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bozgunluk endişesi başlamış 
Maıolllll•la 
••Jllfaret 

lngiliz gazetelerine göre Italg .. lıarıbia 
kagbediltliği kanaati fezlalaşn:ıı1 

lngilterenin duyduğu endi-...• 
Dün Londradan gelen telgraf -

1ara göre orada günün meselesi • 
ni B. MumoUninin ttalyan kabf -
nesi topJantil'nm söylediği söz • 
ler teşkil etmektedir. 

Bu ~leri 1ııgiliz gazeteleri u
mumiyetle İtalya tarafından ya· 
pılımf bir itiraf sayıyorlar . 

Timea gazetesi MUS80lininin 
baldbtı artık idrik ettiğini ve 
Hahfıl harbinin ltalyaya çok ba -

811. renkli, milkemmel takvimr: lnll.,.t~ 
aagtmı2ın içinde buıacalt:aaau.:. 

I · lbrlanda• 



Deniz 
konferansında 
Japon ısrar edecek 

Tokyo, 31 (A.A.) - Yeni yıl 

Kahirede 
"Kahrolsun lngil

tere!,, sesleri 
münuebe\iyle millete hita~n Cenahi kongresinde tale-
ne~retmi, olduğu bir beyanname - be .. . I d b l d 
de bahriye bakanı, Japonyanm numayış er e u un u 
ademi tM:avüz ve ademi tehdit Kahire, 31 (A.A.) -. Reuter a 
eiasların& latlnat eden bahri teali· jansından: 
hat sahasındaki metalibatmda Cerrahi kongresine gelen de· 
katt 9utet\e urar eclecısini söyle legeler, kongre binastnıh metha · 
mektedir. Şayet bu ın~talibat kon- linin ikl ta.rafında toplanmış olan 
ferans tarafından reddedilecek talebe tamfından "Kahrolsun tn
oluna J1tponya, kendi ınüdafaaıt- giltere, Mısır Mısırlılarmdrr, kah 
nı temin için li.zım olan tedbirleri rolsun İngiliz ali komiseri" ses -
alacaktır. l~riyle katşıln:nmıştırla.t\ . 

Alman elçiliklerinde 
değişiklikler 

Paris, 31 (A.A.) - Figaro ga 
zet~s~ Paristeki Alman sefirinin 
değiştirilmesinden başka ~a~ida
ki tebeddüllerden bahsetmelrte -
dir: 

Bükreş, Atina, Briiksel ve Ko
penhaga yeni elçiler tayin edile . 
cektir. Atina elçilerinin eski Ber· 
lin belediye başkam Bay Sahm'a 
tevdi edilt?ceği, ancak diğer elçi • 
lik~rin meslekten yetişme zevata 
verileceği söylenmektedir. Eski 
Başbakan Luther'in 1936 senesin· 
de Vaşington büyük relçiliğini bı 
rakacağı rivayet olunmaktadtr. 
Drş işleri bakanlığında bir tak:m 
değişiklikler yapılacaktır. Şarki 
Avrupa ve deniz aşın memleket-
1er işleri müdirlikleri, tek bir de· 
paıtıman haline gelecek ve "Si -
yasal depaıtrman" adını alac:ık 
Vfl bu suretle dış işleri bakarilrğı 
nm harpten evvelki teşkilatı iade 
edilmiş <Olacaktır.. 

ALMANYANIN FRANSA ELÇi-
Si Ol.DO 

P.aris, 31 (A.A.} - Alman bü
yük elçisi Bay Roland Koester öl
müştür. 

Bütün anlaşmalar 
feshedildi 

Bu nümayişler, arbedeleri in · 
taç etmemiş ve ~bıtarun müda .. 
halesie hacet kalmamıştır. Cena 
hi kongresinin açılma mer!lsitnin
de ne kral, ne de fili komiser ha· 
zır bulunmamışlardır. 

Y unanistanda 
intihabatın biraz daha 
geciktirilmesi isteniyor 

Atina, 31 (Özel) - Yunan hü
kfuneti, harici vaziyet yüzünden 
intihabatı tesri ettiğini yalanla • 
mıştır ve V enizelist partisi ba§kıı
nı Bay Sofuliı baıbakana bir mek
tup göndererek intihabatın on beş 
gün müddetle tehiri lüzumunu bil
dirmiştir. 

BAY AN VENIZELOSUN 
TEBERRUU 

Atina, 31 (Özel) - Bayan Ve· 
nizelos yortular münasebetiyle İf· 
.siz halka dağıtılmak için 315,000 
dra.hmi ıöndermiştir. 

PATRIGIN CE.NAZE.Sl IÇIN 
Ati.Da; 31 (Özel) -Yunan hü

kfuneti Patrik Fotyosun c.enue 
merasimine bir heyeti murahhasa 
göndermemeğe karar vermiştir. 

Cephane yüklü 
bir gemi 

Rio de Janeiro, 31 (A.A.) - Deniz ortasında tutuştu 
Fedetal dıt ticaret konaeyi meri -
ret halinde bulunan bütün ticaret 
ve aeyriaefain andlqma vn uU&f· 
ınalannm feshi hakkındaki proje
yi onaylamı!tır. 1930 danberi im
zalaJHILlf olanlarla ı. - 1 - 934 
denberi müzakere edilmekte bu • 
lunanlar müstesaadır. 

Londra, 31 (A.A.) - Aınster
dam - Holanda Hindistaru ~e · 
ferini yapan "Tarakan" adlı se -
kiz bin tonluk bir Holanda gerni 
si, 1\Ianştan geçerken ateş almış
tır. Gemi, patlayıcı maddeler ta -
şımakta olduğunu telsizle bildir -
miştir. Tayfalar yangını söndür · 

Makalleye 
ilerlerken 

Habeşler de ltalyanlar da 
çok zayiat veriyorlar 

Addis • Ababa, 31 (A.A.) -
R~u 5eyum ile Ras Malgattanın 
kıtatı, Makalleye doğnı yürümek
tedirler. ltalyanlarla Habeılerin 
çok alır zayiata uiramıı oldukla
rı 1Hylani7or. 

Addia - Ababa, 31 (A.A.) -
Gayri reaml bir membadan blldi
rildiilne ıöre ıimal cephe•lndeki 
bir muharebede yirmi üç ltalyan 
zabiti SlmUıUlr. 
ISVEÇ KôNSOLO MUHAREBE 

YERiNDE 
lıtokholm, 31 (A.A.) --- Adlı .. 

ababadaki laveç konıUl ıenerali 
Bay Ht.nner, laveç ıeyyar Kızıllu~ 
ııhhiye teıkilitutuı oldufu y•re 
ıitm•k üzere bulundufunu le1 -
ırafla bildirmiıtit. 

ISVEÇ TOP MU VERiYOR? 
lıtokholm, 31 (A.A.) ...... Do · 

fon harp malzeme f abrikaıı ya .. 
kında Hıbeıiıtana hava mukabil 
topları teslim edıcejl hakkındaki 
haıberleri yalanlamakta ve Habe· 
tiıtandan hlç'blt ılparlı lllrnadılt· 
nı ili.va etmektedir. 

Franıız Cumur Reis inin 
özleri 

Parlı, Sl (A.A.) - Cumur 
başkanı Bay Lebrun, kendisini ye
ni sene 111üna.d>etiyle tebrike ge
len sefirler heyetini kabul etmiş
tir. 

Sefirlerin en eskisi ol~u papa 
vekili Monseıırör Kardinal Mag -
lione, bilhassa şll sözleri söylemiş
tir: 

"Bizler, hükfimenitizin millet -
ler arasında derin ve devamlı bir 
surette 1ı1Zlaşma temin etmek için 
sarfetmekte olduğu yorulmak hıl
miyen gayretlere hararetli temen
nilerimizi terfik e-d1y1>ruz.,, 

Bay Lebrun, bu hitabeye cev:ıp 
vererek şöyle demitlir: 

"Anananelerine sadık olan 
Fransa mazide oldlııiu gibi timdi , 
de karşılıklı yardım ve tesanüt va
zifelerine iştirak etmeğe hazırdır. 
Cumuriyet lıükUmeti, eınniyefoı 
bütün bu şartlarının tahakkuku -
nu ..W.t.e.rdc olara:lt yapılacak ça
lışmalardan beklemektedir." 

Otoriteler, bu kararın muka· 
belei bihn:isil ifade etmediğini 
söylemektedirler. Bu projed.:ın 

maksat ıWıa ~ ye mütekabili-

meye çalışmaktadır. Kumandan, ------------
bir iştial olmadan Plim ut !ima - razisini. Çin hükumetine teslim ~t-
nına varmak ümidindedir. mişlerdir. 

yet yrensibi üzerine müesses yeni 
andlaşma1ar akCletmektir. 

GEMt KURTULDU * Reyjavik {tzlanda) da 180 
Londra, 31 (A.A.) -Tarakan kişinin bulunduğu bir salonda yan 

aamdaki vapur, hiç bir hasara uğ- gın çıkını§, salon yarım saat için-. 
ramadan Plimut yakınındaki Kav de enkaz haline gelmiştir. Dört ço-

memesinde 1tnlyarun hiç kabaha- sand körfezine varmıştır. cukla iki kadın yanmış, 20 kişi ya 
ti olmadığını yazıyorlar ve yine ralanmıştrr. 

harbe devam edileceğini ileri sür TKz'sa harici haberler 1 • Şolapur, 31 (A.A.) - (Hi.ri-
mekten geri durmuyorlar. Bun - .J..:.: distan) - !çinde 25 müslüm~n 
lar arasında Corriere delle Sera: * Mançuriden veba vak'aları kadın ve çocuk bulunan bir motör 
" Doğu Afrikasmın işgali ka'ti • gelmekte olduğu için, SovyetJer batmıştır. Bunlardan 18 i boğııl· 
ddr. ltaly~ Afrikadaki teşebbüsü- hükUmeti Aınur nehri boyunca muştur. 
nün en sonra muvaf fakiyetle bite Sovyet - Mançukov hududunu • lngilterede Giamorgan bölge-
ı:=eğinden emindir.,, diyor. kapamaya karar vermiştir. sindeki Fernhel kömür ocakları a 

Diğer taraftan, lngiliz gazete - * Lcmdra, 31 (A.A.) - 16.12. melesi, bazı yevmiye meselelerin-

(ılttıM1&1lltlllkkM11MMilllllMtıttffllll~illlllllt1MWıillMl""""''··•ı J Fiti -

i ltalgan - Habeş harbi 

Askeri vaziyet 
30/12 /935 

- Habe§ler, Eritre cephesinde, ltalyan sağ cenahına Akwm 
~ iıtilıametinde 16 Birincikanunda bir başkın yaptılar, bunu 2Z 
J Birincikanun T embien taarruzu takip atti. Bu son Habq taar· 
( ruzundanberi geçen yedi gün, her iki tarafın kuvvetli kefil lfla
E liyeti ile doludur. Bu arada, kaydolunacak en mühim tJaka,, iki
~ si Eritre ve biri Somali cephesinde ol~ak üzere, üç ltalyan ta)'= = yaresinin, Habeş hatlarının gerisinde, yere dütüriilm~aitlir. 

'

= Bu Hab•ı baılun ve taarruzu, ltalyanlar tarafındın durdu-
- rulmuıtur, bununla beralter bu hareketler harp aahasıı.Ja, vai- ~ 

yeti biiıbiltiin d•llftimiftir. O kadar ki, roller, tamanen değİIJ 1 
miı bulunu1or: lıalyanlar Tiğre "e Somalicle, ıimJiliı, Habe§ \ 
taarruzlarını lıarıılamalı mecburiyetindedirler. • 

Hal>ıı 6rıluau, hi~ ıüpheıi%, kendiıine pek pahdıytl mal 'f 
olan taarruzlarda b11lunaa. Fakat, '1u sayede Makalle ve Ge11ıı ,~ 
hattından belıtl•nil•n ltalyal'I taarruzu, vukuıından evv(, aitim 
bıtahılnuıttr. Haİieıltr, muhasamatın başftıngıcındcmbe-i •erenJ
Ug oy içlttt/e, ortlulariıtt toplıyabilmiıler ve dııardan i.ıldılılan 
ıll&hlarla ltatcrı 111ydır bir lnıvvet hazırlamt§lardır. 

Şlrntli bu Habeı orJuları, Adigrat - MakoU - 'lem· ı 
biın ...... Altıum ıahaaındaltl ltalyan §imal orclumnumll'a1ınJa, 
multlelll lıllltam•tlerden, oıphe ve Jlfınlardan saldınaitt mü. 
tair bir uaıfy•tle, oldukça ltavvetli bir çember vücudıgetirmek-
ı.Jlrl•r. I 

Hül8.ıo, ıon Habeı laarruzlariyle, harekat sahasınclo., , 
tetebhiiı Habeılere weçmlıtlr. Eritre cepheainde, imdilik bir 
ltalytın ltıllrtazunclan z.lyadı; daha bü)'iik 'bir Hoq taarruzu _ 
arileıinJ•yiz. ~ 

. ltol}'anlar da, Erltr• ordularını ve bilhaua jmali cephe- , 
lerini, ~eni yeni kıtalarltı taltviye efmeie çmı1ıyorr. = 

ti B. O.J 
1111ııııııtnıı11111ıııtnı1tttıım1111ıııı1t11111ndlS't Bt ·q as sn u ır.._ın • 

1936 yılını ncsıl 
bu acağız? 

Her yeni yıl batlarken Avrupanın siyaM adamlan gibi 
müneccimler de ıstik:ba i keıfe :çalışırlar. A~anm m r 
müneocim.leri, lngilterede harp taraftarı a-ak ,c<Mte.rileD 
Edenin Hariciye nazırı olmaaına rağmen 19 yılı iç.Uıde bir 
dünya harbi olmıyacağını ilan et.mitlerdir. lli ba,lı siya.et 
adamlarının fikirleri de bu noktada münecc.imden ayrdmqar. 

Bununla hera.ber Ü1'~ Afrikasmdaki e,t sönmedikçe 
dünyanın her tarafında her vakit harp tekesi kalacaktır. 
Onun için her memleket her gün gene hal'boazu hı.hamak 
mecburiyetindedir. 

Kaldı ki, ne müneccimlerin, ne de si~t adamlarıma 
kehanetlerine bel ba~lıyarak gaflet uykuıa dalınak asla 
doğru değildir. 

Vaktiyle her kralın bir müneccimi oh:11ş. Krallar her 
hangi bir İ§e girişecekleri zaman münecderinin reyle.riDi 
alularmıf. Bu Jıuretle Fransa kralı On biıi Lui (GaJeoti/ 
ismindeki müneccimini çağırarak: "Bugülan kral ile •ulh 
muahedesi akdi için görüşeceğim. Bir kere yzların vaziyetin; 
tetkik et,, demiş. Müneccim tetkikatını yapı "H~metmeap, 
yıldızların vaziyeti mükemmeldi:r. Miizakee muvaffak ola. 
caksınız" demiş. H~lbuki netice münecci~i Jıilafuıa. pek 
aksi çıkmış. Kral fena halde kızmış. Dön.üde müneecimi ça 
ğrrtmıı. Zalimane bir tebeuiim ile istihza (ek: 

- Siz yıldızların dilinden pek güzel trıınız. Haydi ba
kalım, öleceğiniz günü ve saati bana lıabermiz..,, 

Demiş. Kral bu $Özleri söylerken müne< öbür tarafta kerı· 
disinin idamı için bir de sehpa kuru1mako1duğunu görünce 
vaziyeti derhal anlaınıJ. Fakat hiç renk miyerek krala şu 
cevabı vermİf: 

- Haşmetmeap, ben ne vakit öJ~e pek iyi tayin ede 
miyorum. Yalnız ölümümden üç gün sonra] hazretlerinin d~ 
öleceğinizi biliyorum.,, 

O vak.it On hirinci Lui müneccinaimak fikrinden vaı: 
geçm.ıı: 

- Güzel, güzel. Öyle ise haydi, gi,hhat ve ifiyette ot. 

Hatta nede bile olmamağa g-ayret et!., 
Demi,. Şüpheaiz ki, iatikbali ketf~I( tehlikeleri vaktia

den evvel ffemek hünerdir; fakat tebl:r tahakkuk ettikten 
sonra vaktinde hareket ederek postıa :arma elbette dalın 
mühim bir meseledir. lerinde görülen bir fikir daha var 935 tarihinde işsizlerin adedi den d-Olayı pazartesi günü grev 

dırki, o da lngilterenin Fransrn 1.868.565 olarak tesbit edilmiştir. ilan etmişlerdir. 
siyasasını iyice anlamak istemesi- tşsizlerin adedi 25.1.1 tarihind~n- * 1935 ikinci kanunda imza --------'-____ __._ ______ ___.. ________ _ 
dir. Daily Telgraf bu fikirlere ter beri 49.997 ve bir senedenbeıi de edilen İngiliz - İrlanda ticaret nn prQpagandalannı kendi vatan Frız - Sovyet 
cüman olarak şöyle yazmaktadır! 217.250 eksilmiştir. antlaşması bir sene temdit edil · daşla.n: arasında yapmak iste;1:!n tid aclaşması 
"Bay Lavalın kurnazca manevı·a- * Moskovada traktör ve tarım miştir. Bu antlaşma, kömür itha- ecn.ebiier.in hudut haricine çıka · 
)arından be~in olan İngiltere, makineleri makinistleri konfernn- 1.atı monopolünü lngiltereye iade rdmasım derpiş etmektedir.. 'P31 (A.A.) - Bu alqam 
7ansa Milletler Cemiyetini kur- sr kapanmıştır. Konferansa 1200 etmektedir. • Azerbaycamn on beşiTJci yıl- dı§ ibakanlığında Fransız -

v için 1ngtl!p.rPul Ah~ak makinist iştirak etmiştir. • Riyodöjaneyro Saylavfar ku dönümti için yapılacak ~en1ik1t:re 5o~ari münasebetlerine aa .. 
mak üze. • İngiliz memurlarr, 39 sene - ruluna tevdi edilen bir layiha, iştirak edecek olan B. Kalenin il'~ larinti mu1t.heaename 

i 1 ri Kulin a memleketlerindeki siyasi kavgal:ı- Bakliye gitmiştir. imz.caktır. 
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Feodalitenin 
tasfiyesi 

r 

Millet imparatorluktan, impu 
ratorluk feodaliteden ileridir. 

~esı bozl!k. mu1 
Türk inkılabının tek '?1an~sı i~ · Şof Ör ler 
paratorluğu ve lcodalıteyı taslıye bu ta:imatnaınenin bir çok noksanları o~duğunu 

Cumaya top antı var etmektir. Tek cümle ile millet 
kurmaktır. 

Cümiıriyct millet varlığını kur· 
mak için imparatorluğun kültü • 
ründen, teknik vasıtalarına kadar 
her ıeyi tasliyc etti. Bu tasfiye ilı 
tilalle, kavga ile, ve yer yer al:· 
süUimellerle yapıldı. 

Onnanlı imparatorluğu Ana
dolunun bircok kısımlarında leo · 
daliteyi bir tarih realitesi olara1z 
yıkmı§tı. Sancak beyleri leoda • 
litenin yerine geçen devlet reisi · 
nin memurlan idi. 

Fakat, Anaclolunun şark kısım. 
farında bazı sahalar İmparatorlu· 
ğun merkeziyetçi tazyikinden kur· 
tuldu, coğrafyanın yardımından 
utilade eden derebeylik ya§amak 
imkanını buldu. 

Tekniği iptidai olan cemiyet -
lercle coğrafya biiyük rol sahibi o 
lııyor. 

Mesela dağlarla çevrilmiş ve 
biribirine geçit vermiyen yayla · 
larda ya§ıyan topluluklar, O§:rel
ler ve leoclaliteler halinde kalı 
yorlar. Mesela Hindi Çinide yay · 
lalann biribfrinden geçit vcrmi -
yen dağlarla ayrılmı§ olması bu 
•ahacla tek bir milletin teşekkülü 
ne mani olmuştur. 

Kafkas dağlarının ayni Jel:ildc 
geçitsiz yaylalarında dil ı;e örl 
mozayiği meyda· • çıkmı:jtır. Dar 
lığına rağmen Kafkas dağları 

eteklerinde mütecaniz bir millet 
frl ' " l ayalı kuru amamıştır. 
'ita'beş feodalitesi coğrafyanın 

•ırtrnda şahlandı. 
Cümuriyet ilk günündenberi 

devletle vatandaş arasında para . 
ı>an vazifesi görenlere kar§ı a
mansız bir hatJga açtı. Bey, ağa, 
mütegallibe, C§ral cümuriyet da · 
uasının antitezi idi • 

Türkiyecle devletle vatandaş 
karşı kar§ıyadır. Bu dava Türki -
yede bir karı§ toprak üstünde bi 
le istisna kabul etmez. Dersim 
Türkiyede bu ıon istisna idi. Bu 
son istiına aşiret ve feodalite ha· 
yatının son ictinatgiihından do. 
şükülüp atılması demektir. 

Dersim meselesi bir davanın 
baıı değil, sonudur. Cümuriyct 
buncları önce, kendine karşı cephe 
alan leodalite ile ekonomi, hukuk 
er.düstri sahasında en kuvvetli 
mücadelesini yapmıştır. Ve bun -
ları tamamen yenmiştir. Şark vi · 
layetlerine gidenler birı ;-zr, ora • 
da "Beyköy" denen ekonomik bir 
tepe tıardı. 

Bu tabiye feodalitenin ekono· 

söylüyorlar. 
taşnnalan meselesini tetkik et • 
mek üzre şoförler ve otomobilci -
Ier cemiyeti idare heyetinin bir 
toplantı yapacağını dün yazmL5 -
tık. 

Bu toplantının önümüzdeki cu 
ma günü sa.at sekizde cemiyetin 
Galatadaki merkezinde yapılma
sına karar verilmiştir. 

Bu taplantıda şoförler arasın -
da açılacak anket talimatname -
sinin değişmesi görü§ülecektir. 

Diğer taraftan aldığımız malU
mata göre, cemiyet idare heyeti 
bugünkü taksi talimatnamesinin 
tatbikatta birçok noksanları oldu 
ğunu görmiiş; hu hususta birer ra 
por hazırlıyarak beledıiyeye ver -
miştir. Raporun tetkiki ve yeni 
baştan bir taksi talimatnamesi ha 
zrrlanmasr fen heyetine havale e
dilmiştir. Şoförler cemiyeti idare 
heyeti azasından bir zat dün şun
ları söylemiştir: 

"Beş sene evvel tatbik mevki· 
ine konan takai talimatnamesinin 

• 
birçok maddeleri ya tatbik edile -
memiş, yahut da tatbikat sahasın
da bir faide temin etmemiştir. Ta 
limalnamenin bir maddesine gö • 
re, talimatnamede piyasaya yeni 
çıkacak arabaların eıki arabala -
rın landona teklinde olmaaı kay
di vardır. Landone tabiri esaslı 
bir şekilde tarif ve tasrih edilme· 
diğinden arabalar muhtelif §ekil. 
de landoneye tahvil olunmuş, bu 
yüzden anlaımazlıklar bile çık • ı 
mıştır. Camların duble temi • 
lekı olmaaı kaydi de vardır. Bu 

camların da çabuk sarardığı gö -
rülmüştür. Diğer birkısım madde
ler de mali imkansızlık karşısın· 
da tatbik edilememİ§tİr. Hal böy 
le olduğuna göre talimatnamenin 
değiştirilmesine karar vordik. Be 
lediyeye müracaat ettik. Beledi -
ye isteğimizi yerinde buldu. Fen 
heyeti işi tetkikat başladı. 

Cuma günü yaf,acağımız top • 
lantıda şoförler arasında ankete 
karar verir ve bu anket netice -
sinde şoförlerin ekserİY.eti on ku
ruşa müşteri taşımayı kaDul eder
lerse bu hususta da belediyeye 
başvurarak şimdiki talimatnamf' -
de yasak edilen bu kaydin kal -
dırılmasını, isteyen şoförlere on 
kuruşa müşteri taşımalan müsa
adesinin verilmesini isteyeceiiz. 
· On kul'fa müşteri tatmıak du • 
rak yerlerinde müşteri bekJiyen, 
bilhassa arabalan yeni olmıyan 

§oförlerin bugün son arzulandır. 
Plaka resminin fazlalığından ve 
İşsizlikten dolayı birçok otomobil 
ler hurdacıya satılmaktadır. 
Beş sene evvel piyasada 1700 o

tomobil varken bugün Taksimde 
ancak 500 otomobil kalmı§lır. Bin 
den fazla otomobil demir fiyatı • 
na hurdacıya gitmiş~ yahut da ga
rajlara' ç.eki'lmiştir. Bu iııizlik de 
vam ettikce otomobil mikdan 
günden güne azalacaktır. On ku
rufa. müşteri taıımak isteyenlere 
bu müsaade verilmeli, arabalann
daki taksimetreler kaldırılarak 
buntarm tayin edilecek mesafe • 
ler arasında o~ kunişa müşteri ta 

fcyabilecekleri ilan edilmelidir. 
Bu takdirde hem tramvaylar -

daki kalabalık azalır, hem de a
rabaları yeni olmıyan §Oför1er 
yevmiyelerini çıkarır, arabaları • 
nın tabii :;mrünif bu suretle dol: 

• dururlar. • 
Muharririmiz, cemiyette işleri -

ni takip etmeye gelen. şoförler -
den Nuri ile de görüşmüştür. Bu 
şoför diyor ki: • 

" iki arabam vardı. Sırf plaka 
resminin fazlalı'ğından ikisini de 
sattım. Aradan aylar geçti, ben -
deq eskiden birikmil, 200 lira 
plaka re.amini istiyorlar. Bunu na 
ııl vereceğim bilmiyorum. Öde • 
yemezsem sonu hapis... Plaka 
resmi çok ağırdır. Bunu direksi • 
yon baımda gece gündüz müşte -
ri ~ekliyen ıoförler bilirler. Ben -
den otomobilleri alan zat da be -
nim vaziyetime düştü. Bir türlü 
plaka resmini ödiyemiyor. Ve o -
tomobilleri aldığına bin kere piş 

• 
man oluyor. On iki buçuk lira o-
lan plaka resmini yedi buçuğa 
yedi buçuk lira olanı beşe, beş Ji. 
ra olanı da yansına jndirmolidir. 
Bu takdirde Şoförler bu vergiyi 
adeyebilirler. Yoksa idarei mu -
lahat ederek plaka resmini zama 
nında almamak fÖförler lehine bir 
nimet değildir. 

On kuruta müfteri taşımak işi 
de iyi bir neticeye bağlanırsa fO -
förler itıiz kalmaktan sürünmek • 
ten kurtulacaklar, devlete ve be-
lediyeye vergilerini zamanında 
verebileceklerdir.,,. 

Yllbaşı gecesi nasıl geçt1·7 
Dün gece bilhassa Beyoğlu ta • ı 

rafında pek eğlenceli geçmiştir. 

Havanın güzel olması, yılbaşı ta
tili caddelerde ve sokaklardaki 
kalabalığı birkaç misli arttırmış, 
Beyoğlundaki barlar, eğlenceleri 
ve şehrin her tarafındaki sinema 

litede olduğu gibi burada ela bir 
istinatgahclı. 

Şeyh Sait isyanı, ve Şeyh Sai 
din ortakları ~lan ıeyhler leoda· 
litenin dini organları idi. 

Bugün bu üç temel de yıkılmı§· 
tır. Dersim hür devlete hür vatan 

• 
daı olarak geliyor. Alınan tedbir-
ler geni§ halk kütluinin hürriyeti· 
ni korumak için zaruri çarelerclir. 

Sadri Ertem 

ve tiyatrolar hınca hınç dolmuş ., .nunda bu husus tasrih edilmiştir. 
tur. Eğlence yerlerinin bir kıs .. Dün bazı müesseseler ve mağaza
mmda sabaha kadar eğlenti de • lar vilayete, ticaret odasına, kay
vam etmiştir. İstanbulların bir makamlara telefon ederek bu hu
kısmı da evlerinde eğlenmeyi ter susta malumat istemişlerdıir. Ken-
cih etmişlerdir. , dilerine kapamanın mecburi ol -
Bugün' resmi daireler madrğr'bildiıilmiştir. 

kapalldır 
Yılbaşı münasebetiyle resmi 

daireler dün saat on ikide tatil e~ 
dilmiştir. Daireler bugün de ak
şama kadar kapalıdır; yarın sa • 
bah açılacaklardıır. 

Bugün hususi müesseseler Ne 
dükkanların kapanması mecburi 
değildir. tstiyenler kapayacak, 
isteyenler de açık bulunabilecek -
Ierdir. · 

Tatil günleri hakkındaki ka • 

Kaba/ törenleri 
Bugün yılbaşı olmak münase -

betiyle, yabancı devleı elçilikle -
rinde kabul törenleri yapılacak -
tır. Bu arada saat on ikiden ü
çe kadar Alman, on birde İ&P 

· Fransız elçilik binasında kabul 
töreni yapılacaktır. Harp d401ayı • 
siyle İtalyanın, elçiliğinde, ne de 
konsolosluğunda bu .. yıl kabul tö-
reni \•ardır. • 

mik kıılaıı, ve ambarı idi. Bcykö ===============================================:::;:==:;;:============ 
yünü size uzun uz.adiya anlatma · 
ya lüzum yoktur. Bu kısacası serf
lerin köyleri elemektir. 

Beyköy ile birlikte adamım da 
alıp, satardı. Köylüye toprak ve · 
rilcre."': köylü serlliktcn_ kurtul . 
mu§:ur. 

Hukuk bal~ımından derebeyi 
lıcndini kanunun üstünde tanırdı. 
Fe:>dalitc içinde "müddeiumumi'' 
nin nüfuzu, yani de&Jletin amme 
h :ıhuhunu koruyan kuvveti cümu· 
:r·y ':tle birlikte hakim olmuftur. 

P eodalitenin ekonomik bünye
sinden ve hukulı telakkisinden 
doğan &Jaziyetini din kültürü hari· 
ci te.irlere karşı bir kalkan gibi 
mahalaza ediyordu. 

Zaviyeler, tekkder h<>r lcoda-

- Na/ile atlama, bu •u clc>ğil,, 
seraptır. ~ 

- Daya iyi ya, ben yüzme bil. 
miyorumJ 

- Ne, evine mi girdiler? Hal· 
'buki sen geçende birçok para ve 
rerek bir köpell almı§tın? • 

- l§te felaket orada ya, hır•ız. 
lar köpeğimi çaldılar! 

- Şubatın sonuncu gününden 
bir gün ellVel vadetmi§tiniz? 

- lıte yalan olduğu meydana 
çıkıyor. Çünkü Şubatın •on ikiı 
günü yoktur! 

Gezintiler 

Faydal~ bir 
düşünce 
Kaç gündür, ortaya atılan fay 

dalı bir İ§İtt pe~inde koşuluyor: . 
On kuruşa taksi! ilkin pek sığ gö
rlinen l; u dü§ünce, gerçekten üs • 
tünqe clurulmağa değer bir /;nem
dedir. 

Bir &Jakitler, lstanbula bir otcr-
mobil akını başlamışh. Çe§İt çeşit 
taksilerle meydanları dolduran 
bu akının sonu neye varacak? Di· 
ye clü§Üncn olmadığı için, acenta
lar çoğaldt. Olkemiz Alman, 
Fransız, Amerikan, ltalyan mar • 
kalı arabalann açık pazarı haFne 
geldi. Bunların ardından lastik. 
yedek EJet, yağ, benzin ambarları 
kuruldu. Yerli para, bu oluklar • 
dan yabancı topraklara akmağa 
başladı. Ne yazık ki, iş yalnız bu
nunla da kalmadı. Piyasada çalı
§an arabalardan bir az boyası so
lan, yeni çeyicli çıkanlar ~nadolu 
içerilerine sürülerek bQ§kaları set' 

tın alındı. Şoförler arasındaki 
lüks yarışı gemi azıya alarak deli• 
ce hızlandı. Büyük Avl".upa §arla
rında bile gÖl".Ülmiyen °süslü tak • 
siler i§letildi. Şoförlerin bu hesapa 
sızlığı, halkın ~çiyle birleyerek 
otomobil piy!Jıasında bir mirasye
di havası yarattı. 

Dörtte üç buçuğu, delik pabag
larına binerek gezen lstanbullu • 
lann bu azğın piyasaYı do~rmtr 
aı akla sığar §CY değildi. Nitekim 
çok geçmeden sartıntılar duyul- • 
mağa ba§landı. Taksitleri ödenmc
mi§ parıl parıl arabaların bil'ür 
pencerelerine haciz kağıtları ya • ' 
pqtı. 

Acentalar telaşland.ı. Fabrika· 
larda borç defterleri kapandı. 

Şimdi dü§Ünen dü§ünene. 

Ortadan ulusal kese.den çıkara 
bir para var. Artık bQ§langıç yan

lııtı, §Olörler hesapsızlık ettiler, 

cezalarını çeksinler der, uz.aktan 

bakaraak, zarar yalnız onlan çök

türmekle kalmaz. Yerli bir serma
yeyi de kötürümleştirmi§ oluruz. 

• t 
Ben, ışe bu noktalardan baktı· 

ğım için "Haber" in teklifini ka· 
:z;ançlı ve üstünde durulmağa de -
ğerli buluyorum. Tramvayların 

hali ortada. Gece gündüz, halkın 

çekmediği kalmıyor. Bir yandan 
ela milyonluk bir sermaye garaj

larda çürüyor. Akıl için yol bin 

de olsa en kısası gene birdir. işte 

bu kısa yol bize der ki: ''Hadi 

durmayın bu iki ihtiyacı birletti· 

rerek hem halkı, hem •ermayeyi 
kurtarın!,, 

. Bunun yasaya, tüzeye, türeye 
uym'az. yerleri var mı, bilme171. Fa
kat tJarsa da o yasalar düzeltUe • 
rek bu tıkanık havadan kurtarıl • 
malıyız. 

Tramvay imtiyazının maddele· 

ri arasında ummam ki, halka i§ -
hence etmek lıakkı da tanınml§ ol. 
sun! 

j__ KONFERASLAR ı-
Eminönü Hafüevinden: 
3-1-· 936 cuma ~nü s~at 

17,30 da evimizin Ca!:raloğlunıla· 
ki merkez salonunda Doçent Hil· 
mi Ziya tarai\ndan (Bugünkü 
San'at) konulu bir konferans ve • 
rilecektir. 

Bu konferans için çağrılık yok· 
tur. BütÜn yurtd~ara açıktır. 



Bir antika meraklısının 
evinde neler gördük? 

Polia haberleri Kııtur ••••rJ l Habeş iş güderi 1 

Çin tezyinatı daha başlamadan önce imtihan numaraları K 1 K Bıçaklı eğ~enti 
ızı ay urumuna 

Türkler tarafından yapılmış olan bu Sınıf geçmekte kanaat teşekkür etti Rahm;, sebzecı Muhidd·nı 
) d • k • • A J t 1 k Sihhati dolayısiyle bir ay kadar niç · n yaraladı ? 

e~er er en l ISt Vrupaya 3Şlfl mış na u esas o aca şehrimizde kalacak olan Habeşi&- Kasımpaşada Dört yolda otu. 

Boy 11"""-ı s.Nani N nlnıl• 6alaruın ulü aerlertlen ba~ıları 

Anadolunun birçok yerlerinde 
yapılmakta olan kamlar, Türk ta.. 
rihini gittikçe aydınlatan eserleri 
meydana koymakfa&r. 

Bu arada hiç §ilphe Y.Oktur ki, 
yıllardanberi birçok ellerde sak
lı bulunan kıymetli eserler ~e var 
dır. Bunlar da tarihin karanlık 
kaimi§ birçok nokt.asmı aydınla • 
tacak mahiyette olduktan halde 
üzerlerindıe henm incelemeler ya
pılmam!§tır. 

Diln bir arkaClaşımız ~ole kıy • 
metli oldup ileri !Uriilen l)ir kol
leksiyon ile karşılaşmış ve bir hay 
li dikkate deler §eYler- dinlemiş. 
tir. 
Arkadaşımız §UJllan anlatmakta 

lır: 
- Çok eski bir arkadaşımın 

Beyoğlundaki evine misafır git • 
miştim. Masanın üzerinde duran 
bir heykel dikkatimi çekti. Arka
daşnnm adı Mahmut Serdanidir. 
Kendisine ne oldufunu sordum. 

- Sorma diye karşılık verdd. 
Bu sefer büsbütün merakım art 

ledi. Bunlar, bir çok bilginler ta 
rafından okunmuş .. Türkler, .çok 
eski zamanlarda topraklan ha -
mur ederek üzerlerini yazdıkt:m 
90nra bunlan fırmda kurutur ve 
yazılannı bu suretle yazarlanmş .. 

Bay Mahmut bu arada bunla -
nn Anadoluda bir tepe üzerinCJe 
yapılml§ bir mezardan çıkarılmış 
eaerler olduğunu anlatıyordu. Di 
yordu ki: 

- Eserlerin çok değerli oldu
funu tetkik eden ilim adamları 

bir çok kataloğlarla karşılaştım • 
rak bu tikirlednl ileri ~l&l 
Bmılann içinde bir eşi yalnırı ~ 
ningrat müzesinde bulunan Lir 
para vardır. Bakırdan bir taklidi 
de Paris müzesinde ..• Türkistanla 
Anaaolunun çok eskiden yakın • 
lıklan vardı. Bu Türk eserlerinin 
Anadoludakf bir mezarda bulun 
masr ayrıca bir kıymettir. Eserle
rin bir kaç bin yıllık olduğu mu 
hakkaktır.,, 

DU§tr. hrar ettim. Masanın diğer -----------
kö§esindeki birkaç parçayı da Yeni Eserler 
göstererek: 

- Bunlar, dedi, baba deae yaai 
glrı ... 

- Çok kıymetli ge1ler olsa ge 
rek. •• 

Gülerek §UDlan söyledi: 
- Bunlardan ceviz büyüklü • 

ğ(inde olanlan var. A vnıpalı bir 
bilgin bunlan tetkik ederken iki
sini çaldı. •• 

- Çaldı mı? 

-Tabit.Çalmmayacak ~yler 'de 
iil ki .• Onun üzerine ben de kıy
metlerini anladım.. 

Şimendifer ıiyasamız 
hakkında Fransızca 

bir kitap 
Orhan Conker "Türkiyede şi

mendiferler ve Türk demiryolu 
siyasası,, adile Pariste Fransızca 
bir kitap çıkarmıştır. 

Bu eserin eski rejim şimendi • 
ferler ve Cumuriyet idaresine ka
dar Türkiye şimendiferciliğinin 
tarihi, ikinci kısımda umumt harp 
ten evvel siyasa bakımından Türk 
şimendiferleri büyük bir vukuf 
ile tetkik edilmektedir; 

ikinci kısmmda, 1928 yılında 
Cumuriyetin ilim zamanında şi • 

Kültür Bakanlığmm lise ve or tanın Ankara işgüderi doktor Mar ran Katinanın evinde evvelki ge. 
ta okul imtihan talimatnamesini koe ile dün konuştuk. c~ bir eğlenti tertip edilmi§tir. ı:a 
Jeğiştirerek yeni bir talimatname Habe.şistan işgüderi, Afrikadan tina, ~tıbğa çıkardığı evine müş
ıazırlamakta olduğunu yazml§tık. gelen harp haberlerinden gayet teri bulan komşulanndan Rahmi 
Yeni talimatnamenin mümkün ol- memnundur. Ve bu, böyle devam ile sebzeci Muhiddini davet et • 
luğu kadar çabuk bitmesi için kül ettiği takdirde Habeşistan liesa ~ miştir. 
tür müsteşarının başkanlığında hına daha memnun edici haberler Saat onbire dofnı kafalan da 
bir komisyon muntazaman çalış· geleceğini ummaktadır. Kendisi, *rnanlanan davetliler arasında e • 
maktadır. tmtihan tali\Mtnamesi dün Kml Ay cemiyeti reisi Ge • vin alım, satunı yü.ıilnden kav • 
")nümüzdeki ay içinde tamamla neral Aliyi 'Ziyaret etmiş ve Ha • ga çıkmJŞ; Rahmi büyük biçaiını 
narak bütün okullara gönderile · bet yarahlafı için Türk Kızıl Ayı- çekerek sebzeci Muhiddinin kar • 
cek, Devlet matbaası tarafından nm gönderdiii U&ç ve sargılara, nma saplaml§tır. Yaralı Beyoğlu 
basılarak talebeye dağıtılabilmesi Habeşistan namına tefekkür et • ha&tahanesine kaldm1DU9, Rab • 
için çoğaltılacaktır. mi§tir. mi yakalanDlJ§tlr. 

Talimatnamenin en mühim Habeş iggüderi, Bay Karko~ OYUN OYNARKEN - Beyoğ-
maddesi talebenin doğrudan doğ- son defa reddedilen Paria sulh lunda Aaınah mescitte oturan ae
ruya öğretmenin vereceği kanaat pliru nevinden hetllanıi sulh pli- kiz ya§ltlda laak ile beş yqµıda 
notu ile geçmesidir. Şimdiye ka • nmm Hab~-.ı tarafından hiç Bahri oyun yüzünden kavga eı. 
dar li~ ve orta okullarda yıl için bir zaman kabul edilmiyeceğini; mişler, Bahri taşla lsakı yüzünden 
de ik\ yazılı yoklama yapılmakta Italyanm, bqlangıçta buıtlardan yaralalJllftır. 
idi. Uir yazılı yoklamalardan b~ş· daha az §eyler iatediii halde on • KOldOR ÇARPMIŞ _ Fener 
ka aynca yıl sonunda bir de öğ - lann bile kendisine verilmedili • de Salma tomrukta oturan Bah
retmenin kanaat notu bu iki not ni söylemekte, Habeşistarun zen. riyeyi kömür çarpmış, kadın bay. 
eklenerek vasatt alınır ve üç nu - gin ve bilhassa setratejik mevki- gın bir halde Beyoğlu hastahane
mara tuttuğu takdirde talebe 0 !erine karşı ileri sürillen istekle • sine kaldmlmrştrr. 
dersten zayıf geçebiliyordu. Yıl rin daima akim kalacaimı anlat- v APURDA öLDO _ Halle; 
içinde iki yazılı yoklamada dör maktadır. 
der numara alan talebe yıl sonun· vapurlarmdan biri Kasımpaşa is-

kelesine yana.,rrken yolculardan 
da bir numara dahi alsa vasati üç K d k•• S ş• k ti• Hasköylü lsak Levi birdenbire fe 
tuttuğundan yine geçmekteydi. a 1 oy u ır e 
Bakanlık bu işte yazılı yoklama- nalaşmış, yere düşerek yüzünden 

yaralanmıştır. Isak Levi k:ddınl
dan ziyade öğretmenin kanaat no On aenelik aıdabn noksan dığı hastahanede ölmüştür. 
tuna kuvvet vermiştir. Öğretmen verildiği anlaııldı ARABA ÇARPTI - Beyoğlun-
yazılı yoklamalarda kanaat notu • 
nu kullanacakt,ır. KadıkBy 111 flrketlnln heeap • da Hamal b8§U1da oturan dokµs 

Bundan bMka mezuniyet im lannm belediye müfettişi Bay Os- yaşında Koço Meşrutiyeb ıeaddt • 
.tihaJlla.nnda.., esaslı ,peğişmeler man tarafından gözden geçirildi- sinde karşıdan kal'§lya g~ç#jwn 
yapılmı§tır. Dqarıdan lise ve orta ğiıti yUmıştık. Bu teftiş sonun _ 299 numaralı tramvay arabası 
okul bitirme imtihanına girecek • da tirketin on 1ene urfmda bele ç&rpJIUI, muhtelif yerlerinden ya
ler için talmatnameye ayn mad - diye aidatım noksan olarakver • ralanmıştır. 
deler eklenmiştir. diği anlaşılmıştır. YANGIN - Fatihte Katip Adil 

Talimatnamede tam numara Odenmeyen hisae tahakkuk eı. sokağında 35 numaralı evden yan 
on olmll§tur. Bazı okul direktör- tirilecek, bu 181leld hlBee De birlik gm çıkmq, koDl§Ular tarafından 
leri bakanlığa baş vurarak numa te almaca}rtır. görülerek itfaiyeye haber veril • 
ra venne işi etrafında izahat iste· Diğer taraftan belediye sular i· miştir. 
micılerdir. daresi, Kadıköy 1111şirketi1&tm a Yangın daha evvel halk ta~ 

:s tm..::ıı-.... so"ndürülmuş" tür. Evde Buna sebepte hangi numara· lmdı:ktan sonra bunqn namı idar~ wuı 
Iann iyi, pek iyi, geçebilecek ve edilecefini tetkik et!Mktedir. Bu kimse yokken çıkan yangın man
fena olduğunun i~un·ot edilmemiş hUSU&ta bir rapor halll'lamp be • galm devrilmesinden ileri gelmiş. 
olmasıdır. ~" ledlyeye V$rilecektir. Bu rapor vl ti?. 
ilk okulların randıman 1i lzmh'den döndfikten sonra ba • iŞ ARARKEN - EmlnBnilnde 

J • • • ymdırbk bakanhPıa gönderile - İzmir sokağında on numaralı dÜk 
u.erecesı ıgı cektir. kanda terzi Antranik elbise di • 

nk okullarda okuyan talebe • T k I kerken seyyar terzilik yapan Sat 
nin yetişme seviyesini anlamak ü .. '•~Yay aza a~ı~ıa fet i§ var mı? Diye dtikklna gtr.. 
zere her üç ayda bir randıman onune geçmek ıçın mi§, dıivarda asılı bulunan calte-
yoklamalan yaptlmuma karar Yokuş ve eni§lerde tramvay ka- tin cebinden dokuz lira çabmftir. 
verilmişti. tik randıman yoklama zalannı anıemek igin tramyay a- Şikayet üzerine saffet yakalan -
lan her ilk okulda yapılmı,ıu-. A· rabalanmn buralarda e11fter met,. mıştır. 
iman sonlçlara göre ilk randıman re mesafe ile gitmeleri kararlq • -----------
yüzde 82 nisbetindedir. Bu durum mlf, ~llkadarlara bildirllmi3tir. Almanyaya ısmarlanan 
çok iyi görülmüştür. Dilz yerlerde bu mecburiyet yok zeplin ne olmuı? 
Okallar yarın açılıgor tur. Hükdmet büyük harpte Osman· 

Bayram ve yılbaşı münasebeti
le bir haftadanberi kapalı olan o
kullar yarından Itibaren tekrar 
derslere başlayacaklardır. 

h imparatorluğu tarafından Al • 
Geç111iı Karanlar~ - manyaya sipariş edilen ve teslim 

ı Klaunual ını edilmiyen bir zeplin meselesi ile 
s,,;, HalİIA p,.,..,. ,,,,.. fGl&qCJe"ll alikadar olmaya ba§lamllbr. Ot· 

Bir A vnıpah bilginin çalıp gö. 
türeceği şey elbette çok laymetli 
olacaktı. Masanın üzerindeki çini 
tezyinatlı buhurdanlık, şamdan, 
g(llc!anlık, tuzlukları daha derin 
bir dikkatle tetldka başladım. 

mendiferleri vaziyeti ve 1934 ------
yılma kadar yapılan yeni demir • Şirketi Hayriye de 

· 1aalJcın4a WJ1 malümtd plnd, l>ıı renCliğimize göre harp mrasında 
nuııımoı.,.rw.. Sdiı H.an. P.,. Iatanbula gelmil olan ve bir ko • 

Bunlar ilk Türk eserleri imiş .. Çin 
tezyinatı başlamadan önce, Türk
ler tarafından yapılmış eserler • 
mi§. 

Buıdarm arasında, Bay M&h. 
mut Serdant tarafından güzel tir 
mahfua içinde aaklanar: C?t! 

'fiz büyüklüğündeki yuv•r • 
Ja1dar mütehaasmlann ilo:i 
alrdüklerine göre yeryuzurı · 
.. "'9d babmmıyan veya az bu· 
Janan geylermiş. Bay Mahmut, bu 
yavarlaklann birer mektup, bfri · 
Jdn de ~ kitabı olduğunu aöy • 

yollar, fimendiferlerin bugünkü 
Türkiye ekonomisinde yaptığı mü 
him rol anlatılıyor. 

Deierli eeerin muharriri Türki
yenin tecim ve tran&itini, devlet 
demiryollarile husus! şirketler yol 
larmm elde ettikleri neticeleri ay 
n ayn göstererek en doğru ra -
kamlara istinat edıen mühim cet
veller yapmıştır. 

Bu çok değerli eseri, Fransız 
cayı bilen karilerimize ehemmj -
yetle tavsiye eder ve kıymetli mu
IULrririni tebr1k ederiz. 

bira ~ t>Mi1 .....,. milyoncu olduğu tahmin edilen · 
devlete geçf cek ,..,, ... ,. oUıı;u ••ı•• ...... nıf Her Farol isimli bir Almana, o za-

Ankaradan haber verlldifine · Tnfilc Ber 6•W. man bir zeplin sipariş edilmiş ve 
·· bütün' d • ;.ı • • b. l Oeoınobil * ıelnüt • oıo.o6ilin"" ilk ~ ... , . ..:t olarak da kendisin· e 100 gore enız ~ennın ır e ...;. .,.arla 6ir ,. ..... ...._ ıp lıaW 

den idaresi yolunda ekonomi ba • •• Tnfilc Bey """" bin Osmanlı altım verilmiştir. Fa 
kanlığmda bazı düf(lnceler ileri JJad-~ Menanaiye kat sonradan, her nedenae bu me-
ürülmekteclir. Bu dii§Ünceler ta· .,. h ..ı.-..o611 tl aele takip edilmemif, oldufu gibi 

hakkuk ettiği takdirde hazırlanan : - "GeldUI ~ kalmlfbr. 
program bir plAn dahilinde tat • . ~t,, ~,. ~ in Osmanlı hlik1lmeti hazinesine 
bik edilecek ve bir ihtimale göre E'~ıfffir. 1 ,_ • ...,., ,ı __ ,ı alt alacak ve borçlar tetkik edilir 
d b''tü d · · l · · b 0 ld rı ..... ,.,,.. .. .....,._... tRSnJll k _,,.." bu e u n enız ış ennm ır e en unu görerek "urıJdl4iuna en onaya ~· meseleyi a)· 
idaresi etrafında hazırlanan pil - . KU1'fllll 5"" Halia p.,_ dmlatmak için, Berlin e~ 
na Şirketi Hayriye ile diğer kör -: akağmdan p..rele toluıuloıa esle yazılmq ve ller Farol'ün bugünkü 
fez ve limanlardaki nakliye vuı- 1 ıır. adresi ve hüviyetinin tabldld il . 
taları da alınacaktır. ):._. _______ ..__ ... , . . 
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Ankara mektupları 

Gazete satıcılarının 
kurdukları şirket 

En ihtiyar satıcı Bay Kamilin yayım 
işleri üzerinde söyledikleri 

' Ankc.•fa°!a gazete ıattcılarındarı bir kısn:ı Anhar~ muluıb:r~erımiz. 
den Bay Ômer ve en ihtiyar ıatıcı Kamille beraber. 

Ankara, 30, (Özel aytanmız -} 
dan) - Ankara gazete satıcıla -
ı-ının aralarında bir kollektif şir
keti vücude getirdiklerini bildir -
miştim. 

Bu şirketin amacı gazete ida -
releriyle gazete satıcılarını birhi
ıine daha yakından doğrudan 
doğruya bağlamak ve kazancın 
füzuli ellerde kalan parçasını asıl 
çal~anlara ve asıl hak sahiplerine 

• ~erelt, gazete idareletjnin de 
·rrtenfaatlerini tehdit eaen intizam 
sızltkları, itibarsızlıklan ortadan 
ka!Jırmaktır. Nihayet bu yolda 
ilerliyerek, satıcıların teşvikiyle 
satışı arttırmaktır. 

B1rkci matbuat kurultayında 
görüşülen meseleler arasında mat 
buatm yaprcı işleri, birinci safta 
yer almış, hükumetin de alakası -
ru uyandırmıştı. 

Türkiyenin en ihtiyar gazete 
satıcısı olan ve kollektif şirketin 
müessislerinden bulunan Bay Ka
mil yayım işlerimizin iç yüzü 
üzerinde bize şu izahatı verdi: 

"- Ben hayata gazete satıcı • 
lriı ile batladım. Saçlarım satı • 
cılıkta asardı. Bu itte bütün öm
rüme mal olan acı ve tatlı bir çok 
hatıralarım, uzun tecrübelerim 
var. Bu habralara ve tecrübelere 
dayanarak diyebilirim ki, hiç bir 
devirde gazetelerin tevzii itlf'ri 
bu kadar çığırdan çıkmamıttır. 

Eskiden müvezziler gazeteleri 
doğrudan doğruya gazete idare • 
lerinden alırlar, gazete batında 
bir iki para kazanırlardı. Günde 
yüz sazete satıp bir çeyrek kaza
nan bir müvezzi kendisini babti -
yar aayardı. Bunların kendilerini 
bir tetkilat albna alamamaları 
bu teşkilib kendi hesaplarına iı. 
tismar edenlere yol açtı. Bugün. 
kü netice hasıl olarak müvezzi -
ler emeklerinin karfılığını ala -
maz, aldıklarile geçinemez oldu-

de aleyhinedir. Bütün gazeteler 
mütevaıııt!ara üçkuruşa ve hatta 
daha aşağıya verilmektedir. Bu -
na mukabil müvezziler de gazete
leri dört kuruıtan alıp bet kuruta 
satmaktadırlar. Fiyatı be~ kuruş 
olan bir gazetenin üç kuruttan 
satıcılara verilmesi gazete idare -
leri tarafından ihtiyar edilen bir 
fedakarlıktır. 

Memleketimizdeki gazetelerin 
Kazançları gözönüne getirilir ise, 
butada fedillrhk kelimesınin 

yerinde kullanıldığı anlatrlır. 

Eğer 14\Zete idareleri tevziat 
itlerini kendileri, tetkilatlandırır
salar veyahut aatıcıları tetkilitlan 
maya teıvik etseler bugün üç ku
ruıtan verdikleri bir gazeteyi 3)5 
kuruta müvezzilere sattırabilir -

ler. Bu suretle hem gazeteler ve 
hem de müvezziler nefes almış o
lurlar. Size temin ederim ki, bu 
günkü terait dahilinde gazete ya 

yım itlerinin iki tarafa da hayır -
h olmaıına imkin yoktur. Dedim 
ya, huvünkü kazançlarile gazete 
müvezzileri ailelerini değil ken -
dini bile geçindiremiyorlar. 

Halbu ki gazete satıılannın art 
ması her şeyden evvel ve her fey-
den önce onu aatanların müref -
feh birhayata kavuımaıı ile kabil 
olabilir. 

Menfaatlerini ıatıcrların başlı 
batma hareket edememelerinde 
bulan mütevassıtlar ise satıcıların 

kut layemut geçinmelerine kifayet 
edebileceğinden fazla kazanç te-

min edememeleri için her çareye 
bqvururlar bunlann burada izahı 
hem uzun sürer ve hem zülfiyar.ı 
dokunur!,, 

Yayım işlerile alakalı olan -
lar ihtiyar gazetecinin bu sözle -
rinin değerini daha iyi takdir e -
deceklerdıir. 

1 __... .......... -----·=-ıııı 1 , .... u. ar. 

lıin anlatılması güç olan tara · 
fı tudur ki, müvezzilerin bu iti 
yer yer tanzim ederken zaman za· 
man yaptıklan hareketler ıazetf' 
idareleri tarafından nedense li -
,. oldata ehemmiyetle karşdan
madı. 

Halbuki, bu günkü bit mü· 
ftDİ kadar ıazete idarelerinin 

Kurun 
Türkiyenin en ucuz 
ve en çok sahlan 

gazetesidir. 
KURUN'a abone 

olunuz. 

Kırkından Sonra ) 
{ Azanı teneşir paklar( atalar sözü) l) 
(ı Yazan : Sermet Muhtar Alus ) 

Şu 
• 

bizim meslek 
kadar! •• 
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·::::/::;:::·i: mesleği""~~- Divanyolundan E 
- Bırader, JıyorJu, p brzun • vkaf a •• 

meılek kadar nankör bir meılek 
yoktur. çaıqırnn, ~aıqırnn, kim· E§ssevd Hacı Dana Bey kimdir? 
ıed en güler yüz, tatlı söz ifitemez 
ıin! 

Şcıir cevap verdi: 
- Tuhal fey! Ben iıe bunu" 

tam nksiyle kar!ıla!ıyorum. Gön 
dercUğim yazılar, hep tefekkürle! 
iade ediliyor! 

Aslan kimden korkaT? 
Ôğretmen çocuk!ara aslanlar

dcm bahsettikten ıonra: 
- Çocuklar, decli, ıize aslanın 

ne haaar kuvvetli, ne kadar cesa
retli bir hayvan olduğunu anlat 
tım. Şimdi ıiz de bana bu vahfi -
ler kralının korktufru bir hayva · 
nın adını söyliycbi1ir misiniz? 

ÇocuHardan biri elini kaldır -
Jı. Ôğretmen: 

- Söyle, dedi. Çocuk anlath: 

{ 
' 

- Bay öğretmen; bu hayvan Düüüt! ...• 
olıa olıa difi aılandır ! 

Rumi 1314, efrenci 1898 sene - ha fiyal~nlı. Sanki zeybek oynı .. 
Sevginin eserleri si... yacaklarmış gibi, bir ayaklan ~;e-

Genç bir doktorla niıanlana • O zamanki İstanbul halkının riden havaya. kalkık; ağ'ızlarında 
cak olan bir kız doktorun sevgi- ağzile büyiik zelzele olalı tam san teneke boru ... DüUüüt !.. .. 
ıinJen emin olmak için sorla: dört, ermeni patırtıları savulaJı Düüüüt, tramvay Sultannhınet 

_ Ciciden beni ıeviyor mum- üç ve iki, Yunanla Dömeke cengi meydanının önüne gelip durunca, 
nuz? geçeli bir yıl olmuş. ya kadar sürüp gidiyor. 

- Sizi sevmek! Bu da ıöz mü? Mevsim yaz. Aylardan hazi • Aşağıdan yokrı.5 ya!mrı ç kar. 

Yal • • .. ki kal b h ran. O vakıt öğle ile ikindi arası... tramvaylar ötekilerin tnın ul· j: 
nız ıızı gorme e p u ra· Ç k .. ı· k, ... b" h y· ı... d • • 

/ 1 
• L o guneş ı, sıca agır ır ava. ısa vUC~ a ... 

nı geçırıyor~?'~. ne es enm tıRanı Samyeli esmeğe daha haftalar.oldıu Kemikleri .derHer"ndcn f 1 '-ı • 
yor, baıım donuyor, Jamafım, bo- gu"' h ld rtal k k d b · ı · • a e o ı ,.ayır r!lmr yanı- yan ·uı·~ n cyır r emı O',;·z· : · ;ı. 'ftii![nr /tJımyor, nndem balam yor. ~ -s-.; - - ~ h 

G l 
• k ... L :x.: yor. nadan uğraınL~, dilleri dı:'"rı f r-

öz erım aranyor, CU'n,f&' seV5am- n· ı ... d k" 1 1 o 1 k l . . . I .. J 
6

•1• • •• ? ıvan yo unun sagın a ı eve- amL]. n.:ırı ·oşan :ır zır.! ~ !; 
den ıuphe e e ı rr mısımz · tahta d l · "'ll 1 · t d"k'" f l · · k nn, per e enn go ge erme er o uyor; es ennın ıı rr ı:- o 

Sakın hô. baba •• 
Çocuk küçük mcuayı düfiirdü. 

Uıtündeki çay fincanla, tabalt · 
ları kırıldı. Şiıman bir adam olan 
baban bunu görünce yumrafuna 
sıkıp üzerine yürüdü. 

- Seni gidi yumarcak ıeni.' 
Bir yumrukta kalanı kırarım. 

- Sakın, baba; miiacwi ıilılet
te olmadığımız için dükalile olur
mn ! 

Kola1Jı oar 
Buhrandan, buhran sebebiyle 

kali derecede gıda almamaktan 
konuıuyorlardı. 

sığma Siğına, Sultanahmet mey - yalan sur:.ı.tbrmd~n akıyor. !?an 
danma iniyoruz. boğacak gibi kızarmıçkr, ırr.ı r• • 

lstanbulun güya en geniş, en mışlar. Ağızlarında Lüfl. 1 : ·n 
dıüzgün, en temiz caddesi orası. suntur1usu; kırba~a yapç ı 1

: r, 
Divar diplerinde gözleri kapa- veriştir bre veri~tir ... B:çare 1::ı • 

h, dilleri dışarıda soluk soluğa mcrtaylar sopayı y:. -::1cc c-. t \ a 
köpekler. Kazevi eskileri üstünde bir sendcli:or; yıkı 1:-cakla::n l· n
göküsleri sık sık inip kalkan ana- 1ilcrini topluyor, cun havli~ !c i1e
lannm memelerine üşüşmüş kt; • ri doğru saldmym l:!r. 
pek yavruları. Aynca, caddede ~Pn~l çtmgul 

Yaya kaldırımlarının kenarla - kira faytonları, kupıl::n ... trk r 
rmda öbek Öbek süprüntüler: tukur kulnk ·zarlarını c-elen E'IrJk 

Taze soğan sapları, yumurta arabaları ... Çivisiz nalları şık 1 1 da 
kabuklan, çiroz kafaları, bahk yan sürücü atları .. 
kılçıklan dört yerinden aynlmı{ Ucu çh'ili defrncklerJe dürtük
pash gaz tenekeleri; renkleri sa- lene dürtüklene giden, kan ı evan 
rarmış Türkçe, errnenic, rurnca içinde topallıya topallıya s".)ken 

- Sorma azizim; inıan ıöyle gazte parçaları; yamyaş, yağları acem eşekleri... Kiraz mevsimi ve 
bir bakınca buhranın pek de im ·- kabarık, pehlivan yakısı gibi vı - kömür alma vaktı olduğu içjn ko
kana varmıyor. Her gün kemerinı cık vıcık bakkal kağıtları... naklara ve konak :·avrularmn laş 
bir delik dalaa sıkmaya mecbuı Kahvelerin önünce telve artık- lık kömür r,ütüren de' eler ... 
oldun mu ifte o zaman nasıl bır lan, çay posaları, cıgara izmarit - Bu caddede insanlar da. çok. 
buhran ıeçirclif;mizi anlarnn. leri ... Ahçıların eşiğinde yemElk Hepsinin de kafası eğik, beli l ü-

- Onan kolayı var. Sen de be· bulaşıklan, yağlı sular .. ~ Perükar kük; sanki h:.ı.stah::.nedcn çrki uş -
nim gibi lastik kemer kullan. Ken· dükkanlannm kapısında saç, sa - lar veya hrstahane~'e fY

0 

diyor1:-r. 
kal kesikleri, tıraş kırmtıh 5abım Du Ev:·aı:ıı ba!mr s•caf,·m'a, 

diliğinden ııhılacağı için buhra 
• köpükleri... sn-t aıında kara kır-1 1\ er ı.r ... ler, 

Ve bunun üstiinde, etrafında hatta pa'to'~r t.:- ... yc-n crenc~i 'rn nın /arkına varamauın. 

Jspİ1tizme tecrübesinde kara bulat gibi kara ginckler. adamlar ... Cübhlo;·'ni 1 iç'r,' n 
Ortada tramvay yolu... Adım rar.mklu htı·k:- 'arı r"zi1cn softa -

başında, genizleri yakan, üstleri - lar ... Irn~·l;lü H~cı 1 <' 1 ::ı.'ar; rcı -Meıhur bir doktor evinde is
pirtizma tecrübeleri yapılacaktı. 

Davetliler geldikten ıonra, dok -
to-r, ife baılıyacağı nracla yapa · 
cafı ili mi.alirlerine anlattı: 

ne küme küme ~erçeler komın f,~ cuklu I'":~ 1:1er:' :-h:-11 I rrnn1tlrr; 
kılar; dere gibi akmış, birikip göl po!urlu Eo:::ın.!> 1ur; c'~\·.; kılın..'..ın 
olmuş at sidik!eri. harnrn.niyeli ak Ar:.ıp!ar ... 

Kanarya s:.ınsı boyalan atmış. Arifin kıra-ıU·np" ·n ·n l·anır n-
irin rengi almış atlı tr:.ımvayl:.ır, da s:nck tcrs:ıc mu:emma, ~;anp ri 

ıiyle birçok ölüleri davet edece - Beyazrttan yokuş a~ağı inerken bir mukavva; ü ... tünC:e r·: <!h mti • 
ğim. /fepıi birer birer ıizin huzu yağ gibi kayıyorlar; önd<!ki iki rckl•ehi uçmuş, kırı:ıı:; 31 yayıln ış 
runu~clan geçecektir. beygir iskeletini ha altlanna al - bir yazı: Meddahı ~chir ~r'ı:·n·n 

Meraklılardan biri yanındaiı: dılar, ha alacaklar... ilanı ... Kıraathanen:n içi bcı b ,. 

- Dikkat edini~. Şimdi nra . 

arkadCJ§ına )'aVCJ§ça dedi ki: 

- Doktor galiba evvelce t~Ja

vl7e çall§tıfı ha3:alarını da bi:z.e 

göstermek istiyor! 

Tramvay arabacıları, caket Bütün camlan kapalı YC toza bu. 
kartal kanad s1rtta, fes bıyık, du- lanmış. Parmağım uzatıp cama 
dakta sıgara, (işte biz böyle uça- o günkü tarihi yaz, ha:tr.ınrca 
nz da!..) gibi cnkada. dursun, gelip geçerken oku. 

Basamaklarda ki vardacılar da.. 
-
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Yeni Yıla Girerken •• 111 S PO R ·ı 
(Üsl)anı Birincide) 

Mutıterem Başvekil Ismet tnö· 
nü bu yıl ekonomi Ye arttırma haf. 
tasmr açarken söylediği nutuk ilf 
bu ucuzlatma siyasasında de,·an. 
edeceğini, diğer bir takını eşya fi 
yatlarına <la ucuzluğun yavaş ya 
vaş teşmil edileceğini tebşir et -
miı:tir. 

Bütün bu muvaffakiyetierden 
sonra ekonomi kalkınma sahasın
da elde edilmiş olan iyi neticeler 
gözönüne getirilirse hükumetin 
gayı et ve faaliyetini fakdir etme 
mek mümkün değildir. Hakikat 
halde hükumetin beş senelik eko 
nomik planı tatbike başlayalı da -
ha ancak üç yıl olm~cdur. Bununla 
bera her birinci beş yıllık program
dan sonra ikinci bir beş yıllık 
ıu ogram hazırlanmış, bir taraftan 
la hu ikinci programın tatbikine 
nşlanmıştır. Biz İsmet 1nönünün 

lilinden işitiyoruz ki bu iki pla -
nın bugüne kadar tatbikinden el 
de edilmiş olan muvaffakiyetli se
mereler hiikfımeti üçüncü bir plan 
yapmağa teş,;k edecek mahiyet
tedir. 

Milli Müdalaa: 

Hükumet ekonomi ve finans 
sahasında ıslahatına devam eder
ken milli müdafaa ihtiyaçlarımızı 
da. bir gün ihmal etmemektedir. 
Geçen j,l içinde hava müdafaası 
na ait teşebbüslere bir kat daha 
ehemmiyet verilmi~ir. En az bir 
mikyas olarak havalarımız beş 

yüz tayyare ile müdafaa edile -
cektir. Nitekim daha son haftalar 
içinde Kamutaydadan geçen bir 
kanun ile hüktlmete yinııi bir mil
·on r ~ salahi 
~Ma ıiştir. 

Doğu Afrikasında cereyan e 
\~n muharebeler bu bakmıqan bil
in milletler için ibret alınacak 

>'r hüd!,edir. Çünkü bu muharebe 
}(lr aıtık göstermiştir ki yalnız 

111 lutlar değil, hütün memleket 
ha p sahasıdır. Artık ordunun ile
risi ile gerisi arasında harp ve a 
te; tehlikesi itibaı·ile hiç bir fark 

hatta başka yabancı dillere mal! u " p • il t 
edilmiş bulunan bir çok kelimele· ı J 'r 
rin aslında öz türkçe köklerden\ . 
geldiğini göstermiştir. Bu tarzı tah ilk m8Çl bugün 
lil yalnız türkçemizin tetkikini ko-

laylaştırmakla da kalmıyacaktır. Pera ile yapıyor 
Başka dillerin nasıl bir tek kay -
naktan geldiğini göstermesi hi -
barile arsıulusal bir ilim hadi~esi 
teşkil etmektedir. 

Yeni hatlarunu ve 

İki gündür ıehrimizde bulunan 
Macariıtan profesyonel ıampiyo 
nu Uypqt ilk maçını bugün Tak
ıim ıtadında Beyoiluıpor (Pera) 
takımiyle yapacaktır. Macar takı· 

bayındırlık ifleri: mında merkezi Avrupanın en ta -

Cumuriyet idaresinin esaslı um- nınmıt futbolcuları vardır. Bu iti
delerindcn biri memlekette ya - barla ıpor meraklılan tanınmıt 

bancı ellere verilmiş olan zararlı futbolcuları ıörecekler, kapıların
imtiyazlara nihayet vermektir. Bu da Macarlann oyun tarzlannı göı
suretle geçen yıl içinde İstanbul terecek en kuvvetli modellerden 
telefon şirketi ile beraber lstan - birini bulacaklardır. 
bul nhtnn şirketi hükO.metce satın Pera takımının Macarlar karıı-
alınmıştır. Her iki müessese d~ sında alacaiı neticenin bir galibi 
milli idareye intikal etmiştir. Bir yet olması tabii beklenemez. Bu -
taraftan da yine yabancı ellerde nunla beraber Peranın a!.•.caiı ne· 
olan Aydın demiryolu satın alın- tice önümüzdeki Galatasaray 
mıştrr. Şark demiryollannm Tür- maçları için bir fikir vermek nok
kiyedeki şebekesinin milli idare- tasından büyük bir merak uyan· 
ye intikal etmesi için de her türlü dırmaktadır. 
hazırlıklar yaprlmış, bu işin ik · Macarlar Cumartesi günü Ga
maline pek az bir zaman kalmış- lata.sarayla, Pazar günü de kuv· 
tır. vetli bir ihtimale ıöre Pera - Ga-

Doğrudan ooğruya hükumetçe lata.saray muhtelitiyle karıılaıa • 
tatbik edilmekte olan demiryolu caklardır. 
inşaat programına gelince, bunun .-.---.-.--_--,,.----
da en küçük bir aksaklığa mey - 1k1 lngıhz hukumet adamı 
dan verilmeksizin üzerinde gidil- vaziyeti konuıtular 
mektedir. Bunun içindir ki geçen Lonclra 31 (A.A.) - Sir Eric 
ikinciteşrin içinde bir taraftan Ir- Drummond beynelmilel vaziy~t 
mak-Filyos hattr, öbür taraftan hakkında Van Sittart ile yapmıt 
Fevzipaşa-Diyarbekir hattı işle - oldutu bir ıiriltmede beynelmilel 
meğe açılmıştır. Taziyet ile Romada hüküm ıür • 

Türkiyenin harici ayaeti: melde olan •ihniyet hakkında ko-

Türkiyenin harici siyaseti iki nUflDUf lardır. 
kelime ile hülasa olunabilir: Dost Lindbe-rp 
luk ye sulh. (Lozan) muahe\le~i... LiYerpul, 31 y 
nin imzasmdanberi geçenther yıl Lindberg, karı ve küçiı\ otlu 111 
bu sivasanm ''eni veni zaferleri- birlikte ~raya ıelmittir. Buradan 
ni ka;·detmiştir. B~ cümleden ola meÇhul bir iıtik~ete hareket e • 
raK geçen ~,l içinde Rusya ile a- .decektir. 
ramİzda mevcut dostluk muahe - ------------
desi on yıl için uzatılmıştır. Tür-j 
kiye Cıahi dahil olduğu halde Bal
kan devletleri arasında akdedil -1 

1 

miş olan (Balkan antantı) arsm ı' 

Bugün saat 
14 de 

ı kalınanu~iır. 
lusal bir sulh elemanı haline gel
miştir. Nasıl ki bu devletler en soı' 
defa olarak Habeş meselesi doln 1 

yısiyle Cenene muhitinde bir t('l, 
memleket gibi hareket etmişler -
dir. 

..:ocuk tiyatroıu 
;ülmeyen Çocuk 
Akşam saat 

20 de 
HOLLECI 

ı Yeni inkılap hamleleri: 

Türkiye Cumuriyeti bir inkrlap 
rcjiı 1idir. Onun için geçen yıl i 
cinde de Atatürk inkılabının 
ha~·n lt hamleleri devam etmiştir. 
Beylik, paşalık ilga edilmiş, d:ıha 
eV\·el idare ve belediye meclisle -
rine aza olan Türk kadını niha -
yet Kamutay içinde kendine layık 
rncvkiini almıştır. Sonra sokak · 
larda ruhani elbise ile gezmek bir 
kanun ile yasak edilmiştir. Hiç bir 
kimsenin burnu kanamaksızın, hiç 
bir ferdin rahatı bozulmaksızın 

k:llnmun hükmii yerine getirilmiş 
tir. Daha sonra soyadı kanunu ile 
ictimai 5:ahada!d bir eksiklik ta · 
mambmnı~tır. 

Türk Dili arcqtırmaları: 

Biivük ~efimiz Atatürk'ün bac:. 
~ . . 

ka ,,wr altnda kuruhnus olan Türk 
Dili Aı a~tırma Cemiyetinin me · 
sa· i geçen yıl i~inde güzel mey 
valaıını vermeğc başlamıştır. lp -
tida bir cep kılavuzu ~·apılnuş. ga
~et ucuz bir fiyat ile bütün mcm 
tek )te yayılmıştır. Bu kıhwuz için 
de c;ok değerli dil bulu~ları var ki 
dilimizi ve edebiyatmuzı zengin· 
ı~.tirecektir. 

Fakat bundan daha milhiın o
lan bir netice (Güneş - Dil) teorisi 
namile dilimize mahsus bir tahlil 
sisteminin knntlmuş olmasıdır. 
(Güneş - Dil) teorisi ~imdiye ka 
aar arapça, farsça zannedilen, 

Yazan: 
Rept Nuri 

1 lldnd klaundan itibann leylt ta -
Ar•ııılu•al vaziyet: leMler Bojaziçf, Adalar halkı için 

par.ar sabahlan saat 11 de talebe fi · 
Geçen yıl başladığı sırada Ha- yatlle dram matinesi Terflecektfr. 

beş meselesinin ilk alametleri u - ------------
fukta henüz görünmeğe başlamış 
tı. İptida ttalyan Başvekili Mus -
solininin ~iddetli nutuklanndan 
hu memleketin arsıulusal sahada 

hir takım büyUk teşebbüslere l!İr
meğe hazırlandığı hissolunuyor -
du. Ondan sonra İtalya kralının 

Doğu Afrikasına tantanalı bir ~e
kilde seyyahati görii!dü. Bundan 
sonra İtalyan Soma11si ile Habe . 
şistan hudutlarında çarpışma hfi
diseleri meydana çıktı ve ltalyan-
Habeş ihtilafı bütün şiddeti ile 
nlevlendi. Nihayet mesele bir ta
raftan l\Iilletler Cemiyetini meş -
gul ederken öbür taraftan İtalya 
Doğu A frikasqm gönderdiği ordu 
laııım t:ıaı'l'uz emrini ,·erdi. 

Bugün Avmpanm bütün mese
leleri Doğu A frikası harbinin et
rafında toplanmıştır. Her milletin ı 
kendi siyasetine bu h~disenin in -
ldşaf!arına göre bir istikamet ,·er 
meğc başlamıştır. O kaclar ki Ja
pony:mm Çinde aldığı nıziyet hi
le bu hadise ile ~ıkı surette bağlı 
lmlunnıaktadır. Onun irin ftalva . . 
yr Doğu Afrikasınc!a Habeşistan 
ile, Cenevrede dli iki devlet ile 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERE1'1 

Bugün matine 16 d: 
Bu akp.m 20,30 dr. 
TELLi TURNA 

Büyük operet 
Yazan: Malunul 
Y ~•ari. Müzik : 

Sezal ve Sadettin 
Aaal 

Bu. akpm zabitan • .: caıece.) e teı:zı

Jath. Dugiln matinede talebeye tfnıi-
1ath. 

--------~----------------
Naşit - Ertuğrızl Sadi 

HA/,,101'; 

Şeh:adebafı TURAN Tlllflfroaunda 
Bu gece saat 20,=to d:t 

..tTI ALAN 
OSKVDARI GE('1'ı 

VodTil 3 perde 

Her tarafa tram,·ay 
Telef on: 22127 

karşılaştıran bu hadise varacağı 
neticeye kadar daima arsıulusal 
siyasetin mihveri olmakta devam 
edecektir. 

ASIM US 

Dil blinçosu 
Türk diliyle ufraıanlar için aiineti Yermiftir. Artık Tlrk dll • 

1935 yılı bili.nçoıu çok zengin bir ciıi için etimoloji llalGJd.-inie 
hesapla kapaıınuf, 1936 yılına çıldırtıcı aayıld•malan içincle bu
ıonıuz kazançlar bırakmııtır. Bir nalmak korkusu blmemlfbr. E • 
yandan Türk dilinin enginliği linde en aailam, en ıenit 'Ye en 
içinde çırpınan, bir yandan ya- kolay bir ölçü Y&rdır. 
hancı dillerle ilgisi olan bir dil Türk dehumm, Türk dllıiıi • 
amatörü her adımda bir, öyle ıa- . nin bir görütle karanlıklardan ÇI• 

ıılacak, öyle çıldırtacak teYler gö- kardıiı bu ölçü, bir iki Jmralm içi
rüyor ki bunla1'ı bağlıyacak ıağ - ne ııjdmlmıı olan Günet - Dil 
lam bir kaynak bulamıyor. Bula- teoriıidir ki, bütün dillerin ana 
mıyor değil, bulduğu gerçek ıtıiın kaynajmı aünet sibi aydmlat -
önünde ta9kınlıktan ne yapacağı- makta, bu laıtlu kaynatın yerint 
nı ıatırıyor. ekıizsiz bir bulutla Orta Aıy&da 

Türk dilcilerinin bu gerçek ıtık göatermektedir. 
karıııında ıaıkınlık duymaları 1936 yılına bırakılan lcaanç
bir ıuç deiildir. Onlar her ıeyden lar bu teorinin dünya bilaenlerin
önce dillerjn bölümünü yapan ce alacalı önemdir. En elik kafalı. 
eıki teorilerin yıpratıcı baskııı al- en Türk düpnanı olanların irile 
tında bulunuyorlardı. Kulakların- gözlerini kamqtıracak olan ha t. 
da ıeveze bir ıes, Turanlı, Samlı, ori pek yakmda, Türkün medni· 
Hint - Avrupalı diye çınlayıp yeti sibi, bütün dünya üzerincle 
duruyordu. parlıyacaktır. Binlerce yıldanberi 

Pek güzel, eğer diller böyle Türkün olan en büyük udmlar Iİ
ayrıhyorıa, bunların araıında Çın bi, bu utku da Türkün laakladır. 
duvarı gibi genit ve uzun bir çıt, Yer yüzüne medeniyet kültüriinl 
sınırı belirtiliyorıa. aradaki kuvvet- vermiı olanlar, ister iıtemez clil 
li benzerlikler, daha artığı birlik- de vermitlerdir. Bunun bqb tür. 
ler ~ereden geliyor? Bunu ancak lüsü olamaz. Ya toprak albndaa 
bir 1'ürk dilciıinin gözü görebilir. çıkan tanıklar, yahut bize inannn• 
Şöyle ki: Varan ıözü kartııında yanlar yalancıdır. 
Araban varid ıözü ne oluyor? iki- A. lmaeı Ulalıat 
sinin de "var" kökleri, bir, anlam· ~ .... ] 
ları bir değil mi? Yakut Türkleri- I Kısa Hallerle~ 
nin "ındırıı" ile Arapların "indi-
ras", bizim "indirit" mizde hiçbir • Samsunda loya fasulyesinin 

k Ç cı k" yetişmekte olduğu görülerek zemi 
ayırdım yo tur. uvaıça ye 
ıözü, Tatarlarda "eyek", Altay yatın arttınlması yolunda tedhir 

Türklerinde "cek" iken Araplar - lcr alınmıştır. 
da neye "fek • çene" oluyor? Ya- • İkinci beş senelik planın ha • 
l<Utların "talan" ı ile Arapların zırlannıasma başlanmak üzeredir 
"tali" i bir değil mi? Yüzlercesini Elli kişilik bir mütehassıs koınis • 
aayabileceiim bu sözleri sözü _ yon heyeti vaziyeti tesbit ede -

cektir. 
müzle gördükten sonra Samlı dit 

• Yeni vakıflar kanununun ıs~ 
ile Türk dilleri arasında belli bir 

bikatmdan olmak üzere evkal ..,. 11nır o?Cluğuna inanabilir miyiz? 
bipleri direktörlüğüne beyanname 

Bunu geçelim. Çuv•ı Türkleri- Ieri göndermektedirler. Mühlet üç 
nin "arba'', Tatarların "erbe'' de- aydir. 

dikleri ıeye Fransızlar "herbe" • Ekonomi Bakanlığı Akaydaki 
diyorlar. Bizim "Kangıan'', Ta · 400 kadar parasız pasoyu lağvet· 
tarların "kayan" ıözü Fransızlar- miştir. Paso yalnız kaymakam, de· 
da "quand" dır. Götürmek anla niz ticareti ve polis müdürlükleri
mında olan ''iletmek" ıözümü~ü le gazetecilere verilecektir. 
müteaddi olmakte.n kurtarmak ı - • Vapurculuk şirketine ait ,·a
çin "t" sini atınca gitmek anla· purlann satın alınması isi etrafm
mında olan "ilemek" kalır. Öyle da bazı tef eni.iat' tcsbit etmel: Ü· 
iıe kök olan ''ile" sözünün Fran- zere deniz yolları direktörü ile 
ıızça "aller" sözünden bir ayırdımı şirket reisi Fehmi yann Ankanya 

' T " ·1 '' Y kut mı var· atarca 11 ~gey ' a "'ideceklerdir. 
ça "ıilehay" bizde ''ıalyr' ıözü :-:. • Türk hava kwıımu yıllık ba -
Fransızların "ıalive" i ile bir de- losunu sekiz şubat cumartesi günü 
iil mi? Yakutların "kelin" sözü Pera Palas salonlannda ,·erıncyi 
Fran~ızların ."~u;l" .•özü:den bat kararlaştırmıştır. 
ka bır ıey mıdır· Bızde yardım • Ayasofya müzesinin deniz ta· 
sözünün dojnııu "ayardım,, ya - rafındaki minaresinin külah kıs • 

ı hut "ayadı" dır. G~?e bu a~l~- mı yakında tamir edilecektir. 
da olan lıpanyolca ayouda ıo • • Tekaüde sevkedilen AJMrika 
zünde ne ayrılık vardır? Bizim sefiri Skinner ayın on beflnde A
''aı", Yakutların ''aı" dedikleri merikaya harekete hazırlanmakta 
•'yemek" ıözü Almanların ''eıaen" dır. 

söziyle birleımiyor mu? • Deniz yollan idaresi Bandır 
Sayıf alar dolduracak kadar ına, Bursa ve lzmir seferlerini yap 

çok olan bu sözler, Hint - Avru- mak üzere üç vapur kiralamıştn. 
pa dilleriyle Türk dilleri arasın- • Şehrimiz ticaret odası ydl~ 
da bir sınır olduğunu bize yuttu • şı münasebetile yann bir toplan • 
rabilir mi? tı yapacak ve yenilenmesi lazım 

Sınır yoksa bunlar nereye bağ- gelen işleri konuşacaktır. 
lanacak? Evet, en önemli it bu. • Tramvay şirketi umumi he • 
Diyeceğiz ki, bütün diller bir kök- yeti bir toplant~ yapmış ve Şirket 
ten çıkmıttır. Fakat o kök nere - sennayesinin Türk parasına çcv • 
de? Tarih bize bunu parmaklariy- rilmesi ve lüzumunda arttınlması 
le gösteriyorsa d:ı, gene dilciler işlerini konuşmuŞtur. 
en keıin bir belge arıyorlar. Eli -
mizde öyle bir ııık olmalı ki en kı
ıa sijrenlerin l>ile gözlerini aydm
latsm. Hele gördükleri dojnıyu, 
doğrunun ti kendiıini batkaları -
na da ıöstermel< için çırpınan 
Türk dilcilerinin ~linde ıonıuz 
hir kuvvet olıun. 

lıte 1935 yılı tarihin koynunda 

Yurttaı, 

Türk 9ekerleriyle yapılDHf olan .. 
kcrleri, tekerlemeleri, tathlan, pntaı. 
n bol, bol, seve seve ve sevine sevme 
ye ve yedir ve misafirlerine ikram et. 
Dün yabancı tekerlerle yapaJaıı baaJar 
bugün yurdmnm fOkerleriyle ,apabJ.or. 

Ulaul Elmeıımi w 
Arttırma K.,_ 

uyumaya giderken bize, bu mutlu _ .... __________ _ 



~ i - KURUN l il. KANUN 1936 

ltalyada dahili 
cephe teşkilatı 

Habeş ısef eri., balya iÇnde del nur • .Kaırus~ reisi, konuşufacak 
derin d~klik[er vücude getir - bir ı:ıese1ede ihtisası olan berbn .. 
lniştir. liu.ssolini, memleketin iktı- gi blrini davet ve liyakat ;v.e ma -
•adi ie nıali kuvvet kabilWetiu . mm.atından istifade edebilir, 
derıi sefer için, en ç()k fayda te Harp Sanayii. U....t 
ll"f'ni ınaksadile bazı ıeşkilit yaptı.. Komianıii 
,lan incelemek ·e ıtıı1:~ harP 1985 yBZında, iktısadi Sanbi 
hainde, deriet hay.aunm ruısı.1 rtan- y,o-n!arı ııhfünali karşısında, h3ııp 
ıim. olund1*Unu ve bilhassa de\•le- sana!'Ü içün llizım gelen iptidai 
te ait olan ve olmı}'Jlll unsurlarm maddeleri tte.darik ve bütün lhnıp 
arızasrz çabşabilınesi içi.n neler :samı.yilıü en ~i bir şekilde kulfan 
Yapıldrğmı gözden geçi11nek fay mak için sanayi bir umvmi 
da&ıi olmasa gerektir. komiserliğin nezaretine konulmu~ 

Yükse" Müdafaa Şurası tur. 1talyanm, sanayi için mnbta~ 
,,.ı Memleket 111iidafaasma ait iş- olduğu iptidai maddeleri hari\ten 
lerde, muhtelif nezaretlerin çnhş- tedarike mecbur olduğu dü1'Ünü -
rnaJarı arasmda ahenk temini için lürse bu komise.rliğin ne kadar 
''Yüksek müdtıfaa şürası,. kurul güç bir ii -yüklendiği anla.~ılır. 
mu~tur. Bu teşekktilün ,·3zifesi, 23 eylUl 1935 tarihli emima -

9unlarr incelemek ve ltal . .Ya.-ıa,h:ırp ıne ile bu komiserliğin vazifesi 
me.n_ıleketin mildafansı m:ı.ksarlilc, ~öylece t.eı:.h.it olunmuştur: Bütün 
bütün milli kuvvetlerin kullanıl · hususi sanayiin, hazırlanması. i · 
ıııası JÇm icap eden di - daresi ve seferber haline konması, 
l'ektifleri vermektir. Bir ic- bu sanayie verilecek işlerin sıraya 
nı komitesile i;;tişare heyet - konmast, h:ıdçteıı iptidai madde
lerinden te~ıekküJ eder. İcra komi- ler tedariki, resmi ve hususi Bana
tesi, Mussolininin rcjsliği altında yiin nezaret ve kontrol altında tu
drr, hariciye, dahiliye, maliye, lundurulmasr. 
harbiye, bahriye, hnva ;1nüstmnle Sanayi Kontrol MemvrJarJ 
keler, mıwusala, ziraat ve korpo - Memleket sanayiinin tecrübe-
rasiyon naznıları komitenin asli a· lerinden, askerlik sahasında 1sti -
zasrd1rlar. Toplantılara, liizmnu · fa de için bir :Sanayi kontrol heye 
na göre, ordu, donanma1 hava ti vardır. Bu heyete, 55 zahit da -
kuvvetleri erkanı harbiye reisle - hildir, bttnla.rm 40 ı ordudan, 12 
d, fa~t fn-kasr katibi ve sivi1 se si donanmadan ve 3 ü hava ordu
fcrberlik komisyonu reisi çağırt - sundan -almınl§trr. Bu heyet, bü · 
Uırlar, bunlnrm rey vermek h2k - tün memleket sanayiini ve i~~t~n -
farı yo1ctur, yalmz fikirleri soru - di faaliyetini, sırf askeri bakım -
lur. lcra kmnitosinin kararlan, şü- dan kontrola memurdur. 
r~ k!ltipliği tarafmdan ilgili olan Dahili cephe teşkilatını tam:ım 

$l"'Wlrilir. Jamak için Aı'keri Şurayı '<la zik · 
Sivil Seferberlik retmek iktiza eder. Bu şUramn va-

Komisyonu zifesi de, memleket müdafaasına 
Bu te~ekkülün, yüksek miida - ait bütün meselelerde, bilha~a 

faa şitrasmm istiı;ari bir uzvu ola- teşkilat, seferberlik ve ordunun 
r.ak vazifesi pek ılıü}'iiktür .. BiitÜ!l · tihdamı ıgibi işlerde har.bi,.lle ıaa
~illi etler.in !fa~dalı bir şek . :zırrna yaııdun etmektir. mm er 
le lronuhnu:sı lçjn --Erm ge'le.n tek- !kim tha.ııbipe ~eisi ile, aran b -
lli'&e:ri lıazırlamak gabi ,füksek bir mandnnlarıından ve her sene stra 

vuife. kendisine bırakılmış~. ile tayin 002.n üç kolordu ve lfur.ka 
Harp iç.in llhrm olan ~ükftmet~ ~- lkımıanclarila.rmdan tereik1,~ <e • 
it ıokıln olmasın büttin yardnu.cı den ı;tıriınm ıreisi harbiye aanrn 
~ ite.~wma,, lktiilaml • dır. 
masrıı& v.e tıaıtrılanan mukteii 1t.ed Pelt :sathi bu tetkikten mılap
~,U9'!· hazar .zama.nmda es1fil v.e ia:n şudur· lMussolini, birıQ.cik ıma -
y.ü'.be.k $llr.8.nuı ~ anreder. ~'lanın ·.daırıe mcs'uliye'tiıti km! -
Hatıbiye,, balıri.r-e wcı v,a ıne.z:a.r.et «il~ tiize.rjne lmakla beraber mi.i -
lmırln irer m~i ile memlekette- .ebm:smlıırıtn ffüir1erine iie ebfıım-
'ki 1ktısadi grupların murahhasl:ı - mi~·et vennekte ve bunhnn lı;ld 
rmdan teşekkül ederi hu koınis - lerinden memleket müdafaası iç!n 
yonun rei8i, hükfınıetin teklifi ü - de azami derecede istifade et -
zerin~ kral tarnfmdnn tn;•in olu - mek ç~rclerini aramaktadır. .. 

Petrol Sakslyona 
F~ ~sız...tngiliz sulh Projesi a

kim kaltlrktan sonra C.·ipıorrıatik 
Yaziyet 0Id!1kça karışık ve bula -
:ruk bir şekle girmiştir. Milletler 
Cemiyeti., petrolü de, zecri tedbir .. 
ler arasına almak için henüz bir 
karar vermiş değildir. Fakat, bun 
dan vaz geçmiş de değildir. 

!ngilterenin, Akdeniz devletle
ıinc başvurarak, İtalyanların İn
giliz donanmasına taarruzları ha-
1inde yardrm edip etmiyecekieri -
ni sunnasr petrol sanksiyonu fik · 
rinin liiç bir vakıt bırakılmadıığ~ -
nı göstermektedir. 

Diğer cihetten, petrolla zecri 
tedbir -olarak düşünülen tesiri ya
pabilmesi için petrolcü devletle -
rin baş1ıcalarından biri olan A -
tnerikanm da huna iştirak etme -
~i lazım dIJ' 

Eğer Amerika, petrol şir -
k.etlerine, muhariplere petrol ve -

sa Milletler Cemiyetinin d.e pet -
roı ambargosunu düşünmesi mfun 
kün lur. Böyle bir kararın ne ka
dar ağır ve mühim olacağını La -
vaı açıkca anlatıyor. Fransız Baş 
vekili, iFra.nsanın, petrol s.miksi -
yonunda İngiltereyi tereddüt et -
meden takip edeceğini temin et -
tikten sonra şunları ilave etmiş -
tir: 

"Bu takdirde, umumi ıreya.hut 
kısıni seferbe11liğe karar ~rmelı:: 
için parleınentonun bir kararına 
lüzum vardır. Bunun için tekrar 
huzurunuza geleceğim.,, 

Bay La.valin, ayni nutukta, 
Fransız-Sovyet karşılıklı yardmı 
paktından bahsetmesi ve bu paR -
tın hu günlerde tasdik olunması 
dikkate değer vakalar olunduğu. 
nu kayit ve bunların gelişi güzel 
tesadifler olmadığını söylemek -
le iktifa edeceiiz. 

Yılbaşı hediyelerimiz ! 

Tür'kçemizde iki ala sözü Var'· 

dır, biri: (Az venn candan, çok 
veren maidan). Biri de: (Çoban 
armağanı, ~am sakızı) eler. Onun· 
için yılbaşı armağanı ola.ralı ver
cl iğimiz fU hedi)'elerin bu iki sa
mimi ata sÖ•Üne göre hO§ görül
mesini diler 'fJe gelecelr. yılba§ı he 
Jiy'lluimizi daha S4j.al.Up .J.alıa 
J eğm endi receğimizi uaaded eriz! 

HEDiYELERiMiZiN 
LiSTESi 

Rasathaneci Bay Fııtine - Bir 
çur}lil l'o)'razla f>e§ mefre Lodos I 

Tohumcu Necip Faz.ıla - Şap
lıasuıın tepe.ine asılm~ üz.ere kü
,ülı !>er çıkın içinde biMı ~irat• 
ile üu.rlik!. 

Şe;_hir Tiy"tro.unJan Vaıliye -
Bir vcüniif "Rırna! 

ŞelKr Ti)'(lfre•nl.,. llaı

mıı -Meddah Sünmnil'I yazma 
mendili! , 

Komik Na,ide - ıYeni sahne 

Ra1ımiye -1 Daha pek çok uzun 
ömür! 

Çoban Mehmede - Bir lok
mada yutmamak ıa'14tiyle ür; ay1ık 
lnr kuzu! 

Cim Lonclosa - Bol salçalı ıir, 
su ayğırı tavası.! 

'ı/'apa Eftime - Sini"'iz lar.a 
ltnl an bir kilo ptUtırma ! 

Şehir Tiyafr.ocanclan Baf,a SDl
fflfe - Bir on bimlı cigMa! 

Faruk Nalıize - Ham Ç11ban~ 
_geımesinclen Lir hrdalr su! 

Şair Salih Ze1l1ye - 'K.luik t.ir 
M ar&ovan e§"'it 

Abidin Daıu•e- 8i1 tabtiık~e 
niz kadayıfı cölğeıH 

Peyami Sa.laya - Kari Mark· 
-. sabun boya$l ile yqılmq •ir 
.porf. r eıi"! 

fsmaü Ha•ibe - T.una.dcut IJa-
41~ ve batıdan yatıyazidip ,elıne 
Jıir bilet! 

Burhan Omrde - Ka11mno 
re?P boyuna Yumn ıEmreyi tlii. -
ıünmek için 6ir ~ Jolalıtı ! 

iki se~iz, bir on on dokuz, ü.ç yif'" 

mi, bir otuzluk notcuı (Sulu ola • 
rak yazılmtş olan bu notanın Cc • 
mal Reşit, isterae or'keıtra:ii:yonu
n yapabilir.) 

Çallı lbrahime ~Bir tıu iizüm
lii anaıon çorbcuı ! 

Ertuğrul Muhsine -lllecidi • 
yelW.)'ünd e koruculuk! 

Nizaımettin Nazi.le - Y.ü:ı for
rAlllı'k, f1ortcifi1 'bir 'ftlJ1a mıdılaza

st ile pirinç "r:l.num:lt:rn -bir ttkıa • 
/on! 

Sual Derviıe - 'Bir aıabiJ1e ıJe 
aliliye c1ipfomaaı1 

Serntet Muhtara - .ı.,. ,l'eldir
me, lbcq örtüşü, bir de aıri tandır! 

A.nkarailaki Celal Davere -
!Siitbeyu bir ıftlin4iT 1tqi/t11 lile ka
nctrya ıarııı bir esmakin! (lıendi
ıei 4slerM banların altına ..kırmızı 

~ik ptİb~lar Ja ~r'!) 
~,.Ji,,•• - Y~ ,H~ngo .. 

mndan (lOOO) 'liracık! (fazla is ~ 
temem, çünkü fazlası korkarım, 
~nıanı tcnseUİığt! alqtırır!) 

"it.O, f'..l Alilin Daver Çal•: .... ., •-..ı Y. mr.i 

..r.ıı iı+lkf Mahmut Ycwqe - -...J Ciridilfilrlli)'e-..,_.k bir 
lir 1ıa,.nana! w-1 tAJ-Tll• ~· .. )ipin) 

De~iz Ticanif,,,.. f 'iıni fliiHl a..,.q. ı..aM ı ka - '"Har 
'lfdete - Bil .tei llirelı1 ~ ._,. Jlwrw.,. ~.,, Lofıasr. 

u.-ı ••• 1 6ıir ~f t J eğil M lıir llılı1 •• ı ,;, K•ı • •s•,,.,.ı.n. - G.lecelz 
A,,,-,.;il llJe ,Unlw ........ .. .ra ıgece!eri &CU4J ~ ~ alt •• ..... ltalw-'-1 
...... w.sl ... ..... ~~) ' $11...ı..-O.Lqc6ira· 
...... ,. l•.lam.ıiAi.e lmiı-7- Fütürist lftıl,.,. ,.:ı.wwt lr4ri ""-1 
eltilınelt üacı·e mr;ıh!elil tatlı m ba- ne '(ye - Bol garnitürlü bir tahh Karanlık •okakta oturanla • 
ltfı tohumları! ke~ime sala~a:n! ra - Fotılorfa •at. 

Venizelosa - l,i bog bir JW- ltaly~n tiyatro rnüetli'li ,.rc:m Galatmıırrıylılrmı - &it adet 
murl« IWletJi! J.ef.ioya - lbt1i ~iJU. lkav~a1 firinlik muıkCMıL 

Klaman '!l/...,tele - Babıali caıf- lstanbul tramvay ıosyetai ili Güneşlilere - Dünya şanıpi .. 
ılesinıll?n bol bol selam! ' rektörüne - (Do/:.ı)!a koydum al.- yonlağu. 

Ha1ıaml:Hqıya - (lıral haram- tardı, boşa koyl.,,. 801.madıı lj yo- Diin gece evlerine ıg~ lalan .. 
dır) yazılı bir teneke madalya! zılı f>ir levltal lara - Birer kutu merhem. 

Loitl C orca - Sırmalı bir te- '/;enç üle111ad..n tcri/rçi Niyazi Seyyaha - Kiıc;,p!aruıı ~rmcr 
Jıaüt cüzdanı! AJ.mede - Mitkrimirt Hal*kn • için top top muşamba. 

AINı GünJüzıe - Can )'Oiclttft J-ettt.ur! Y.enice if;enlcre - Birer f&pan· 
dacak 6ir çapkın kız! Va - Nu'ya - Kaınnııca 1Mınr1il rol ~atoı&u. 

Sadri Erteme - Canı sıkıldık- kenline her telden IY~::an otoma Ercii.ment Ekrem ağaf;e_y:mi • 
ça inlirip kaldırmak üzere Haliç tik oir kalem! l ze - F.-11.dan h~ebiyle vcr:lecc.;h 
oapurftırından birinin 6acası! Viyolonıelci Muliftin S.J.& i ıeı halmadığı:ıdan a:twrt1'11 f,af:ıl

Şolör Cfoan Aliye - Bir man- .ia - Çok eslü .Ok E•kim& r.onuı- ma~ı rica "Olnntn· ! 
.La. arallaSt! sımn vaktiyle Itri Efenrli taralm- ()snnın ~aı•J ffa}'tttı2 

Alllülhillt HaMitle Hüseyin l tltm 4eve derisi iize11inıe yanlı.~ · 

ye 

u: 

e 
er 

rilmemesini tavsiye edecek olur=-·_:_ _________ _::B:_:.O~. ~..!.._ ___ v_aI_a_N_u_re_ ttin_· -~--N_i--J:.am_e_ı_ıi_n_N_cı_.sı_·ı ____ o_ am_ an_ C_ema __ l _____ P_e_y_am_ i _S_aı_a _ ___ _ 



u u 

ikinc• Kanun 1936 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 1 
Perşembe 2 
Cuma 3 
Cumartesi 4 
Pazar s 

f T{Jl•' JN c A ZETESl 

fs tanbuJun CD UCUZ 

ve en çok okunan 
ıazetesidir 

6 13 20 27 

7 14 21 28 
8 15 22129 

9 16 23 130 

10 17 24 31 

11 18 25 

12 19 26 . 

'VAKiT MATBAASI 

Dofnıhıiu, 11cuz, temiz 
it yapıcıbiı ile 
tanmmıtbr. 

--~_,._.~-1~~~~ 
Sizin gazeteniz.diı;; oku-

1

: 1stvıbul - Ankara 
yUD\lz, okutu~ Caddesi 

Nisan 1936 
-

Pazartesi 6 13 ·20 27 
Sah 7 14 21 28 
Çarşamba

1 

1 8 15 22 29 
Perşembe 2 9 16 23 30~ 

. 

Cuma 3 10 17 24 
' 

Cumartesi 4 .11 18 25 
Pazar 5 12 19 26 

·-

KURUN GAZETESt VAKiT MATBAASI 

1 Yılbk abone 750 kurut 
6 Aylık ,, 420 ., 
3 Aybk ,, 236 ., 
1 Aylık ,, 110 .. 

Baıtıldanndan i t te bir. 
kütüphane: DON ve Ya

RIN kü";yall 
abone olunuz 1 

Gazetesinin Karileri ne Hediyesi 

Şubat 1936 
-

Pazartesi . 3 10 17 24 

Sah 4 11 18 25 
Çarşamba 5 12 19 26 
Perşembe 6 13 20 27 
Cuma 7 14 21 28 
Cumartesi 1 8 ıs 22 29 

Pazar 2 9 16' 23 
KURUN GAZETESi 1 v AKIT EVi 

-
Yurt içinde · nahiye mer- ! Banka itleri: 
kezlerine kadar; dıprrda 1 Baıbca iki büyük 11lusal 
belli batlı hükiimet mer- kurumladır: l ı Bankası, 

kezlerinde öz muhabirler. Ziraat. bankası 

1 
Her it bölUmüode buluu- Kendlai de banka gibİ-
mmza en yararlı duyumlar. işliycn bir varlık 1 '~~ 

İVlayis 1936 
. 

Pazartesi 4 11 18 25 
• 

Sah 5 112 19 26 
1 

Çarşamba ' l 6 113 20 27 
-

Perşembe 7 14 21 28 

Cuma 1 8 ıs 22 29 

Cumartesi 2 9 16 23 30 
1 ' 

Pazar 3 10 17 24 31 
YAKI T EVl 

Dütündülderinizi söyle- Y almz basma tetkilab 
mek için açıktır; her sor- eleği), ıenit bir DACIT • 
duiunuza kartıbk verir. MA teşkilatı ... 

Vi • 

... 

Mart 1936 
Pa. er. 2 9 ·t6 23 . 

Salı 3 10 17 24 
Çarşa. 4 11 18 125 
Perş. 5 ' 12 19 26 
Cuma 6 
Cu.er. 7 
Pazar 1 8 

KURUN GAZETESi 

En ünlü, en sevilmit yazı

cılann en değerli yaz1lan: 
Roman, hikaye, ıezıin 

mektuplan ••• 
Renkli resimler 

karikatürler , 

13 20 27 
14 21 28 
ıs 22 29 

Pazartesi 1 8 15 22 

Sah 2 
Çarşamba 3 
Perşembe 4 
Cuma 5 

Cumartesi 6 

Pazar 7 
KURUN GAZETESİ 

Yolunu şu söz gösterir: 
Birimiz hepimiz için; 
Hepimiz birimiz için! 

9 16 23 

10 17 24 

11 18 25 ' 

12 19 26 

13 20 27 

14 21 28 

Kültür Jlakanhğmca 
bnlmıt eserlere bat ~ 

bul'l\sıdır 



' 

KURU 
1 

Temmuz 193 

Pazartesi 6 13 20 27 
Sah ' 7 14 21 28 
Çarşamba 1 8 15 22 29 
Perşembe 2 9 16 23 30 
Cuma 3 10 17 24 31 
Cumartesi 4 11 18 25 
Pazar 5 12 19 26 -· 
KU,-:=R~UN:":"""::"'GA:""'::Z~ET~E~Sl-.--VA-K-IT_M_A_T_BA-A-SI-. 

Spor, gençlik, kadm, ço· 
cuk, eğlence, askerlik, 
kültür, sinema yazılan 

~----

Her sayıda bunlardan baş 
ka ilaveler 

Bu damganm bulunduğu 

. 
her baıkıya inanabilirsiniz 

Emniyet, sürat, doğruluk 
burada, dır .,....__ ____ -..:...-__ 

J 

Pazartesi 5 12 19 26 
-

Sah 6 13 ı ·20 27 
Çarşamba 7 14 21 28 
Perşembe ! 

- 1 
1 8 15 22 29 

Cuma 2 9 16 23 30 
Cumartesi 3 10 17 24 31 
Pazar 4 11 18 25 ' 

KURUN GAZETESi V AKIT MATBAASI 

Her gün ıaldanacak bir Türkiyeye renkli basan ' 
kitap gibi doludur. rotatifi ilk ıokandır 

İyi bir kitap, 1yi \:>ir arka- ., İşi çabuk 'yetiştirmekte 
da§: lıte !W!tn gazetesi 1 e§siz bir kurum 1 · , , 

Gazetesinin Karilerine Hediyesi 

gustos 1936 

Pa. er. 3 10 17 24 31 

Sah 4 11 18 25 
Çarşa. 5 · 12 19 26 
Perş. 6 13 20 27 r 

1 

! 

7 14 21 28 r 

Cuma l 

cu.er. 1 8 ıs 22 29 i 
Pazar 2 9 16 23. 30 t . \ 

_u -

KURUN GAZETESi VAKiT EVİ 

l 
ASIM US 

Hiç bir ~eri vermekte Eye- (Çoruh Saylavı) · 
geri kalmamıttrr leri TARIK US 

(Giresun Saylavı) 

Hiç bir haberi ile okur- İstanbul - Ankara ana-
larım aldatmamıştır. yolunda kendi malı yapr --------------

ikinci Teşrin 

Pa. er. 2 9 16 23 30 

Salt 3 10 17 24 
Çarşa. 4 11 118 25 
Perş. 5 12 19 26 
Cuma 6 13 20 27 
Cu.er. 7 14 21 28 
Pazar t 8 15 22 29 

KURUN GAZETESi VAKiT EVl 

ilan yapmakla ne istiyor· lıtanbul Be1ediyeıi 

ıunuz? Tesirini görmek hudutlan dahilinde af it 
değil mi? ilan büromuzla itlerini ve her türlü 
görü§meyi unutmaymız. ilanlan yapar. 

Kurun okurlanna küçük Bu iıler için huıuıi reı· 

ilanlannı parasız h.ııaar sanılan da vardır. 

-
EylQI 1936 

Pazartesi . 

Sah 1 
Çarşamba 2 
Perşembe 3 
Cuma ~ · 4 

Cumartesi 5 
Pazar ~~ 6 

KURUN GAZETESİ 

Hergün 
.... 10 -12 -16 

Sayifa 

Kurunun gezintileri, balo
ları okurlarına parasızdır 

1 .__ W W 

7 14 21 28 

8 15 22 29 
9 16 23 30 

10 17 24 

11 18 25 

12 19 26 

13 20 27 ' . 

·--·-VAKiT MATBAASI 

Kart vizitlerden; mektup 
bqbklanndan en büyük 
kitaplara varıncaya kadar 

Sizin emrinize açıktır. 

Telyaıısr: İstanbul-Vakıt 

·Birinci Kanun 1936 

Pazartesi 7 14 21 28 
-~ 

Sah 1 8 15 22 29 
1 • 
! ,1 1 

Çarşamba ı 2 9 ·16 23 130 
l l 

Perşembe ! 3 10 17 124 31 
Cuma · 4 11

1

18
1

25 
Cumartesi l 5 

1 
12· 19 26 

Pazar 6 13 20 27 
KURUN GAZETESİ V AKIT EVi 

El ne İ§İtİyor? Onu duyar l~Ierini her defa yeni 
El ne diyor? Onu söyler El dökülmüı yazı kalıplarilc 

ne görüyor? Onu gösteorir. basmaktadır. 

Karşıla§tınnız; kazanacak En son yazı dizme 
gene sizsiniz. makineleri buradadır. 





.. __ .....,.. __ ....._ .... ,°'.::_: .A - --~- -~ 

Sinemanın En 

Pa*rlak Yıldızları 
Umumi kanaatlere göre sinema semasının en parlak 

yıldızlan şöyle sıralanmaktadır: 

1 - l'ıldızların erı büyüğü: GRETA GARBO m bü
yük muı:affakiyeti ka::anan A1ına Karenin rolünde. 
G:\RBO, on yıldanbcri Holivudda çalışıyor. Sessiz sine.: 
manın ölümii onun şöhreti tizerinde zerre kadnr tesir .. 
etmemiştir. 

2 - Anıerikada kopan dahili harbi temsil eden film
de miilıim rol alan MARGARET SULLA VAN büyük 
cazibesi ı·e gençliği ile göze çarpmaktadır. 

3 - Altından bir kız: GINGER ROGERS son za'1Kltı· 
/arda büyilk mufavvakiyet rekorları kırmağa başladı. 
"Gece yansı yıldızı" adlı filmi Şalıeseri sayılıyor. 

tıa ıC'-fl<J - llleşhur Wells'in "Harikalar yapan adanı" adlı 
·08cıri11de miilıim rol alan SOFl STEWOR'f büyük mu. 
vaflaldyetler kazanmıştır. Wells'in eseri gelecek şubatta 
gösterilecektir. 

6 :- KAY FRANStS Holivudun en zeki artistleri a. 
rasındadır. Bu Am.erikalı kız "Erkekleri evlerinden cay. 
dıran kadın,, rolünde en büyük nıuvalfakiyeti kazan
mıştır. 

6 - DOROTl BELLE DUGAN, en çok sevil~n yıldız. 
lar arasındadır. 

7-ANNA S'fEN: Sanıuel Goldvenin Rusyadan Ho
Uvuda netirdiği bu sarışın genç Rus, seı·imliliğinin en 
muhteşem dbidesi sayılabilir. Artist Holivudda kısa bir 
zam~ çalıştıktan sonra Jngiltereye geldi ve orada ça· 
lışmaga başladı. Heniiz 24 yaşında olan arliıtin baba
sı Rus, anası lsveçlidir. 

. 8 -:-:.KA 1:ERlN HEPBORN "Kırık Kalpler" fllmlnde 
gıydıgı nefıs tuvalet içindedir. KATERtN bu eôerde 
kuı:vctini gösterdiği halde "Bir taldk projesi" adlı şah· 

eserini unutturamanuştır. 

. +' ~!lı:l . ·,. : . ,, .• ·.. ·,~t...~~ ·- ... • 

\ 

• 

. 

Yıldızların En: 
Akıllısı Kimdir? 

c ' 
ROŞEL HODSON, en sevdiğimiz sinema yıldızlan 

arasındadır. Y aşındaıı küçük rollerde de it ay ret t'< rf. 
cek derecede muvaffak olan bu Amerikalı yıldız, mo

dern gençliğin en beğenilecek bir örneğidir. 
Onun için söylenenler şunlardır: 
Bu sinema yıldızı. bir filnıiTıi çevirirken rnektellc de 

gidiyordu. lJlektebini hiç ilımttl etmek istemedi. 
Annesinin babasının bir tanesidir. Onun için, çok naz .. 

la büyütülmtık istenilnwsine rağmen. çok iradeli bir se
ciye ile yetişmiştir. 

Şimdi meşhurdur. Hem de nasıl? Binlerce Holirnt 
kızının isteyip te erişemediği bir mevkic çıkmış olar ttk
Etrafında meraklılm·, takdirkarlar ve matbuat fırdijr, ü· 

uorlar ••• Fakat o hiç bir zanı{{_?ı kendini kaybetmemiş, 
ıımarmanuş, türlü tulıaflıklara kaçmamış bir lıalde 
galnız şalısiyetlni tekamül ettirmekle meşguldür. 
ROŞEL llODSON, bugunkü şöhretine bakmıyor. Gen~ 

olduğunu düşünüyor. Dalıa öğrenecek çok şevler bu • 
lunduğunu tasarlıyor. Kendini beğenmenin alımaklık 

sayılacağını biliyor re bunun için, bilgisini hususi su· 
Tette de daha çok arttırmağa çalışıyor. 
ROŞEL HODSON on dokuz yaşındadır. Fakat bu 

gençliğine rağmen, nuıneviytt kırılmış bir çok genç ı·e 
toy kızlara ders ı·ermiş, onları lrayala dalıa faydalı in .. 
ıanlar haline 80kmrıqa çalışmıştır da ... 

KATERlN HEPBORNÜN yeni filmlerinden biri 
de "Ali& Adaıns" isnıindedir. Bu filmin meıızuu Tar
tiktonun 1922 yılında edebi mii.kdlat kazanan eserinden 
mii.lhemdir. 

Jngilterede altı Lankester diyalekti üzere şarkı söyle • 
yebilmekle tanınmış GHASl FlLD, yakında "Madam 
Sa.-ıjen" fllmini çet'irmeğe başlıyacaktır. Bll mevzu. B«!S. 

siz !Um zamanında da filme alınmıştı. O zaman ba~rulll 
yapan GLORYA ŞVTNSON'dur. 









Holivudun ''V •niig'' diye lanı nmış güz.L yrldgmın hir ilin oto 
mobil i~inde ölü Olmak bultınJufa nu biliyorsunuz. 811t'addlft reıim 
Telma TOJ'u otomoWlinde, ölmiq v aziyetinJe p1tal70,. ArfN'rih po· 
lm !eftf] ~Jızı öldüren haydutları büyük bir faııl~• arctı1111f• Je 
vaırı etmektedir. 

' 

_.-;;.::;;::::;=. O=====k=u=y=u==c=u~I a~r=ı=m==, .z=d~a=· n:::::::=·== 1 

Kütüphanelerden ve me-' 
murlarından şikiyetler 

CJl~'lyucularımt~dan Lnrrl B.: mıkaşa11, hattft rn~fir luıDu1i1 ekse ı 
di'lk yc.zıyor: riya ayni ctktııtıa salf)ıumda va -
~iz bugün her yolda dev adım- ki ohtr. Bazı kütüplta:ne m~murla 

lariyle yijrümeğe meeburtr.z; ki - rmın fiyinitlerinde.ki lkbalilik 
taplara, o'h'llmağa en fazla muh - de ayrı bir meseledir. 
~ insanlar arasındayız. Bu ha • Kütüphanenin bu sei kalabah
ıClkatt çok yakından kavradık: O· ğı yalnız memurlann işi de detll· 
1"ı7oruz. dir. Kitap do1aplarm11l arkasın -

iler şeyden evvel mektepleri • da koMan, oynaşa ve 7ırtık ses 
ı1tb1 klitmak, yüJ.seltme~ çoğalt. leriyle kavga eden kedi sürüleri· 
mİk· gayesinqey~. Lakin bu ihtiyaç nin bağrnşmaları da bu işi kema 
Iı beraberı bit ba§ka yoksulluk da 1e vardırır. 
\farki belimizi büküyor. Okuma Kediler, sanmayın ki okuyan • 
~fr, okuma icapları... lan yalnız sesleriyle rahatsız e • 

Niçin inkar eb11e1i? Bugün ha - derler, hayir! 
li yarmuzd{m fazlasr, bütUn aile, Kütüphanenin sert, tahta döşe· 
lu~tklaıınr, bir tek nlallga1 rneleıinde, girip çıkanların, ld • 
oa~mda geçirmek zaruretinde o - tap taşıyan memurların topukla
lan kimseleriz. Mek1ep1atde do • rından taşan takırdrlar de, bina • 
yurulmağa çalışılan çocukların sa nın tannan kubbelerinde hiç ek • 
yısı binleri aşıyor. silmiyen bir ahenktir. 

İhtimal açız; lakin oktımak uı. Çat, pat, vuran; gümbürdeyip: 
kUmüzdür .. Umumi kütüı>hanele- gıcırdıyan; yağsız, firemıiz ka • 
ri bir dolaşın, oturacak, değil gc pılnrr artık saymıyacağım .•. Oku
çecek bir aralık bulamazsınız. lç nacak zamanda açık kütttphane . 
içe girmi~, kımtldanamıyacak lm- Jer ve gltriilttisüz okuma.k istiyo -
dar sıkışık çalışıyorlar., okuyor - ruz.,, 

lar. "'*'" ..... , ............ _, ....... 14 __ .,.,......., .... _ • ..,~11.--.. •-·--···--

En yakmdGn bu yoksulluğa ben 
de ortağmı. Ben de gürültü&Uz 
kafamı kitaplarıma verebilecek, 
sıcak bir köşeyi ancak umumi kü 
tüphanelerde bulabilenlerde • 
nim ... 

"Sıcak dedim,, • doğru; "gü -
riiltüs~, kaf ah1ı kitaplanma ve .. 
rebilecek bir köşe,, dedim. Bu sö
züyerlndıe, diyeıniyeceğim. 

Mesela; Bayezıt ttnıumi kütüp· 
hanesi, okwna mah!ille~inin en ya 
km bir komşu evidir. 

Biz ça.ntamızda bulunruayan 
kitapları evimizde bulatnadıjt .. 
mrz; !kafa dinçliğini en yakın ora
da ararız. Ukin Beyazıt umunıı 
kütüphanesi hiçbir zıunan tam bir 
kütüphftne, ayni zamanda talebe· 
nin de işine yarıyabilecek bir oku 
ma evi olamELdı. 

Bir kere saat 16,5 da derhal ta
tildir. Halbu ki üniversiteliler bi 
le oraya ancak (2) de gidebiliyor 
lar. Eminönü Halkevi okuma sa • 
lonu gece 10 na kadar açık kala -
rak talebelerin bu zaruri ihtiyaç. 
lanna bir derece cevap vennek -
te. L!kin yoktan yaratılmış bir sa 
lö'.fi, kaç kişi alır ki? .•• 

Bundan başka kütüphanelerin 
dıvarlarmda "gürültü etmek, ko • 
nuşrnak yasaktır.,, gibi ihtar• 
amltr. Halbuki öyle kütüphane • 
ler gördüm kimemurlan, okuyan
lardan pek fazla güıiiltü etmek 
itiyadmdadttlar. Memurların mü-

Piyan koda 
Kazananlar 

(14 üncli .ayf adan bvam) 

Bizi annesi Bayan Asiye ile kız 
kardeıi Bayan Hikmet karıılad. -
lar .. E:vde 3frendf~mb: fU oldu: 

- Ekremin bilet aldığındi.n 

kimse haberdar deill .. 
Arkacaılar, aD11etin• yaaiyeti 

anlatarak, oğlunun Eminönü mer· 
kezinde bulunduğun1' aCSylecliler. 
Anne kız, bl2i1n otonıohfllerimiz. 
le Eminönüne gelmel• karar ver
diler .. Birkaç dakika sonra Emin
önilnde idik. 

Fakat Ekrem. bir poHıle e•fne. 
gönderilmiftl. BUetlnln evde ce • 
ketinin cebinde oldu§unu töyle -
miş ... Acaba bilet sahiden 14110 
mü?. Bu duıumü ç<Szmek ;çın tek
rar Kızlatında soluğu aldık .. Al1-
ne kız, Ekremin bütün elbi.eleı-inı 
aradılar .. Bütün ceplerini karıt • 
hrddır, fakat biletten ••er y«>ff •• 

Tam il~ aaat, EminHnUnden 
KıztA§ına gidil> ıe!me ile geçen 
zaman içinde Bay E.krernin talihlı 
olduiunu müjdeliyecek bir I• bu
lamamıttık. Artık dCSnGyt>rduk. 
Son bir iirı •tte, B-yazrttald Bur .. 
hanettinin GUven klıeıine uıra -
dık .. !krem, yanında pollı orada 
'd" 1 J: 

- Bileti hen ılıden aldım. 
Büyük ikramiyeyi kazandım .. D! -

HABER'in büyük 
r11üsabakası 

2 O O O llraBık 
Muhtelif kıymette eşya 

Bunlar arasında: 
Radyo, diJdf maJdnfti, elektrik süpiirgesi. etek- Lonjin kol ve eep saatten, masa llmbı1an, Fotoıraf 

trik avizeleri, nmulmna bir Irat nbit elbiHli. beheri makine!eri, kumaşlar, Tuvalet takımları ve leva:ııma
OG&r Uıa. Jtilmedıı• lllllariamw .,.ıdtabrlu, iki ftiki tı, lcoJOnyalar; losyonlar, pudrala'. sab.nlat, tırnak 
\ürkü, kıymetli kitaplar, çay takımlan, nwM ..-im, cililan, ppkalar •e daha saymakla ttibllmlyecek ka-

ciar çolr muhtelif kıymftte hediyel~. 

Bun ar HABER'in 5 inci ytl hediyeleridiı- •• HAllEWin her okuJ11Cuıu çok kelıay bir auıette 
bu kıymetli hedimertle11 ~irim J.aanma imlı:a..ı .tct. edecektiP 

Başlıyor 
MtlMINdAI p kblayar. O kadar ki, .... nstm &lr'düitiJriü ~ 11ayret etllMkten kenıtlnM 

llllllUJ'KUlmU'. 

Aa.11121, •t.w .. ...... kolayldd& .....,._.., tanmauı o katlar kolaJ .MiDJ• •Mmla.. 
ruua ...-ı.m ...,,-.. •• Nae ııı.ı.nn lliiıi oU.Hvı tonlacaktlr. 

--••ur ..ı.....,. his ..._._ fddl tw• +ar ecfebilirtnhiaiı1 

Bu bir mOsabaka deOll daha çok yüzlerce çeşit 

HABER'ln 5 inci yıl hedlyelerını 
Okuyuculanna dağllmak için bir vesiledir 

Mtiaabakada kuanmak için neıredilecek resimlerin lıepsiai. tammak mec&ar iyetinde ol· 
:naclığınızı da aklmızda futmalısmız ! 

Bugün HABER gazetesini almayı 
ve arkadaşlarınıza aldırmayı 

ihmal etmeyiniz 
Ayni zamanda tlç gGzel romana da bqlanıyor 

1 - Kocamla evli deQlllm : 
Hini, aık ve tahlil romanı genç Jaıtamms bu. romanı alaka ile okuyacaklardır. 

. 
2 - 25 kocalı kadın 

&nu mi 1Mraktan meraka sürükliyen Amerik:ıya kaçırılan Türk kızı romanını ya.zmıı olan lahak Ferdi 
yazmıtUr. 

3 - Merlhe seyahat 
Tillbamile resimlerden mürekkep olan • \""' bu ıtnema romanı .izi Merihe g8t0rec:ek ve bilmtdlilaiz 

bir ilenide yaptacaktır. 

1ordu. 
Burhanettin, INtlin defterleri 

nl karııtırıyor, büyük ikramiye1i 
kazanan numarayı bulamıyordu. 

- Eğer bileti benden ıabn al
dıimıza emin lıeniz perakende 
biletlerden almıt olacak11nız.. di
yordu. Faka' bilet ortalalda 7oktta. 

EkrMD, numarayı t.kiu ecli .. 
yor, birkaç ıün önce &ldığını id -
dla ediyordu. Cene yanında bir 
polisle merkezclen merkız• evhıe 
tulim edilmek üzue ıötüriileıı 

·~ı - Yahu.. Büylilı ikr&miyeyi 
kazandık.. Katil gibi polisle eve 
g8türülüyonİm .. Bu ne haldir .. di
yordu. 

Kıztaıına, aparbmanma kada• 
blı de ıittik. Kapı açılır açılmaz. 

- Anne, anne.. beni müjdele· 
yin .. Ben artık zenJln oldum .• 

Diye baiırdı Ye bitkin bir h31-
d• ktmdini içeri attı .. Helecan', ba· 
tma üşüşen ytizletce ıeyfrcinin ve 
Sirkeciden Kıztatına yürümenin 
v•tııliği yorgunluk ortu çok sarı -
llltfb. 

Fakat, bir biletle alacalı elli 
!;la lira, elbette bu 1orpnlutu el· 
fer ~kNmin numara11 1411 O iıe 

yüktü. Yalnaa, aut dok.a ~, llıkü.dar icra nNııu.ırlııjıUUlan: 
tan gece yarı11 saıat bire kadar bU" Bir borçtan dolayı mahcuz olup u-

.. v k . • l __. tılmasına karar vıtiltn bir karyob "-nu ogrenme ıcın '"• _... ga2h •• r . 
• • .. v • .,. :r- yorgan ve yastık ve yün şilte ve ki • 

etler bır teY oırenmeıe muY&ffak :· Jlm ne helncı kazam•• saire ~ı-
olamaclık .. Ekremin anneai, ~ok 936 curaa sünü saat 11, 12 de Oakll • 
rahataıs oldujunu aö1ledi. Ek - darda Selimiyede kıfla cadde81nde n 
rem: No. lu helvacı dükkanında satılat* • 

- Ben biletimi kimaeye ıöıter- iından talip olanların yevmU mtı • 

F - '--• nded k8rda mahallinde hazır bulaaaeak ıae mem... &JUH be ir .. Şimdi tek 
mura müracaat etmeleri llAa olanu4 

rar baktım .. Numaram 14110 dur. v. No. 12.131) 
diye tekrar ediyordu. Bayi, mlij · ______ _..._ __ __._....._ ___ _ . 
de istemediiini, derhal 50 bin Hra ""' ... --• Yeni çıktı ----.. 
parayı vereceğini sölüyordu. Ek- • 
rem: Illç'ln Ulilmll 

- Yarın ben gelir, paramı •h Nefis bir hikaye 
La. Tolatoy 

nm •• Siz f İmdi hiç zahmet f"tme • Haydat Rlfat 
yin .. Karıılıimı Yeriyordu. 50 Kuruş 

Bir kız çocufunu, arkarından .. ______ .._ ____ .ı 

ıenç kar•nu kaybettiii yetiıır.i • 
ronnut ıibi ayağını tramvaya kap 
tırrp sakatlanan Ekreme elli bin 
liranın diİ.flnesİni can ve ıönül .. 
elen diliyordum .• Fakat dün ıece 
'-'mu öirenmek kabil olmadı ... E 
fer Ekremin numuarı 14110 iae 
bugün 50 bin lirasını ala<"ak ,.e 
ye.nn bu meraklı maceranın ıonu· 
nu ıiz de öireneceksiniz .. 

• • • 

kat Bay Feyzi almııtır. Kendi,ine 
elli bin lira dütmektedir. Oçü~ü 
parçası Binbafı Bay Kimil tara • 
f ından aahn almarak bir parça.sı 
Ku1e1i, di~er parçaaı Malt~pe h • 
seleri onurKu sınıflarına Yerilmir 
tir. 

Bp bilet, yirmide birin biter 
parçaları olduğu için her iki mek• 
tep onuncu ımıf talel,eleri t250D 
zer lira alacaldardır. 

Büyük ikramiyenin tehıimizde Kulelide ba bilete iıtirak ....... 
aatdan parçalarından birini avu • ler 55 ki,idir. 
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BUTUN 
AGRILARA 

KARŞI 

0AY c;uv '""c: O•Ct G•OI 

At.TIN GÖlDl 

C&ÜM ... -&pAwyı~t!lOr 

MA&:ı~•DA Mİı.yOlltLAA 'VAR.Ol 

Bas•n Kurumunun çıkardığı 

1936 Almanağı 
En gUzel bir yılbaşı armağanıdır 

Ilüt:in aaylavlarımızla gazetr-cilcrimizin re~im albümü içindeJi. ... 

1 Bugün çıktı 
50 kuıuş e; 

Em/Qk ve Eytam Bankası iliinları 1 
Taksitle satılık çiftlik 

DON w YARIN K#Ullgatuulan 

YENt KIT APLAR 

Yeni Adam 
F.STROVSKI 
Haydar Rlfat 

73 Karuı 
No. 47 

-------------------- ~ 
irsiyetin tesirleri 

Terclime 
Remzi Türker Nihat Kip 

75 Kuruş 
No. '8 

Bankamızın mali olan Yetilköyde Mecidiye çiftliği birinci tak· Tevzi Merkezi: 
iJii petin ye yedi takaidi yedi ıene de ve fU ıuretle ıekiz müıavi tak- VAKiT Matbaası 

........ 

KASADA 
SAKLAOl~INIZ 

DA~A 
KU'2U 
sıo 

C~SM~ 
V.AZİ y 'TİNÔEOİl2 

ONU rAizı.c: 
QANl(AYA·VERIN.IZ 

• 
l-IU~USI S'ARTLARIMIZI 

SO~UNUZ 

~OLANTS~ tl~ 
QAN k:' ONİN .. \ 
KAl1AICÖY PALAÇ - ALAL EMCİ. MAN 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1RRR 

idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
Ttlrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul, ( Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Menin 

Yunanlstandakl ŞubelerJ ı 
SelAnlk • Atlaa • Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
3. cii keşide 77 2. ci Kanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye ; 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000) liralık bir mükifat vardır .. 
atte ödenmek prtiyle satılmak üzere kapah zarfla arttırmaya konul . latanbul 

..,ıur. Sinir ve akıl hastalıkları 
lbalui 15 - 1 - 936 tarihi o de ıaat on dörtte Ankarada idare •----------..ıııııı 

tDecliaimiz huzurunda yapılacaktır. latiyenlerin on ıekiz bin lira le- O . • Mütehassısı Dr. Elem Vassaf 
• t akçesiyle o güne kadar Anka rada Umum Müdürlüğümüze ve 8n1zy01121 rl 

Catalotla HllAllabmer caddesi K~lren apartımanı kat No. (1) Tel:.,. 
ut burada fUbemize müracaat ederek alacakları prtname ile tek· 

Hf mektuplannı o gün ıaat on bire kadar tubemize vermeleri. iŞ L E T M E S 1 Eo: Kadıkö11 Baluırig• Um tokalı numara a. Telefon: 60'111 
Ac•telert: Karakly - &1,...lııqı 
l'ıl. 42.1'2 · Sirkeci lıll•lrdar atlt 

(291) (8170) 

Emniyet işleri genel 
direktörlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarının 935 ıeneıine ait fotinleri 20 gün müd 
e ve kapalı zarf uauliyle ekıilt meye konulmuıtur. Bir çiftine bi 

·en ed2r (500) kurut olup miktarı 3639 ili (4000) dir. 
2 - Şartnamesini almak ve örneiini görmek iıtiyenler her gür. 

mum müdürlükteki mütqekkil komiıyona gelebilirler. 
3 - Eksiltmeye girecekler (1500) liralık ilk teminat paraı• 

up veya makbuzlariyle kanonun ikinci ve üçüncü maddelerin 
belıelerle birlikte teklif mektuplarının ihale günü olan 10 -

- 838 Salı atiDii tam aaat on beı ten bir saat evvel komiıyona ver 
(3678) (7927) __ ı 

Mlbl:ASIM Uı-Vakıt Matbaam Nqriyat DircktörO: Refik A. Sevengıl 1 

--• Ha• tel•ffHI: %2'74ft -

Jmroz Yolıı 
ASYA Vapuru 2 lkiııciki

nun PERŞEMBE ıünü saat 16 
da IMROZ'a kadar. (8159) 

il ı K H 
P.A. KROPOTKlN 

Ahmet Ataoil• 
344 sahife 100 Karaş 

D. Y • .No. 38 

l•tanbul 1 inci icra nwnwrl.,,,,,. • ) 
dan: 

Harbiyede Hallsklrpzi caddesin
de 58 No. lı apartımamn ilçincil ka -
tında mukim Horopslmaya: 

Dairemizin 93514152 No. b doeyası 
ile Mariye 75 lira borcunuzdan dolayı 

ZAYi 
Nüfus tezkeremi ve 3062 nmb&Tab 

arabama alt ehliyet kAfıcbmı zayi et
tim. Yenilerini alacağımdan eskileri. 
nin hUkmU yoktur. (V. No. 12329) 

Abaray YuaulfJOfG ükeleıl arcı6a
cı Şahin. 

yapılan takip neticesinde müstenidi ~----------~ 
icra ilim tarafınızdan telll,Jiz edilmiş 
olduğu hakkında mahkemesinden der
kenar getirmlt oldatunuzdan dolavı 
icra ve iftb kanunanunun 36 ıncı 

maddesi mucibince icranın geri brra
kılmuı i~in temyiz pıahkemesinden 
emir getlrmekliiinize dair tarafınıza 

38 ıttn melall verilmif Jse de ikamet -
gihamzın 9Çbullyetl laasebile bu 11'e
hile dair muhtıra teblif edilmemiş oJ-

l 
doğundan 20 gün mildc!etle i'iınen te':> 
lifine karar verllmfttlr. Bu mtlddet 

Muhabere ile Ders 
Gayet müsait gerait dahilinde maba
bere ile f ransızca ve ticaret d~eıt 
verilir. Anu edilecek malftmat bllA· 
ücret ve derhal verilir. 14 kuraşhtk 
pul ile İzmit posta kutusu 10 mira -
caat. 

zarfmda telıiri icra getirmeniz ve ak· 
si halde icra}a denm olunataf'ı 11:\n 
olunur. (V. No. 12327) 


