'l<ı:.-:lık, 

•'"'rec-ini t'!!lccck yazımızda an
htacağız. 

Num•ra -1 Gene kurun - 3 

'llldtepfed qe~ 

Istanbul Erkek Lisesinde Bir Saat 
Cumhuriyetin kültür hayatımıza güzel bir armağanı; 
Her yı\ bu binadan yüzlerce gene olgun bir kafa, yı
kılmaz bir irade ile çıkıyor, yurdun heryerine dağılıyor 

lsfaırl>ul erkek lisesi: 
Cağalağlunda saltanat dev

rinin Üzc.-inc bir bayku! cibi 
çulla.-ian "Düyunu umurrJye .• 
şimdi koca bir bilgi ı.~::fllnğı 

olmuş. İstunİnıl litnanına ilk gi 
rince gözleri bcr:ıen kaplıynn 

bu koca ynpı kcndfoinc layik 
bir mücs:ıeseyi sine·sinde ba -
rmdınyor. Curnhuri:retin kiil • 
tür hayatnıuza güzel bil' ar· 
mağa:rı. Her yıl yüzlerce genç 
burada olgun b,ir kafa, yıkıl -
maz ve ~vrilmez bir İl'cıde jJe 
memleketin dört bir tarafına 
dağılıyor. 

Mektebin spor kurumu o
cağın kurulu§ tarihinden beri 
çalı§maktndır. Memleketin iik 
spor dalgalan buradan belir -
mi§ olacak elli senelik bir ba
yatı var. Sporda daima en ön 
sırada bulunan san siyah re~ 
gi ta§ıyan gençlerimize birçok 
Z!\manlar heyecanlı maçlar ve 
giizet: atletizm çabtmalan gös

teriyorlar. Mektepler aras.r.da 
yapılan müsabakalarda birin -
c:iHğt"bitkaç defa elden bırak
mnr.ıışJar •• Spordan l>akledik -
ler! bfrir..-:ilik!e.., 7.İ,·a~c mada!.-

~·ahanesinae çalışma 

yadan daha ıaz.a gençlikte 
spor ruhu, kuvvetli bir irade 
uyar.d::rmgktır. 

S;>oı. lordunu sınıftan se -
çilmi§ azalar idare ed<'rlcr. 
Bütün smıfların İştirak ile bir 

futbol tuı.1 _·1a;n teı.·tib olun -
muştur. l\~çlıtra her ba~ta 

muntazaman devam olunrnal<
tadır. Atletizm müsabakabn 
da tertib ol-.onmuştur. Mek • 
lehin bahçesinde, i.ir l:ı.nc vo • 

lstanbul Lisesinde Talebe Kurumları idare amirleri. 

leybol sahası da vı:ır. Yurdun 
mü~mmc} bir pin pong salo
nu ;·~dn-. Spor odası da bir li
se için oldukça zengindir, de -
nilebilir. 

izciliğin mem1ekette ilk kı
vılcımlarınto parladığı mües -
::eselerden birisi de burası •• 
t nsan izci odasına girince elin
de olmıyarak derin bir beye • 
can duymaktan kendini alamı· 
yor ••• 

Milli hnvramlarımızda İnti
zamlı yürüyüşlerde sokakta 
ı;ınhnan trampet ve boru!arla 
he,imizi arkalarmdan f:ürükli
yen bu o:vmakda muntazam bir 
a~ker 8İbi yetismeye çnlı~an 

bir yurd :;evenliğin havası e -
siyor .. Gösteri§ ve süsten uzak 
çizdikleri proıJrama varmak i
çin ~~lışıyorlar .• 

lz::i oca~ı memleket içinde 
scnı.hatler tertih elı'nek için 
r.ok r.~lışt~ror. Fc>k::ıt yol Ücret • 
!erinin pahalı olmf!\~ı ve ders 
senc:ıi irinde bunhn ba~nracak 
uzun bti\ rrfrı~,~eri b!ılunmama
!':I •rü~ü·ı<le"\ sevı-hnt feseb!>Gs
lerz .. f'! Hi·.riik fatilcle girmey(! 

(Lütfen sayıfayı Cjl!vfrfniz) 
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V AKIT MATBAASI 

Bnstıklanndnp işte bir. 
kütüphnr..e: DÜN ve YA-

RIN külliyatı 
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KURUN GAZETESİ 
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GAZETESİ 
ACUSTOS 1935 

KURUN Cum:ırl<'gİ 3 ıo 17 24 
- - - -

Pazar 4 il 18 25 

Hiç bir haberi vennekte Paz:ırksİ 5 12 19 26 
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El ne gorüyor?Onu gostcrir - - - · - - basmaktadır. 

-
lstanbul - Ankara ana- Karsı! -
yolund.ı kendi m:ılı yapı - ·---
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GAZETESİ 
1 tKINCl KAN UN 1935 

KURUN 1 Cumartesi 5 12 19 26 1 
- - - - -

Pnrar 6 13 20 27 
lstanbulun en büyük - - ---r r.,.",,; 7 14 

r 
gazetesi Sa1 ı 1 8 15 29 

Çarşanha 2 9 16 30 1 

Sizin gazetenizdir; oku- j Perş<'nbc 3 10 17 31 =ı yunuz, okutunuz. 1 Cuma 4 11 18 25 

ikinci Kanun 
azeteslala Armağ 

Sayısına Katgıdır 
Tak·vımı KURUN Dl 

V AKIT MATBAASI 

Doğruluğu, ucu2, temiz 

iş yapıcıhğı ile 

tanınmıştır 

İstanbul - Ankara 
caddesi 

1 

,, 

KURUN GAZETESİ 

Düşündüklerinizi söy!emek 

için açıktır; her sorduğu. 

nuza karşıhk verir. 

Avukatlık, hekimlik sorgu
lannızda size yol göste rir. 

MAYIS 1935 

Cumarı esı 4 n 18 ı s 

P azar s 12 19 26 

Pazartesı 6 13 20 27 
- - - -·-Salı 7 14 21 28 
- - -

Çarşanba 1 8 ı s 22 29 
-

16 , 23 30 Perşcnbe 2 9 

Cuma 3 10 17 24 

VAKiT MATBAASI 

Y alru!l basma teşkilatı 

değil, geniş bir dağıtma 

teşkilatı ... 

Basma gibi dağıtıp satıl
mayı da üzerine alır. 

... 
;ıo 

SA l ' 1 r ıH>I" ______ ..----- - -- -.... , ... ., .... ,.. _...., 

Kullu N 
~- ....... 
~Jeti .. 

Ô•Tlt~lur ..... 
\1 .. ..,. ..... ---- - -- -... _ ..... ---··'"""'- · __ ...... -·-~--- - o r ,., 

---------- ~~- - ....... -.. --. - .~--Büyük önderimizin 

KURUN GAZETESİ 

Hergün 12, · 16, 20, 24 

S~yfa ... 

Kurunun gezintileri, balo
ları okurlanna parasızdır 

EYLUL 1935 
C uma rtesi 7 14 2 1 28 1 

- - -
29ı= P:ı ı.ır 1 8 ıs 22 

P nznrt csi 2 9 l f> 23 30 
- - -1-

Sa l ı 3 10 17 24 
- - -·-·-Çarş:ınbıı 4 il 18 25 
- - -·-·-

Per~cnbe 5 12 llJ 26 
- - -·-·-Cuma ti 13 20 27 

V AKIT MATBAASI 

Kart vizitlerden; mektup 

başlıklarından en büyük 

kitaplara varıncıya kadar 

Sizin emrinize açıktır. 

Telyazrsı : İstanbul-Vakıt 
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YILBAŞI 
VE 

Yıldızlar! 
Greta Garbonun yılb&§ı dolayı

aile ıöyledilderi, §Unlardır: 

- Her yeni sene, hemen her -
kese yeni ümitler verir. Daha doğ
ruıu geleceğin geç.mitten daha 
meıud edici olacağı yolunda öte • 
denberi beslenilen duygular, bu 
veıi.le ile tazelenir, bir kat daha 
kuvvetlenir. Bu ıafha, geleceğin 
eıkisinden üstün iyiliğe kavuştu _ 
racağım umduran intikal safhası
dır. Geçen yılbaşlarmda tahayyül 
edilenler, eonradan tahakkuk et • 
memit bile olsa! 

Beni ıevenler için, bu senenin 
yılbatmda ne temenni ede~m' 
Tabi'" ' ~. • •• 1 saadet... Saadet, nedir? •• 
B~nce muvaffak olmak, gaye edi
nılen fey ne ise ona eritmek, sa • 
adettir. Temennim, kendi kanaa. 
time uygun olacaktır. Bütün beni 
aevenlere yeni ıenenin dütündü • 
iüm ıaadetin anahtarını getirme • 
ıini isterim. Hepsi de muvaffak, 
meıhur, zeng·n, müsterih ve me. 
aud olsunlar! 

Con Kroford, ıöyle diyor: 
- Beni sevenler için yılbaşında 

temenni etti~im şey, hepsinin ıen 
olmaaıdır. Sebepı:, sebepsiz ıen ol-
mak benim idealimdir.Bu çılgınca 
br dütünüı belki, değil mi? •• Za • 
ran yok, öyle sayılsın. Benden ya-

na kabul! Sebepsiz ıen oluı, bir 
çıJcmlıktır; fakat, eier iatene her
keı • n elinde olan bu fey, İ§te sa • 
adet denilen ıeydir ! 

Norma Şererin sözleri: 

- Çok yqayan, ergeç mesud 
olar. Hiç değilıe, uzun Y&f&yıf 11• 

raaında meaud anlarla da kartıla • 
•ır. insan, ne kadar çok yatarsa 
mesud anlarla kartdaımam ih • 
timali o kadar çoğalır. Bu kanaat
te oluıuma göre, ben:m beni se • 
venler için temennim, çok yata • 

Yeni Yıldızlardan ~üzan Karen, Yılbaşında 
Gecevarısını Bildiriyor ! ________________ ..,. __________ ___ 

malarıdır. Esasen çok yaıamak, 

baılı batına bir saadet değil mi -
dir? Bence ayle ! 

Loretta Yangın dedikleri: 
- Beni bütün sevenler için, 

yılbatmda bol bol eğlenmeğe im -
kin bulmak temennisinde bulunu
yorum. Bir gün ve bir gece bol bol 
eğlenmek, bütün bir yıl içeriıinde 
eğlenceli vakit geçirmek temayü -
lünü uyandmr. ltiyadm tesiri, böy
le ıüreklidir. Bir yıl baımdan di -
ier yılbaıma kadar eilemnek ! .. 

Bu, az ıey mi? öteki yılbqında da 
aynı feY yapılır ve •• saadetin zevki 
tadılmq, demektir! 

Gari Kuperin temenni•i: 
- içlerinde batmıyan giineı • 

lerin doğması, el attıklan her iti 
bqarmaları, her isteklerinin yeri
ne gelmeıi, beni sevenler için be • 
nim yılbatı temennimdir. Bütün 
bunları kendim için de temenni et 
tiğim, ıüpheaiz ! 

Ronalcl Kolman, taylüyorı 
- Ora üzerinde demir döien 

Yıldızlar 

Kn~ileriıi 
8nre~inrlnr! 

Ateıli Macar Jılmı Franziska 
Galin en yeni eseri olan "Peter 
filmi, tamamlamnıt ve ilk defa :;_ 
larak Viyanada ıöıterilmiftir. 

Filmin seyircilere ilk gösterilit 
gecesinde Franziaka Galte filmde 
batlıea rol alan diier artiatler, 
Hana Jaray, Felika Breuart, Otto 
Valburg, Eta fon Ştorm, bunlar
dan başka rejisör KOllterlita, bes
tekir Brodzki ve müellif Puter
nak, "Buı,, ıinemaamda ıeyirci
ler arumda hazır bulumnuılardır. 

Filmin gösterilmesine bqlan -

1 

madan, bestekar Brodzkinin ida -

1 

resinde olarak bir orkestra tarafm 
dan filmdeki beateler çalmmıftır. 
O gece ıinema tamamiyle dolmUf, 
içeriye ı:rmek imkanım balamı· 
yan birçok kiti F ranziaka Gaile di-
ğer yıldızların airit, çıkqmı ıör· 
mek üzere dııarda beklemitlerdir. 

çekiç g.bi, sağlam iradeli olmak! ... 
Bütün beni sevenlerin böyle olma-
11 temennisini ileri aüriiyorum. 
Çünkü irade sağlamlığı, saadet te
min ederi 

Cek Bukananm dediii tu: 
- Bu yılbqı, bütün beni ae • 

venleri meaud bulıun ve bu yeni 
ıene eskiyince, onlan yen:ıine, 

timdi bulduiundan daha mesud o 
larak bırakım. Kısaca kaydetti • 
ğim bu temenni, kısalığı niabetin -
de samimidir! 

"l.ıondontUm,, in "Don Juanın hususi lıayatı,, fUminin bir ıahneıinde 
Dullt111 FerlHınka .,. Diyana Napl,.r 

ı 
Macar yıldız çok alkışlanmıf, yüz· 
lerce kiti kendisine resmini üma- I 
laıtnnttır. 

E.M.A. 
YILBAŞI 

VE 
Yıldızlar! 

Mey V estin yılbaıı dolayııile 
aöyledikleri ıunlardır: 

- Ben, yalnız be~i sevenlerin 
değil, sevmiyenler :n de mesud ol
maamı iıtiyen bir kadmım. Bir in
ıanm herhangi b:r sebeple beni 
sevmemesi, benden hotlanmama • 
ıı, onun iyiliğini istememe neden 
mani teıkil etsin?. Herkesin duy • 
gusu kendine! •• Jğbirara kapılarak 
herhangi bir kimsenin aaadetten 
mahna kalmumı istediğimi hiç 
htırlıyamıyorum. Bence iğbirar& 
kapıl•rak saadetten mahrum kal• 
ım temenniainde bulunmak, yakı
fık almıyan bir harekettir. Batb
larmı b:lm.em, fakat böyle bir ha• 
reketi kendime yakııtıramam doi• 
rusu! 

Hulasa, yılbafmda herkes için 
temenni ettiiim feY, meaud ol• 
mak! •• Naııl mı?. Oraıım herkes 
kendi b:lir. Ben kendimi böyle 
mesud hiasederim de bir bafkuı 
§Öyle, bir batbn da öyle mesud 
hiueder. Bu husuata tavıiye oJta,. 

ya atmamayı, abnaktan daha ye • 
r·nde bir hareket sayanm. Herke
sin duyıusu gibi zevki de kendi • 
ne! 

Marlen Ditrihin suale cevabı: 

- Y ılbatmda beni sevenler i • 
çin ne mi tememıi ediyorum?. Ta
bii iyilikler!ni, mesud olmalarmı ! 
Zaten batka ne temenni edilebi • 
lir? Beni aeven, benden bir parça 

demektir qağı yukarı! .. Yani ben
dendir demek istiyorum ve bayle 
olunca da benim duygum, kendim 
için temennim, onlar haabma da 
aynı ıeyden ibarettir. Birbirimizle 
iki taraflı tanıımasak, yakından 
hiç tanqmaaak, birbirimizden çok 
uzaklarda olsak bile, bilaen bir • 
likte eğlenelim! 
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Amerikada bir genç aevgilisi
ni ncud kaçınr?. Nevyorkun yük
aeklilıleriyle meşhur apartıman

laTından birinin en üat katından 
paTO§ütle yere inen bir delikanlı 
oe aevdiği kız: Amerikanvari 
'bir kaçınş sahnesi! 

Eski -Yeni 
Kıymetli tablolar aatan bir ko

misyoncu birdenbire zenginlqen 
bir adama böyle bir tanesini tav • 

aiye ediyor: 
- itte size, çok eski bir tablo! 

- Aldanıyorsunuz, azizim, be • 
ni beğendiğim bir tabloyu satm a· 
lamıyacak 1-:adar fakir m.i zannıe • 

Mektub 
VE 

Rec;etel 
Hat boyunda bir kötk satın a • 

lan Fahri, yafhca bir adamdır. Se 
nelerce çalıtmı§ çabalamış, ka • 
zandığı parayı hesapla harcamıı, 
bunun mühim bir kısmım biriktir· 
mitti. Biriktirdiği para, bir kötk 
satın almasına bol bol yetecek ka 
dardı. Fahri de işte bir köfk ıatm 
aldı, artık orada başını dinlemeğe 
karar verdi. 
Köşkü satın aldıktan sonra ar • 

tan para, kendisini geçindirmeğe 
yetiyordu. Bekar bir adamdı. Ya• 
şı ilerlemiş bekar bir adamın ne 
masrafı olacak? .. Hele bu adam, 
Fahri gibi gençlBHndenberi uslu 
bir adam olursa! Kaldı ki, köfkün 
bir tarafmı hiç de~ilse vazlru-ı ki· 
raya vermek mümkündü. Bu da 
kend;sine az, çok para getirirdi el· 
bette! 

Bu vaziyete göre, Fahri, itini 
yoluna kovmuştu. işini yoluna koy 
muş demekti. Ancak, satın aldığı 
kö~ke yerles1nce, bir eksiklie:in 
farkına vardı. Konu komıu eksik 
liğinin ! Tenha bir semtte yapyal· 
nız kalmak. o semte yeni yerleşen 
bu a~arnın hic le ho.1una eitme • 
mi~ti. Kendisinden da.ha ~aşlı o • 
lan ascı k::..-lmla. emekt:\r 7'.r•r:'\f.et 

Girdiği her mağazaılan matla lıa Wr ıey aatın almağa alqkın 

lııLua kaılın, otomobil aergiainden ,Junak üzere iken, koccmna ıöy
le ıli,or: 

- Buraılan bir ıey sahn almadan mı gUl~iiz?. Hiç olmazsa 
.. minimini otomobili alalım! -

- sa bir melek.iniz, ılilıeua 6ir ,,alaiinü, lnrsarsuz giizel. 

A,ai 'elll=::lı böyle derken, kızın ancm, i,erden bağınyor: 
- Kıs, Nazlı/ Dün kendi taJım. aitlerin diye benilakihri tak

... rtın,, bugün de Wan'lftlııiltıri ,.,_,.._ Bıı, ne dikkat•izlik 

T anınmıf bir Amerikalı yıldızla konU§an gaeteci •oruyor: 
- Şimdiye kaılar kaç dela evlenip botandını:z? Altı dela mı, yohsa yedi tlela mı? 
Yıldız, hamsi katibini göstererek, fU cevabı veriyor: 
- Bunu katibime •orunuz. Kanıık laaablanmla o uirtl§lrl 

bacı ile konuf111ak, kafi gelmiyor
du. Bu semtin ya huyundan, ya MI 

yandan olsa gerek, tapııah aradan 
aylar geçtiği halde tek komtu ka· 
pııını çalmamıştı! 

içini aıkan bu hale bir çare dü· 
tünen Fahri, n ihayet işi pitkinli
ğe vurmayı en kestirme çare ola• 
rak benimsedi. Gerçi oranm yer • 
Iilerinin önce kendisini 2iyaret et• 
melerj, ".Allah mübarek etsin, gü 
le güle oturun!,, derneğe gelmele· 
ri yakışık alırdı, hatta icap eder • 
di, ama ne yapım? .. Dağ yüriime 
yince! 

Fahri, oturdu, b111 ~e ota
ran doktor Fer diye biT melttup 
yazdı. Her hanci :bir aece e\'ilıe 
gelmeaini, kötkiinii ıereffendirme 
sini rica etti. Bu mektubu bacı ile 
doktora göndeNli. Biraz sonra da 
rbacı, doktorun cevap olarak yaz· 
dığı mektubu getirdi. 

Fahri, getirilen mektubu heye • 
canla açtı. Fakat, açar açmaz yü • 
zünü buruşturdu. Doktor, aca"1l 
daveti kabul ediyor mu idi, yok • 
sa etmiyor mu icli? lıin içinden 
çıkma'k güçtü doğrusu! ... DoktOT', 
tıpkı tıpkısına reçete yazar gibi 
mektup karalamıştı. Aman yarab· 
bi, ne kargacık burgacık yazı: idi 
o! ... Stenoğrafi gibi bir~! Hü • 
lasa, yazıyı söküp yazılanı anla • 
manm imkanı yoktu. 

- Zerafet, doktor sana ağız • 
dan bir şey söylemedi mi? .. Gelip 
gelmiyeceğine dair? .. 

- Ben doktor Beyin yuzunu 
gormadım kı, Kuçubey ! Mektu .. 
bun cevabım halayık getir.di ıha • 
na... Ben kapının onunda bekla • 
dım, durdum! 

Bir an sonra, Fahrinin batının 
içinde bir ıemşek çaktı. Ec2aala· 
rın doktorların yazılarını okuya 
bileceklerini hatırlamı,tı. Öyleya, 
yüzlerce reçete okuya okuya, on • 
lar, bu işe tamamile alışmışlardı. 
Eczacı doktor yazısı okumanın 
mütehas:sısı !. .. Şu halde? .. Yapı • 
lacak ıey, mektubu alıp ecEahane· 
ye doğru yola çıkmaktı! 

Fahri, düşündüğü gibi yaptı. 
O semtteki eczacı Memduhun ec
zahanesine ayak basıp, mektubu 
uzattı. Meramını anlaıbıp, yazımn 
deşifre edilmesi ricasında bulun • 
du. Eczacı, ıağırr ve dalım bira· 
damdı. O gün bir şeye cam l'lıkıl· 
mış olacak, ki suratı da pek ank • 
tL Doktorun kenarı damgalı ki • 
ğıdmı hızla çekip aldı. Hıtnnla 

töyle bir 1ıözden ıeçirdi. Mınntr 

bir feyler mırı1clandı, kırmızı per· 
de ile örtülü iç tarafa geçip, göz
den .ıka,boldu. 

Bekle, bekle! Fahri, bir yarım 
aaat kadar bekledi. Nihayet orta· 
ya çıkan eczacı, ~linde ilaç şişesi· 
ni aarıp sarmalayıp mühürlediği 

mektupla beraber Fahriye uzattı 
ve §Öyle dedi: 

- Yüz seksen kuruş verecekli· 
. ' mz. 
F abri, o gün bu gündür hasta • 

laıvnamak için elinden geleni ya• 

pıyor. Çünkü, kendisine bakacak 
doktorun vereceği reçeteyi 'fBpa • 
cak eczacının ilacını içmeğe cesa· 
reli kalmadı! 
Nasıl kalsın?.. Komşu dokto • 

run, davetine <:evap olarak gön • 
derdi ği mektuptaki yazının, bir 
ilaç tarifi, bir reçete yazısı gibi de 
o1runabilmesine, böyle iki mana 
çıkarılabilecek mah · yette olması· 
na göre, nasıl cesareti kalsın?. O, 
o zamandanberi böyle düsünüyor 
işte ! 

- Artılr nifanlanmaya lımar oermifsinizclir . her halde... T ebriA 
edeyim mi?. MU.takbel damaJımm böyle bir ••••••• 

- DUT, anne, tXele etme! Paıııportunu gözden geçirmeği daha 
ye,ni bitirdim. Şimdi ~ek defterine bakıyorum. Ondan sonra belki 
Je pa.aportanıı eline veririm! 

Y anbflık rekoru 
Bir ıenç yazıcı yazdıjı romanı 

ediplerden birine götürdü: 

- Size yalvarmm, - dedi· tunu 
okuyunuz, içinde yanlıtlara rast 
gelirseniz .ıu balmumundan bir 
parça yaplflırmız .. 

Edip romanı ve gencin verdiği 

balmumuyu aldı. iki gün 10Dra, 

kitabı, balmumuya sarılmış eldu • 
ğu halde gönderdi .. 

Çocuk ve ne!:aket 

Bir eve, ziyarete giden yqlı bir 
adam, bahçede gördüğü evsahibi· 
nin küçük çocuğunu omuzları üze· 

rine alarak zıplatmaia hatlar: 

- Hop, hop! Nasıl böyle zıpla· 

yarak oynamak hoşuna gider mi? Cambazlar, sarp bir yerden 

-Tabii efendim, bir eşeje bin- Jai ~i,eii kop ·mak isteılerııel 
mit gibi oluyorum. 
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1934 Balkan antlaşması, beynelmilel ha-1 ürk değişiminin 
yatta hakiki bir varlık haline gelmiştir yılındaki verimleri 

Dört Balkan devletinin aralarındaki siyasi yakınlığı 
sahada genişletmiş olmaları istikbal için 

büyük ümitler uyandırmaktadır 
iktısadi 

Dört Balkan devletinin Dışbakanıarı blr arzda 

Geçen 1934 senesi içinde Tür- lesko Ankara içtimaından ıonra B ... tkan antlaşması konseyinin 
kiye, Yunan 'atan, Yugoslavya ve memleketine dönerken lstanbuMa gelcelc içtimai Romen milli bay • 
Romanya araaınclaki Balkan an • Türk gazetcciler:ne ıöylc demiı • ramı münaııebefyle 10 Mayıs 1934 
la~maaı beynelmilel ha~·attan ha. tir: tarihinde (Bükreş) de olacaktır. 
kiki bir varlık haline gelmi§tir. "Ankarada bu defa bir muaz. ilk zamanlarda Balkan ant!aş-
B,lhassa. bu devletler arasmdaki zam devlet kurduk.,, masını Balkanlarda Bulgaristana 
antlaşmanın ehemmiyet! Kral A • itilafa dahil her Jevlet hukuk- karşı yapılmış bir siyasi terlib gibi 
leksandr'ın MarsHyada ıuik sde ça~birbirine müsavidir. Bu devlet- telikki eden!er olmuştu. Bugüne 
uğramasından •onra anlatılmııtır. lcrin iktıaadi menfaatlerini tedrici kadar cereyan eden vekayi bu le
Kral A'ekıandrın ölümü Yugos • olarak tanzim etmek Uzere, Bal- lakkinin ne kadar yanlıı olduğu
lavya için büyük bir zayiat o!mak- kan iflafı devletleri istişarl, ikti- nu göıterm'ştir. O lcadar ki Bal
la beraber bir taraftan kücük iti • ıadi konseyi Vücuda getirilmi§tir. kan antlaımaıı konseyinin geçen 
laf devletlerinin, diğer taraftan 0:\İmi konsey için bir katiplik ih- Ankara içtimamdan sonra memle
Balkan antlaşmasına g'rmiı olan das olurunu§tur. kete dönen Romanya hariciye na
devletlerin müzahereti ile suikast- Balkan itilafı iktisadi konseyi zm (Titülesko) gene gazetecilere 
ten mütevellit buhran kolayca at· dört mi1li ıubeden mürekkeptir; verdiği beyar.at e.rasında bu mev-
lattlınıftrr. Yunanistan, Romen, Türk, Yugos· zua temas ederek: 

Bundan baş'ka dört Balkan dev- lav. Bu tubelerden her birinin - "Vakıa Bulgaristan Balkan 
&eti murahhasları geçen ilk teıri- be~ murahhası olacaktır. Bııı !~ra nntlı-.. ~nıaqma. giıınem'ştir. Fakat 
nin ıon günlerinde Ankarada top· mütehassıslar yardım edecektir. biz Il1 lpar\ .. tana bu antla.,ma ya 
lanarak aralanndaki antlatmayr Dört Balkan devletinin arala • girrn·ş g'bi muamele edecP.ğiz.,, 
ıenişletmi,lerdir; Balkan misakı· rında siyasi yakınlığı böylece ik • Dem!~tir. 
nm statüsünü yaparak imza et • tısadi sahada genitletmit olma!a • Sonra bu sözünü filiyat ile de 
mi,lerdir. n istikbal için büyük ümitler u· isbat etmi§tİr. Çünkü Anlcaradan 

Ayni zamanda dört Balkan yandırmakiadIT. Şimdiki halde Bükrete giderken (Sof ya) da bir 
'devleti arasında ikti'ISadl teşriki dört devlet arasında teşriki mesaf iki gün kalını§, Bu1gar hükumet r!• 
mesaiyi kolayla§tmnak için b"r de suretiyle yapılacak başlr=ll İ{br caliyle yakından konuımıuş, bu n
i1'tisadi sistem vücuda &etirmitler- bu tarzda programa bağlanmıı • ra-la Tuna üzerint:le Bulgarirtan 

dir. tır: ile Ror.ıa'!yayı ba~lıyan bir (feri-
Balkan misakı statüsü mucibtn. 1 - Tuna ve Karadenfaden is- bt>t) Hetilmesine k~rar veri'mi! • 

ce dört devlet grupunun müfterek tifade edereık Balkan ve merl<czi tir. Bu 8Uretle Balkan antlaşması
ayaseti idare edici heyet olmak Avrupa memlel:et1erİnin Asya (l. na ch.hil olan devletlerin Bu'garis
<lzere bu devletlerin hariciye na- ran) ile olan faaliyetlerini arttı- tana kar,ı ~kadar iyi hislerle mü
ZITlarmdan mürekkeb bir (Balkan racak yollar ile diğer deniz irti- tehassia olduğu göster'lmiştir. 

Büyük Jeğitimler, yürüyüp iler· ı bütün acunun kullandığı batı h • 
ledikçe değişim aayılır; çünkü de- ralları ile ıöyliyecek, yaratıcılı~ı 
f tim yerinde durmamak, kötüyü, yüksek, dokunaklı ve sayılır bır 
yanlıtı. çirkini aöküp almak ve Türk müziği ortaya çıkması iç'n 
daha doğruya, daha gilzcle kartı çalışmalar artmldı; bu yolda umu-
ilerlcmek, atılmaktr1'. dumuz büyüktür. 

Türk cleğiıimi, öz bir delitm Türk kadınının saylav seçmesi. 
tipine hpıtrpına uygundur; çünkü nin ve secilmesinin onaylanması, 
dunnıyan, hzı azalmıyan, daha i- Türk değ:ıimi tarihinde 1~34 y1'1-

yiye, daha doğruya, dara güzele na ün kazandıracak olan iılerden 
kotmaktan geri kalmıyan bir de • biridir. 

ğİfimdir. Ulusun yrm olan kadın, u!tı1 
Bugün son yeprağmr kopartıp d · · k ki r gi • 

iılerinde üşünces· nı er e e • 
geçmişe bıraktığımız 1934 yılı, bi söyliyebilmeli, ulus iılerı.na 
Türk deği§imi için ver

0

.mli bir yıl • erkekler gibi • karışab'lmelid ~ 
1 

oldu. Bu verimler arasında dilimi- hele Türk kadını gibi en esla 
1 

z'n armmr.sı. onarılması ve haşir· çağlarda ülke işlerinin çevrilm~ • 
başına bir dil olması yolundaki s'nde yararlığı görülen, uzun yüz. 

çalı~manrn almış olduğu hız en yıllar köy yaşayrşımızrn l<azancrn-
baflta sayılmalıdır.ikinci Türk dili • 1 • d e"l 

~ da uutıal ölmnomi ış.erın e eın ıs 
kurul yı yapıldı, bu kurultayda geçen, kurtuluş sava~ında sınrrt1l 
Yabancı ülkelerden ka 'k·p Türki • l • · d d t la tür.erisin de de i erısın e e op 
Yede yanan büyük bilgi ateş'ni ' · k 1 T"aa 

f e~le calışmRktan ger· a mı 
kutlulamıya gelen bütün acunun I • d .. -y 

bir kadının ulus i~ enn e soz '° • 
tanıdıg .. ı savm bil~inler de bulun -

1emesi hiç de yadrr~anmaz. 
du. ikinci Türk dili kurultayından 

Dört yıl önce Kadmlanmrzm 
sonra dil :ş:"in girdiri bugünkü 1 Yalnız tar i~lerin~ karışma arı • 
ln\ık, göz önündedir: OH işi yolu- d 

"ay lanmıştı; dört yıJlı < eneme • 
na ginn · ştir; he1e oku11arda ço • k h 

den alınan veri.mler göğiis s l\T • 
cuklarımızrn önlerine koyacağı • T t..: 

tacl\k gib"dir, on,.n ic;ndir ki lôrK 
mız bitikler de öz türkçe yazıldık· .ı 

kadrnınrn sar kunıltav!artnt'l"B 
tan sonra bu işe olmut bitmit gö • · d 

ba•ka büyük ulus kurultayına & 
zil ile bakahil'rsiniz. .,. 

Büyük Türk değişiminin güzel üye olmsmdan u1u!al yaşayı~nnız 
dl :çin bHviik iyilik1er bekliyoruz. 

verimlerinden biri de soya an . 
d C. H. F. türesi, Türk ulusu İç D-işidir. Her Türk evinin bir ıova ı 

1 T .. ,_ de kimsenin kimeeden üstün ıa • alması ve soyadlarının ya nız urK 
1 

b. d yılamıyacağını söyler. Yasa.ar sözlerinden olması, kın ır çağ a 
bütün Türltlerin ylnız Türkçe ad • karfısında kims kimseden üıtüll 
tar latnnası sonunu verecektir; sayılmazken adlanmızın ıonuna 
böylece Türkler en eski çağlardaki Bey, Efendi, Ağa, Beyefendi Ha• 

l retleri Pasa Hazretleri ~ibi bir ta• gibi ya•nıt türkçe adlarla çafiın ft· • • 
• • , kım uaınıf ayrı 1 ıg-ı., b:Hiren ıoz • cakhr. Soysal ecun ulus'n'"ı ıç•n.,e 

kendi u1usal adlarından başka ıöz ler eklenmesl, Osmanlı ıırist,.k .. a• 
lerle adlananlar hemen hemen yok sisinden ka!nırş bir alıştkHrttJ 

1934 bunları da kaldıno attt. O • 
den'lecek karlar azdrr. ' .. J ..J·~·m"• 

-' . · · · '-"] •· .. .. nuncu vıl mar•m-:la IO}' e 1~ Türle ~c~ıt mmın "''' l1lr yonun- ..,. 
cJel<i de;yerli bir verimi de müz"l< gibi: "lmtivazsız, 11nıfsız, kaynar 
iş:dir. Ctğmı vapıp b:t:ren ve yüz mıt bir mil'etiz !,, 
yıldanberi tellerinde veni bir ya • Türk de~iıim"nin ver!mlerl 
şama ıesi belinniyen do{!u müziği, saymakla tükenmez. Biz on

1
arc'at1 

tarihe karıştıktan sonra ortalığı ıon yılda yaıayı,a çıkanlarc1s.n ~ir 
ne idüğü belirsiz, melez, cılız, tad- rırpıda yazıya gelen!•ri ıö .. le::lık. 

b 'k b k 1 • De;;,"ı•İm yiirüyor·, Türk ulusunun sız ir mi!zı ozuntuıu ap amı..,.- .,. 
tı; alaturka denilen ve geril"ğin S?elece~i üstüne ulu b'r çınar gibi 
chwıgasını ta!'lıyan bu bozuk dü • kol sa1"n AtaW.rk del'Y;!'liminin "'e • 
zen çalgı. ço <tan okullarclan çıka- mişleri her f?eçen gi;n bir 5ncelt'rı
rılmışh; budunun okutulması ve den daha bol olatal·hr. Ge!e .. elt 
tadnlma duvgusunun ince1tiJmesİ nün 1eri inancımız kn P.DCJttl'7'ı\, 
işinde yararlı olan radyodan da kıvancmnz inancımıza karıp.~ 
bu ~eri müzi~in r.tl<a~ıhrasına ıöz bekliyoruz. 
kesildi. Bövlece Türk duyŞ?Usunu Refik ~hmet ltilA f devletleri daimt konseyi) hat yollarının inkişafı, ASI "1 US 

hş~ledilmi~~ Daimfkon~~n 2-Ecnehlm~leketlerdeb~ --~--~~--~-----~------~--------~-----· 
kararlan ittifak ile verilir. Kon • Balkan bankası ihdası 

t 

ıey senede en aşağı ki defa mcc • 3 - Umumiyetle tuı izm =şleri-
burt o1arak top!anrr. Bundan ba§ • nin tanzimi. 
ka fevkalade toplantr'ar da yapı • Bunlardan baıka Balkan dev • 
labilir. Daimi kensey·n şimdiki letleri kendi aralarındaki emniyet 
reisi bir •ene müddetle Y nan?s • itlerini tanz"m için hususi surette 
tan hariciye nazıdIT. Gelecek çalrtnıağa karar vermişlerdir. Bi • 
(1935) !en-esi Şubatında Roman- naenaleyh Balkan itilafı azası o. 
ya, (1936) Sf>nesin=n S• batm"a lan devl~tler kendi emniyet ıer • 
Türk"ye, (1937) senesi Şubatıncla visleri arasındaki te,riki mesaiyi 
da Yugoslavya hariciye nazırı reis temin ec!e~ek tedbir!eri aramak 
o}a .. aktır. için ayrı bir kom:~yon te~kil ede-

Bundan sonr:a münavebe su • cek1erdir. 
retiyle re'ısl"k memleketten mem- Diğer taraftan da dört devlet 
lekete Reçecektir. Bu suretle dört kendi memleketleri <lahilinde tat
<lev1et Bo.Jkan1arda lrend"lerini a· bik etmekte oldukarı kanun1arı 
li.kadar eden heyne'milel mesele- mümkün oldufhı kadar birb;r·ne 

1 
ler Uzerlnde bir tek büvtik devlet yakla~tıracak, bu kanunlar arasm· 
imiş g:bi haTeket et-ek imk.;n,m da'<i zıt no-ktahr varsa bunlar tan
t~'n etmhı1erd'r. Bunun ir1.,"1ir j zim olunacak, hu maks'1t1a l-u:msi J 
kı Romanya hariciye nazırı Titü- bir komisyon me§gul o1acaktır. Dil Kuru.tayından bir celse 
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Kıral Aleksandrın öldü- Duka - Demir ~uiıalı~;; : Slcl'"viski 
riilmesi ve neticeleri rez.~l~ti -K:ırcil Albert -Dollüsün öl.

durulmesı ,. Almanyada idamlar 

Birlu 

Geçen senen'n en mühim ıiya. 
•al hlcli:tder:n:!en biri Yugoslav
ya I~ralı Aleksa~drın Pariae gi· 
derkzn Marsilyada yanında Fran
sız hariciye namı Bartu oldu'ğy 
hald~ suikast.a uğramasıdır. Gerek 
Kral Aleksandrın, ~erek Bartunun 
ölümünden doğan buhran b.erta • 
raf edilm"ş olına.lda beraber bütün 
neticeleri henüz tasfiye edilmit 
değildir. 

Sui1{astı tertib ~d~ tethit ~ • 
m'tesiıtin ba~ı Poglavni'k, yahud 
Pavliç is~inde bir adamdır. Pav· 
liç:n iki muavini v~d~. · Bun
lardan b'~i Kv.alemik,.yahud Kra· 
mer, diğeri Mio Bzik adlı .bir ~ • 
dam·11. Bunh.rm . .emri altında ~
lı~an k~itf!~~sıııın Q~Uibat~J'la
rr Ktl~r:n. .~awşiJ (Novak).; Ra· 
çiç (Beneş), M~ly'dir. 

tçler:nde kadrn olarak Maria 
Vudrof isminde bir de İİarı ı~çh 
genç, güıel kadın bulunduğu t~a-
bit d11nn'!µş.tur. · . 

l\fa~ilyada suiknstı filen yapan 
Kral AlekSandrın bindiği ot0mo· 
bilin çarnurh1ğuna ~tlryarak kur • 
1unu srknn (Kalet?len) dir. Tethiş 
kom'te-:;i esasen 'Macaristana ilti
ca etr.ıi~ Hrrvatla.rd~ mürekkeb 
old1l;;...,1 halı:!e tah!dkat neticesinde 
kat~ı Ka1emen'in 1\1akedonyn tet
hiş teşk'I:ıtma mensub olduğu mey 
dana çrlnnıştır. Katilin kolunda 
(O. R. l. M.) clövmesi bulumnll!
tur. Kat'lin· ay1u zamanda sünnet
li o1 d,.ğu görülmüı, bundan dolayı 
kendisinin iptida · ya müslüman, 
yahud yahudi oldu~ı zanne..:ıilmiş 
ise de sonradan Bulgar olduğ11, 
Bulgaristanda milrtarları çok a2! 
bir hususi climn müntesihi bulun • 
duğu anb.~ı'mr"tll'. 

Alcksandr 

dana çrkarrlması için aynca hlr 
tahkikat açılmasına muvafakat 
etmi,tir. 

Şimdi Macariatanm bu tahki
katı açması beklenmektedir. 

Marıilyada auikasd vukuunu 
müteakıb Fransız zabıta.ar da der· 
hal tahkikata girişmiştir. Pariste, 
Fnmsanın diğer tehirlerinde ıui
kasd badiı.esiyle ali.kadar olan 
bütün komiteciler ele geçirilmit • 
tir. Yalnız tahkikat sırasında tet • 
hişçilerin başı olan Paveliç ile bi • 
riiıci muavini Kvatemik'in ltal • 
yaya kaçtığı görülmii.§tür. Bunun 
üzerine Fr~sa hükUmeti ltalyaya 
müracaat etmit suçlulann tevkif ite 
teslim olunmasını istemiıtir. Fil
hakika İtalya hükiimeti bu müra· 
caat üzerine aradan kırk sekiz ıa
at geçmeden suikaatçilerin ele • 
ba,ı~arıru bulmuş, yakalamııtır. 
F akaıt bunlan F ransaya teslim et-

memiştir. Sebeb olarak da bir İ· 
ki ay tetkikattan sonra suçun eaa-
11 siyasi olduğu, böyle olan ıuç· 
lularm iadesi kanunen doğru ol • 
madığı cevabı verilmittir. 

,.,Suikastten sonra katil Kale • 
men halk tarafından linç edilmiı, 
ıuikastçilerin başı olan Paveliç i· 
le K vatemik de ltalyaya kaçmış 
olduğundan şimdi Fransız adliye
sinin elinde olan yalnız üç kişidir. 

Bunlar.aleyhinde adli takibat de
vam etmektedir. A!eni muhake. 
menin ancak önümüzdeki Mart 
aylarında yapılabileceği tahmin 
olunmaktadır. 

Tethişç:lerden Marsllyada (E. 
hav) hapishanesintle mevkuf o
lanb.r şunlardrr: Novak, Beneı, 
Malny. 

Marsilya suikaadi yalnız Yu • 
goslavya ve Macaristan arasında 
bir siyasi mesele olmaktan ibaret 
kalmamıştır. Bu suikasd Avrupa 
efkan umumiyesinde büyük heve
can uyandmnıf, siyasi maksatlar 

için büyük devlet adam1arı aley
hinde yapı'an suikasdlere karşı 
tedb!rler alınması lehindebir ce -

Sri~asd tec:k:l:ttTntn asıl mer • 
kezi Macaris•am!a ~Yanka - Pous· 
ta) den:Jen bir <"Jftlik idi .. Burası 
Macaristanda iltica· eden Hırvat 
m"lliyetc:leri farafından tutu'mu•, 
hak'ki bir s.u:ı!:a!!tl t~limg5ht hali
ne getirilm~f;tir. 5,l:kart~!iar bu • 
ratla yet1 .. tfr'lmiştir. Bunlnı ye
ti•tirma.k -hususı•nda bazı Ma"ar 
zabitleri de ya,.,.lnn etm:~tir. O • 
mın ;c:n ıı•.ı:lcaş..1-n vukuund<'!n son
ra Yugoslavya hükUmeti m:11,.•~cr reyan h!srl olmuş.tur. Bu cereya· 
cemiyetil)e r.ijrl'caat ederek Ma- nm net1resi olarak Fransa hüıku • 
canstan aleyhinde şil<ayette btt- ır~ti mliletler cemiyet!ne bir tek. 
lu~ustUT. lif yapmış, beynelmilel tetbiş tef -

Bu mes"le MiP ..... t,er c~miyet\ ki'atlan ile mücadele etmek üzere 
kon .... yinin hususi bir jrtimaın.da devetler arasında bir teşriki mesai 
tet'lr'k olun"l~tıJr. Macari~ n şe1·1i hazırJanma~a ba~lanmr~br. 
fpf~a .•~rlrle\1~ 'l"!"es,1: ... ç+l. rf'd,.1et-1 Cen~VTede hususi b~r komisyona 
ti;ri ı-, .. ırle~~r ... rl-n r"~vlctlerin ver havale e-li1mis o1an bu~ İntaç e • 
dH~i kaıy.nn b;ıtb:kine razı o!mu§- dil .ti~i t:- ldircle beynelmilel bir 
tur. mukavele imzalanacaktrr. 

Mll ... ~&tanda miltMc1 işind~ Asım US 
lu olanlJt.r. vana .bunlarm ~· 

Dolfüs Kıral Albeıt 

1934 seneıi bqladı~ı gün diln • ı im düıer düımez aldüiü meydana 

K
ya,r Rl Komanl;a .Ba.ıvt~k~li D~keaka'n.mb çıkarılmııtı. Kral Albert 59 yaım:-

a aro u zıyare ını mut ı . . 
s· na yadaki saraydan çıkarken öl- da ıdı, Umumi harpta yararlığı 
dürülm~inden dolayı doğan heye- görülen bir hükümdar olarak ta .. 
can içinde bulunuyordu. Duka Ro· ndmıfb. 1909 senea:ndenberi hü
manyadan gizli bir kuvvet halin • kümdardı. 
de ve :htilal vasrtalanna müraca • Bu hadiselerden sonra uzun 
atla hükU.metin şeklini değiştirme- ca müddet ortalık yatııır gibi ol -
ğe çahtan "Demir muhafızlar,. du. Buna pek yalıtır gibi oldu de
teşkili.tım dağrtmıştı. Romanya nilemezdi. Çünkü Alm~ya ile A· 
halkı da onun bu harekefni tasvib vusturya arasmda, daha dofnısu 
ediyordu. Çünkü Romanyalılar ih· Hit1er ile Dolfua arumda yürütü • 
tilalci olmaktan çok uzaktılar, po-
füika itlerinde ııksık, güriiltü çı· len kavga hergün zihinleri itıal e-
karmakla beraber bunu hiç bir za· diyordu. Nazilerin müdahalesi, 
man ihtilal derecesine kadar çı· Avuıturyadaki sosyal demokratla
karmazlardı. nn tahr:kab, nasyonalizm, sosya-

Halk böyle düşünmekle bera - lizm, hıriıtiyanhk, milli sosyalizm 

ber, teşkili.tlarmm dağıtılması De- mücadeleleri arasında temmuz· 
mir muhafızların itine gelmedıi, o da Avusturya Batvekilıi bir suikas
ceım.iyete menıub olan genç bir ü • ta kurban gitti.Bir hük6met taklibi 
nversite talebesi 1933 sonunda 
Dukayı bir kurşunla yere serdi. 
Duka için yapılan cenaze alayına 
yüz binlerce halkın, memleket;n 
en uzak yerlerinden hususi trenler 
i1e Bükreşe koşmalan gösterdi ki 
Romanyalılar böyle suikastlan tel· 
1n etmekte müttefiktirler. 

yapmak makİadile blı- ar.aya ge. 
len bq, on kişi güpe gündüz bir 
kamyon tuttular, baıvekilet dai • 

resine gird:ler, kısa müddet deTam 
eden ıilahlı bir çarpışmayı .mUte • 
akib Dolfuıu öldürdüler. 

Bu hadise dahi ağır ne~celer 
doğuracak gibi göründü. Suikas • 

dm Hitlerciler tarafmdan tertib e
dildiği ve Avusturyada hasıl olan 
dahili kargaşalıktan · 1m!atifllde 
Alman1ann A vuıturyalılarla bir • 
leşecekleri söyl~ndi. Buni.ın Anu· 

Madam Saliski 

pada yeni bir harbe ıebeb olaca. 
ğına muhakkak nazar:le bakıldığı 

için heyecan aon dereceye vardı. 

Fakat Ba§vekil muavini Fey, 
mi1Ir tetkilat reısı Prens 

Starbemberg ve Maarif Nazırı Şu
fD~g Avusturyanın idaresini elleri· 

ne aldılar, Şutnig, ba,vekil oldu 
ve hadiseler yatı§trrıldı. 

Bir aralık Almanya dahi böyle 
bir suikasd hadisesine maruz kal· 

mak tehlikesi geçirdi. Hitler aley
h!ne hazırlanmış büyük bir ihtilal 
ketfolundu. Fakat Hitlerin birkaç 

saat zarfında tatbik ettiği §iddetli 
tedbirleri sayesinde bu ihtilal ha~ 

langıcı örtbas edildi. Yalnız mu • 
hueme edilmeden, içler~nde ce. 
neraJlarm da bulunduğu 73 kişi • 
nin derhal kurtuna dizilmesi bir • 

çok dedikodulara sebeb oldu. 

Fakat 1934 senesi, kendisi =çin 

hazttlamıt olduğu ihtilal ve sui • 

kasd projelerini bun'arla bitirmiş 
olmuyordu. Sene bitmeden evvel 

Yugoslavya kralı Aleksandrın da 

Marsilyada bir suikasda kurban 

gitmesi mukadderdi. Senen=n en 
feci hldiıesini te,k"l eden bu sui. 
kaıdı ayn bir makale olarak oku

yucularmııza hatırlatıyoruz. 

A. C. 

Fakat olan bir kere oldu ve 
1934 senesi bu heyecanlı hadise· 
nin tesiri altında başladı. Bellci o
nun iç;ndir lci bütün sene bu gibi 
heyecanlı ve kanlı hadiselerden 
kurtulamadı. Evvela birincikinun 
bat!angıcmda Fransada Stavlski 
reazleti ortaya çıktı. Milyonlar do
landıran bu ıeTserinin macerası 
bütün dünya efkarmı uzun müd -
det, aylarca işgal etti. Franaada 
o yüzden kah" neler değişti, mebus
lar, polis ~Üdürleri, nazırlar kirle
tildi. Tahkikat dosyalan tittikçe 
,· şli. Birçok kimseler hapishanele
re tıkıldı, Prens vakası gibi katil 
hidiseleri araya karıftı aradan bir 
sene geçtiği halde Stav· ski rezale
ti hallec!ilemedi. Asıl dolandırıcı 
ve müıebbib ise bütün bu net' cele
ri göremedi. Kendi elile kendis'ne 
tatbik ettiğ' ceza ile dtıı.ha 8 kanu
nusanide, gizlendiği yerde polisler 
tarafından yaka 1anmak il2ere i · 
ken. öbür dünyayı boyladı. 

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

Ondan sonra, henüz Staviski a· 
şağı, Staviski yultan denildiği ve 
bütün fk;rler o vak"- ile T!le!!gul ol
duğu bir zamanda Belçikayı ala • 
kadar e~en yeni bir facia yeni bir 
hevecan uyandırdı. Belçika kralı 
Albert 18 ~ubatta Nl'mur c'vann • 
da bir dağı tmnanttken yuvarla • 
nıb düsmüş ve ölmüs bir halde bu· 
Iundu. Dütme o kadar müthis ol • 
muştu ki yapılan muayenede kra • 

işi yolunda memleketler-
den ~iri. ·: lngiltere 

lngiltere en nlüthiş mali savaşı da 
muvaffakıyetle geçirdi 

Geçen ytl Avrupa memleketle - l !t vaz"yeti bir hayli düzeldi. O 
r~nin çoğu için hiçte iyi ve hayırlı kadar ki, İngiltere devleti en 11 -

yıl olmadfı:ğı halde İngiltere devle· kmtılı devri atlatmıt sayılıyor. 
ti geçen yılı oldukça iyi şerait için Hele lngiltere ile Amerikanın 
de geçirdi. B"r kere lngilterenin vaziyeti bu bakımdan ölçülüp ve 
mali vaziyeti çok sağlamdı. Büt- kanttırılacak olursa nef ce lngil • 
çesi denkti. Zaten ıon yirmi yıl i· terenin lehinde çıkar. Amerika da 

Ç
"nd b b""t · ·'· d. ... k yüzlerce banka iflas ettiği halde e u u çenın açLK ver ıgı yo . tu. lngılterede böyle bir hadise vuku 

lngilterenin en büyük derdi it • 
sizliktir. lısizlere yardım temin! İ· 
çin her teY yapılıyor. Bunların sa• 
yıaını azaltmak için büyük proje -
ler hazırlandı ve tatbik ed:Idi. 

Batka memleketlerin ticareti, 
büyük bir aarımbya uğradığı hal· 

de geçen yıl içinde lnıgiltere tica -

bulmadı. Ve lng'ltere en müthiş 
mali aavqı, muvaffakiyetle geçir

di. 
Siyaseti öteden müstakar ota • 

rak İngiltere, geçen yıl da riç bir 
sivast sanıntıva uğramadı ve b!r 
taknn firtına lu" rağmen, hiç bir 
kayaya çarpmadı. 

O. R. 
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Sofyada yapılan hükU- 1Deniz 
met darbesi 

siliihları ve Japonya 
Ceçen 1934 seneıincleki ıiyasi orgiyef, Kra11a da mutabık kal· 

hidiaeler aruında memleketimizi dıktan ıonra Sof yada bir darbei 
yalandan alakadar eden bir tanesi hükumet yapmış, bütün resmi dai· 
vardı ki o da Mayıı zarfında Sof- releri işgal ettirmit ve Bulgaristan 
yada vukua gelen Georgiyef dar- da yeni bir hükUmet kurmağa mu
bei hükiimetiydi. Bulgar Ba§ve • vaf fak olmu§lu.. Bu hadisenin 
kili Muşanof Avrupada dola.şmıı, mahiyeti bir zaman anlaşılama· 
büyük devletlerin kapıılarmı çala- mrşh. Aradan bir iki hafta geç· 
rak Bulgaristan için kurtuluş ça • ti~en &onTa Georgiyef'in Bulga • 
re~eri aramı' ve aldığı müsbet ristanda hükUmet içinde hükUmet 
veya menfi cevaplarla henüz Sof • kuran Makedonya teşldlatmr imha. 
yaya geri dönmüt bulunuyordu. ebneyi kendisine en büyük hedef 

Onun için bir sabah kalkıp her- olarak çizdiği meydana çıktı .• 
mutad ba,vekalet dairesine git· Bu Makedonya tetkilatmm bıı 

Yeni konferans 
toplanırsa neler 
konuşulacak? 

Bir Japon zırhhsı 

mek üzere sokağa çıkacağı esna• şında lvan Mihailof bulunuyor -
da evinin abluka edildiğini gör • du. Bulga~ann y emereo dedik· 
düğü zaman hayretler içinde kal- leri giz'i Makedonya ihtilat teşki· 
mJşh... Iatmm Bu1garistanda istinad ettiği 

Yukarıya ÇTkrp telefona aanl • kuvvet doğrudan doğruya Bulgar 
drğı zaman telfonun da işlemedi· ordusun.-laki Buh~ar zabitleTiydi • 
ğ:ni görmüt ve nihayet telefonda Çünkü, y emereo'nun gayesi bil
~endiıine, artık ba~vekil o1~ad,~ • tün Makedonyanm Butgaristana 
gı, o ıabahtanben Georgıyef ın "Ih k 1 •mak'- Onun icin u· 

• • • • • 1 ı a ına ça Iy "'"' 
rJyasetı altında ye'nı hır kabıne l d '-- • b t-kı"la'" ta. zun sene er en nen u ~· 
te, ekkül etliği bi!dirilmi~ti. 

Filhakika bir Mayıs ıabahı Ge- (Devamı 18 inci sayıfada 

Geçen yıl içinde deniz dev • I Londrada mı? Japonya bu iki 
Jetlerinin murahhuları Londrada merkeze de itiraz ediyordu. Çünkü 
toplanarak bu yıl toplanacak olan konferansın Londra veya Vaş"ng
deniz teslihatı konf eransınm ze • tonda toplanma11, Amerikalılarla 
minini hazırlamak istedi. Konuıu· lngilizlerin kolayhk1a birleşmeleri 
lan meseleler'n birincisi gelecek ni temin ediyor. o· ter taraftan J. 
konfora.nsm nerede toplanacağı i· te.lya konferansın Pariste toplan· 
di. Yine V&§ingtonda mı, yoksa maıına karşı geliyor Franıa da Ro 

yanm in1aat nfıbeti . (5:5:3) dü., 
Japonya artık bu niıbeti kabul et• 
miyor, İngiltere ve Amerika ile 
milaa-.i olmak ittiyordu. 

Japonya murahhulan, Londra• 
da müaaYat e1a1mı bütün kuvvet• 
)erile müdafaa ettiler. Fakat bunu 
lng ·ııere ile Amerikaya kabu1 et• 
tiremediter. lngiltere bu eaaıı na• 
zviye olarak kabule rur idi. Fa • 
keı ·, buna mukabil Japonyanın, bu 
nu filen tatbik etmemesini istiyor• 
du. Japonlar buna muvafakat et • 
mediler. 

Geçen yıldan yeni yıla kalan tehlikeli 
manrn lop1anma yeri olarak ıeçil· 
mesini hoş görn1yordtt. 

Bu şekilde başlıyan ihti1anar Ü· 

zeri ne m Uzakereleri geciktirmen · n 
daha milnaaip olacağı düşünülmüJ 
ve işJer temmuz ayından teıriniev· 
vele talik ed'lmişti. 

• 
mır as • • SAR meselesi 

r 1934 ıeneslnin yeni yıla bı -
raktığı en teblikeli miras Sar me-
1elesidir. Çünkü 13 ikincikinun
cla Sarda yapılacak olan umumi 
rey toplamanın doğuracağı neti • 
cenin Avrupa sulh ve müsalemeti 
için büyük bir ehemimyeti haiz 
olduğunu ıöylemekte bütün ıiya • 
aet adamlan müttefiktirler. 

Veraı.y muahedesi mucibince 
1935 senesi, ikincikanuniın 13 
üncü günü yapılacak rey topla • 
ma üzerine Almanyada kalması 
'Veya Franıaya geçmesi mukar • 
rer olan Sar mıntakası bütün 934 
ıenesi zarfında bütün dünyayı iş
gal etti, durdu. Meselenin halli 
için Fransa ile Almanya görüştü
ler, anlatamadılar, milletler ce • 
nıiyeti uğraştı, düzeltemedi. Fran 
sızlar müdahale ediyorlar diye 
Almanlar !İkayet ettiler, Al • 
manlar müdahale ediyorfar diye 
Fransızlar tikiyet ettiler. Nihayet 
Milletler cemiyeti reyiam esnasın. 
da aaayı'şin ve bitaraf halkın ko • 
nuımaaı için Sar mrntakasm:ı bey· 
nelaıilel bir kuvvet göndermeğe 
mecbur oldu. Şimdi Sar bu kuvve
tin :daresi atmdadır. Esasen umu· 
mi rey neticesi belli oluncaya ka • 
c'nr Sar ~ntakası Milletler cemi· 

1 
yeti tarafınd&.n tay:n edilen Knolu l çan Ma.tz Braun ve arkadaşlandır. 
tarafından idare olunmaktadIT. Buna mukabil gayet kuvetli biı 

Şayed rey neticeıinde Sar Al- Alman cephesi va.rdIT ki bu da 
manyaya ia'de olunuraa o zaman 1 Braun'un ve arkadatlarmm tahri • 
Almanya, Sardaki madenler için katını ve propagandalarını akiın 
Fransaya 800 milyon altın mark Ö· bıraktınnağa çalıımaktadrr. 
diyecektir. Almanlar Sardaki rey Şayed Sar Almanya lehine rey 
netices'nin Almanya lehine çıka. vermezse, yahud yapılan müdaha
cağma emin bulunuyorlar. Çünkü leler neticesinde Almanya lehine 
bütün Sar tamamile Almanlarla rey verilmesine muhalefet olunm
meskUndur. Bununla beraber reyi ıa, o zaman Avrupa ıulhu büyük 
am için aylardanberi müth*ş pro. bir tehlike karıısında kalımı o1a
paganda yapmaktan geri kalmı - caktır. 
yoı1ar. Bu da şu sebepten ileri ge- Çünka Almanya, tamamile Al • 
Jiyor: manlar tarfmdan meskun olan bir 

H'tler iktidar mevkiine geç - ülkenin Almanyadan ayrılmasını 
tikten ııonra Almanyadan kaçak ulu orta kabul edemiyecekt"r. Al. 
birçok Hitler aleyhtarlar, Sar mm· mantar bunu, 1934 senesi zarfında 
ta.kasına iltica ebni!llerdir. Bunla - muhtelif vesilelerle tekrar ettiler, 
nn ekser.si eski sosyal demokrat- adeta teh:1id ederek hatırlattılar. 
lar ve komünistlerdir. Bir de Al • "Artık eski Almanya yoktur, bu • 
manyadan ka~an Yahudiler bulu - günkü Almanya b·r karıf A'ıman 
nuyor. Bu mülteciler Fransız kuv- toprağının bile ecnebi idaresi al • 
vetine dayanarak, Sarm Almanya- tınd:ı Ralmasma, ecnebi askerler 
Ya verilmeme!l·ne bütün mevcudi- tarafından çiğnenmesine müsaade 
yet1erile çalı~ma.ktadırlar. Her • etmiyeceğ'ni ıöyleyjp durur1ar .. 
gün sokaklarda beyanname!er da- Onun için 13 ikincikiinunda yapı· 
ğrtrhyor ve bu beyannamelerde Al lacak o!an Sar reyi5.mı Avrupa 
manya aleyhine rey verilmesi, bir mukadderatı noktai nazarından 
takun sebepler :lcri sürülerek iste- fevkalade b '.r ehemmiyeti haizdir. 
niliyor. Bu muhalefet kuvvetini i-
dare eden tahıı Almanyadan ka • ~.c. 

Teşrinievvelde müzakereler, tek 
rar Londrada l>aşlamı' ve Vaşing· 
ton muaht!desinin en belli batlı 

esası müzakere olunmuftur. 
Vaşington muahedesi at&kadar 

devletler namına tay"n ettiği bü • 
yük harb gemisi inıaatı fU şekilde 
idi: 

lngittere: 
Amerika 
Japonyaı 

Fransa: 
ltalya: 

5?.5 000 ton 
525 000 ton 
315 000 ton 
175 000 ton 
175,000 ton 

Yani lngiltere, Amerixa, Japon 

Bu yilzden Londra konutma1a
n bir netice vermedi ve bunun ü • 

zerine Japonyada Va~•n~on mua• 
hecleıini ilga ettiğini bildirdi. 

Bununla beraber konf eran'1n 
yeni bir muahede hazırlamak ü1e· 
r" toplanması hlli ümit olunu • 
yor. 

Konreranı to,.,tandıfı takdircle 
h~r ,eyden enel bu miitaTal b11. '1· 
ı1ni knnuıuu~ak, da~a aonra bahrt 
üsler me.e1eıi, harb gemilerinin ti 
pi n!t-eelesini, kmvft,.örler, mub • 
np1~t ve tl\l-ı•~lhfthirler meıelele • 

rin! konutacaktır. 
Omer R,-,;a 

........................................................................................... 

Parlamentolar 
Konferansı 

Ceçen yılın eylül ayında büyük 1 feranıı için, Yıldız meruim aalo
ve siyasal hareketlerden b'ri ola - nu ayrılmıftı. Buruını her zaman 
rak şehrimizde uluslar arası (bey· için büyük toplantılara ayınacak 
nelmilel) parlamentolar konfe - olan şehr·miz, böylece düny~ kon· 
ransı toplandı. f erans evi erile bir kıratta hır yer 

Uluslar arası parlamentolar kon elde etmit oldu. 24 eyliil saat 15 5 
............ _............................... da konferans Büyük Mil1et Mec1i· 

l\1illetf cr ~emİ• si bukanı General Kazım Öı:al • 
ptn Fransızca bir nutkile açıldı. 

yetinde Sonra konferans batkanlı~ma 
Geçen yıl içinde Almanya ile Ja Müviik M"llet Mecliıi b~şkan ve

ponyanm çekilmes· ile zaiflıyan u• kili Bav HR•an ıeçiJerek konu§ma 
luslar derneği Sovyet Rusyanm lara giritildi. 
eylülde aza seçilme!-ile kuvvet? en. Şurası b·linme!ldir ki; ulus -
di. Diğer taraftan Amerika birle- Jar arası parlamentolar konferans 
ı"k cümhuriyetleri de derneğin me admdan da anlaşılacağı gibi par• 
'ai heyetine istirak ~tti. l~mentosu olan devletler tarafın • 

Geçen yıl çinde Ef<Yaniıtan dev dan i ... ira'c edilen ve o ·devletl~r;n 
teti ile 'F.kvador uluslar cemiyeti • muY"t1.'1haslarmda bull.lndnP.u Hr 
ne ~irdi!er. J .. 0,,feun41tı. Bu çeş"t otuzdan fa'l!• 

Cemiyetin ha~ard,;;ı ~l\ mi;him la ,lev1~t b;r konferans'l ~·rmirti. 
işlerden bir· Frama He Alıranva • halvP.--'~n Japonyava, lr!andı"' .. n 
yı Sar Jl"~•e!e~i i•,.erinde uzla~hr • AmıaT:k8va kftdar bircok devletler 
nıak idi. Bu save-le son ~erece va- mt•rl-.t,as ~ön-'ermi!lerdi. 

1 him h~clise!er·n önU l\lmdı. F11.'klllt ~ne habrfııımak •h:rmrf"r 

Sara g~aen yaban·cı aakerlerden bir kıaım 

l MifletTer ~ewti"etin;n ge'ecek ı <~. bu 1<nnf~ .. "n"!" ferAt bir tr.1\~i-. 
uı.., ....... , "'0 '"e'\; T;;r1tive J,ar" ciye ve ,.,e"i vr-'m'. f'>nt"" bnı,.latıa'ft lıe • 
ki'i Bav Tevfi1' Ri;~tH Ara.sm riya-J men tatbik e.J!t,._. .... u. Ancak, 
seti altında toplanacaktır. 

i . • • ....-~ ..... ''> 



B O R S A ....., ~?f~ada yapıla~ 
l 1 Hız1ıarınd' vı l dız. i~aretı olanlar üzc:-r· hukum et darbesi 

!erinde 31 12 de muamele ~örenler (Baş tarafı 17 inci sayıfada) 
dir 1 Rakam 'ar kapanı ş fi:ıt lanr.ı KÖFtcr·r. 
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Bulgar ordusu ?ardrm ediyc · s; 
~ut (~t.ş)____ la h ve parn. ı-criyc:-<lu. 

* Londrı 0 o. • vıy~n• :ı-1. - H~Ihuki :~aman ile bu tqkilat 
* Nevyorlr 12!1. - • MıtJriı 17, - -
• Parıs 161J. - * Berllo 47, - Bulgariatanı endi§eye düşürmeğe 
• Mll.O.ao ! IS, - • Varşovı 'H, - ba.şlamıştı. Çünkü ba•mda Mihai· 

• Brükse 11,q, - • Rudıpe$rc ~8. - ~ 
* Atlaa '14 . - • Bük:res 18. - lofun bulunduğu Makedonya teş -
• Ccncne 814, ·- • Belgraı ;;o, - kilatı Bulgar - Yugoslavya mü -

• So!ya ~4. - • Yokohamı 36, -
* Amsıerdıı rı 84, - • Altıı 941, - nasebetlerini bozan daimi bir teh· 
* Prıg ıoo. - * Mecidiye '4t, - ı Iike o)muftu. 

Çekler (kap. sa. 18) 
" Stoihn m <13 • • .. n~oknnr un. - Te§kilata mensub BulgaT komi· 

teleri sık sık Yugoslavya hududu· 
ı

1
-:-Londra ıı~ı. - • Stokhl"' 3.1330 nu a§ıyorlar, Yugoslavyada karı • 

• Nevyor< 0.79:i410 • Vlyırıs -4 30 ki ki k 
• Parl~ ı2.06 • Madrtı ~ . 8175 fi · 1 ar ÇJ ararak gene Bulgar 

· • Mll!ao Q,3040 • Berlln ı.os topraklarına dönüyorlardı. 
• Brllise 3.3960 • Vırıo~R 4 2t Ç k l b h d 
• Atin~ 84.3.n~ • Badıpeşte 4,2812 1 an an u a iseler yüzün • 
* Cınenc ':!.4575 • Rüires 78,1197' den Sofya ile Belgrad arasındaki 
• Sofyı 76,04~ • Oelgraı 3~.ıo11 münasebetler de.ima gergin kah· * Amstrrdam 1. 177.l "' Yokohamı !.711 
,. Pra~ 19,on:. • Mo!kovı 1087.50 yordu. Gene bu yüzden Bu1gar, 

-
ESHAM 

ı, Bankası ıo.- ı ram vay ~ ı,·o 1 
Anıdol ı , 8. Çimento u. 13.- I 

Reil 2 20 Cayoo nd. -·- ı 
Şlr. Hayrtve 1 ~.~O Şark ne!. -.-

•Merkez 'Baoiuı t>7, Ralyı , 

Yugoslav hududu daimn kapalı 
tutuluyordu. (Kara hudud) na . 
mını alan Bulgar - Yugoslav 

hududu battan ba,a dikenli tel • 
lerle örülüyordu .. 

u. Slgort~ -,oo Sarlt m. eaı -.- Yaptığı hükumet dar.besi üzeri-
Bomontt ıt,9!5 T eteron - - G · f ll===~=======ı=· =il ' ne eorgıye it başına gednce 

[ 
istikrazl ar tahviller 1 ifü vazifesi bu Vemereo te§kilatı • 

• !9!3Tllrk Bor.t 28. Elektrik -. - 1 nI ortadan kaldırmak oldu. Bu 
• . • . il 26,70 Trımvo 31 75 maksatla Bulgar kuvvetleri silah 
• • " - m 26.75 Rıhtım ı 7• 5o altına alındı, mitralyözler ve top· 

.~;~~:~;~;k~~~t ~;:ıs ; !:::~:: 111 :!:~ 

1 

laTla mücehhez dan askeri kıtaat 
191 J ;. Mu. - ,oo Anıdola m -46 - komitecileri sardılar.. Hiikfunet 

Rı~d•' - .oo ... l\1ft111e•~t• A ~0.9.0 içinde hükUmet olan Vemereo'yu 

FiTRE - ZEKAT dağıttılar. 
Fitre "e zekatınızı bir kişiye 

vermekle, olsa olsa onun en çok 
ilç beş günlük yiyeceği çıkar. An
cak bunları Tayyareye veriniz. 
Uluıal işlerimiz başarılır. 
~UJJlflt um 1111ıımm11Utt1ıı.m11UUın ... m.a1aH111Unıuınnııua11111tınwuıuaı 

alman makul kararlardan her 
murahlias k_ndi hükUmetini ha • 
berdar edecek, ve bu düşünce üze
rinde sonradan herkes kendi yerin 
d-e çalışacaktı. 

Konferamm temel mevzulan 
bugünkü parlamento idareıi üze· 
rinde bazı ıslahat yapabilme im • 
kanları, ~i1ihsızlanma ve emniyet 
işleri, sonra itsizlik meselesi idi. 

Bu üç mühim mevzu üzerinde de 
konferansta yapılan münakaşalar 
cidden çok faydalı olmuş ve kon -
fer anı bittikten sonra, her murah 
hasın kafasında gelecek toplantı
ya k~dar hallolunnısı lazım gelen 
birtakım meseleler kendini göster· 
diği g:bi, yine bu yollarda birçok 
düğümler çözülmüş bulunuyordu. 

Bizimkilerden başlıyarak her 
devletin murahhası çok canlı, çok 
parlak, özlü ve yararlı deyimler 
söylediler. Mmtakavi miaakların 

ıulha fay dası, muahedelerİn yeni
Clen tetkiki meselesinin lüzumauz
luğu ve bunun birkae noktadan 
isbatı üzerinde konu§~du. 

it saatlerinin tanzim~, halkın 
.aatın alına kabiliyetinin arttınl -
ması ve bunun için yollar dü§Ü • 
nüldü. 

işsiz kalan gençlerin bu itsizlik 
yüzünden ahlakının da sanılmak 

ta olması ve bunun için neler ya• 
prlmak lazım gelen tedbirler 
münakaşaya kondu ... 

. . . . . . . . • • • 

Bulgar askerleri, te~kilat reisi 
olan Mihailofun Sofya civarında 
Bankya denilen kapıcılar mahal -
linde bulunan (Makedonya) adlı 
köfkünü kuşattılar ve zannettiler .. 
içinde Mihailofu bulamadılar, iı -
mid ettikleri gibi mühim evrak ve 

saire de ele geçiremedi1er .. F a'kat 
b11na mukabil Makedonyalı Bul -
garlara aid bir çok silah ve cep
hane tuttular .. Bunlar mühim bir 
yekUn tutuyordu .. Bulunan esliha 
on bir bin tüfek, kırk yedi mitral
yöz, attı yü% otuz yedi otomatik 
tabanca, yedi bin yedi yüz altmış 

yedi bomba, bir milyon kadar tii
fek fişeği idi. 

Mihailof ele r,eiçrilmedise de bir 
çok komiteciler yakalanarak 
hapse atıldrlar.. Fakat yeni Bul • 
gar hükllmetinin yaptığı bu araş· 
tmna neticesinde ele geçirdiği si· 
1ahlar ve cephane kaçak d~ğildi . 
Çünkü Georgiyef hükfunetinden 
evvel iktidar mevkiinde bulunan 
bütün Bulgar hükUmetleri o ail~h
lann bulgar ordusu tarafından 
Mihailofa verildiğini ve onun 
köşkündeki denosu.nda saklı dur· 
duğunu biliyorlardı. 

Onları oradan almak için Ma • 
kedonyP. kö~küne giden Bulgar 
zabitleri o silahları 'kendi elleriyle 
V emereo'ya teslim etmişlerdi. 

Georgiyef hiikU.meti Makedon • 
ya ihtilal teşkilatını ortadan kal -
dmnak sayesinde kücük b;r siya!i 

muvaffakıyet kazandı.. Kral A
leksandr bunun üzerine Sofyayı 

ziyaret etti ve hu ziyaretten. sonra 
Bulgar - Sırh hududu, kara hudud, 
açıldı. 

aşı piyangosunda kazananlar 
500 bin lira kazanan 20316 20633 20669 

21073 21115 21970 
21003 23322 
21995 23701 
22672 24084 
23402 24247 
24473 24Z65 

23425 
23816 
24099 
24252 

23593 
23859 
24114 
24470 

23696 
23945 
24124 
24880 

23248 22538 22604 
22885 22994 23037 
23519 23605 23967 24977 

200 bin lira kazanan 24774 24907 24952 

300 1
• k 

1 
100 lira k azananlar 3641 

100 bin lira k azanan 

94 
50 hin lira k azanan 

0999 
30 bin lira kazanan 

7945 
20 bin lira kazanan 

23253 
15 bin lira kazanan 

1883 
10 bin lira kazanaa 

12007 
8 b·n L. kazananlar 

14978 7868 
5 bin lira kazananlar 

20417 21175 21397 
23536 23977 

3 bin 1. k azananlar 
1522 2657 3023 3695 

6748 7778 11468 
4415 24240 24545 

2 bin 1. kazananlar 
818 1210 24: 0 3812 5064 
7676 8579 8878 9718 10273 

11244 12553 12712 15162 15229 
19271 21592 23'253 :l4422 

24490 24728 

1,000 1. k azananlar 
14 

1429 
2492 

4496 
5685 
8093 

10284 
12700 
15439 
16986 

38 
1537 
2943 
4715 
712i 
8118 

11193 
13346 

15529 
17493 
18159 
19676 
22939 

. 409 

1679 
3144 
4986 

7716 
9820 

11376 
13473 

16106 
17650 
18323 
20147 
23710 

7S7 
1837 
4351 
51'12 
7966 
9988 

12075 
13862 
16113 
17944 

18633 
20377 
23739 

ıra azanan ar 170 190 246 305 
589 601 610 658 438 457 459 514 

1001 l 112 1275 1295 742 7cM 779 852 

1437 1488 1777 1799 898 1140 1175 1358 
1942 2324 2552 2593 1439 1483 1509 1586 
2878 3277 3504 3548 1609 1775 1870 1938 
3696 3699 4058 4094 1951 2080 2158 2138 

4221 4492 4653 4674 2446 2572 2626 2656 
4181 4733 4785 4788 2806 2841 2843 3187 
4923 4977 5243 5398 3254 3259 3437 3566 
S513 5787 5840 4923 3994 4040 4103 4194 
5969 5972 6108 8290 4204 4379 4390 4392 
8392 8967 9069 9250 4438 4548 4561 4643 
9487 9516 9555 9779 4835 4886 4985 5097 
9843 10295 10390 10623 5222 5372 5382 5482 

10683 10840 10868 10987 5750 5904 5932 6025 
11056 11072 11124 11274 6148 6257 6.316 6346 
11410 ı 1524 ı 1667 ı 1848 6364 6419 6470 6554 
11914 12081 12246 12466 6724 6769 6835 6857 
12836 12859 12933 13114 6997 7164 7232 7436 

13181 14067 14173 14206 7510 7536 7598 7603 
14401 14563 14947 14976 7701 7714 7825 
15026 15320 15362 15839 7856 7879 7908 
16042 16103 16605 16748 8065 8098 8099 
16753 16762 17117 17303 8247 8425 8458 
17466 17534 17565 19175 8639 8875 8951 

7967 
8151 
8518 
8997 

19187 19284 19332 19382 9203 9342 9578 9666 
19574 19.834 19853 19865 9830 10074 10181 10194 
20214 20303 20503 20804 10276 10373 10610 
21338 21580 22038 22143 10986 11069 11088 
22245 22611 22727 22967 11499 ı 1746 11773 
23493 23495 23690 23709 11819 11905 11908 
123919 24020 24024 24245 12077 12118 12286 
24597 24708 

200 lira kazananla..-
2 

554 
63S 

1107 
1416 
3295 
2330 
3439 

4289 
4554 

5008 
5764 
6311 
6945 
7169 
7521 
7914 
8578 
9787 

10510 
10762 
11341 
11740 

'18 
SS8 
660 

1126 
3053 
3383 
2542 
3495 
4325 
4686 

5185 
5831 
6587 
6989 
7212 
7541 
8414 
9000 

10233 
10520 
10814 
11354 
11954 

410 
680 
792 

1133 
3151 
2117 
2787 
3730 
4542 
4820 

5330 
5915 
6589 
7031 

7263 
7840 

8430 
9052 

10237 
10598 
10939 
11361 
12035 

549 
603 

1066 
1319 
3268 
2151 
2874 
4235 
4543 
4862 
5.569 
6171 

6635 
7096 
7503 
7891 
8543 
9509 

10383 
10703 
11105 
11606 
12074 

12305 
12583 
12744 
13008 
13144 
13490 
14348 
14758 

14886 
15399 
15744 
16116 
16199 
16365 
16465 
16598 
16808 
17128 
17408 . 
17770 

12313 
12566 
12876 
13035 
13146 
13752 
14391 
14823 

12423 
12710 
12932 
13087 
13335 
13776 
14482 
l.t'.:336 

10701 
11179 
11797 
12056 
12288 
12452 
12738 
13006 
13106 
13336 
14036 
14656 
14847 

152:19 
15728 
15895 
16191 
16364 
16449 
16593 
16766 
17089 
17305 
17642 
17814 

18000 
18889 
121831 
23938 

500 

12112 
12776 

ira kazananlar 1314s 

430 

1322 
199b 
3930 
4391 
5642 

688 
1761 

3094 
4138 

13446 
1197 13959 

12644 
12992 
13417 
13738 
14427 
14875 
15431 
15794 

1810 14692 
3363 15058 
4246 15462 

Parlamentolar konf eransınm 
toplanrp bittiği ~urun içinde yur -
dumuzun kazandığı büyük sevgi, 
ıaygıyı da yazmadan geçemeyiz, 
gösterdiğbniz konuk ıeverlikle, bii 
yük ve iyi yürekli türkün hayatı, 

bir kere daha, otuzdan yukan u -
luıun ağızmclan, daha yukanlara 
yükseldi ... 

6577 
Bugün o hudud boyunda yaM • 7485 

yan Bul zar ve Sırplar oldukça ser· 

502 

1642 
2341 
3931 
4596 
5989 
6950 
7578 
7980 
9959 

4768 
6093 

7023 
7752 
8541 

5567 15830 
6239 16292 
7281 16903 
7798 17199 
9549 17566 

12390 
12843 
13213 
13483 
14030 
14427 
1536Q 
15482 
15864 
16304 
16943 
17244 
17592 
18449 

12527 
12942 
13410 
13705 
14034 
14692 
15410 
15540 
15921 
16514 
18958 
17327 
17670 
18603 

16280 
16532 
16979 
17477 
17771 
19095 

17821 
18075 
18186 
18469 
18770 
19231 
19549 
19841 
20343 
20603 
20912 
21493 
21657 
22076 
22871 
23075 
23533 
23707 
24102 
24365 
24646 
24976 

14856 
15480 
15749 
16147 
16249 
16371 
16530 
16650 
16856 
17240 
17432 
17782 
17846 
18122 
18282 
18472 
18816 
19248 
19601 
19857 
20410 
20678 
21117 
21504 
21670 
22280 
22913 
13152 
23538 
23800 
24123 
24573 
24680 

15179 
15617 
15806 
16185 
16281 
16378 
16582 
16761 
17038 
17287 
17576 
17803 
18001 
18176 
18287 
18544 
19058 
19369 
19691 
19878 
20421 
20750 
21418 
21506 
21698 
22346 
22986 
23257 
23572 
23982 
24343 
24587 
24790 

' 18011 
18181 
13420 
18711 
ısıos 
ıss2ı 
19729 
2no&4 
z044ı 
20E9ı 
21471 
21sıı 
21601 
22639 
23()!)B 
23461 
23599 
2395' 
24sS1 

24Gs8 
249~ 

Gelecek yılın ulu3lr aratı parla· 
mentolar konfcrancı Brülrnc'nc 

best bir surette istedilderi za - 7956 
man hı~cludu a§arak öbür tarafta· 9559 
ki ailelerini ziyaret edeb'lmekte· 10251 
dirler. 11018 

G . f h"I ,. . . M k 113760 eorgıye u rumetının, a e -
donya teı,kilabmn reisi olan lvan l408l 
Mihailof~ yal·alayamadığı ve o- l5098 
nun bundan bir kaç ay evvel Türk 16870 
hududunu n.<- nk Tt'rkıyeye H : ... l'. 1 i555 

ı "-t 

10643 

11560 
13941 

14841 
15296 
16878 
17619 

10104 
10743 
11693 
13947 
14373 
15648 
16931 
17664 
18479 

10242 18041 
10784 119098 
11756 19921 
13983 20025 
14418 
16785 
17251 
18116 
18617 

20651 
21002 
21782 
21979 

19315 
19938 
20083 
20895 
21260 

21866 
22066 

19675 
19946 
20160 
20911 
21299 
21908 
22157 

19761 
19961 
20629 
20973 
21487 
21943 
22173 
22554 

500 bin lira kazanan 1219' 

numaranm 50 atağın ve 50 yul<I' 
nımda olan 100 numara biner J~ 
ra müki.ft alacaklardır. 

Bundan haıka büyük ikr~; 
yen~n 90ft rakamı olan 9 ile ıı'1 
yet bulan biletler de 50 §er Jra. 11 
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1 il ' 1 ıııı' 1 1 ıl 1 h ' jl :ıı_ RADYO 1 
BugDn 

121Kb.VARŞOVA,11&1 m. 
Turhal ŞEKER Fabrikası Deni%yolları 

ifLETMESI 
Acenteleri KarakOy • K~ 

ıs Dana. Sözler. 19,0IS Saftf JllWll1d. 
19,45 S6zler. 20 Ha.flf mwdld komıerf. Ak· 
tuallte. 20,80 PJA.k, 20,'I ~ 'f& 21 
R0 bert Btolzun (Bir tek gece) lllm1l ope
ret temallL 28,1'5 Rek1Am Jmuer1. 23,80 
J)ua. 2' Sözler. 24,0G DllU. 

ı ikinci kanun 1935 den itibaren r el.'236~ - Sirlıecı MUhfiıdar• 
... _Han Teletcm 22740 SATIŞA BAŞLIYOR 

Flatlar; F ABRIKAD'"" Tesllm 
Ktlp Şekeri 40 

Trabzon Yola 
ANKARA vapuru 1 lkindld • 

' nun SALI güntl saat 20 de Ri-
17 Kema.ıı refak&tlJ'le Jaıalll', IBıder. 1 

18,55 Almanca program. ıo.oı l'8. .... 
ler. 20,.20 PWc. IO,IO (91Cnt) lllmU 
Smet&namn operam. 23,lS Pl&1r. llülı' • 
ler. 23,25 PWc. l8,IO ._ Bcllnm
mel takmu. 

Kristal Şekert3 7 Kuruştur 
Ea At•iı 100 Kilo Şelu•r Kabul Edilir. 

Adres: TURHAL ŞEKER FABRIKASI T.A.Ş. TURHAL 
Telgraf Adresi. FABWKA TURHAL 

ze1e kadar. (8110) 

Aqoalık Yola 
BANDIRMA vapunı 2 ikin

ci K&mm ÇARŞAMBA ,unu 
aaat 19 da Ayvahla kadar. 

(8889) 
na Kb&. HO•OVA. 1'116 .. 

17,30 Parti programı. 18,IO Kmlordu 
Dep'ly&tı. 19180 KoJkOm Dtfl11ab. 22 Al• 
manc:ıı. netrty&t 21,0I l'ra""'C• 24,0IS l'e· 
lemeı:ıkçe. 

PABIS. ( ........ ) 11 m. 88 

1' Kouer uk1L 15 Haberler. lngt -
Jfzce haberler. JIS,40 Deniz haberleri. 115,~ 

Parla h&y&tl. 18 Sözler. 18,30 H&nJ7 To

manm l,d&NllDde btı>11k konur. 

~:n güzel bayramlık 

Hediye 
veresiye olarak 

gf!ze] bir 

.{ürk Manto 
almakar. 

Bahçekapu • Meydancık 

ATA REFiK 
Mıtazalarıada ı En IOD Moda 

Mersin Yola 
ÇANAKKALE vapuru 3 lkin

ci kinun PERŞEMBE ,oaG .., 
at 11 de Payu'a kadar. (8870) 

11, mı.. llEIU.IN, ...... 

18 Spor. 18,35 Operet popQıtal. 19 
(Vaa Euch gataelt) 1almU akeç. 21 SoUat 
komerl ve kan§ık orkestra kouert. 23 
Ba.berler. 23,20 Spor haberleri. 

8 ay vade He ve 
kefa1etsJz olarak 

veri lir. 

Yünlü ve ipekli Kumaşlar Tuhafiye
F anila - Trikotaj 

lstanbul altmcx itn memurlu
ğundan: 

Mahcm ve paraya çevrilmeQ. 
ne karar Terilmit olan 6 tane K.. 
rmı ineli açık artırma nıetiyle 
5 - 1 - 1935 tarihine mlsadil 
cumarteai pnü ıaat 10 dan 11 • 
kadar Haydarpqa lbrahim al& 
Süğütlü zade H:kmete aicl aaan • 
dıra öntinde atılacaiJııdaa talilt 
olanlarm mahallinde ham lnılta • 
nacak memunma müncaatları 

~ Khz. BUDAPllŞ'r&. 110 m. J. BlYKO 
Ve ••lrenln en mUntahap ~e9ltlerlnl bulacaksınız. 

16,50 Konaer orkeatruı. 18,10 B&ıler. 
18,.0 Harpa Ye klarlnet. 19,80 VıınlJar. 
20 Macar p.rlPlan. 21 88zler. 21.315 Ki&· 
sik operalardan. 28 Haberler. 21.n Yay
lı ııazlar kameri. H Sa1cm mUllOd8L M,'15 -ea.e m1lllldlıL 

- ..... \lttAJUe I01 .. 

Mabmutpqa 
Kürkçü Han 

Telefon: 21685 
• inhisarlar U. MüdürlüQünden 

18,10 Şen blkl.Jeler. 19,81 PWr. ıt,• 
Rad,10 orkestnm. (Ku: Bcll&llıeıfD ldare
lllnde). 21 Haberler. n,101!f.u1ıa ile f&r'la
ıar. 21.415 l!Jde'bl,.t. llalllı:I. 11,'8 ..._. 

ler. n.aa Dul. 1 Budapeftıida mk8. 

Vapurculuk 
28 - 12 - 934 ıüııünde paa.rblı J&pdacaiı illa olunan JÜZ 

bin adet iki buçuk librelik birincl nevi Jütten mamM Kalküte malı 
ilin olunur. (4545) ----.... ~~-· TUrk Anonim ~ lrketi 

lstanbul Acentatığı 

çuvalm puarbp 3 - ı - 831 ....... IÜDÜ aaat ıs te Cibali- Göz Hekimi 
IN50 Kb. BRl!P·Al1, .U -. de Levazım ve mübayaat Şubeaiqde yapılacaktır. (8785) Dr. Şükrü Ertan 
18,0lf Blmlo .--. ıt,OS ....... 

D&kll. Z1 Yw MDt Defl'l1atı. a B.-. 1----------... Bahılll.. Ankara cadW No. • 
Telefonı 22666 

Liman baa, Telefoa ı 22925 

Jer. 2l.IO ?Mm llmlDdll. M d Y } 
22,11 Halle d&DIJan. aa ...... .... u anya o u 
Dalla mwdld.IL Bir_,.... -:ama; Paar, Sah 

,w.n lut 9,SO da ... p ....... 
sfln61Ut1 da Tophane nhtımıa • 

Sah sünleri mec:canenclir .. 

Giiniin Fotogralları 
DIŞ DOIÇTORU ŞiŞLiDE SAmJK EY. 

ıo ~~.-.ı .... ..,.ır-ı 
lman....._,Mttlr .. ..,..• .. 
moııti tramn1 latu1oamacla Sa
man yolu (eaki den) eoblr 34 

Mabtelif psetelercle çakan gllnlln hadiselerine ait fo. 
top.aflarla .çor mecmuılannda t1rdli1n6s ıpor hare· 
k'elJeriae alt fo1oıraflar 1abm lataabalcla V AKIT 
"kDtOpbanetlnde ııtalmaldaclar. 

übeyt Sait 
Fatih KarqGmrilk tramyq 

durajı, No. 4 
baa.ba bitiıik. 

. (~eli ni&n.) 1 görii§üb k~UfDll, 7. Sözle::~ 
itibar~ ı. Del* wnnek, 8. Undunrıak, p. Uyla§mak, 10. 

2. Güveınnek, 8. İnamnak, 4. lp • Uya§Dl&k, 11. UzlB§JDak. 
!emek, 6. $ıi.yrnak, 8 .. Tlıtmak. · ltimad, ı. Güven, 2. İnak, 8. t. 
9M!~bardan d..,..., ı, Atıı. nam, 4. İhambr, 5. tnan, 6. lnanç, 
··-.. a. DUDmek, a. TUlemtk. 7. Um~ 

itibar ......, 1. tnamıı {Emnl· ltimad etmek, ı. '.Arkalamak, 
y~t ~ --.) 2. S8z eri, 8. 2. '.Belbaflama, 3. Dayanmak, 4. 
Sö~ geçer. Gii'NDmek. 6. tna.nmak, 

ltibarm, Oegıı-. lfJatı &eÇ • itimada f&J&D. 1. İnanç, 2. 
m~ Inanç~ 

itidal, ı·. Oran, 2. OlQU. ;8. Ya • itina, 1. Den, 2. Ozeıı, özen • 
va.,lrk, 4. Yön. nıe. 

itidal _..i, 1. Ol'lnlr, 1. So • itina etaıek, 1. Ça.hpak, 2. De-
fuk kanlı, 8. Ya'f8f. ter vermek 8. Denlemek, 4. E-

ltW&lab, 1. ~ 2. O~ :meımıek, ö.' Kıva.nlamak, 6. Ozen
ldd.f, 1. Qeir.dip lr&npama, 2. niek, &enıp bezenmek, 7. Sakm· 

El gelane, el eWc çekme, 8, Ka • ~ 8. Ustiine d~ 
~~ ka.p'1üp ıc.Jma, 4. Sulma itina u.. 1, O~erek, 2. Ozen· 
l"'Danli.rak ittıc6l). le, 8. YavqçaCik. 

ltibt, ı. atlanma, 2. trıan, s. itinalı, ı. Denli, denlü, 2. Hırlı, 
İnl.nç, 4. fnamDL 8. Uz (?4eharetJi man.). 

'tikli. 1. Atnuna, 2. OJulm8, itinasız,. 1. K6~ 2. Tet"A9me. 
8. 'Y = 4. Y.ıJipı. itiraf (etmek), 1. Aizıyle söy· 

l*J...}'"*ek, ı. all-mak, 2. lemek, 2. Bilinmek (Kendine bir 
lna~ suçu talimıak, bir ~ mütees-

1tllit a. mua ,._., Yor· sir olmak man.) 8. B~ 4. 
mak. Dıpn vurmak, 5. Diliyle söyle • 

: l~ck-- Çiirjlk11DdM. mek, 6. Suçunu eöylemek, 7. trs • 
1 

·~· 1. ~ 2. Enne, 8. E- ıiiDe almak. 
r'şme,~ ~ Yetfple, &. Yu • ldru (etmek), 1. Bangılda • 
kan ~ 6. Yücelerıme, J'(iaet. malC. 2. Boztıurmak ütemek .. S-. 
nıa, 7. Yiibelnıe. 'Bozl:ııaia kalkışmak,, 4. Cemkür-
ı_,, 1. ang, 2. Birlik, 8. Söz rnek, 5. Qfirüt.nıeğe kallaşmak, 6 .. 

bir~ 4. l°al'ilrk. Engel~ 7. Gmannak. 8,.1 
t4f r. MJatmak, 2. Karanlamak, 9. ~ ~lmek, 1 '). 

Bai<Ürflllak, 8. 'RıalA'zımak, 4. Bir- Kal'IIlatna.kt, 11. Karışik ~ııne_!c. J 
~ 5. Bole~ak, & Göl'Ü§me, ltiaaf, Yolsuzlu& 

-

Us Tiirllçe 1'ar,ıhklar 

itiyat, ı. Ahıkanlık, 2. Alxşkm- 9. Uyuşmak, 10. Uzlaşmak. • 

hk, 8. AJJ§Dla, 4. Görenek, 5. Kı- lttif akaızldc, Bozuşukluk. 
Irk, 6. Toka, 7. Türe, 8. Uyenek. ittihat, ı. Birkit, 2. Birilane, 8. 

ltiJ&d etmek, 1. Alışmak, _2. Birleşme, 4. Birlik, 5. El bir. 
Kanrlanak, 8 Kanıksamak, 4. Sı- lttibad etmek, ı. Birikmek; 2. 
naoma.Jc. Birleşmek, 8. Bir olmak, 4. Ek • 
i ltiaal (etmek)', ı. Bir ya.na ay- leşmek. 
nlmaılr, 2. <;Jeldlmek, 8. El çek· lttıDaduzlık, 1. :Anla§mamaz • 
mek, 4. El tartmak, 5. El yunmak. hk, 2. Aynlık, 8. Birleşmezlik, 4. 

ltlzaı- (Wrıek), ı. Bafılhk dl. -Dafmkhk. 
lemek, 2. eofuk kOIJllak (mana· ittihaz (ebnek), 1. Almak 
aız bahaneler bulman man.) 8. (Tedbir, ölçü-) 2. &kmak, 8. 
EbikHk dilemek, 4. Ortamnak. Dii§fimnek, 4. Edinmek, 5. Kul • 

itlaf (etmek), 1. Bitirmek, 2. Janmak (Gibi-) 6. Kurmak, 7. 
Bozmak, 8. Oldiirmek, 4. ölür • Tutunmak. 1 
mele, 5. Yofaltmaık, 6. oYk etmek. lttiki (etmek), 1. Dayanmak, 

ltmuıa, 1. Ball&YJI, 2. Bttim. 8. 2. Yaslanmak, 8. Yutanmak, 4. 
Bitirhn, 4. ~ Yığılmmak 

ltna111 etmek, 1. Bafarm~ 2. Yığlmma.k. 
Bq1mmıak, 8. lHtfrmek 4. Böttin lttill (veya ıttıl), 1. Bilik. 2. 
etmek, 5. Bütünlemek, 6. Savmak Biliın, 8. Biliş. .. .. 
7 .. Tiibbnek, & Ulamak, 9. Yetir- Ittıla hud etmek, 1. Grümlük 
mek bulmak, 2. Oğrenmek. 

ltlan.-wı, ı. Inaıı, inanç, 2. Ka • ıı ltbrat, 1. Bir diiztiye olma, 2. 
· mkma, 8. Saflamhk. Bir teviye olma, 8. Deff§meme, 4. 

itminan hud etmek, 1. G6nül Hep bir olma, 5. Uyglinluk. 
'dölenmek, 2. tnamna.k, 8. Kan • lttrrataıs, ı .. Delişik, 2. Hep de-
mı.k. ğişen, 8. Karmakarışık, 4. Şalka • 

tttiba '(ebnek), ı. İzine uymak, vış. , 
2. Uymak. itti~ (etmek), 1. Bolalmak, 2. 

· 1-'fak. 1. :A.nlqma, 2. Antlaş • Bollanmak, 8. Bol1aşmak, 4. Ge • 
ma, S. Baylav, 4. Birlik, 5. Dü • nişlemek genillenmek. 4. Ya11l • 
eenllk, 6. El bir, 7. El birlifl, 8. mak, ö. Yaymmak. 
Söz birUli, ittisal, 1. Bitişiklik, 2. U]lf, 8. 

ittifak etmek, ı. Anlaşnıak', 2. y akmlr& 
rA.ntlapnak, 8. Birleşmek, 4. El bir ittisal etmek, 1. Bfribfrlne t!O-

~etmek, 6. KaVJŞDi'&k, 6. Söz bir et- kunmak, !. ~ 8. DokQI • 
lmek, '1. Sözle§mek, 8. Uylaşmak, ı maka tokup>ak ~ man.) 



__.to-KURO'N llldaclklmmt"S ._1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1111 ... _.11!!!! .. ~!!!!1!.-...... 1!!!!!!111!!!!!1!ı...ıa11!1!11!!!!!1!1111!!!!!!!!!!!!!!!!1111!m .. _. .. !!1111 .......... _. .. _.!!!!!!m_. ........ 

Mütenevvi ve müntehap çeşitler 
En mükemmel cinsler 
En dun fiatlar 
lıte: Baba ahrken nazarı dikkate alacağınıı baılıca Yatıflar 

Empermeıbilize Garanti 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

27/12/1934 vaziyeti 

ı AKTiF PASiF 

~-· UN 
Ure 

"Manleberg,, 
V • ıu geçmiyen 
•Bur berrg,, 

eskimez 
fJe her renkte ' aıı.uıknot .. 6.995.534 -

Alc ı. saft kilopm 13.925 ·6671 L. 19.S87.606 66 Ser111•r• --------
lbrtnı aıısest---------

ı s.000.000.-, 
.663.01 

:ufaklı& • 6b2.oos 63 21.H~.t74.29 

1 Dahlldekl Muhabirler :ı 
Alttn: Safi Kg.- l.788·0241 L. t.StS.004.-
Türıı lirı11 • .388 256.74 2.903.260 74 

Par~esııeri Mosam~oıar ..... Hariçteki Muh•blrler = 

1 edawUldeld Bank11otlarc 
Deruhte edilen nnıa naktiye L. 158.748.563-
Kanunan 6 n 8 inci madde· 
lcriııe teTfıt.an nkl tedlyat 9.823.!7'8-

Deruhte edilea enaıu naktiye 

en mükemmel 
kumaşlarla 

imal edilmiş 

Kadın ve 
Çocuklara 

Mütenevvi ve 
Müntehab 
çeş~d!erde 

Altın: SıH kilogram 8.807. 054 ı 5.354.937. 62 · 
.\!tını tahvili kabil Ser beJt döviz] cı t 3 31 7. 988 t 9 ' l 8 672 925.8 I 

Hazine Tahvlllerl: 

. arşı lığı L.158.748.56!.-
Deruhte ı d 1 en enakı nakdye 1 

bıkıycsi ---·--·--- 148.925 28:S.-
Karşıbğ1 tamamen altın ohrık 
tcdariilc .uedilcn .................... ~ IS.688.000.- HS4.~fS!8!. ~ 

TUrk Llraaı Mevduatı : 
Vadesiz - ı !0.10830!.7 

Paltolar 148.925.285.- VadcU - - - 20.t0830i.7' 
Kanunan 6 Ye 8 inci mad-
delerine tevfikan vaki tediyat • g 8!3.278.-

Senedat CUzdanı : 
Döviz Mevduab : 

l-lazıne bonoları ----· L. 3.731.547 60 

.-Jazır Ye ısmarlama 

Son moda 
Mantolar 

ve 
fıcar1 senetler ---·-~··· .. 9 6 J 4 9M 20 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Clham { Deru.btc edtlca cna] 

Vad.csiz -·--ı tı.!57.923.S6 
Vadeli - .647.fı5308 tt.905 576 

13
·
346

·
512

·
80 

Muhtellf -··-............. .-. .•.. - .... ----~-·· 45 8H 723.8 

llbiseıer Muıom~aıor 

TEDiYATTA TESHiLAT 

Galata ithalat Gümrüğü 
Çevirgenliğinden: 

Marka No. Kilo 
N S 1134 2079 Kendir halat ye ip 

17/12/934 den itibaren açık arttırma usulile 1atıhkhr. istek· 

lil~ria 111/935 Salı sbD ıaıt 16 1• kadar Satıı Komisyonuna 
ıelmeleri. (8520) 

Te kı nattiye karptıgı ,. t7.7ft.8H 7t 
tahvillt [ itibari k.ıymede j 
gıbam n TahYiltt .. .. 4.850.Stf 73 3t.63t.908.4S 

Alun te döviz ti.zerine nms 
r ahvtl!t üzerine avans 

• 107.218.44 
."87.114 19 

Hlssedarlar··-------
muhtelif 

SHm63 

4500000-
9 ~18 '404 64 

YekQn 25ij ı.1tı.802 a6 YekQn 58.töi8.8023 

2 m•rt 1833 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi yUzde S 1·2 - Altan Uzt rlne avana yUzde 4 1·2 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

•===·= ım==mwamwww Bayramda Yalnız 

Cumadan başka günlerde öğ • 
leden sonra saat (2,5 dan 6) ya 
kadar 1stanbulda Divanyolunda 
(118) numaralı hususi kabinesin
de hastalarını kabul eder. Mua
yenehane ve ev telefonu 22398. 1 
Kışlık telefon 22519. 

Hilaliahmer Gazetesi Çıkacaktır. 
Hililialmer Cemiyeti lstanbul Bürosundan: 

UlnJarJDll& Hlllllahm•r Gazetesine Yermekle hem ticaret• 
haneniz i~ia bOyllk bir faide lemin etmit Ye bem de Hillliah• 

mere yardım etmiı oloraunn. 
lllnlar1nız lc;ln ,u adreae mUracaat ediniz: 
Y eııJ Postane hrşısında HilAUıhmer Sarış Bf.irosa T e!efon !2653 

1 An• ara caddesinde lllnaht Koltt'kdf Şirketine • 2009S - - ....,. .. 
ı::::::::m:mı--•=ı::a:=ı=aa:ıs::=======··=======ı 111111m11ı=ı==•·-=··=nı=rmmaı111-1111111111111111111111111!n:ı .. m=::.:--lllli 
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__ _ J Dz Tifrliç~ liartılıklar 

'.4. KaVU§ma.k, 6. Ulyanmak, 6. U- / dınlık, 3. Belirtme, 4. Yorum. 
laşmak. İzah etmek, 1. Açmak, 2. An • 

lttiaalinde, L Biti§iğinde 2. Ya- latmak, 8. Aydın etmek, 4. Aydın· 
mbaşında. !atmak, 5. Belirtmeitc.. 6. Dö~ • . 

lttisd mahalli, ittisal noktası,, mek, 7. Yörmek. 
Çatınk. mek, 7. Yörmell 

ltyan (etmek), 1. Getirmek, 2. izale (etmek), 1. ArmClmnalC 
Ortaya koymak. (Temizlemek man.) mec.) 2. Gi • 

ivaz, 1. Değşüt, 2. Karşrlık, 3. dermek, 3. Kaldırma.k, 4. Konur .. 
'Oç, 4. Ödek, 5. Uğur, 6. Yanut. mak, 5. Ortadan kaldırmak, 6. 

tvicaç, 1. Bunıluş, 2. Büğül, 8. Savuşturmak, 7. Yok etmek. 
Devrimeç, 4. Dolambaçlık, 5. Do- lzalei biler ebnek, 1. Bozma.K, 
Lı.ş1klık, 6. Eğrilme, 1. lğrilik, 2. Kızlık almak. 

'fğıilme, 8. Kıvmn. izam (etmek. Büyütmek man.): 
! lvicaç hasıl etmek, L Bükül- !.Büyütmek, 2. Undürmek. 
; ınek, 2. tğrilmek, 8. Kamgırmak, izam (etmek, Göndermelt ,;, 

' ~ il. Kıvnlınak. man.) 2. Göndennek, 3. Ilgar et,.. 
·) lvicaçlr, ı. Dolamooç, 'dolam· mek, Ilgar ettirmek, 4. tlletmek.. ,4 
j baçlı, 2. Eciş bücüş, 8. Eğmeç, 4. 5. Salmak, 6. Yollamak. 
'Eğri büğıil, 5. Girintili çıkıntılı. 6. iz'an 1. Anlak, 2. Anlayış, 8. 
'!Yılankavi. Annak, 4. Bilik, 5. Bulgu, 6. Çıl .. 
l lyadet, 1. Göre varma, 2. Sayrı gı, 7. Kavrayış. 
10rma. lzrar, Yanak. , 
i lzaa -(etmek)~ 1 Elden çıkar· izaz (etmek), 1. '.Ağırlamak, 2.' 
· mak, 2. ltirmek, yitirmek, 3. Ka • Konuklamak, 8. OğUlçamak, 4. ' 
; ~ırmak, 4. Yitünnek, 5. Yok et • Sayılmak, 5. Toylamak, 6. Ulula--
1 ınek, 6. Yoksuz kılmak. mak. ! 
1 lzabet (etmek), 1. Eritmek, 2. izdiham, 1. Capur, 2. Çalatlik'., 
l !Kaynatmak, 3. Koymak, 4. Sızdır- 3. Çarşak, 4. Çokluk, 5. Çoku, 6. 
:ı nıak. Oğüş, 7. Sıkış, 8. Tıklış, 9. Tüm -
-ı. iz'aç "(etmek), 1. B.aş ağrıtmak, lük, 10. Yığnak, 11. Yığıntı. · 
· 2. Can sıkmak, 8. lncıtmek, 4. lr - lzdi·ham husule getirmek, 1. . 

pmak, 5. Sırnaşmak. Birkitmek, 2. Çoknaşmak, 8. Sı- · 
ı iz'aç eden, 1. Sarılgan, 2. Sır • kışmak, 4. Tıkılmak, 5. Tıkışmak, ' 
naşrk. 6. Toplanmak, toplaşmak, 10. 

lz'at eden, 1. Sanlgan, 2. Sır • Üşündünnek. 
mqı:k. izdivaç, Evlenme. 

! izah, 1. Açık anlatma, 2. AY.· lzdivac etmek, 1. Baş göz ol-

- 168 - . 

lıtirak etmek, 1. Birleşmek, 2. mak, 16. Kulak tutmak, kulak 
Birlik kurmak tesisi iştirak man.) vermek, 17. Onamak, 18. Söz din-
3. Birlkte bulunmak, 4. Karışmak !emek, 19. Uymak. 
5. Katılmak, "6. Ortak olmak, 7. itaat ettirmek, 1. Bakmdnnıak, 
Ortaklık etmek, 8. Ort.aşmak, 2. Bakmdunnak, 3. Boywı eğdir -

lıtirak ettlnnek, 1. Birleştir • mek, 4. lyermek, 5. Yükündür • 
mek, bir araya getirmek, 2. Birli- mek. t 
ge getürmek, 3. Diğirtmek, 4. Or • itaatsiz, 1. Haylamaz, 2. Tı -1 

tak etmek. nJ.ksiz 
t~tirak hisseat, Pay. itaatsizlik, Dirkilme. 
lıtiyak, 1. Göresi, 2. Özleme. itaatsizlik emıek, 1. Dile gel -~ 
lıtiyak duymak, 1. Eymenmek, mek, 2. Dirkilmek. 

2. Göreceği gelmek, 3. Göresi • lt'am (etmek), 1. Aşlamak, 2. 
mek, 4. Gönlü çekmek, 6. Içi çek- Yedirmek, 3. Yemeklemek, 4. Yi· 
mek, 6. İstemek, 7. özlemek, 8. yesi veıınek. 
'Ozülemek. lt'ap (etmek)', 1. DindirmelC 

işve, 1. Kılınç, 2. Kıntış, 3. Oy- (Hayvanı fazla yormak man.) 2. 
naklrk, 4. Yam, 5. Yosmalık. Yıldırmak, 8. Yorgunluk ver-

lşveleumek, Süzünmek. mek, 8. Y onnak. 
1şvebaz, 1. Alda.m, 2. Fingir- itap, 1. Dokunç, 2. Kakınç, 8. 

aek, 3. Kırıtkan, 4. 9ynak, 5. Yos- Kalış, 4. Danlma. 1 

ma. itap etmek, 1. Danlmak, 2. Ka
lıvebazhk etmek, 1. Finkür- knnak, 3. Paylam~ 4. Tersle• 

mek, 2. Kıhmsnnak, 3. Kmp dö • mek. 1 

kü1mek, 4. KmtmaK. itfa ·c etmek), 1. Bastnınak, 2. 
ita, 1. Veriş. 2. Yaluğ. Söndürmek, 3. Söyündürmek, 4 .. ' 
ita etmek, Vermek. Uçurmak. ' 
'.Ahzüita, 1. Alını satnn, 2. Alış ithaf (etmek), 1. Armağan ver-

veriş. mek, armagan sunınak,2. Sun .. 
itaat, 1. Tapık, 2. Tönüşüklük. mak (Umumi olarak takdim 
itaat etmek, 1. Ağmıa bakmak, man.) 

2. Ba~mak, 3. Bakmak, 4. Baş itham etmek, 1. Aşalağnıak, 
~.ğmek. 5. Raş indirmek, 6. Boy - 2. Suç atmak, 8. Suçlamak. 

1 

·sunmak 7. Boyun eğmek, 8. Boyun itibar, 1. Değer, değer verme, 
sunmak, 9. Boyunsümek, 10. Bo.. 2. Güven, güvenç, 3. tn.aıı, inanç, 
yım sürmek, 11. Boyun tutmak, 4. Onur, 5. Ölçü (Tahmin man.)~ 
12 'Rovnn vermek. 13. R1wrnk tut- 6. San (R;ayet man.) 7. Sanama, 
mak, 14. Dinleme.Itr 15. Kulak as- 8. Saygı, 9. Sürüm, 10. Yalnn 

-165- 1 , 
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BAYRAM 
Makbul ve faydalı hediyeliklerin 

Zengın ve müotebap çcııt crı 

Y f'!Di bir idare altında yenıden tanı m tdilen 
Bcvo,,. unda lstıklil caddesinde 314 No. 

En ıon moda mallar pek elYerıtli fıyat ar da mı mevrudct 

f ocuk oyuııcaklan • Vali71tr Wobilyahır Kot yonlard; 

Dikkat 0/o 50 Tenzilat! 
Eskı U C uz tıyat arla eideo 

sto
1
dat çıknı 'ıvor 

~--
Dün ve yarın 

Tercüme külliyatı 
Savı: 1l 

GORiO BA A 
H. de Balzak 

Haydar Rif al 
370 sayıta 100 Krş. 

Dağtım:ı Yeri 

V ... kıt lstanbul 

KAR YOL A-r:w_ı 
Uke, bronz, nikel ve çocuk kar~·olaları nın enva 
- ~e,tdrnı• dttlx tiy:ıtla bt:ı ntnit R f'%a 'J:>ış:a 

yO\uşut (fı 66 No. 
Aarl mobilya m a~az sın da ,tal•• Hulabilirsiniz. Telefon: 23407. AHMET FEVZi ••i.UJ 

Holantse 

B a n k. o n i N. v~ 

i&TANBUL ŞUBESİ 

r: aı.:ıte : KarakOy Paıas Meydancık: Aıaeemcı Han 

t1er türıo Banka muameıeıerı, Kasalar icarı. 

UMUMi , .. DDDALDK: AMSTERDAM 

Şut> e ı er 1 ı Amsterdam, Buenos Alres, Ha~a, 

latanbul, Alo de Jeneıro. S•ntos, sao Pauıo. 

Otomobil Satışı 
lstaöbul Gümrükleri Baş 

Çevirgenliğinden: 
Umumi ltıbit eıy111ndan ıS inci fasılda yatılı 230~12305 tcs 

pit No. lu Şevrole marka 3 tane yeni o'omobil gümı ük resm 
araoılmakımn açık arttırma suretiyle 19/1/935 tarıhindc saat 
15 de satılacaktar. Otomobilleri huku gelıp görcbilır. Müza 
ycdcye gırecekJuin 532 Jira 50 kuıuşt .. n ıbaret o.an teminatı 
IDuvakkate akçelerini mUzayede saatınden ev~el vezneye yatırıp 
makbuz: almalara IAzımdır. Müzayede 2390 No. u kanuolı bedava 
Yerılea ıartname dairesinde yapılacaktır. lıteklilerın müıa 
caatları. (8809) 

r---- Yeni Eserler 
Dün ve Yarm tercüme külliyatından 20 nci kitap 

Friedrich Engels - Muhidd n 

Ce~iyetin Asılları 
Aite, hususi mülkiyet ve Devlet hakkında tetkikler 

Daiıtıiıa yeri- Yakıt Matbaab. lıtanbul Fiatı: 100 kurut 

, 

ayraı 

, it lr4 

Bir ki1
0 şeker bir günde yeni ir, bi eı; fakat bir 
.kitap ebedi bir hatıra o arak ka ır. 

"VAKiT., k"tüphanes:nin "Dün ve Yann,, kü11iyatında 
is ' ed ı ğiniz kitapları bu 'ab.Jiıs niz. 

Her memlekette bayram münasebetile kitap hediye 
etme!< adet hükmüne girmiştir. Bu adeti kendi

mize mal edinmeğe şiddetle ihtiyacımız vardır. 

70 kitaplık ilk seri 636, 70 kitaplık ikinci seri 504 kuruştur. ilk 
seı iye 236 ve ikinci seriye 204 kuruş vererek abone o.anlar 

(20 J kitabı birden de tedarik edebilirler. 
ok de§e rli muharrirlerin yaz ch]ı bu klt~plar, tanınmış yazıcı 'ar tarafından 

Türk~eye ~evrilm "ştir. Bunlaran listeainl diğer sütunlarımızda görebilirsiniz. 

Tl:J Q KiVE .. 

llRl\AT ~ 
BAN <ASI. 

Sahibi: ASIM US .N .. ri7at müdürü: REFiK AHMEt YAKIT Matlteın - lıtaaW 
L ı 



4 
KURUŞ 

--- -
• 

lstanbulda en çok 

satılan 

4 
KURUŞ 

-Günün en yeni havadislerini 
her gazeteden Önce 

•• •• •• •• gunu gunune yazar 

• 

• • 

Ilinlarınızı HABER, e veriniz 



~ovyet ittihadının 
naşiri eff,arı ve en fazla okunan 

''lzvestia 
Vtsık., yı 

s 
o u 

Sovyet Birliği ve RSFSRin merkezi icra ko 

1 • Sovyet Birliği ile memaliki ccn irc 
zvestıa; si, iktısadi ve kuitür meselelerinden 

lzvestia,· Tiyatro, musiki, sinema, resim, mimari, ilim ve fen, 
spor, tenkid ve biblioı;rnfi ya ıl rını ihtiva eder. 

1 • Avrupa, Asya ve Amerikanın b irca m kezl rinde 
zvestıa; hususi muhabirleri vardır. 
Abonman ücreti: 1 seneliği: 10 Amerikan doları 

6 aylığı : 5 1 / 2 Ameri n dol rı 
Siparişler aşağıdaki adrese gönderilir: 
"URSS MEJDOUNARODNA!A KNIGA" 18, Kouznetski 
Most, Moscou (Compte courant No: 263 ala Banque 
d'Etat de l'URSS. 12, Neglinnaia. Moscou) 

Bu gazete: lstanbulda, Beyoğlu istiklal caddesinde 469 No. 
Ha,et kütüphanesinde ve Tünel meydanında 523 No. lzidor 
Karon Alman kitaphanesinde dahi 11~tılır ve abone kaydedilir. 

• !h!Mjipw aeawı;w:a;: !t& MM* •• 

Baqram Münasebetile 
BEYOQLU'rtDA 

A 
MAQAZALARI 

Erkek ve Çocuklara ~~a ısus 

Elbise Dai e c 

nı 
Yeniden tanzim ve zengin 

Şapkalar 
Trikotaj eşya 
Eldivenler 
fç çamaşırlan 
El çantaları 
Parfümöri 
Levazı ;::ıtı 

• 

c;eşitDerl- ezy"n tmiştir. 

Gömlekler 
Pijamalar 

Kravatlar 
Şallar 

Çoraplar 
Seyahat 

Levazımatı 

aır Ve Ot>~ 

IE!m!lllUllllB!!lllB!nı.!!!Bl!lll!!llB~~ ..... ' ,., :: '· ..- ..... • ı' .. ' .... 

Kiralık 
Ponta ve Adliye bina"ına en yakın yerde Ankara caddesin· 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulundu-u lqıt od 
oda dalı· k" ·ı l · · ı ıraya verı ece dır. Cemıyetlere, avı; kat1aı a, hekim-
lere, gazete, mecmua idarelerine m ""kemmel d i ·e er •.• 

•• V AKIT idare evine müracaat .• 

~ .. • "'J... ....~.,,.... . . 4 ' 1 . ... 

1935 Matbuat Almana~ ı çıktı 

içindekller 
1935 de neler olacak?. Yarınki harb - E:;ki ve yeni gazetecilik 

• lktıaa.di buhran ne zamana kadar sürecek? 
AbWn IDaver, Ahmed Bidayet, Erctbnend Ekrem, l.\ uharrem rcyzl, Refik Ahmed 

8ellm Blrrı'ID.m yazılar. 

Kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, spor, sanat bahit;leri, ameli 
~nt bilgileri, faideli malumat hanımlara el işleri ve saire ve sa
ıre, mükemmel bir takvim ve ~uhtıra 

Her kitapçıda bulunur. 
ı-.ı ............ .., ..... IZliDPi~ıı1111111WJ~lli1-'~BE~~~rEE~~:3:~~ 

ün ve Yarın1 

Tercüme Külliyatı 
SAFO 

Alfons Dode - Haydar Rifat 
100 Kl"I} 

Aile Çemberi 
A. Maurois - 1. H. Ali§an 

100 Kr:t 
-----111 

Ticaret, banka, borsa 
:kt. Dr. Muhıis Etem 

75 krş 

Deviet ve ıhtilô:l 
Lenin - Haydar Rifat 

75 lcrş 

Sosyali2m 
<.. Kantsky - Sabiha Zekeriya 

'15 ltrş 

). Rasm Külliyatı l 
Ahmet Reşit - H.Nazım 

75 krt 

Jşçi Sllllfl ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

60 krş 

Ruhi hayatta lô:şuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

GO kre 

lsfehana doğru 
Piyer Loti - 1. H. Alişan 

100 Krş 

j. Rasin Külliyatı 11 
Ahmet Reşit - H. Nazım 

7ü krıı 

<1orio Baba 
Balzak - Haydar Rifat 

100 Ilı& 

• Deliliğin piskolo jisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

60 k)"3 

ilkbahar Setleri 
Türgenyef - Sami z. Süreyya 

75 lcrıı ,-----· 
Engerek düğümü 
F. Moryak- Peyami Sefa 

60 Jcrıı 

..... 'ı' • • ' f .. ; ' • • . . ,, .. _;:.:·~:: ,..._, •• f ·: 

SOVYET BIRLl<11N1N YEGANE FRANSIZCA 
HAFf ALIK GAZETESi 

LE ]OURNAL DE MOSCOU 
.(Moskova gazetesi) ni OKUYUNUZ. 

Bat muharriri: S. Loukianoff 
Size, Sovyet Birliğinin 

Le ,T. / D 1l I manevi ve içtimai hayatr 
JOUTna e ırıoscou,· run tam bir tablosunu 

takdim edecktir. 

Sizi, Sovyet Birliğinin il· 

L l D 116 mi, edebi ve artistik ha • 
e JOUTna/ e ırıOSCOUj yatından haberdar ede -

cektir. 

Size, Sovyet birliğinin 

L 1. dahili siyasası ve sulh İ· 
e JOUrnal De Moscou; çin mücadelesini göstere· 

cektir. 
Size, Sovyet Birliiinin 

L l D ll I beynelmilel siyasa bak • 
e JOUTnaJ e ırıOSCOUj kındaki fikir ve mütale • 

asını anlatacaktır. 

Dünya politikası hakkın • 

L l / D '111 da pek az tanmmıt mü • e JOUTna e lY60SCOUj him vakayii bildirecek ve 

vesaiki neşredecektir. 
Sulhun bütün hakiki dostları ve Sovyct Birliğinin tcrakkiyatile alakadar 

olanların hepsi siyasi, iktısadi, içtimai ve edebi haftalık (Joumal de Mos· 
cou) ya abone olacaklardır. 

Abone ücretleri: 
1 aylık 0,15 Amerikan doları 6 aylık-0,70 Amerikon dolan 
3 aylık 0,35 Amerikan doları 1 ıenelik 1,20 Amerikan doları 
Bir nüshasının fiatr: 1,03 Xmerikan dolandır. 
Siparİ§ler qağıdaki adrese gönderilir: 

URSS "Mcjdounarodnaia Kniga" 18. Kousnetski Most. Moscou 
(Comptc courant No. 263 a Ja Banque d'Etat de URSS 

12. Neglinnaia. Moscou) 
Bu gazete lstanbul'da Beyoğlu İstiklal caddesinde 469 No. lu Haşct 

kitaphaneııinde ve Tünel meydanında 523 No. İzidor Karon, Alman kitap· 
hanesinde dahi satılır. Ve abone kaydedilir. 

1'· •·' , · ~ •. "'·, ~ ~· ' · ~ ... , · · :·.e ".I" "'t.ı ' 

Flafcilt, saf, bt't tesirR ~SPiRfN, EB mart'.a
~oı taşır. Ağrıları ,abulc ve emniyetle gidC!r.
mek için 6aaşvuracaOınız deva, dünyada 
meşhW",,. ilofM "müstahzao olmalıdır. 

Ambalajlarda ve 1<ompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka Cİ1'-t;:A~:;~~t 
bulunmuına dik· 
kat ediniz 1 

f. Rasin Külliyatı 111 
Ahmet Reşit - H. Nazım 

75 l<rıJ -----
Samimi saadet 

Kimyager Alınacaktır 
.Askeri Fabrikalar U. l\1üdürlüğünden: 

o toy - 1. ll. Aliş-
1'10 ltrll 

istatistik 
Andreles - Huphi Nuri 

30 krş 

Çocuk düşürtenler 
H. G. Menusier l. F. Rasim 

&zurwa .ailab tamirhanesinde çalı ak üzere barut ve me
vad dı infilakiyeden anlar bir kimyager alınacaldır. lstiyenler 
veaikalariyle birlikte yazı ile veya bizzat umum müdürlül< zat 
itleri §ubeı:ne müracaatları. (8763) 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

•-~-- J ~ ·ıdare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
llim ve J. .... e.-l~se_f_e __ ~ TUrklyedekJ Şubeler: 

Moris Şilk- Hilmi Ziya lstanbul, (Galata Yeni - Cami) 
30 kumş 

----
11 lzmir, Mersin 

Cemıyetzn Asıllarl Vunanistandaki Şubeleri : 
Frederik Engels - Muhiddin Selanlk. Allou. Pire 

100 kuruş 
---=::--

Dağ t rna. Yeri : Her nevi Banka muamelatı. 

V AKl1' Matbaası 
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mef=: Kahve Meraklıları Tercıhen 
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Fakat bir RADYO : 
mevzuubahis ise 

• 
Radyolarının yüksekliği bunu 

gayri kabili münakaşa bir hale 
getirmiştir. 

Satış yerleri : Sahibinin Sesi 
Beyoğlu istiklal caddesi Nurettin 
ve Şeriki, Ankara A. Vetter ve 
Şürekası,izmir,Mahir,Zonguldak. - • : • • • ~ 1 •• ::.. :.. ,, -·~ 

Lambasını kullanmakla hem ışıktan kazanır hem 
de cereyandan yani paradan tasarruf edersiniz. 

arı 
Türkiye umumi mlhnessilliği : 

ve Philips radyo!arınıu toptan ve perakende sahı yeri: 
Helios müessesah, Galata, lstanbul 

~------Yeni çıktı------., 
DUn ve yar1n tercüme külliyat:nın 19 uncu sayısı 

ilim 
Moritz Schlick - Hilmi Ziya 

Fiytaı 30 kuruş, dağıtma yeri "VAKiT,, matbaası 

Ankara vaddeıi • İstanbul· Telefon 24370 

---------------------------------~ lnebolu Belediye Başkanlığından: 
Elektrik fabrikası için satın alınacak motör veya lokomo

bil ile dinamonun 8 - 12 - 934 tarihi olarak ilan ettiğ:miz 
ihale müddetin:n 9 - 1 - 935 tarihine kadar uzatıldığını ala
kadaranın malumu olmak üzere ilan ederiz. (8758) 
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Kahvesini içiyorlar. Çünki: 
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HalisiyetiJ aksini isbat edene 1000 Lira verilmek 
suretile teminatlldır. 
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En yüksek cins kahvelerden ihzar edildiğinden 
nefaseti yüksektir . 

Her arzuya göre Açık, Orta ve Koyu 
tedarik olunabilir. 

a e e r ş r. 

Satış Yeri Yalnız: 
lstanbul, Tahmis sokak, sahibi Olduğu 

kurukahveci hanı altında 
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Sümer Bank 

a 
alınız 

Beykoz Kunduraları : Sağlam, güzel, zarif, ucuzdur. 

Beykoz Kunduraları: Sıhhidir; içlerine su geçmez. 

Qalatada Tramvay caddesinde yalnıa. 
BEYKOZ KUrtDURALARI satan bir şube vardır 
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Bütün dünyada fevkalade rağbet kazanmış olan . . 

Pilleri ve 

rı 

P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Gayet pratik, istimali kolay, teminath ve ıoll 
derece istıfa delidirler. Bilhassa karanlıkta P" 
ranti 100 metre mesafedeki önünüzü aydınlat~· 
rak yolunuza kcmalıhuzurla devam edebilirsioıl-

Pıllerin mubtelıf boyları ye fenerlerin mub" 
telif cinsleri vardır. 

Taklidlerinden sakınınız . 

Deposu İstanbul Tahtakale No. 10 


