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aüyük önderimizin gazetemize verdiği onur 

dan) _ An~a~a, 21 SonteJrin (Ba§yazıcımız· 
YUtd k" Buyuk Önderimiz KURUN iyc5ine bu· 

u 1 : 

" b· ,_KURUN öz türkçenin yüksek 

~~kaynağı olmahd1r. KURUN bu· 
~~ıi41en başlıyarak, ulusal dil yö· 
l Uhden çalışırsa, çok genel erim· 
ere ka b"l" s·· .. r·· k ~ vuşa ı ır; utun ur UlU· 

b
s?nun bekledig"' i verimlere kutlu 
ır k · aynak olur. ,, 

l . Bunca yüksek onuru Turk gündelik gazeteci 

erı İçind b ... e enden önce alan yoktur, sanırım; o· 
••Un• • bö ıçın benim olan (Vakıt) ın adı bugünden 

Yle "K. ıet . urun,, olmu§tur. Ben de bu yeni adlı ga· 
enın "K d ' urun,, un iyesi olmakla sonsuz kıvanç 

Uyduğumu T" k l b"ld" · · ur u usuna ı ırırım. 

" Bugüne değin (Yakıt) adlı eıki gazetenin 
.ı.t • 

•• 111 onurlu" Kurun,, adını ba§lık olarak koyarken 

~k Türk yurttaşlarımın benim ne denli mut· 

&,:y 
Saıahatr 'tunç ın Bay Ruşeni Bay Abdülhak ay Süleyman Sırrı 

.\Nl(A Özbek Fırat Öztürk 

il 1
1 

.... RA, 21 (Kurun) _ Ba- eli nıebuıu Salihattin Bey "Tunç,, 
- q~p H s • ö ••u,, ad •· z. •oy adı olarak Samsun mebuıu Ruıenı Bey ( z • 
~ehua} ını seçmi,lerdir. bek), Erzincan mebusu Ap • 
l ar . . 1 'nrna... şırndıden ıoy adlarını tül hak Bey (Fırat), Yozgat me • 

Ba baflamıılardır. Koca• (Devamı 2 nd ııayıfanın s uncu .Utununla 

(KURUN) ne demektir? 
Gazetemizin adı olan KURUN, 

"Osmanlıcadan Türkçeye söz kat'§ı
hkları tarama dergisi,, nin 1114 ün
cü yaprak yüzünde şöyle yazılıdır: 

KURUN asır, devr ( devır, 
za an manasına), Kam (a~ır 
manasına), VAKT (VAKİT), 
zaman V K1T manasına). 

V AKT (VAK1T) kelimesi 
ka1-şılığı olarak ta gene tarama 
dergisinde 22 söz bulunduğu 
gösterilir. 9 uncu karşılık ]{ur
dur, (Türk dili) nde vadır. 10 
uncu kar~ıhk ta Kurun'dur. 

KURUN un bu manası Pa
ve de Courteille'in Şark türkçesi 
IUgatinde, bir de Buharalı Şeyh 
Süleyman Efen dinin Çağatay • 
cadan Osmanlıcaya yazıp bas
tırdığı roc!=:lmr lUğatinde yazılı· 
dır, dergiye oradan alınmıştır. 

Şu satırlar Şeyh Süleyman 
Efendinin li'tğatinde okunur: 

•,,.ı-·f\\· .. • ;.;'vı·r~···.:..: J 

·....',ı-.,,,~·.:ı} 

Şu halde günesin belli bir 
hareket anını bildirdiğinden zi· 
yade daha çok dev'r, asır mana· 
ları yerinde V AKIT in tam kar· 

şılığıdır. 
(Gazinin yaşadığı kurunda 

lu duygular içinde bulunduğumu kolaylıkla anh

yacaklarını umarım. Umut denizdir; karalar bi

lindiği gibi denizlerden azdır. Ben kara üstünde 

ya§ıyan bir yaratığım. Ancak engin denizlerde, 0 

denizleri de yaratan bir özlüğe tapan adamım. ' 
Çünkü kendimi olduğu gibi bütün Türklüğü 0 

özlüğün mayası içinde bilenlerdenim. O maya bü· 

tün adamlıkta ilk önce Türk kafası içinde büyü. , 

mü§, geni!lemi!lir. Evrende büyüklüğü, genitliği 

ilk önce anlıyabilen Türk kafası olmuıtur. 

(Vakıt) ın (Kurun) adını alması böyle bir 

inanın bana verdiği hızla oluyor. Eski (Vakıt) 
adının gazetecilik tarihine gömülerek yeni ( Ku· 

run) un ortaya çıkmasını okurlarımıza bildir· 

mekle sevinç duyuyorum. Dilimizin özüne kavuı
ması için açılmıı olan yolun dönmez yolcusuyum. 

us 

Onur: Şeref - İye: Sahip - Genel: Umumi -

Kıvan~: Hazı: - Denli: Kadar - Yaratık: Mahl\ık -
Özlük: Şahsiyet, hüviyet - Adamlık: İnsanlık - ---- ..... , 

1-Elmas kaçakçılığı ya-

Evren: Kainat. 

'il' '"il ıll 1 1 1 'il ııt 
!! 1i!' 1 p 

1 1 ıllı :;ıı 

pan şebeke · qakalandı 
2-Bronz paralar bamp pt.f•••Y• sü··en 

gizii bir şebeke ortaya çıkanlch 
Epey zamandan beri süren arat· 

tırmalar sonunda geniJ sahada ya· 
pılan bir elmaı kaçakçılığı hadise
si meydana çıkarıldı ve yakalanan 
sekiz kiıi, dün akıam üzeri polis 
menıurları tarafından adliyeye ge· 

tirildi 
Tahkikat dosyasını derhal göz· 

den geciren müddei umumi Ah -
met Muhlis bey, bu sekiz ki!İYİ 
dosya ile birlikte Sultanahmet bi • 
rinci sulh ceza mahkemesine gön • 
derdi. Sekiz kiti, kuyumcu Kara· 
bet oğlu Armanak, kuyumcu Ar • . . 
tin oğlu Nehabet Mübarekiyan, J yıp pıyaaaya ıürerlermiı. Bu ıu • 
ku A d

. "l D'k K retle 640 kırat elmaı içeriye 10 • 

yumcu va ıs og u ı ran a· k l . E 
zazyan, kumüıyoncu İstepan oğlu u muf. n ıon olarak da, bu itin 
Serkis kuyumcu bozucusu Eriya mqdana çıkmaması, ört bas edil· 
oğlu ' Onnik, bedestende gü • m~•İ. içi~. iki poli~ memuruna yüz 

·· .. M t f "] y f 1 ellı lıra Tutvet verılmi• muıçu us a a og u uıu , e - s• 

masçı lstavri oğlu Yani Mavroma· Rütvet meselesinden dolayı ıi-
ıi, kuyumcu bozucusu Serkis oğlu vil komiser Halit ve polis Hay;İ e· 
Hrant efendilerdir. fendiler hakkında polisçe ya ılan 

. T ahki~aıa göre, b~nlardan. Ser- tahkikat, hen üz bitmemiıtir. ~iğ er 
kıs efendı, Mısıra gıder gelır ve taraftan kaçak' el 1 kl d 

ı 
• mas arı sa a ı· 

stanbula oradan ham pırlanta ge· ğı iddiasile Sofya h l d" .. 

Kardeşler 
Ray Asım USun soyadı 

çevresinde toplananlar · k · . anım a ıger 

ı•-----------..ıııı11•1 tırere , Onnık efendı vasıtasile kuyumculara ıatar, onlar da itle • (Drvamı '1 mel ttıı)larnn ı inci aUtununda) 

yaşayanlar acunun en bahtiyar 
adamla11d1:.) da olduğu gibi. .. 

-r-
) Bugünkü sayımız 
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KURUN 
aay 

1 
1 
f l)"" A.aırn U VAl<:.tT •, Bayan s,d.ıra Us, B•Y Rasim Us, Bay Tank us Okur/arına büyük 

4. )'lc~n .;.ra KURUN adını al· buyüğüdür. Kendisinin Ankarada Us ~ı: lli~<e u!~":;'''."' A•nn Be- g•b; ıüzel b;r ~oy•.d• ald•iın• öjrenen f aydal~r temin eder 
~ ~tti. ıozunü soyadı yap· öteki iki karde§ı, Gıresun mebus~ ~rk: 7 f ll .. k• Ta:d< Beyle HABER gazete",.,.., a sildt bekleyiniz. 1 

Rıhtım ıirketinin eıa1 ıatın alma mukavelesi imzalanmak üzere-
dir. Şirketin tahvilat sahipleri dun toplanarak konuımuflardır. Yu· 
k~rıki resim ~u toplantıda bulunanları gösteriyor. Bu bahiı üz.erinde· 

- kı yazımızı ıç yapraklarımızda bulacakıınız. 
a. \l5 •rkek •·--d . lDevanu 2 lııct sayfanın 4. UncU sütununda) ..___. _______________ __ 
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Uluslar Birliği toplantıSı Altı yıl memurluk yapanlar baT8 
iki derece birden yükselecek 

TeVfik Rüştü B., M. / 
Lavalla görüştü 

Fransız dış bakanı, küçük anlaşma 
dış bakanlarile konuşmalar yaptı 

Cenevre, 21 Anadolu Ajan • ı emkine ile sefaret maslahatıüzarı 
ıı) - Uluslar Birliği aaamb • M. Rosenberıı bulunmakta idi. 
lesi, reis M. Benesin Kral, Alek • 
aandr ve M. Bartu hakkındaki ta
zimlerini ayakta din1emittir. 

M.· Benea "bünla'r Milletler Ce
miyetinin esas ve hikmeti vücudu 
ôfan fikirlerin zaferine yol açar -
ken öldürülmütlerdir.,, demit ve 
Aaambleyi sulhun ve intizamın 
mu haf azası için bütün gayretleri -
ni aarfebpeğe davet eyl~miıtir. 

Cenevre, 21 (A.A.) - FranA 
İ>ıt Bakanı M. Laval, Türkiye Dıt 
~akam Tevfik Rüftü Beyi kabul 
ettikten sonra So:vyet dıt komiseri 
M. Litvinof ile görütmüştür • 

M: Litvinofun beraberine Sov -
yetl~tin yeni Paria sefiri M. Poti-

Mülakat, iki saate yakın bir 
müddet sürmüt ve iki memleketi 
alakadar eden bütün meseleler gö
rüşülmüttür. 

Bundan sonra M. Laval, öğle 
yemeğinde lngiliz mürahhası L.ord 
M. Anthony Edene misafir olmuf• 
tur. 

Cenevre, 21 (A.A.) - M. La· 
valm KüÇük itilaf Dış Bakanfarile 
yaptığı konuımalardan hiç bir fey 
sızmamıttır. Ancak Marsilya ıui
kastinden ayni derecede mütees -
sir olan bu devletler arasında tam 
bir görüş beraberliği olduğuna 

f üphe yoktur. 

merikada diktatörlüğü 
tesise uğraşıyorlar! 

Bit ienerale, 50 bin muhariple Vaşing
tona yürümesi ve Ruzvelti devirmesi için 

üç milyon dolar teklif edilmiş 
Nevyotk, 21 (A.A.) - "Ame • 

rikalı olmıyan faaliyetler,, i tet • 
kik eden ayan komisyonu, eıki aı· 
kerlerderı 50.000 kitinin, Ameri • 
kacfa diktatörlük teıiı etmek mak· 
ııciile bir "fatiıt ordusu,, vücuda 
getirttıek ~ezre giiya hazırlıkta bu
landuldarma dair yapı1an mü • 
heyiç netriyat üzerine tafıkikata 
gitiflllif tir. 

Bahriye silahendaz kıtaları sa· 
brlc kumandanı jeneral Butler, mu· 
tatavver ordu kamandanhiının, 

batlatmda M. Gerald Makrir bu • 

lurıan Nevyork kambiyo borsası 
teltaUirındatt bİT zümre tarafm • 
dan kendisine teklif edilmit oldu
lu hakkındaki imada kartılık, 
ctün iki ıaat ifade vermiftir. • 

M. M•ktrir, ba haberi ka~iyen 

reddetmittir. 
Komisyonun reis vekili M. Di

kiştayn, bu mesele hakkında açık 
celsenin pazartesine akti muhte • 
mel bulunduğunu söylemiş, "But
Jerden daha mühim kimselerin i -
simleri de işitilecektir.,, demittir. 

Komisyon reisi M. Makkormak, 
Jeneral Butler'in kendi arzusu ile 
ifade verdiğini ve başka kaynak· 
lardan da ihbar edilen suikastin 
tahkikatına hulus ile yardım et • 
mekte olduğunu işaret etmiştir. 

Jeneral Butler, gazetelerin yaz· 
dıklarına göre, ifadesinde "Va • 
tington üzerine bir yürüyil§,, idare 
etmeğe ve Ruzvelt hükumetini de
virmeğe riza göstermek şartile, 

kendisine 3.000.000 dolar teklif o· 
h•ndugunu söylemi§tir. 

Tehlike var! 
Lonma, 21 (A.A.) - Kemmi- I yıs'yle ortaya çıkarmak tehlikesi

yeten tahdit haklcnda uzlatılmadı ni göstermektedir. Japon murah 
iı takdirde, keyfiyeten tahdit haaları ötedenberi ilan ediyorlar 
hakkında bir uzlaıma ihtimalini ki; Vaşington anlaşmasının Pasi
de Japonlar dün bertaraf etm~f • fik deniz'nde istihke,mların ve 
lerdir. üssülharekelerin arttırılmaması 

Amiral Yamamoto demiıtir ki: hakkındaki ahk~m, bu mukavele
"- Kemmiyeten tahdit imki· nin bozulmasiyle değ· temez, ve 

nı haııl olmazsa, Japonya kendi değİfmemelidir. ÇünkH Pasifik 
ihtiyaçlarına hassatan uygun, hu· denizindeki Japon adaları müda -
ıuıi tipte harp gemiteti inta ede- f aaıız kalır ve bu adalar istihkam 

Halkevleri 
Ankara, 21 (A.A.) - Cumhu· 

riyet Halk Fırkası Umumi idare 
heyeti aza11ndan Denizli mebusu 
Necip Ali Bey, hallcevlerinin mü· 
zik çalııma hazırlıkları hakkında 
fU beyahatta bulunmuıtur: 

"-Yeni devletin yükselme yol· 
larındaki giditini hızlandmn•• 
borcu altında yürüyen halkevleri, 
güzel sanatların müzik kolunda H 
ileri çalışma halindedir. 

.. Ankara, 21 (KURUN) - Duyduğumuza göre Ba .... 
nu Maliye Bakanlığınca yeni ba,tan tetkik edilmektedir. 
yapılacağı söylenen değişiklikler arasında altı sene menı 
panların iki derece birden terfileri esasi kabul edilecektir. 
de yirmi liralık maaşlar yir ; beş liraya çıkarılacaktır. 

Öz Türkçenin 
, dergisine 

genelleşmesi tar 
istekleri çoğalttı 

Anlıara, 21 (KURUN) - Oz Türkçenin gazetelerde 8 
illeti metine tarama dergisi elde etmek için Kültür Bak _ ... _ 
ta;ır bili Araştırma Kurumuna yapılan istekler çağ ·Jmıftır 
iiılre tire Devlet Baskı Evinde bulunan dergiler bugünlerde 
htak kunnWU hesabına satışa çıka- rılacaktır. Yeni yılın bu yoldaki ~alıtm••r 

arasında Ankara halkevi bir ta • 
nınınıt klasik operayı monte etme- /~bakanı 1 rakyada dolaşacak 
ye özenmit, ulus~I •~liatkitla't • • Aırkat•, 21 (KURUN) - Kurtuluş Bayram ıiçin Ediriıeı' 
~as;ndan deierlderı topfallfaJlt cek olan Şükrü Kaya Ve Nüfus Umum Müdürü Ali Galip 
aş amıftH'. ynr Z4 dünde yola çıkacaklardır. 

ilk klasik eıer olarak Karmen f.,. .._L __ Trak d l t. ·1 "h · ı · ı · ·~ 

' 

--z DIDI ..... , ya a yer ef ırı en mu acır erın yer eıtJl'IPI"'" · 
alınmıştır. Bu arada birer pertle ik ,,.·1-'er~·1 •• d · kt• 

• • • • 7 •••'' ın 0 vz en geçırece ır. 
bırkaç müzıklı yerlı parça da ha • 
zırlanmaktadır. 

Özü bundan ibaret olan müzik 
çalışma hazırlıklarının kısa bir za· 
manda üç yeni opera hazırlandıiı 
yolunda gazetelere geçmesi, hal • 
kevlerini asıl güç işleri küçük gör· 
mek gibi hafif bir vaziyete dütü • 
re bilir. 

Her gücü, baıarma istidadında 
olan yüce ulusumuzun metodu ça· 
hşmalarla büyük müzik eserleri 
de yapacağına şüphe olmamakla 
beraber bugünkü vaziyetin doğ • 
ruya uyan bu tarafını böylece ay· 
dmlatmayı 1üznmlu gördüm.,, 

Ne madam, ne 
matmazel ... 

(Bq tarafı 1 inci •Ylfada} 

busu Süleyman Sırn 8. ( Öztürk) 
adlarını almıılardır. 

Madam, Matmazel kartılıir 
(her ikisine tamil olarak) BA • 
YAN kelimesi kabul edilmiıtir. 

Belediye daimi encümen azala• 
rı kendilerine ıoy adı takmaya bat 
lamıtlardır. ilk olarak avukatlı· 
mail Şevket Bey adının ıonuna 

Matiyer kelimesini eklemittir. Bu 
,uretle lımail Şevket Beyin adı Is· 
mail Matiyer O'lmuştur. Bu ad, ü
çuncü gökte oturan bir ilahın iki 
evladından erkek olammn iımi • 
clir. 

Gene daimi encümen azala· 
rından Dr. Galip Hakkı Bey ıoy a· 
dı olarak Üstün kelimesini almıt 
ve ismi Galip Üstün olmuttur. Da· 
imi azalarından ve umumi iilec • 
liste Çatalca azası Hayri Bey de 
Uğur kelimesini soy adı olarak al· 
mıştır. 

Daimi encümen azalarından di· 
ğerleri de birkaç güne kadar aoy 
adlarını almış bulunaca1'1•rdı't. 

Belediye, lktısat müdürlüğü 
memurlarından Baha bey de '~e
keli,, kelimeıini soy adı olarak 
kulla nacaktır. 

Bütün belediye memurları kıaa 
bir zamanda soy adı alacaklardır. 

Doğudaki gümrük memurları 
Aıdc-ara, 21 (KURUN) - Gümrükler Bakanlığı, doja 

ney cloğu~u sınırlarındaki gümrüklerimizde çalııan me 
daır, doğuda uzun zaman kalanların, hastalık ve çocukları' 
okutmalarından ötürü batı taraflarına kaldırılmalal'ı icap 
adlarını, çalışma müddetlerini gözden geçirmektedir. Gö• 
menin r.onu yakında alınacaktır. 

Adauıa'da parake ,apllacak 
yollar 

Ankara, 21 (KURUN) - A
dana - Miıiı, Adana - Karataş 
yolları parke olarak yapılacaktır. 

Bumm i9in l 1 bin lira harcanacak-
tır. 

llfrlncl genel mUfetti,i 
Anfrata, 21 (KURUN) - Birin

ci genel müfettişi Hilmi Bey daha 

on ıün burada kalacaktır. Bakan

lıklarla olan itlerini bitirmeğe ça
hım.lt+a tl~ 

Bafveliil Ereğliden döndU 
Ankara, 21 (KURUN) - Baş 

vekil ismet Pap Hazretleri, Ekö • 

nomi .8akanı Celal Bayar, Nafia 
Bakin1 Ati Beyler bu akşam Ereğ
liden •ôndüler. 

İnebolu'da el 
Ankara, 21 (KURU1'f 

bo1u Belediyesi, lnebolu 
trik düzenlerini yen 
sözleştirdi. Belediye yetd 
ler satın almak üzeredir· 

Yeni belediye r 
Ankara, 21 (KURUfl) 

ya Belediye reialiii°' 
Şevki, İzmir Belediy 
seçilen Behçet Salih, Ad 
lediye Reisliğine seçile"' 
r ........ ı, oursa J:Seledıye 

seçilen Avukat Cemil 
çilmeleri yüksek tasdik 

lcjbakanh§ı mU• 
Ankara, 21 (KURUrf1 

li olarak lstanbulda 
Bakanlığı Müıteıarı V 
bugün geldi .• 

Gazi Hz. ile ltalya Kralı l-Iz. 
Ankra, 21 (A.A.) -ltalya kra· 

lı Viktor Emanuel Hazretlerinin 
cJoğumlarımn yıldönümü müna • 
sebetile, Reisicumhur Hazretleri 
ve mütarünileyh Kral Hazretleri 
arasında aıağıdaki telyazıları te· 
ati olunmuftur: 

Hatmetlu Kral Üçüncü Viktor 
Emanuel Hazretlerine 

Roma 
Zatı Hatmetanelerinin doğum· 

larının yıldön'iiinü münasebetile 
samimi tebriklerimi ve şahsi saa • 

Us kardeşler 
ı Bq taralı : inci sayıt ada ı 

zeylerim. 

Reisicumhur Gazi 

IMatuşka 
Budapeşte, 20 ( 

<"C !< defalar tre~ yoft~ 
tan suçlu olan Mat«P ... 

zıısına çarptırılmış.it• 
1 .....-

eelctir. yapılmasına müsait değildir. tttrm ''' ınmnt ınmtıımttn"mınenı•mnnnt11111111.........,n-•tMH1•-

Ha .. n Raıiift Bey de kan ve can kar· 
deılilderini bu adm çevresinde topla
mıtlardlr. Anneleri Sıdıka Hanım da 
oful!arrm Uılu görmekten duydugu 
kivan~ ne soyadı küt.öğüne gene bu 
adı yazdıracaktır. M. Şuşnir d Batlca milletlr.rin de kUllandık· Londradaki Cin mahafili, Ja-

t.ti muhtelif tiplerde bir ~ok ge · ponlarrn bu hattı hareketini endi
~iler inta ederek, bir deıriz ıilih· te ile karşılamaktadır. Çünl<ü 
kmna yarıtına giritmek niyetin • bahse mevzu olan hu adaların tah
ae deiil:z. Bizim için 'e1' çare, kim edildiği hakkındaki mevsuk 
niıbeten az masraflı gemiler yap· haberler, hiç bir zaman kati ola~ 
~ı:r.,, tafc tekzip ed'ilmemisfr. Ayni 

Londra, 21 (A.A.) - Deni:t mahdil, gerek Vaşington anlaş· 
~riffmelerinin aldıiı ıidit, bü - masi ahf<amının, gerek Milletler 
~ Uzak Sark meseleletini, dof«· Cemiyeti ve kello2 misakları ve 

Bokucbar mukaveleıin=n Japon • 
yaca paçavra telakki edildiğini 
~aydetmektedirler. 

Amerikalılara gelince, bunlar, 
manda altında bulunan adaların 
tahkim ed'lmiyeceğinin esas mu • 
kavele icabatından bulunduğUnü 

ve görüşmelerin teknik bir ıaİıada 
yürümesi lazım geldiğini söyle • 
mektedirler. 

Bay tank Us'un bundan önce 
VAtlt te Uı tRkma adı ile arada sı -
rada yazılan çikmı,tı. Us'un böyfe bir 
Wfenim ve seçimle ıoyadlan ol k 
onuruna ermesinden göğsümüz kaba
ny~. 

Casusluğa karşı tedbirler 
Yatingfon, 21 (A.A.) - Bah • 

ri,. nazm M. Vuanson deniz mü • 

Roma, 21 (A.Jı.J ~I 
başvekili M. şlİ,ıı !.l 

.J ••Jllll 
nazırı Viyanaya ~0 
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' 10liatik, 

ı., . . ·. 
Gtiıtık ııler· el ... ·1 • ıne eger verı meıı 
a tle" .. ld" J er gı ır. •tati•tik iflerine 

. "erertler el.. .. el . el i4 ) Ufunc erın e ye. 
it· "Panlardır. 
llıderle • 
İti . ~ıne bağelaş kururp acu-

. •rını cini · ·ı · k 
11 

erın, perı erın, gö • 
~ev~ :Yerlerin öte•inJe gizli elle· 

ırclig" ine • l . . "k 
ınanan ar ıstatı•tı 

0 .. :" Berekli •aymaz/ardı., çün-
'"ClrQ .. • 
ıl .... gore ıılerin olufu kolla-

~flr. egıl, gizli güçlerin dileğiyle 

Kara Ali, 
tam 30 

idamdan kurtuldu, fakat 
sene mahpus kalacak! 

Onun emrile iki 
22 sene 

adam öldüren Kara Ahmet de 
6 ay hapsedilecektir! 

Gebze ve Darıca civarında ho - } ra Ali hakkında eskisi gibi i · J viki ba§lıba§ına rol oynadığı muh
§Una gitmiyen kimseleri adamla· dama bedel otuz sene ağır hapis· telif delillerle sabit olmuttur. 

Sütunlarda 

SEYAHAT 

Değerli çevirmeler 
-1-

Sevinçle görüyorum, ki •on ay. 
larda batının bütün uluslarınca 
u•ta iıi •ayılan kitaplar dilimize 
çevriliyor. Biraz geç olmakla be. 
raber ülkemizde bCl§lıyan bu uğur
lu yürüyüıün VeTİmi azım6ana
maz. Ba,ka yurtlarda bu katlar 
büyük ve ağır iıler ancak, tlevletin 
önderliği ardında yürür. 

"Vakıt Matbaası,, nın •ayılı 
mütercimlerle giriıtiği bu yülı. 
•ek atılışı öğrendiğim gün, içim
de •evinçle birlikte derin bir •ay. 
gıda duymuıtum. 

rına öldürtmekten suçlu olarak tir. Kara Ahmet, eskiden on iki idam cezaları, cezayı azaltı -
bir kaç aenedenberi İstanbul ağır buçuk seneye mahkum olmuştu. cıı bazı sebepler görülerek, ağır 
ceza mahkemesinde muhakeme e- Onun cezası yirmi iki buçuk ae- hapse çevrilmi§tir. Bu arada nü
dilen çiftlik sahibi Kara Ali ile neye çıkarılmı§hr. Halli altı ıe- fuı kaydına göre Kara Ahmedin 
adamlarından Kara Ahmet ve neye mahkumdu. Cezası üç sene· auçu iılediği zaman on sekiz ya • 
Kara Alinin yeğeni Halil hakkın· ye indirilmiştinr. Bu üç seneyi tından ve Halilin on beşinden kü · 
da, aübut bulan iki cinayet vaka- mevkuf olarak bitirdiğinden ken· çük olmaaı, dikkate ahnınıf, on· 

toW, ımdan dolayi, eskiden idama be· diıi serbesttir. ]arın cezaları bu noktadan azal • 
I:• eotelu" .. b"d. . o·v f . 1 

lıtanbulun yedi tepeye dağJ. 
mıı uzak semtlerinde değeri öt!kn
mez kitaphaneler var. Bunların 
tozlu rallanncla öyle aeçme yazı .. 
/ara, o kadar baş döndüriicü gü .. 
zelliklere ra.tlaraınız ki bu ala ar
mağanları •izi kendinizden geçi .. 
rir. Fakat bu güzelliğin arhk bir 
ıüıten daha ileri bir varlığı lıal. 

mamııtır. Onlarda ancalı ölü bir 
geçmiıin durmuı damarlarını yolı.. 
lıyabiliriz. Bu alhn "T ezlaipler", 
"Zerelıan" lar, "Ebru" lar içinde 
ya1amıı ve bitmiı bir çağın gönlli 
gömülüdür. O '•Lal" ve uzırnılt.'' 
ile clonanmıf ağır yapraklarda bu. 
gün için, yarın için bir ıey anyan
lar, aç dönerler. Bundan aonra 
onların tunç kapılarını yalmz bil
ginler zorlamalıdır. 

l~ ~le • gu •ftn ı~ e ı•tatıı- del hapiı ce~aları veri imi§, diğer mııtır. ıger tara tan cınayet e -
~ 1'r11e tleğ k • Sübut bulan iki cinayetten bi· · 28 t 1932 'hl" .. , ~ er verme, anca •f· suçlular beraat etmitlerdi. rın emmuz tarı ı ve 
~"lıı:;l<ırın kendi dilekleri ve Karar, Temy:z mahkemesince riıi, köylülerden rençpet lbrahi • 2330 numaralı af kanunu çıkma-
·'. cırın ülküleriyle yapacak- 3 ıuçlu aleyhinde bozulmuf olarak min, diğeri de çoban Hasanın öl. dan i§lenmİ§ olması gözetilmif, 
it,, /it ı,.,~ılelıktan •onra başlamı§· yapılan muhakeme neticeıinde, dürülmesidir. Bunlardan birinci· suçlular, af kanunundan da istifa. 
~:fı•tik İfinde geri kalma, tlü- ağır ceza mahkemesi verdiği yeni sini yapan Kara Ahmet, ikincisi- de elmİ§lerdir. 
t., e Beri kalmadır. kararı dün saat on dört buçukta ni yapan da Kara Ahmet ile Ha· Kara Ali ve Ahmet, lbrahi • 

't itı::/c~ BcığJada giden yaban- bildirdi. Jildir. ffrinciıinde öldürülmek min varislerine bin lira, Haıanın 
lor •tıhçi vali ile konu§mu§, o- Re:ı Aziz, aza Kemal ve Ab- istenilen, lımetin Ahmet denilen varislerine .de, Halilin iıtirakiyle 
\, ~ıı::d durrahman Şeref Beyler tarafın· bir köylüdür. Fakat, atılan kur- bin lira tazminat vereceklerdir. 

""'°· ag cıtta ne katlar nulu• dan, müddeiumumi Kitif Beyin fUD, yanlıtlıkla lbrahime iıabet Bundan batka altı bin bet yüz ku· 
~ yerinde görülen iıteğine uygun etmittir. Her iki cinayette de ruı muhakeme masrafını da üçü 
•· r o ... ft b ı k ·ı k ra Ka Kara Alinin parmag"ı olduğu, tec birlikt~ ödiyeceklerdir. .. • .... fu ceva ı vermiı: o ara verı en a r, • :-

~ ~=~:!~ :1:.ı:ıa±1.~~: GaZetecilik- tarihiile kiırlş-m'iş-iki-aôgi: 
~ ~ trfltcı.ının malını .. y,.alıtan 
~ Qr •• Onları mal sahibi bilir. 

'r·:~rı11, gökün ıahibiclir. Bi· 
,, ~ r hııllara ne onun yıldızla
...... e de irtaanlarını ıaymak dii-

~ .. ,,. 
l~ ~:!t'!'l\~f~1~abı yal. 
'J,~ı anlatmaz b "'t .. Wlfi arı-
, ., ((! , u un h · 

"iıo, «nu naııl ani el " ır reji. 
a ıgırtı gö•te-

. -~d 'fi~ e Ycıı ı I k I 
~ ' l>eft de ... u ~ , akat Yaptığı 
I..~,.,,.~ gerlı olan bir idati t"L 
~ ... , Vcır B • ı~ 
/ ... ·'»l"t, b. 'b . • urada birbirlerini 
"'l1'ı11 ır ırıne >o Verirrıl" uygun arkadaı-
""ı 1 falıınıalarını ~.. ·· I . ~OTU· 

•tqı· .... -: '•t•ı.. ~ l1t • • ~ 1, l d<ııreıı ıon yıllarda o-
l tq &i ;~ er bitik çıkarelı. 
~L tıkler al 

ti, 7~i1tt • • 'f ışmalar, eleneme
t...:... •.1. IÇ111 "'ok • • .. l • .. • 
·~"''"· ;)' ıyı gun erın muı· 

>',,, 
~ .Ve11( b• t &i,. r .. •r Türkiye kuracağı%, 
tı ,, rtrJtt" • ·., • J . 
~ .~erti 4ıı ,,.enın e§ıgın eyız. 

> ~ii b ?'~un, bu yeni oluıun 
'tore ' ıçımini ancak bir ölçii-
0 verebil. • I . .k ' "' ,.. b. rrız: ıtatı•tı . 

h~let lt~r YrlJcı biz yalnız bir yeni 
"'tı..., Pı~11 ~İl "l'Q &ir k 1 Yoktan çıkarmadık, 

<ılcı değifmeıini elene-

.. 
....... __ .. _,,~ ~ 

L! , .. ;. ,. ........... 
t 

Bir bakıma göre böyle bir öğüt 
te yer•İz •ayılabilir. Yeni yetif· 
melerin hiç biri o sahrları aöke
me.z, anlamak §Öyle duraun, oku· 
yamaz bile .• Şu halde bilgiye atı· 
ıamı§ gençliğe ne sunacağız? Bu· 
gün li.elerin aon ıınıllarına gelen 

, d" •mJMirlcfk' riff ,,,. ' c:: 
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* ,,.,~ T• .,.1..;"* ~ltlarda lıitap ~rfı, gittilrçe 
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Olcugucu/al'lmıza lıizmet 
KUPON: 12 

Bu Ccuponu kesip salda}1nıı VAKiT V AKIT BAL.OSU 
KUPON: 11 

8u kuponu keelp eaılcleyınıı 
21. u. 93• , 

18 inci !Yıl , S.yı: 8082 Ya.n fılrri Tckfoeu: 24379 Ça,..mba, 2f lldncltetrln (ı ı inci •r> 1934 ldıri Trftlonuı %<3'0 S.ayısı S Kuru• • , ' V AKIT ailesi için olduğu kadar Türk gazetecilik tarihi için de ünJü bir haber veri-

ulu•larda ne yapılmqlır? Biz Mn-
gi yoldan yürümeliyiz? Bu ıorıu· 
ları baıka bir yaz:mda karıılama· 
ia çalııacağım. 

Seyyah 

Mekteplerde 

~ yohız: Ankara'da bulunan VAKiT sahibi ve başyazıcısı ASIM Bey gazetesinin 
f.f Sadri Etem adını değiştirmeğe karar vermiştir. 

Mekteplerde verilecek oyun· 
larda talebeden para 

ahnmıyacak 
elo~an vapuru henüz Yarından bl üzc!re öztürkce VAKiT, manasma olan KURUN adı ga· 

.-.utt 1 zeteye başlık.o) onaca.SIM,,aym llda •. ı olarak gene öz 
~>i 'ı<t1e.ı,I' den~ _am~dı türkce US adım hr: b sonr zılarm SiM ~sı görülecektir. 
~,~ ~ly,11 b 21~dekı aiıt-en do· / 'BAY ASIM u kar sebe rini yar azete ılacak bir yazı-
~ ~ lıtır02d:~ ıralı Helovan sile bütün okurlarına anlatacaktır. 
~I> .. \'aPurun ariaya oturmu§• Yarınki Sayımızda: ~ets!MtA~-----l/i$ 
'"q!i ~Yanın 'T e Yo cularını ayni 

'Dı.~•ıe aetirn:.er~ va,,uru dün "Büyük önderimizin gazetemize verdiği yük~ek onur,, 
heni.iz kur~ştır1• Helovan &... 01iQB-ll " 

ı ~amamııtır. ~ 

1 
ı lan • ~!!.ürkç~ / Cumhuriyet kurucu ve j Şehrimizde yeni mebus .... "'"ı resıınJerı· lk h 

ı;;~1tq'1•1·~ tente ve 
1 1 d / i 

121 gl~d~şet· yapıci bir varlıktır seçimine hazırlık 
~ı ~ "il r . Per er en a· meme ı ır / 
'h..,. •hit ed~Jıunlerinin miktar· T•rk ""'"k d•n~""'"""'" •• "ü ismet Pata Hazretleri dün Kony~ Dün Belediyeden şubele-re ı'zahname 

L "'l.., }, ı rn Jc 1 rwk k•••nm• .,.,, •• ,,. ""'" yunurı•k 
~ , 1 •tından t~ tedir. Birinci --..ı ....... ,.,.ım•k•ır. H•P""''" Ereğlisinde üçüncü dokuma fahri~ gönderildi. Defterler dağıtıldı 'i ~'•ı •haren resimle -
)'t ~illa n._ 'baılana k . VAKiT m ilk sayıııı 21 Uk teşrin ikinci resimdeki kılığı verdi. 17 yıl bir çıkmıştı. Bugün gene bir teşrinin bir 
lu~ a• ti ayında ~ tır.. Bı · J.333 =1917 de dhilmif, 22 ilk tefrinde ay ıonra da dil inkılabımız, hu sözü 22 sinde de KURUN rrkıyor. VAKiT 

ı...·_ •\it resrnıni ve · ih :r 
~ fhı~ _ bunJ rmı· ı burlrp okurlanna sunulmuştu. Baıya· tar e a-ömer~ VAKiT at KURUN adı ulusal baskım (matbuat) yönünde Üt· 
-·~ aar ıonra reımi nından bir par~ll&Jftf ......... _!.:::!: iÖ•düiü· ile yenf bir can, yeni bir hız getiriyor. tüne düşeni elinden ge!diği kadar yap-

• cilyeceJclerdir. J .W. VAKJT yazısına yazı inkılabunız Bir teırinin bir 22 sinde .:V AKIT tı. Bununla övünür. Bu eski adı tarİ· 

. Mekteplerde verilecek oyunlar· 
da tal.ebeden para alınmaması ve 
tC\lebeye bu müsamereler için el • 
biıe yaptırılmaması Maarif mü • 
dürlüğü tarafından bütün mektep· 
lere bildirilmitlir. 

Bu müsamerelerde oynanacak 
piyeslerde de kız rolüne, erkek, er• 
kek rolüne de kız talebe çıkarıl • 
ması yaaak edilmittir. 

Dil işlerinde ~ahtacak 
hocalar 

Mektep hocalarının bu yıl da 
çalıtacaklarmı yazmıştık. Bu ça -
lışma 2amanlarında bu hocaların 
mekteplerindeki vazifelerini diğer 
hocaların yapması kararlaştırıl • 
mııtır. 

111ıırmımu 11111unuıunıı11ımımımııı1111 mırnnııı11wt11ııut111111111111111mnıın111n11,_ 

hine an bir yüzle götürüyor. Gönül 
diler ki KURUN ondan üstün olsun. 
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Ayasofyadaki 
mozayıklar 

Kubbede de bazı araşhr
malar yapılacak 

Oç aenedenberi devam eden, 
A.yuofya mozayıklannı açma iti, 
dtiııden itibaren aene bir mevsim 
için durd11. Duvarlarm ve tonoz
larm önünden büyük ve bir teles
kopu andD"&n itçi iıkelesi kaldırıl
mlfbr. 

Büqük kabotai için alınan motorın 
qajını küçük kabotaida kullanmışlar 

Açılan mozayıklar, her hangi 
yinden bakılsa ve önünden geç • 

Y aşova ve isak 
sekiz numaralı 

Behar Ef .Ierin muhakemelerine dün 
kaçakçılık mahkemesinde başlandı 

tikçe, yürüyen bir dalga halinde Gümrük resmi vermemekten 
durmakaızm parıldayarak insanın suçlu Y llfOva Bahar ve lsak Bahar 
ıözünü alıyor. efendilerin durutmalarma dün öğ· 

Ayaaofyanın bir kaç seneden· leden sonra sekizinci ibtiıaı mah
beri mozayıklarmı açmakla uğra - kem esinde batlandmıtbr. 
f&D ,.Amerikan Bizans enstitüsü,, Duruımada her iki kardet de 
mu,lürü Mr. Thomas Whittmore hazır bulunmuıtur. Umuryerin an• 
mozayıklara dair raporlarını tan • trepo memuru Kazım Bey 
pm etmek üzere buıün yarın Pa· meni muhakeme kararı verildiğin-
iüe ıidecek.. den ıelmemitti. 

Mister Wbittmore, Ayuofya DunıfJDada Yatova Bahar e -

botajda çalıtbiı halde onu küçük ı 
kabotajda çalı9bran da odur. Bun
dan baıka mühürleri bozduran ve 
gemiyi 11 defa Haydarpafaya 
gönderen hep kendiıidir diyorlar. 

Y •tuva efendi buna töylece ce· 
vap vermittir: 

"-Tankların mühürlendiğini 

ben bilmiyorum. Geminin bütün 
itlerini acente Romano( efendi i -
dare ediyordu. Gemiyi Haydarpa
ıaya gönderen acente memuru ve 
aynı zamaflda neft sanayi tirketi 
müdürlerinden olan Romanof e • 

mozayıklan üzerine, bir taraftan fendi kırk sekiz yatında olduğunu 
bir eser de yazmaktadır. Bunun ve Umuryeri gaz antrepoları ıahi
birinci cildi lnıilizce ve reıimli bi bulunduğunu; Jsak Bahar efen
olarak çıktı. Diier ciltler 11ra ile di de otuz alb yaımda olduiunu fendidir.,, 
laa2~.-)aaıyor. ve neft sanayi tirketinin murah - Bundan sonra Yquva efendi• 

Dün Mister Wbitmore, Ayaaof· haı azaıı bulunduğunu söylemit • nin kardeti lsak efendi ıorıuya 
ya mozayıkları önünde, lıtanbulun )erdir. çekilmittir. hak efendi demittir 
bütün ıazetecilerine ve ecnebi ga· Bundan sonra müddei umu • ki: 
zele mahabirlerine izahat verdi. milik tarafından verilen iddiana • "- Ben gemi itlerine karıt • 

Ayuofyanın, Bizans mimari- me okunmuıtur. mam. Ağabey~me itimadım vardır. 
aine göre Narteli:ı denilen ve biz- Müddei umuminin iddiaıına Zaten gemide yüzde on ıekiz hak· 
de "son cemaat yeri,, yahut "ha· kım bulunuyor. Bütün bu itler o • 

d göre hadise fU ıekilde olmuttur: ıır ovaaı,, adını almıt olan iki 1t lurken ben Romanyada idim. Pet· 21-11-1932 tarihinde Yaıuva 
koridordan birinin y.alnız moza • I . . . rol taıfiye itlerinde çahtıyordum. 

"kl . l d v • 1 • n ve sak Bahar efendılerın ıahıp I ld . k" ft 
yı erı açı mıt egı , aynı zama - • . .. stanbula ge iiım va ıt ne sa • 
d 1 . d t . le . t" bulundukları Çangaya gemııı mu- hh I a memer erı " ~mız nmıt ı. . nayi §İrketinin mura as aza11 o • 

B . I k h .. b" him mikdarda petrol ve makıne d I u temız eme pe uauıı ır dum. Teknik itlerin e ça ıııyor • 
k"ld 1 rmerler sabunla yağı yükliyerek Romanyaya ha • dum. Baıka hiç bir ıey bilmiyo -

te 
1 

hee ohmut •• mb~ h 1 k :reket ederken bir infilak olmut ve 
ftfa r anıı ır amız a yı an• · . . • . b k k rum. 

Demiıtir. 

Bundan ıonra müddei umumi 
Retit Bey ıöz almıt, davanın ay • 
dmlatılması için Çankaya motoru 
ıüvarileri Salih, Nazım, Arif kap
tanlarla, Loıtromo, Mustafa, yağ· 
cı lımail, aerdümen Dursun oğlu 
Ömer, Aptullah oğlu Hüseyin, Yu
nus oğlu Huan, Mol oğlu Hüse • 
yin, kahveci Hüseyin efendilerle 
depo memurlanndan Hayim efen• 
dinin amme ıahidi olarak celbini 
istem ittir. 

Neticede bu phitlerin celbine 
Çankaya gemiıi ile neft sanayi tir
keti aruındaki mukavelenin ibra• 
zmı, acente Romanof efendinin A· 
tinaya ne vakit gittifinin ve dönüp 
dönmiyeceğinin sorulmasma, bun· 
lardan başka gemi ameleıinden 
Maksut, Raif ve Cemil efendilerin 
çağrılmaıına karar verilmiıtir. 

Muhakeme, 1 birinci kanuncu
martesi gününe bırakılmıttır. 

Musiki kursu 
Türk mus:ki cemiyetinde, ala

turka muıikicileri alafranga mu • 
siki aletine alıttırmak için kuralar 
açılacalmı yazmııtık. Kuralar i-mamıf, belki ulmdaki ıö - gemı h~rek~tını gerıye ıra ma Bundan sonra Yaşuva efendi -

•• .. 1 • • _ _...._ taza etmek aur- meeburıyetinde kalnu tır. 
1
, .,.. . _ ""- " mu_ ...... erını muua ,.. . . .. w_ r·" ..... M'l~-~ ................... ---....... .-..ıao _...... ft,IJa 

tiyle, büyük emekle güderilerle CUmruK mu a aza memur arı kaveleai, ve daha sonra ehli vuku· 
ıilinmiıtir. hunun üzerine motorun petrol ve fun raporu okunmuıtur. Bu rapor-

Mister Wbittmore'den huauıi Y•! t:lnklarını mühürlemiflerdir. da geminin yaptığı ıeferler ve kul
aurette öğrendiiime göre, Aya • Fakat, ıonradan yapılan tahkikat- lanı lan petrol ve yai mikdatı tea • 
sofyanm iç kı11111Dda, biYıalla la, bu mühürlerin bozulmuı ve pit ediliyordu. 

İn ocalar se~ilmittir. Kuralar, ay 
sonunda, ii&" İnusif(i cemiyeti 
binaıında açılarak çalıımaya bat· 
)anacaktır. 

eaas kubbede de bazı mozayik a • tanglardaki yağ ve petrollann ya· Bir aralık Yatuva efendinin 
r .... --lan olacakbr. kılmıı olduğu, vergi kaçakçılığı k"I' .. · ı •unl rı so'"yle -

A.laturkacılard•~INr kıımı, da · 
ha i~mdi en, ÇDmak iıtedikleri 
alafran a muıiki aletlerini ---:. 
bahiftöyor ar. 

_,.unu• ve ı ı ıoz a mı' ve '.l' a 
iç büyük kubbenin ortasında yapıldığı meydana çıkmıttır. Tanmmıt neyzen Ihsan Bey 

flyt çalacağını, gene tanınmıt ke· 
mençecilerden Aleko Efendi viyo
lonsel çalmak iıtediklerini söyle -
nıektedirler. 

büyük bir lsa wviri ve etrafında iddianamede hidiıe bu ıuretle 
havariler olduğu söylenir. Miıter hulasa edildikten sonra netice ola
Whittmore'a göre, orada dııari- rak fU ileriye ıürülmüıtür: 
ki tonozların ortasında görüldüjü "- Büyük kabotaj için ahnmıı 
ıibi birbiıjni katetmit, büyük mik· olan mühim mikdarda motorin ve 
yuta iki haç vardır. Bunlar dikkat ma\ine yağı küçük kabotajda kul· 
le deneneek, sonra icap ederse lanılmı9tır. Bundan nıeaul olarak, 
açılacaktır. geminin hareketini idare eden Ya· 

mittir: 
"- Yatuva efendi kaçakçılık 

yapmak cürmü ile mahkemeye 
sevkedilmittir. Bu kaçakçılık olıa 
olıa 44 liralık bir kaçakçılıktır. 
Halbuki gazeteler müekkilimin fe
refini kırmıılar ve bu mikdan dört 
yüz bin liraya çıkarmıtlardır ! 

Reis Atıf Bey; 
"- Bunlar bizi alakadar etmez. 

Siz bize lazım gelen ,eyleri söyle -

c. H. F1rkaaında 

Amerik&h mozayik mütehaaaı· tuva ve lsak Bahar efendilerin son 
aınm gayet yeni bir usulle, ıenenin tahkik4t1arının yapılması için ıe 
en aydınlık olan bahar ve yaz kiz-i:.ci ihtiıu mahkemeıinde sor

yüıiz. aünlerinde, berıün sabahın teki • guya çekilmeleri lizım gelmittir.,, 
zinden öileye ve öğleden sonra iddianame okuı*luktan sonn, 

Cumhuriyet Halk F ırkaıı vili • 
yet merkezi tarafından bütün teı· 
kilita bir tamim gönderilmif, bun
dan sonra yazılacak bütün kiğıt • 
larda öz türkçe kelimelerin kulla· 
nılması bildirilmittir. 

birden bete kadar çalıtıp açbiı y atuva Bahar efendi sorguya çe· , 
mozayıkfann, bütün Ayuofya i - kilmiftir. 
çinde otuz altı ton a1tın ıarfiyle Y aıuva efendinin ıöyledikleri 
meydana konduiu söylenir.. tunlardır: 

Ayaaofya, milattan 10nra 532 "- Çankaya gemisini bundan 
aeneainden itibaren, dünyanın en on ıene kadar evvel kardetimle 
methur eski mabetlerinden parça· beraber aldık. ilk defa kira ile it -
lar getirmek suretile, bet ıene gi • letiyordu. Bundan üç sene kadar 
bi ima bir zaman içeriainde Bi • evvel Romanof efendiyi acente o - ı 
zam imparatoru Jüıtiyen tara· 'arak ıeçtik ve ıeminin idaresini 
fından yaptı,.lmııtı. ona bıraktık. Gemi Romanyaya 

içerisindeki sanat izlerini bu- hareket edeceği vakit infilak oldu. 
ıün tam deierlerile tekrar takdi - Ben bundan sonra yalnız bir defa 
re imkin bulabilen ihtiaaa dünyası gemiye gittim. Romanof efendi 
sanat ve değeri daima tanır Türk- gemiyi idare ediyor 've bana he • 
lere, her zamankinden daha derin ıaplarını veriyordu. Bizim antre -
bia saysı duyuyor· poda yalnız transit mal vardır. la-

HlKMET MÜNİR tersek bunların gümrük resmini 

Tramvay çarptı 
' . Beyojlunda Palu otelı garson-
larından altmıt bet yqlarıncla T o
dori efendiye, caddeden geçerken 
Tünelden Şiıliye giden 223 numa
ralı vatmanın idaresindeki 117 nu
....tı tramvay çarpmıf, kendini 
hatmdan ve omuzlarmclan yarala· 
mqbr. 

vererek piyasaya çıkarırız. Ben 
neft sanayi tirketinin hi11edarıyım 
kardetimle beraber altmıı bin 1i • 
ralık hi11emiz vardır. 

Sekizinci ihtiaaı mahkemesi re
isi Atıf bey burada Yatuva efen• 
diye tunları söylemittir: 

"-Çankayayı idare eden Ya· 
tova efendidir, Gemi büyük ka • 

i s t n h ı s ı ın tıu i ı i n ı nr rn i 
Y •z•n : "'ı•zl Ahmet 

Bu meraklı yazıya qakında başlıl/.acaiız. 

~~,~n"eıerden 1 P 1 K Sinemasında 
ltlba en 

Clark Gable - john Barrgmore - Helen Hages 
Mgrna Log - Lionel Barrgmore 

tarafınd•n fevkallde bir ıurette temıil edilen 

GECE UÇUŞU 
Fransızca söz"ü Metro· Goldwvn ıUperfilmi takdim edilecektir. 

•••- Bu akşam S A R A Y ainemasında •••• 
Sonderece nlikteli, litif ve ,en bir komedi mDrikel olan 

Işıklar Sönünce 
film nin ilk iraeaidir. Bat rollerde: 

Elisa Landi - Paul Lukas - Niis Astiıer 
Bu film, canh hareket ve vaziyetleri ve açık sabnelerile 

berkesin botuna ~decektir. 

-----· illveten: FOX JURNAt -----· 

Kısa 

§ LiMAN ŞlRKETl 
GEÇTi - lıtanbul liman 
ıan anonim tirketi Maliye 
emrine ıeçmittir. Şirket Dl • 

tufiye itini ıören muvakkat 
ratacaktır. • 

1935 aeneıinclen iti1'aren ~ 
maıı için resmi idarenin ......ı_.-;• 

yakında batlanacakbr. O; 
§ TOTON SATIŞLARI -

ci tetrin tarihine kadar Eıe 
ımda 8,5 milyon kilo tütün 
Geçen seneye ıöre fiatlar ,a.M 
kadar yükaelctir. En ziyade,,,,. 
lan mıntakalar Akhiaar ve 
dür. Akhiaardan 1,750,000 ~ 
vurköyden bir milyon .kilo ~&-• 

§ ZARARLI HAŞEREa..sır 
TEHASSISI - Ziraat 11aı ... ~ 

Almanyadan ptirttiii zararlı 
müteba11111 M. Kaıner ı · · 
kiklerini bitirmit ve AnbraP 
tür. Balcanlık memleketbaill 
ve tafraya çıkan yer mab~ 
trol ebnek için lıtanbul, M_.... 
ıun, lzmir sibi mühim ~ 

birer muayene yeri açmaya ~ 
mittir. 

§ ZEYTiN YACI ISTll:f 
Türkofiıin hıwrladıiı hir 
bu sene dünyadaki zeytin 
650,000 ton kadardır. lıpanP 
tonla iıtihaal birinciliii almq 
niıtan yüz bin, Cezayir ve 
bin ton mal elde etmiıtir. 

§ TRAMVAY DAVASINDA 
METI KiM MÜDAFAA E 
- Tramvay tirketiyle Nafia 
uaımda çıkan ve Devlet Ş -
~n danyı, Bakanlar Heye • 
n üzerine hükUınet namına 
Bakam Mahmut Eaat Bey 
~ecektir. Devlet Şuraımdaki 
hakeme yirmi ıiine kadar 
tır. 

§ GENÇLiK EDiRNE K 
ŞUNDA BULNACAK - 0 
teıkilitı eaaıin hukuk P 
Fuat Beyin reiıliii albnda, 
tahtil gençlitini temail edecek 
Edimenin kurtuluı ba~ 
nacaktır. Kafile __.,, r 
reket edecektir. 

§ ERGANl YILDA 
BAKIR VERECEK - Gelen 

-nid. 1 re göre, Er •ıwade.;'°.sahaı 
;g __ y • ..,uutllı • 

lif kıaımlannda timdi binden 
le çalıımaktadır. 

Ersani pmencliferinin 
29 Aiuıtoata küpt resmi 
Bu vaziyete ıöre 936 yıbnnl 
terinde tasfiye edihnit Türk 
nelmilel piyuaya çıkanlmıt 
Erıaniden ıenevi 20 bin ton 
tihaal edilecektir. 

§ MUAYENE COZD 
Eınafm muayene cüzdanlarL 
lec:ektir. Bunun için on hİll 
dan baıılmııtır. Haıtabkh 
cüzdan verilmiyec:ektir. -l tS Yıl Evvelki V 

22 2incl Tetr 
Son haberlere nazaran 

muvaaalatına intizar edilen 
cilerinin adedi 150 bine baJll 

• • • 
Tramvay firketinin 2 

bası EminönUnden Topka 
arabanın arka sahanlığın~*. 
)etçi Çapada yangın yeri!' 
çocuklarının garip bir ted 
ruz kalmıştır. Şayanı ha 
Jikle hareket eden afaca---"'""' 
den tramvaya atlayarak 
tından fesini kapmrtlar, a 
apğıya atlamıtlardır. 

d<ll9'!:~J 

halle mektebinde a~-~-" 

gap .... ) ı zavallı biletçi,e 
surette tatbik ettikleri ---.r 

Okuguca/111'1 
lıistdl 

KUPON: 
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~~:~~h~ .. ?:!~~! .. Baaadı Yaralı Kaş 
da kalıyorum. Bana yazanlar ara· İiiiiiiiiiiii Nı kl d S l.-. • J -

ll:FRI"" .. 'lo.. 
iV\ l'tO: 93 

" ffrzames L Düşman senli~ yapıyor. 
y AZAN: iSHAK FERDi 

:::d. bilen söylüyor, bilmiyen söylü - a e en: e amı zzet ... 
yor Her ikisini karıılaıtınnca ıu sona 
eri;orum ki bütün bu soranlann dilek-

Bugüne kadar çıkan parça
lan kısaca veriyoruz: 

Ve Süheylanın pansiyonda o • 
turmasma taraftar değildi: 

~ e n u vu y o r m u s u n 1.,, 
Dara d' ı· d · ''B nın karısı, Arzamesi.1 kapısından •n ıyor u: 

en iki ateş arasında ölüyorum yavrum .• ve senı 

Arıa.nı 
millete emanet ediyorum!,, 

~l'trı .. ea odasına girer girmez 
lh;gındaki Yüzüğe sarıldı. 

T ekra:- vurdu ... 

Artık ses kesilmitti. 
&tar •Yar kunıandan için ölüm 

1 Yaklaşnıı§h. 
lıu saat k'b' . . 
~ v ı ır ve gururun, ıhtı-
l\rih ~debdebenin söndüğü ve 

1-1,, e arı§trğı bir saat idi. 
ef'uın bir saat! 

A~tnea· ,, . 
tltrtı - Şerefle, namusla ölmeyi, 
'det'! Yatından sonra gelecek sa
liın Ve saltanata tercih edece-.,, 
l)İYordu. 
1>arn:ıal7ınd k' .. ·· "" ·· 1 • 3 a ı yuzugu açtı .. 

ı. S•nd"'ki h' . . . d l b ' "liç.uk ~ ze ıra, ıçı au o u ır 
\r tasa hola§tb. 

e 'UYUn içine dikkatle haktı. 
'"~ ab·u bir danıla zehir, yüz kilo-
1.. it .. 
~ tn cusıeyj; dağları deviren 
'tt L eıhur cengaveri nasıl öldü-

'"ti? 

h .Arıanıes, kendi ölümiyle her 
Yırı lll • ... fi' '°e •ııye karışacagmı, fere ı 

hı._ uıun hir devrin bir anda ka
-naca"' 

..\ gını biliyordu. 

d~ı t::zan:ıes ölünce, lskender hid
l'elt cnecek Ve aldatıldığını göre

!ehre hücuın ed kt' 
1 ece ı. ._.- '°'--..ı.., ' 

"'llt - - ,, "'-
do duğu bu gü~el ""'-'. itina ile 
t ~~a akıncıla fehır, Make-
erı 1 tının h . 

a tında ·.. aşın çizme-
tıltı • çıgnenec '-

ınciai) ol P eu:.. ( A•y•-
)a.k 1 an er 1 1 acak d .... sepolis yıkı ıp 

... egıf ll'ıİydi? "'rz . 
le . •ınes Zeh . . k 

tı .. k tı ıçer en lra • •• end· · ' nı-)a. .. ısıni a ı h C&.gını d" sır arca atırlı-
~iller ll§iinür ve b .. ..k b. 
ler ın llaınus ve h . u~u ır 
. e dü§'· aysıyetıni yer-

tııyo d urıneden ölece.... . 
t u. gıne sevı-

İtı ~htirar ku 
ı:.dıtdi~· b ınandan, midesine 
en ol u tn"th' it 1•tırap . . u ış zehrin verdi-
"1ııtı. •çınde kıvranmağa baı-

Bu vuruf evelkilerden biraz 
daha sertti. Daranın karıaı gene 
cevap alamamıftı. 

Atosya hizmetçisine ıordu: 

- Arzft.Dlesin uykusu her za-
d . "d' ? man böyle erın mı ır. 

Hizmetçi batını salladı: 

- Evelce kendisine hizmet e-
derdim, :kut gibi hafif uykusu 
vardı. 

Atoıya Jehrin etrafında yanan 

meJaleleri gördükçe hiddetinden 

küplere biniyordu. 

- Dütman sabaha kartı tenlik 
mi yapıyordu? 

l' raliçenin zihnini kurcalıyan 

bu suvale Arzamesten ba,ka kim
cevap verebilirdi? 

Atosya kapıyı tiddetle itti ... 
Ve odanın kapısı birden ardı

na kadar açıldı. 

-Aaaa ... O ne?! ... 

Arzames boylu boyunca uzan

mış, yerde yatıyordu. 

ihtiyar kumandan belli ki çok 
yorgun ve çok uykusuzdu .. Yata
ğına girmeie bile vakit bulama
nufh ! 

Atosya yavaş yavaf yürüyerek 
kumandanın yanma .okuJdu. 

Ve ba!ına doğru eğilerek seı .. 

seslendi: 
- Arzameı ... Arzameı ... 
Hizmetçi kendi kendine mırıl

danıyordu: 
_ Birkaç ay evel kendisine 

ben hizmet ediyordum. Y anmda 
yavatça öksürdüğüm zaman bile 
uyanırdı .. 

leri birdir: Bir Türk sözlüğü elde On iki yaşında feci bir ci
nayet neticesinde öksüz kalan 
Süheyla, bir tesadüf neticesin
de zengin bir fabrikatör olan 
Şefik Beyin himayesine giriyor. 
Şefik Beyin karısı Selma bu 
misafiri hiç te iyi karşılamıyor. 

Fakat tesadüfler SüheyHiya 
yardım ediyor ve bir biln Sü
heytıl evin iıler:ine karışan 

bir uzuv oluyor. Selma Hanım 
züppelerle kur yapmağa baglr
yor. Bunlardan birkaçı, Şefik 

Bey tarafından uzakla§tırılıyor. 

Yalnız içlerinden Ferdi Bey ev
velkilerden kurnaz hareket ede
erk güphe uyandırmıyor. Şe -
fik Beyin de gözüne giriyor. 

- Eve gel. Bizden ayrıhrsan 
kimbilir ne dedikodular yaparlar, 
neler uydururlar. 

etmek! 
Oh, ne kadar yüksek ve gökçük 

'bir istektir bu I 
Hani Acem dilinde yüksek yer tu· 

tan katıksız Türk Tebrizli Saibin !Öyle 
Acemce bir deyiıi vardır: 
(Güftügi'ıyu küfrii din ahır beyekca mi-

keşet 

Hap yek habest ,..e likin muhtelif tA· 
bir h!.) 

"Küfür ve din dedikodusu bir yere 

çrkryor: Du~ .. 
''Bir duştur, ancak yoranlar değişik 

ıöylüyor.,, . • • • 
Bunun gibi tarama dergısı ıçın de 

istenilen birdir. Anlatışta değiıiklik, 
aynlık var. 

Dergi Türk ulusunun dil yönünden 
büyük bağlantı ve sevgisini, dile kar!ı 
derin atılıı ve giditini gösteren hır 
iıtir. 

Derleme önlendiği gün, yurdun 
dört 'bucağından karıılık geldi. o .. n~ 
büyük bir atıhf, bu dil aavaıına yonu· 
lüı idi ki, Gazinin 0k0urtancı, görle:,e~ 
ıesine sayır ve ıevgı ıle ko!Aft her Tur 
çocuğuna yaraıan bir alımlı savat! 

Derci, dilin bütün dileklerini bü -
tünlediğini savlayan bir it değildir, ha-

rr onun üzerine göz ıırir dökerek sa-
y, d böl vaıan erdemli arkada,lanmız a Y e 
bir savda bulunmuyorlar. yalnız Os • 
manh yapmacık sözlerinin ıöylece yazı, 
!ı·onu ma dilinde Türkçe kartılıklannı 
ıöste!nıek istemiılerdi. Büyük derle • 
me savaımın köklü tarama ve yapma 
İJİ ile batıınızın bağlr olduğu "Türk 
Dili Araıtırma Yüksek Kurumu,, çalıı
malrtadrr. Beldiyelim. Ziraz Tarama-

nın bu ay batında sözlerin örnekleriyle 

beraber basılacağı da aynca ıevinç ile 

karfılayacağmıız bir ittir. 
Bir sözün kullanılması, nerede ve 

hangi anlatımlarda 5Öyleneceği anca~ 
örnekleriyle lııi)inebllir. Tarama der&'l
•inin sırafadıf ı ıözlerin lıal'fılddı Srnelr-
leri için bir kaç yazı yazmak üzereyim. 
Burada göstereceğim. 

Ferdi Bey, bir gün Selma
ya bazı arkadaglarınm kendisi
ne ait resim ve mektupları elde 
ettiklerini, kocasına göstere -
ce~lerini söyliyerek para ko
parmak istedi. İstenen para 
büyük bir meblağdı. Selma bu 
parayr Ferdiye vermedi ve bir 
gün her şeyi kocasına itiraf 
etti. 

Şefik Bey, hayatın çok kab
rini çekmig bir adamdı. Sel -
madan nefret etti. Yazıhanesi

ne mektuplarla gelen Ferdiyi 
öldürdü. Selma, çocukları Şa
kirle Nermini dü§ündü. Dedi
l·odu onlan mahvedecekti. Şe
fik Bey cinayetten sonra buh
ranlar içinde yatağa düştll. 

Selma, Süheylayı buldu. Ona, 
Şefik Beyin bu cinayeti Ferdi 
Beyin Süheyl4yı sevdiği için 
yaptığını söylemesini kabul et
tirdi. .• 

- Ama çabuk söyleyiniz, ben 
hastaneye gidip Şefik Beyi aıöre -
cefim. 

- Seni tanıyamaz ki .. 

- Olsun, ben görmek istiyo • 
Bize düıen ilk iı, dili taıkınhk ile 

tatsızlık, anlamılmamazlık çukuruna 

düıünnemektir. Büyük."• ~~ü .Ö~e
rimizin Türk dilinden dınledıfimız aoz-

rum .. Arka kapıdan çıkarız .. 
-Neden? 

- Ön tarafta meraklılar dola -
tıyor. 

Hayır, artık Süheylaya ihtiyaç
ları yoktu. Süheyla mertçe borç -
larım ödemiş değil miydi? 

- Şefik Bey iyileıtikten sonra 
ona bakmak için gelirim. 

Dört gözle Şefiğin iyile§mesini 
isıiyordu. Hakikati ancak ondan 
öğrenebilirdi. Şimdi İse cam gibi 
ifadesiz gözlerle bakan adamı gör .. 
mek istemiyordu. 

Muhakemede de §ahadet ede .. 
cek, gü:zel bir erkeğin iğfal ettiği 
masum kız rolünü oynıyacaktı. 

O zamana kadar da kimsenin 
yüzünü görmiyecekti. Hele Şaki
rin kininden kurtulmak en büyiık 
nasihatti. 

Selma: 

- Sen, onun yerinde olsan ne 
yapardın. lnıaf et biraz. Babası • 
nın, senin yüzünden katil olduğu -
nu sanıyor, diyordu. 

Süheyla kendini Şakirin yerine 
koyuyordu. Ona hak veriyordu .. 
Mazur görüyordu. Fakat bir gün 
onun yüzüne: 

- Sersem! 

Diye haykırmamak için sokul • 
muyor, ondan kaçıyordu. 

Nermin Murat .amcanın yanında 
oturuyordu. 

- Nermine yazdım Süheyla, se

ni bekliyor . 
Süheyla, her cihetten anasına 

benziyen bu küçük kızla yüzyüze 
gelmekten çekiniyordu. 

Kimsesi yoktu. Tanıdığı yoktu. 
Böyle kimsesiz insanları basma 

kalıp sözlerle teselli ederler veya 
sahte bir acınma ile alay ederler. 

Uzlet kelimesinde bir asalet 
vardır. 

Süheyla tek batına ya§ıyacaktı. 
ler nasıl içimize, ıönlümüze, beyni • 
mize siniyor ve sokuluyorsa biz de 
Türk sözlerini yaıatırlcen kamunun an
lıyacağı gibi yazmaya çalııalım. 

Şeref Aykut 
Sava§: Dava - Kamu: Halle. 

- Bu çaresiz .. Gazeteciler, fo
toğrafçılar petimizi bırakmıya -
cak.. Nedir bu batımıza gelen? .. 

Kısa fakat sarih tenbihlerde bu
iundu. 

Eğer Şefik ölür veya bütün bütün 
çıldırırsa, ömrünün sonuna kadar 
tek batına ya§ıyacak, uzletinden 
çıkacaktı. 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY ATROSU 
TEM S 1LLER1 

Bu ıece aaat 20 de 

_ Anlıyorsun ya, benim buldu
ğum ifadeden Şefik daha kolay is
tifade eder ... Bir babanın isyana 
hakkı vardır. 

On sekiz yaşında, hayahnı ele
mine vakfetmiye karar vennİ§lİ. 

Süheyla metin bir kızdı. Gözü 
pekti. Bir ıeyden yılmazdı. Yalnız 
insanlardan korkardı. tıu .. Şdiltıdi Arza- . .. .. .. .. 

·• e ~esın gozunun o-

Daranın karııı biraz daha kor
kak ve enditeli bir tavırla ihtiya
rın göğsüne eğildi: 

_ Arzames! .. Dütman tenlik 
yapıyor.. Bunun sebebini senden 
sormağa geldim! Uyku zamanı 
değil.. Haydi, gözlerini aç ve ba
na cevap ver. 

Madam 

111f illl 
Olup bitti. Süheyla sararmıı, 

batı önünde duruyordu. Sanki bir 
bataklığa sa ,· l\nmı§tı. Çamur onu 
çekiyordu. içine alıyordu. 

Bir pansiyonun bir odasına yer
letti. Artık aslına rucu etmişti. 
Kendi i§ini kendi görüyordu. 

k) •ev ·ı· tıin h gı 1 Ve biricik kızı (Ar-
....._ A •Yali dolaııyordu. 

tıı..ı tötıntte .. Ben senin doğduğu
~ &.tef .e?1İ§tinı !. .. O vakit harp
rı tıi1'ı ~f ~n~~Ydinı. Şimdi de sen 
h'lle h unıllnıü görmüyorsun ! 
~· ltpt . . V 1 lte, eyıın .. Ateı içindeyım. 
e... &.tasınd oı·· ) ~ni nı·ı ayım, uyorum .. 
'\>l\rcu .. 

1 
lete enıanet ediyorum, 

illıtı ! 

"· . . . ı • Utr• 
lıt •ııın k 

ti-._ e t~· . arısı o yılı Persepo
_·~ ·ı -~trıyord 
lt ı e D'' .. ll. O gece Arza-

'• ,... •Otufrn d 

Atosya bu sözleri söylerken, 
yavat yavaş elini geri çekiyordu. 
Kumandanın göğsü hareketsiz. 
di.. Kraliçenin elleri titremeğe 

baf lamı,tı. 
Odanın içinde acı ve tüyler ür

bertici bir feryat yükseldi: 
-Arzames, öldün mü? ... 

(Devamı var) 

San Jen 
Komedi 3 Perde 
ve 1 bqlanııç. 
Yazanlar: Vik
toryen Sardu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

""""'""" OSG.IJl?Iİ,\LJN't 
!ıM!Plı•ı ıntıırııı 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu cece saat 20 de 

BU 8 1 R 
RÜYAOIR 
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Selmanın bulduğu çare makul -
du. 

Süheyla derhal itham altında 

kaldı. Bu aileye, sükun ve huzur 
içinde yaııyan ailenin arasına gel
mit ve onlara felaket getirmitti. 

Bu sarıım kızın arkasından ar
tık herkes bir ıeyler fısıldıyordu. 

Komtuları onunla me§gul olmu
yordu. 

Onun kim olduğunu bilmiyorlar 
ve bir şey sormuyorlar, konuımu· 
yorlardı. Bu da bir §eydi. Elemi
ne hürmet ediyorlardı. Biri ıarkı 
söyliyecek olsa, öteki mani oluyor
du: 

t1 "ece ı e en uyuyamamıı-
ıt' lii;z Yarısından sonra kalk-

............. -..... 
• ........ ·-·r-··ı·ı·:::m:: ... -·····-······ 

••• - ....... •••• • 

0 

Operet üç perde .. 

ii KURUN İsİm H Besteliyen: Ferdi 

Süheyla, takma bir isimle bir 
pansiyona yerletti. Fakat hüviyeti 
derhal meydana çıktı . 

- Yukarda dertli kız var, sus ... 
Selma gelmiyor, fakat yazıyor • 

du. ·Şefik vücutça iyiliğe yüz tut -
muıtu. Harareti düşmüştü, fakat 
dımağı ayni haldeydi . 

qli ltıetr ·., · · 
t ~&.t ' ::rı .. ını Yanma alarak 
~.. •ndanın dairesine 

L (.\t 
"l\bı Ogl'a) 
)~ tıın d Yarını saattenberi 

td.. ııında A . d' ı· "'· rzamesı m ı-. ·~t' 'titt·~ 'l''r ku 1 
Çe: mandanın sözlerini 

' ........ '> '~"-. ~v-.ıı 
~ kı~1.. 1 a.daıncağız rüya-
u· 4., • k ' 

~ ~>orci\ı. ay~ 1.ıyor ! 
,_. l>ıh t; 8ır ıki defa yavaf-

~.. '"•td t ,. a. tı .. Cevap ala-... ,~ 
d,h_ bekı d' e ı. ) 

~ ~ 

ii Babası ii .. .. .. .. 
ii · Doaan çocuklarınıza gü- ii 
•• D •• 
•• L. 'ti H ii z;el adlar IJermeR .,d yorıa- :: lst. belediyesi 
fi nız V AKIT ıize yar ım e - ii KONSERVATUVARI =i • ı: 
f: dıyor: "i 2 inci K O N S E R 
rı .. : Bugün dox.an çoculJara. P.: h O h M 

" AJi, İzzet Nezi , r an, esut 
fi ıu aJlardan birini IJerebilir, ii Cemil, Cemal Retit 
H ıoy adı alacalaanız. bunlar- jj ODA MU S 1 K l S I 
ii dan birini beğenebilirıiniz. :: 22 2 . . T . b .. t 17 30 
ff :: 1 : ıncı eşrın ugun saa . 
ii Erkek - Babür, Güne;J ii ı da eski ( F R AN S 1 Z T f • 
İİ Kız - Kutlu, Özden (Melih) fi y AT R OSUNDA 
i:ır.:r.:::::mıaı:n ı m•: ı •••r• Biletler - 30, 50, 75, 100 kuruttur 

Yazan: 

Selma Muhtar 

Selma Şakiri sıkıttırmııtı. Şakir 
Süheyli.nın elini sıkıyordu, fakat 
çok soğuk sıkıyordu. 

Selma aldanmııtı. Şefik kimse
yi tanımıyordu. Süheylayı da ta
nımamıtb. Bir ıeyler söyleniyor, 
fakat söyledikleri anlatılmıyordu. 

Süheyla çocukken hayatiyet ne
dir görmüıtü. Gene görüyordu. 
Se1ma: 

- Bir kaç aya kalmaz bütün 
bunlar unutulur diyordu. Ba,ka bir 
hadise çıksın, bizimle uğratmak -
ta11 vazgeçerler. 

Bir sabah pansiyoncu kadın: 
- Sizi genç bir bey istiyor, de-

di. 
_ Kimseyle konuşamam. . 
- Kapının önünde beklıyor, 

töyle bir göz atınız. 
_Kimseyle konuşamam. 
Dışarda bir ayak sesi duyunca 

tekrar etti: 
- Kimseyle konu~amam. 
Fakat kapı açıldı, Şakir girdi. 

Pansiyoncu kadın: 
- Kabahat benim değil, dedi. 

- Ne yapalım ... Gel Şakir, gir • 
(Devamı var) 



izmirde şimdiden hazırlıklar yapılıyor, 
Panayırı iktısat vekaleti kuracak 

lzmir belediye reiıi doktor Beh· J İzmir 935 beynelmilel panayı • 
çet Salih bey Ankarada muhtelif rına ittirak edecek memleket dı • 
şehir İ§leri ve bilha11a 935 pana • ıarııı firmaları için çok esaslı ko • 
yırı etrafında temaslar yapmı§tır. laylıklar temin edilecektir. Tür • 
935 panayırı doğrudan doğruya kiye ile Klering ve takas mukave -
lktısat vekaletinin murakabesi ve lenamesi yapmıt bulunan memle • 
te§kilatile kurulacak; beynelmilel ketlerden panayıra satılmak üzere 
bir panayır olmak ferefini kazan• getirilecek eıya, Klering mahsubu 
mak üzere şimdiden dııarı memle- yapılmak üzere satılabilecektir. 
ketlerde propaganda ve reklamla· Bu gibi malların panayırda satıl· 
ra haılanacaktır. mıyanlarmın panayır esnasında ve 

Türkofis, muhtelif ihracat mah· ya panayırdan sonra batkalarına 
aullerimiz hakkında ayrı ve toplu pazar ıuretile devri yasak -
esaslı broıürler hazırlıyacak, bun- tır. Bu gibi mallar geldiği yere ia· 
lar, dünyanın her yerine dağıtıla· de edilecektir. 
caktır. Ayrıca lzmirin güzellikleri, Ticari muvazenesi Türkiye le -
irfan ve sanat "müesseseleri, asarı hine olan memleketlerden gelecek 
atikası hakkında da brof ürler ha • mallar da aynı esaa dahilinde ko -
zırlıyacaktır. laylıkla ıahfa çıkarılacaktır. 

Kon ya kasapları dükkan
larını kapıyorlar 

Son günlerde Konyadaki ka • 
saplardan çoğu dükkanlarını ka • 
pamışlardır. Konya kasaplar ce • 
miyeti reisi Mehmet efendi bu me
sele etrafında şunları söylemiştir: 

"- Belediyenin müteahhitlere 
ihale suretile yapmıt olduğu mez • 
bahanın tam ve fenni olmadığı an
laşılmıştır. Kasaplar bunun için 
bir dava açmışlardır. Keyfiyet ka
rardan sonra tamamile anlatılmıı 
olacaktır. 

Fenni noksanları olan yeni mez 
baha şimdilik müteahhitlerin bu • 
lunduğundan ve resim vermedik • 
lerinden dolayı onlar eti kasaplar
dan daha ucuza satabiliyorlar. 
Ben, kaçak et satanlarla tiddetle 
mücadele yapıldığına kani deği -
lim. 

Altmışa yakın kasaptan bu gün 
piyasada on altı dükkan kalmıştır. 

Kaçakçılık devam ettikten ve 

diğer taraf ta et ucuz satıldıktan 

sonra şehit halkının et ihtiyacı ta• 
biatiyle lemin edilmit demektir. 

Yeni mezbahanın mühim nok • 
sanları arasında soğuk hava depo
su, laboratuvarı, kimyakeri bulun· 
madığı sayılabilir.,, 

Sındırgı doktor istiyor 
Balıkcsirde çıkan Türk dili ar• 

ke.daşımtz Sıngırgı kazasında ne 
doktor, ne sıhhiye memuru, ne de 
eczahane olmadığını yazarak ıi • 
kayet etmektedir. 

VAKIT'ın Milli Romanı: 19 .......................... .-.. .................... -.. 

Bugüne kadar çıkan parça
lan kısaca veriyoruz : 
. Balkan harbinden sonra İz
mire gelen bir ailenin kızı Ay
sel, Ege kıyılarında yeti§iTken 
amca oğlu Ergin de Dramadan 
muhacir olarak geliyor. Ev
vela Kuleliye, sonra Harbiyeye 
geçiyor. Ergin zabit çıkmadan 
biraı: evvel bir tatilde İzmire, 
Foçadaki yengesine misafir ge
liyor. Orada Ayseli garüyor. 
Fakat aile Erginin Edirnedcki 
amca kı.tı ile niıanlı olduğunu 
zannederek, Ayscli yanına çı-

Buca Belediyesi çarşaf 
ve peçeleri kaldırıyor 
Buca belediyesi kadınlarımızın 

inkılap hareketindeki mühim rol -
lerini dütünerek hala eski rejimin 

geri ruhunu hatırlatan çartaf ve 
peçelerin tamamen kaldırılmasına 
ve bu emre muhalefet ederek çar • 
ıaf giymekte devam eden kadın -
tara belediye tenbihatına muhalif 
hareket etmit nazarile bakılarak 

kendilerinden nakdi ceza alınma • 
:una karar vermiştir. Zaten Buca· 
da çarıaf giymekte devam edenler 
pek az olduğundan belediyenin bu 

kararına umumiyetle riayet oluna· 
caktır. 

Emet'te musiki 
hareketleri 

Emet, (Huıusi) - Emet genç· 
ler yurdunda musiki tuhesi az za· 
man içinde çok ilerilemiştir. Yurt 
memurlar mahfelinde olması do • 
layısile mahfelin reisi çalı~kan 

kaymakamımız, Raıit B. her tube 
ile fazla alakadar olmakta musiki 
komitesine kar§ı da himayesini e -
sirgememektedir. 

Bir amele toprak altında 
kaldı 

Kızılcahamam - Şahinler kö -
yünden Şakir oğlu Mehmet ismin· 
de bir köylü Alaybeyi köprüsü ci· 
varında yol boyunca toprak çek • 
mekte iken üzerine büyük taşlarla 
karıtık bir toprak yığını çökmüt 
ve biçare hunun altında kalarak 

Burhan Cahil 

karmıyor, ba§ka yere gönde
riyorlar. Halbuki Erginin bu 
niıan vakumdan haberi yok
tur. Ayseli Foçada deniz kıyı-

11nda bir tesadüfle gördüğü za
man kalbinde bir titreme his 
ediyor. Fakat bu fikrini yen
gesine açamadan tekrar mekte
be dönüyor. 

Ergin bir kaç ay zarfında 
nbit olacaktır. Bu sırada yen
gesine yazdığı bir mektupla 
Aysel hakkmdaki fikrlni söy
lüyor. Tam muvafakat ceva
bı aldığı sırada seferberlik ve 

M. Stamul s 
Yunan ayan 

vekilinin 
meclisi 
sözleri 

• 
reıs 

Yeni yapılmış bir yol 
geçilmez oldu 

Konyada Hadim kazasının Pe
riler kondu, yahut Pirlevganda na.-

hiyeıinin cenubunda ve karıısrn • 
daki sathi bahirden bin yedi yüz 
metre irtifaındaki dağın heyelan 

halinde bulunduğu, vadiye, nahi
yeye doğru kaymakta olduğu ha -

her verilmektedir. 

Yunanistan ayan meclisi reis ve
kili M. Stamuliı'in bir haftadan 
beri memleketimizde bulunduğu -
nu yazmıtıtk. 

M. Stamuliı, bu müddet zarfın· 
da lıtanbulu ve ıonra Ankarayı 
gezmİ§, tetkik etmiştir. 

M. Stamulis, memleketimizde 
bir müddet daha kalmak istiyor • 
du. Fakat dün ak§am Atinadan 
babasının öldüğüne dair gelen bir 
telgraf üzerine, bugün Atinaya 
dönmek mecburiyetinde kaimııtır. 

Ankara seyahati hakkınds f 
ları söylüyor: _..,_ 

• • fV 
"- Ankaranın methırı• . 

lerdenberi işitiyordum. Bu Y~~ 
güzel inkılap şehrini görJl'legı ef 
istyordum. Nihayet, işte b~d: 
görmek nasip oldu. F evka~ pı! 
tehir .. Y oHar mükemmel.. ; 
modern .. Kısa bir zamanda :di 
d ·· d t" k u~ ar şey vucu a ge ırme ı si 
rin fevkindedir. Hele bugiil1 

0 
·1 · d b' "ddet' §1 en ınşnatı a ır mu bJ 

bitince, Ank ranın şekli b~ Heyelan yüzünden Hadimden 

Erineneke açılan yeni yol da ka • 
panmıf ve geçilmez ıekle girmit -
tir. 

ka olacaktır.,, .. ,A 
Kendisi Venizelos fırkası men· y · ,. ...-lı•1 

unanıstan ayan mV"" oJd 
suplarındandır. vekili M. Stamulis, mensuP ~ 

Dün bir muharririmiz kendisi • Venizelos fırkasına dair 1 

r ekirdağa gelen 
muhacirler 

le görütmüt ve Ankara, İstanbul bir suale: ~ 
hakkındaki duygularını öğrenmiş· "- Türkiye ile bir olıııs.lılı' 
tir. küsüne Yunanistanda her fır. 

Tekirdağ, (Hususi) - Şehri• 

mize Adana vapuru ile Romanya

dan 710 muhacir daha gelmiıtir. 

Şimdiye kadar gelen muhacirler 
on be§ bini bulmaktadır. Hepsi is

kan edilmekte ve kendilerine müm 

kün olan her türlü yardımın yapıl· 
ması için vilayetçe çok çalııılmak· 

M. Stamulis gayet güzel türkçe raftardır. Yunanistanda btı 5~ 
konuımaktadır. Esasen Silivrili • ti uygun bulmayan yüzde bif 
dir. lstanbulda çok bulunmuştur. bile yoktur.,, demiştir. bJ"' 
Bundan batka sıksık bu ıehre gel- M. Stamulisin ölen ba f./ 
mektedir. Son geliıi bundan bir yaıında, Yunanistanın eski t 
buçuk ıene önce idi. )arından bir zattır. / 
••••••••••••••••••••• ....... ·····················································' 
Adana-Ceyhan arasındaki Adanada bakıla 

trenler çoğaltıldı fakir çocuklar 
tadır. Halkevinin içtimai yardım 

ıubl.i ve hilaliahmer cemiyeti ta • 
rafından yardımlarda bulunul • 

maktadır. Muhacirler iskan edil• 
dikleri köylerde evlerini yapmak· 

tadırlar. 

y ab~ni hayvan sanarak 
danaları vurmuşlar 

Devlet demiryolları halka bir 

kolaylık olmak üzere Adana ile 
Ceyhan arasında eski tarifeye iki 

tren daha ili.ve etmif, bu trenler 
ayın onundanberi ıeyrisef ere baş· 

lamıttır. 

Adanadan 8,40 da hareket e • 
"den trene, Mersinden 6, 19 da ha • 

Ankaradan avlanmak Üzere Kı· re'ket eden tren yolcuları ve 15,10 
zılca hamama giden 15 kişilik bir da hareltet eden trene de Mersin -
avcı kafileıi ıece Meıelikte av den 12,18 de giden tren yolcuları
beklerlerken dört karaltı görmüı • nr yetittirebilmektedir. 
Ier, bunları yabani hayvan aana • Ceyhandan dönü te de Adana· 
rak vurmuşlardır. Fakat yanlarına 

dan 10,55 ve 18,30 da Mer.ain~ bı-. 
gittikleri zaman bunların yabani reket eden trenler e Ceyhan yol • 

hayvan olmayıp köylülerin otla - cuları Mersine gidebileceklerdir. 
makta olan danalarından dört ta • 
nesi olduğunu görmütlerdir. Da • 
nalar ölmü!tÜr. 

Cellat gölü 
Cellat gölünün kurutulması için 

sekiz aydan beri hazırlanan harita 

ve projelerin tasdik için Nafıa ba
kanlığı tarafından tasdik edildiği 

için bir kaç güne kadar kurutma 
itine batlanacaktır. 

'"mlJrtıınmmnumuıınııınanrmtmBtmnlUIUUIUlııntılfttllınıım1tnta11numımı.-

S&ğ bacağı kırılmıştır. Mecruh te • 
davi edilmek Uzere derhal Anka

ra nümune hastanesine gönderil • 

mi~tir. 

Eskişehir istasyonunda 
esrar 

Eskitehir, - Trenle Haydar 

paıadan gelen yolculardan Düzce· 
li Hüseyin ile arkadatı Ahmedin 

vaziyetlerinden ıüphe edilmif, is • 
tasyon komiseri Zülfikar bey la • 
rafından efyaları aralı!mı§br. Bun 
larm bavullarmdan istasyon polis
lerinden Mustafa Fehmi ve Kazım 

efendiler tarafından 13 torba için· 
de 34 kilo esrar çıkarılmııtır. Suç

lular mahkemeye tevdi edilmiıler-,. 
dir. 

büyük harp başlıyor. ~rgin, I değil mi? 
mürettep alayla bir gece için· Mahmure ısrar etmedi. 
de Çan.~kkaleye ~i~iyor ve. beı Birçok duyguları paylatmamız, 
mar,t hucumuna ıştırak edıyor. , .., . , 
B "th' ·· .. hareb · en sıkı sırlarımızı verdıgımız bu u mu ış sungu mu esın- . . . , , 
de düşmanla boğaz boğaıa ge- arkadata da ıçımı yeyıp kemıren 
lirken sol dirseğinden yaralanı- derdi açamadım. 
yor. Hastanede kolunu kes- Niçin açamadım. Bu bir dü • 
mek mecburiyeti hasıl oluyor... ğümdü ki çözmek elimde değildi. 

Mahmure: 
- Ah herkes öyle söylüyor. 
Diyor. Evet, ben de öyle &anne· 

diyorum. Fakat .. daha doğrusu 
ciddi bir §eyden haberim yok. 

O benim zaptedemediğim göz 
yaşl8:rınr gördükçe §Üpheleniyor. 

Ona diyorum ki: 

Bizi, ferefimizi, canımızı kur -
ic:..rmak için canlarını, hatlarını ve 
vUcutlarını veren insanlar için bir 
kaç damla gö.ıyaıı çok mu? Bun• 
lar içinde bana ait biri olsun, ol • 
maun. Hepsi bu yurdun çocuklan 

O, henden çok serbest fikirli, ser· 
best hareketli bir kızdı. Ben o • 
nun yanında o kadar ağır ba§lı, 

temkinli idim ki hatta çokları na· 
ıtl arkadat olduğumuza tatarlar • 
dı. O ıen, neteli ve hoppa.. Ben 
gamlı, durgun .. Fakat bilmem ne· 
den gene en çok onunla anla~abi • 
liyorum. 

O benden bir §ey esirgemiyor. 
Yalnız benden değil, zaten yap • 
ttiı feyler için kimseden pervası 
yok. Uf ak tefek maceralarını bile 
meraklı bir hikaye ıibi anlatmak
ta hiç tehlike görmüror. 

Adanada geçen yıl hiın~ 
fal, maarif cemiyetleri ve b ı 
tarafından kurulmuf olan 1'fı 
siz çocukları bakım evi çok 1 
verecek bir netice ile vaı1 

yapmııtır. Bu yıl da birçok 
taşların yardımını gören bı.ı 
müessesesi daha genit bir ' 
ite baflamış bulunuyor. 

Burada orta ve ilk mekteP 
b l . d 1.: • 111tl e erın en ~mseaız vı 

750 çocuğa b kılm adır. 

C . 1 ,1.., 
emıyet ere . '.8'-. ~ ~' 

.o.u. :a.yyare cemıyetıo ~ı\ 
mayei etfal, hilaliahmer c~ ~ 

. . . . k' 1 b' t lşJ'tl lerının ıştıra ıy e ır op .. 
pılmıştır. Toplantıda bu yıl 
k . f' . k'" t b .. c,t~ aı ıtır ve zc a ın u uç 

verilmesi konu ulmuş ve b•jl 
rarlar verilmittir. 

.. h 11'1 Vazedecek hocaların 'rf 
milerde aydınlatma11buk 
milerde aydınlatması bu ıc• 
arasındadır. 

Parmaklarını kapf1 
Galatada Kasaplar ıolc 1 

Sümer matbaasında çalı§"~ 
sinros efendi, ellerini 11', İ 
kaptırmış, pnrmaklıırı ke•~ 
Yaralı Beyoğlu hastahnnel / 
dırılmıştır, ...___./ 

Ona kasabada herkes: 
- Hercai! ı' 
Diyordc. .,'.Jı~ !J 
Tuhaf bir kızdı. KeJ1d

1 '°*dİ· ' 
pılan iltifatları engin ~' .,ııe ii' 
b. . . b 1 ,,, ~ ~ 
ır sevgının aş angıcı l•'' fi' 

H 11 ·· l '-tı1P ~' aya er, ruya ar, me~. 1''~ ,cı,' 

lakatlar .. Ve nihayet b•',..,- .~ 
sonra herşey biter. O ı." t f"'/ 
)ar, isyanlar başlar. f 111'' ı "~ 

k. • • .. bJ" macera es ısının ıztırp af 
rur. ~ıl 1"1~ 

Fakat temiz kızdı· J',
likleri olmasına rağıtıeJ1 ;,. ..f 
ince ve duygulu bir J<ıı.1111 ~ 

Onun hu içli ve s3l'f1~o',t1 
larını belki sonraları f'ID 
benim kadar anlaınad'i,,r 
onun mayasında değil, ı.,11,,i 

k
• bt1 J• 

rinde Tardı. Halbu 1 

b• ıe· renler en hafif ta ır ' 

- Oynak! td'e 
Demekte tereddüt e 
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~~~. kaçakçılığı şebekesi yakalandı fül lll. ıt '1 :] mı' J ;11i11 
~& I atı ı lncı aayı:tada> kisten guya üç yüz kıratlık mal a- sabaha karşı basılmıf, bodrum ka· r. k 
kik~ er hakkında da polis. bp satmııım. Bu, asrlsızdır. Polis· tında sahte beş kuruşluk ve on ku· yOCU ve ders 
tın: a. de"Yanı olunmaktadır. te rütvet verdiğimi ikrar etmiş de· ruıluk yapmaya yarıyan bir maki- _____ ... ____ _ 

a.t ya tnuhtelif noktalardan ğilim. Falakayı görünce "eğer Ser- ne ile iki yüz kadar on kuruşluk, 
d!iyeapdanlar, dün akşam ü. kis rüşvet verdi ise, ben de ver • yüz kadar da beş kuruıluk, bazı 
İdir. Ye Verilenlerle birlikte, mitim,, dedim! madenler, henüz basılmamış pa • 
•ır· Hakim tevkif kararı veriyor! ralar bulunmuıtur. Evde yakala • 

Annelerdeki şeref hırsı ha
zan pek yanlıf yollar göstermeğe 
sebep olur. Öyle anneler vardır 
ki çocuklarının mektebe başla
mak yaıına erişmeden okuyup 
yazdıklarını söyliyerek iftihar et
mekten zevk alırlar. Hatırlarına 
getirmezler ki ıeref ve iftihar bil
dikleri fey, çocuk için ileride bü
yük hayal inkisarı olacaktır. 

bir tey yapamazlar. 

Onun içih her anne bilmelidir 
ki bir çocuğun ergin inkitaf eden 
bilgisi, çocuğun zeki.siyle kati. 
yen nlakadar değildir. Erken
den bilgi sahibi olan çocuklar ek
seriya yarıda kalırlar ve kendile
rinden beklenilen büyük zeka e· 
setlerini gösteremezler. 

'o,.-;ci Slllh cezada Hak;m Reıit Bey, altıncı olarak nan iki kişiden başka kalpazanla-
ltna.~Ya Ç~kilenler Yusuf efendiden sorguda bulun - rm sürücülerinden bi.rkaç kiti ~e 

e . ~et bırinci sulh ceza d . yakalanmı§hr. Tahkıkatın bugun 
ij,.1

1~ hakinıi Reşit Bey bu u. s· b . sıl Jiarı•tınız? neticelenmesi muhtemeldir. 
llın h·· . 1 - ız u ışe na .,. 

uvıyef · t · b.l · loııra .. ını espıt et • - Orasını ben de ı emıyo • 
. "tuy~ c-oenktc~ Armanak efen• rum. Karışmadım, karıştırdılar. 

.. :ı- ı · d' l ' ''leınıek • "ille karışmışsın,, ıyor ar· 
ll'Jtı k et dıtından gümrük· _ Elmas kaçakçılığı işini ta • 

elt, ~ lsuretile ham elmas kip eden iki memura, kuyumcu • 

Rıhtım şirketi 
nereye bağlanacak Her feyin bir vakit ve zama • 

nı olduğu unutulmamalıdır. Kü
çük bir çocuğun yaşadığı alem, o 
kadar hatır v.e hayale gelmiyen 

Mektepteki ders planı birçok 
senelerin tecrübeleri üzerine 
mektep pedagogları tarafından 
tanzim edilmiştir. Olduğu gibi 
kabul ederek ona. riayetten baıka 
çare yoktur. 1llı: mektepteki bi
rinci dera senesi bir çocuğu oyun 
aleminden mektep alemine o ka
dar organik surette geçirirken 
bunda hususi surette değitiklik
ler yapmağa kalkı,mak mecnuna
ne bir te,ebbüs olurdu. 

~ un arı · · ki .. e l'iit pıyasaya ıur • larm aralarında topladı arı yuz 
~ diy,::~_v.er.~ek hususların· elli lirayı rüşvet olarak l\ermeğe 

ıı. 1':lınız? · · · d " deg"'ı'l de • 0 en h' h' · vekalet ettığınız ogru ' 
\tuı~f ıç ır ~ey bilmiyorum. mek? .· 

e • efendı dela)etile po • H , · 
ı· l'erıJın k .. - ayır . . 
ır, to l e uezre aranızda Nihayet sonuncular, Yanı efen· 
A.ıı. p a.knıışsınız? di dükkanının arandığı, bu işin 
· Yo tur ' b l 11ltj ol • hiç bir safhasiyle alakası u un • 
b arak so k'I d. H et M .. b ~guya çe ı en madığı yolunda ifade ver ı. e -
ı •ÖyJ ud' arekıyan efendi, rant efendi de bu ifadeye iştirak 
"' e ı: ' 
'"ol' ı · ~ ıı er d .. kk' ettı. . 
ı~1 t ] u anımı aradılar. Hakim Reşit Bey, dosyadakı 

detild· opLsadılar. Bunlar, ka. zabıtları okudu. Sonra, kararını 
'Ilı ır. rıep . . d 1 

ı, hir h' sını nere en a • şöyle bildirdi: > 8u :fr ırer ispat ederim. _ Tahkikat henüz tekemmül 
~e · 1 ade · · ' k •ıı~e nız, pohste alınan etmemiştir. Sizi serbest bıra amı· 
' lJ llYnıuyor? l k >'arı · yacağım. Hakkınızda a ı oyma 
'~ . ~· , tki r·· kararı veriyorum. 
~ > tıedir~§Vet bahsinde diye· Armanak efendi, tevkif edil • 
Qerı .: mesine itiraz etti. Diğerleri ses çı· 

od~tili~r~ŞVette mevzuubaha karmadılar. Sivil ve resmi polisler 
rtirı .... :. · tarafından polis müdürlüiünden 

~u 0 lar k k'l k' k' · · ~I\ )( a sorguya çe ı en adliyeye getirilen se ız ışı, Jan • 
, : aza.zyan efendi, 'unları damaya teslim edilerek tevkifha· 

, h~ah •aba.hı .. ... . neye yollandılar. 
d ı~ de resrnA dukkanı~a hır Tahkikat derinleştirilecek 
il\1 

1 ıneınur gelıp ka· .. dd · 
·~\ ı., malları ve d f 

1 
. Mahkemeden tekrar mu eı u-

ı/e atJ:'\\\\,hu,;, k:: ~rı al • mumi Ahmet Muhlis Beye gönde· 
R4 a o u • a a elınaı ·ı do•yanın, bugün istintak da• 

,.,. "h'~t bahsinde Pod" ~ı e~ e verilmesi muhtemeldir. , ~ ,. ıse ik • ıresııı . . . 
O hah· Tahkikat, derinleştırılecektır. 

~iid.. . ıste Serkia b . . Haklarında polisçe tahkikat 
urıyeu k enı 1ffal . d b .. dl' 

~etird'I e ulağ1111 "F yapılan kimselerm e, ugun a ı· 
~·· 1 er D a a • l d h·ı· d 

Yıl baıından itibaren hükumete 
geçecek olan rıhtım şirketi tahvi • 
Jat sahipleri dün Fransız tiyatro• 
sunda yeniden toplanmıflardır. 

Tahvilat sahipleri bundan on 
gün kadar önce, toplanmıılar fa • 
kat ekseriyet olmadığı için toplan· 
tı düne bırakılmı,tı. 

Dün gene çokluk elde edileme· 
diği için, toplantı sekiz birinci ki· 
nun cumartesi günü yapılacaktır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre rıhtım tirketinin esaı aatın al· 
ma mukavelesi henüz imza edil • 
memiştir. Gölcükte Adliye vekili 
Saraçoğlu Şükrü Beyin huzurile 
imza edilen alım protokolu,, dur. 
Bu protokol bir baılangıç olarak 
imza edilmiştir. Satın alma mua • 
melcıinin daha açık olan vesika • 
sı, bugünlerde imzalanacaktır. 

E.aa mukuıelenin imzası için, 
sirket müdürü M. Kanonj'un An • 
karaya gitmesi muhtemel görünü

yorsa da, diğer bir habere göre, 

yakında lstanbula gelmek üzere o

lan Adliye Vekili Saraçoğlu Şük· 
rij Beyi .U-ket ~iicl.ü,qinün burada 
bekliyecektir. 

değiıiklikler)e doludur ki vaktin. 
den evel olgun bir hale gelmek 
için onda bir arzu uyanmasına 
imkan yoktur. Bir çocuk yaşı
nın müsaade ettiğinden fazla bir 
şey öğrenmek isterse ancak o za
man onun bu arzusunu yerine ge
tirmek muvafık olabilir. Fakat 
iyi idare edilen bir çocuk herhal
de böyle bir arzu gösteremez. Sa. 
zan küçük bir çocuk, kendisinden 
büyük olan kardetlerinin mektep 
derslerini yaptıklarını görür ve 
bu yüzden onda mevsimsiz bir o
kuma isteği bat gösterir. Fakat 
küçük yatta okuma mucizesını 
gösteren böyle bir çocuk, ekseri-

ya şeref ve iftihar hırıı taşıyan 

bir annenin meydana getirdiği bir 
çocuk olur, çocuğun tabii inkişa-
fı o hırsı duyurmağa k~fi gele • 
mez. 

Kafası birçok bilgilerle dolu 
olarak mektebin ilk sınıfına gi

ren bir Çocuğun kayıtsızlıkla te
lakki edilemiyecek tehlikelerle 
karıda,acajı unutulmamalıdır. 
Bu gibi çocukların ilk ders yılın· 
da sınıfta içlerinin çok sıkılacağı
na şüphe yoktur. Çünkü bildik-
ler feyler kendilerini sınıfa bağ • 
lıyacak kadar alaka uyandıra· 

maz. Bir de diğer smıf arkadat· 

Normal bir çocuk mektebe 
başlamadan evel epeyce ayı sa
yabilir, bir az resim yapabilir, 
küçük bir manzume, bir farkı o
kuyabilir. Fakat mektep bilgiıi, 
obstrakt bilgiıi, mektepte iktisap 
edilmelidir. 

üniversitede 
öz Türkçe 

Üniversite fakültelerinde ders • 
]erin mümkün olduğu kadar öz 
türkçe ile verilmesi kararlattırıl • 
mııtır. Hukuk fakültesinde devle-t 
Jer umumi hukuku profesörü rek • 
tör Cemil Bey dünden itibaren öz 
türkçe olarak ders vermeğe başla· 

mıştır. 

Cemil Bey hukuku düvel ıstı • 
lahtarını türkçeleıtirmek için ta • 
lebeler araaında bir ıavat açmıı -
tır. Talebeler hukuku düvel ders· 

llhet · ayak Yem k yeye verilmesi ihtima a ı ın e • 
le ~erdi '" . eme h de da kgınıı ıöyledim. E· dir. 
~o kettim ~~· Yenıenıek istiyor Bir kalpazan yakalandı 
~t t hım 1( 1 Yap!,, dedi. Ben Aldrğımız malumata göre, em• 
b·~i~ ! . orku ile ikrar Yollu niyet müdürlüğü ikinci şube me • 

0rdu... .. murları tarafından Galatada bir 
i .~F ••tu olar 

Diğer cihetten rıhtım şirketinin 
hükunıete geçtikten &onra, nereye 
bağlı olacağı da bir bahis mevzu· 

udur. Rıhtım şirketinin deniz işle· 
rile alakası noktasından lktııat ve· 
kiletine, şimendiferlerin bitim ye
ri olduğu için Nafıa vekaletin'e, li· 
man idaresi ile birlettirilmeıi ih • 
timali dolayııile Maiye vekaletine 
bağlanabileceği söylenmektedir. 

larma karıı · iffet ve gurur tas
Jamağı öğrenirler, çünkü onlar· 

dan fazla şeyler bildiklerine ka
naat getirirlı:r Et ho· c.ıı ,_.;3lln 
bir hale gelmit olan bir çocuğun 

lerindeki yabancı kelimelerin kar· 
şılıklarını bularak rektörlüğe bil • 
direcekler ve bu bildirilen keli • 
meler tetkik edildikten sonra ka -
bul edilecektir. 

lstan bul Emniyet Müdürü 
değişecek mi? 

"lf' ~diy ak, nıeaele S • kalpazan kumpanyası yakalan • 
ı. e sorul er Tasarruf haftası 

k. unca, o da töyle mıttır. 
11o. ''lıarr Son zamanlarda piyasada ve Dün sabah onda Cü.mhuriyet 
~·· t a trid · T d h . ;i~ lk .. t k ıp gelen Serkis be· halkın elinde sahte beş ve on ku - Halk Fırkası vı ayet i are eyetı 

huzuru sınıf mualliminin okut- Emniyet müdürü Fehmi Bey 
ma iıini de güçlettirir. Çünkü in • bir ay izin almış ve Ankaraya git· 
kitaf etmemit olan bir dimağın miştir. Fehmi Beye müdür mua• 
kendi fikrine göre doldurmağa vini Hüsnü Bey vekalet etmekte
çalışacağı yerde zıt metotlarla dir. Üçüncü şube müdürü Cevdet 
karşılatığını görür. Bir de pe • Bey de vazifeten Ankaraya git -
dagoji kaidelerine pek ender ola- miştir. Cevdet Beye de emniyet 
rak vakıf olacak bir anne veya müfetf ılerinden Etem Bey veki • 
bir baba, çocuğu biribirini ko- let etmektedir. 

~t- dir. p01~Çak elmas getirme· ruşlukların çoğalması zabıtanın e· reisi Doktor Cemal Beyin reisliği 
lld .-. tıte ın··d·· 'dd ı· hemmı·yetle dikkat nazarını çek• altında bir toplantı yapılmııtır. Bu 't 1• r a.l k u ur §t et ı 

ı~ ttt· a a. k · · mı'• ve sıkı bir takibata girişilmiş • toplantıda, on iki Birinci kanun· lii IJlı, ''A Yememe ıçın ,. 
~ !"~"Ye d~ada, para topla • ti. Nihayet bu takibat müspet bir da yapılacak beşinci yerli mallar 
'ııe''rıei ol r ık.,, dedim. netice vermiş, sahte para yapanla· ve tasarruf haftası programı etra· 
· 01\ • arak sual k d rın imalathanesi meydana çıkarrl· fında görüşülmüştür. Gelecek 
' !~ 1 tıık ef arşısın a hafta Va11' ve belediye reiıi Muhit· 
, ~ lrdır. endinin söyledik • mıştır. 

''l 11 · Kalpazanların imalathane ola· tin Beyin iştirakile de bir toplantı 
i\ arım 

()l\~llla ' faturalıdır. Ser • rak kullandıkları ev, evvelki gece yapılacaktır. 

valıyan fikirlere riayet ederek dü- Fehmi Beyin batka bir vazife· 
şünmiye ahttıracakları yerde, o • ye tayin edilerek yerine Eminönü 
na bir takım metotları mekanik kaymakamı Raif Beyin getirilece
bir surette öğretmekten batka . ği de söylenilmektedir. 

l. ~~ a.yrddığıntız nok;alar , yetişen 0 olurdu. Kasaba bağla- ı Diye aletli ve merakla her te- J 

'~ ~li 80k / rına kalabalık kafileler halinde yi an.lam~ isterdi.. . .. 

murenin ellerini kocasının du
daklarına yapıftırdı. 

s}tı "'" akta gidcrk f 1 ,,.;tti~;miz zamanlar onunla sal- Bır gun gene hızı boyle yap-"{ ~rd1 en ena ,, .,. . '•k ı.. • İr ..... ' - r kütükler arasında ızbe raklar, dallar arasında fısılda • 
1 ıh. Qtr " . . .ı... ... , ... J 
ıtlt. ~ b k eaıle bul el"' ·-~ b'·· , ... ..,... . ..... çeldlir konuşmaga da- şırken yaka amıtb: 
\ ~tdıa ardı. Ben u: oh ... l_r l .d .. ko~ -,,G- .. l , kimseye aça- - Vallahi size şafıyorum, 

ll 11'1 1( u a e ar ı . un erce d d' A . d .. .. d 
•tıa · aç kere d .. 1 d ... . . k lb · de birikip e ı. yrı tıpte, ayrı uıunce e 

Si~._~~~-: e soy e- ma ıgım dı.çı~ .a ~m ları ona iki kızsınız. Nasıl olur da bu ka-
"~ · h .- Yıın kalan en ışe erı, ıs ırap dar sıkı sevİfİyorsunuz bilmem? • 

~ ' er §ey· ' elimde değil. anlatırdım. O da daima aldana? 
~·~o ı anlamak istiyo- ruhunun acılarını sayar. dökerdı. Bakı!larmda öyle garip bir 
t~ /dtı, Böyle kalabalık gruplarla bağ· parlayış vardı ki! Bu bakıtlarda 
'lı.ı \i~.l • • • b tecessu"sten ziyade fena bir •Üp· '1ıt, 'len d lara çıktığımız vakit peşımızı ı- :r 
ı. . O a.rıJac k k d k k henin izlerini sezdik. ··~ ~tı~· ~allı a adar o- rakmıyan arkada,Iar a pe ço • 
~t ıl>erı an Con K : kaı111 ravfor - tu. 

\ıı'- ~tk dudaklarını Hele bir tapu müdürünün kı· 
•td 0tı~ 1 ıl>eki zı ile bir doktordan yeni ayrıl-
"·~. )'l>ac,' ... artık sen ne der- mış genç bir dul arkadatımız var-
'-eh. tllltt d k k 1 ~ ~ ' er. Barı- dı ki onların elin~~en pe o ay 
• l ·~ı.k ·~ tt, d dij .. kurtulamazdık. 
)~~ı,ttı~,e:;~celerini pay • Genç dul, heyecanlı sokuluşla 

,...... " sırda• bı'rı'bı"· · "'ltt 8 :ı- aramıza gırer: 

~..__lllJ:lıdenj~ de en - Neler konuşuyorsunuz ku-
a. ırn zum. 

Bilmem neden bizim onunla o 
kadar sıkı fıkı olmamız herkesin 
dedikodusunu uyandırmıftı. 

Hatta aylarca sonra evlendi • 
ği zaman kocası ,akaya getire-

rek: 
- Ben ömrümde bu kadar 

candan seviten iki kız arkadat 
görmedim. Yoksa ... 

Lilm dıaını bitirmeden Mah· 

Garip değil mi, en aklı başın
da olanlar bile bu arkadaşlığa 
mana verdikleri halde biz kendi 
aramızda nasıl anlatayım, hatta 
açıkça yazılmıt bir romanı bile 
okumaktan çekinirdik. 

Mahmure benden serbest dü-
şünütlü, hercai denecek kadar 
kelebek ruhlu olmasına rağmen 
böyle çirkin ,eylerden benim ka
dar tiksinirdi. 

Halbuki bizim bu candan dost-
luğumuza mana verenler bizim e
limize bile almaktan sıkıldığımız 
çok açık kitapların üstüne ÜfÜfÜr, 
katıla katıla gülerek, sinirli sinir
li fısıldatarak okurlar ve bize de 
anlatmak isterlerdi. 

• • 
Erdek hastanesinde bir bu • 

çuk ay tedavi gören Ergin son 

mektubunda yakında bizim tara
fa geleceğini, yüzbatı rütbesi 
üzerinden tekaüt edildiğini, ken
disine bir sivil vazife verecekleri· 
ni yazıy_ordu. 

Bu mektupta hastane bah • 
çesinde çektirdiği bir fotoğrafı 
da var. Sol kolu dirseğinden ke· 
silmiş. 

Büyük annem gözleri yqlı: 
- Yazık oldu çınar gibi deli• 

kanlıya! 

Dedikçe içim sızlıyordu. 
Onun zaten zaten mahzun ve· 

mehil bakıtlı gözleri bu faciadan 
sonra daha mazlum bir hal al
mıftı. Fotoğrafa pek emniyet et. 

mem. Fakat (Ergin) in daha zl· 
yade hüzne çalan yüreği bu ısb
rap, bu akıbet çok ezmİ! görünü. 
yor. Bakr~larmda &§ikar bir Ü· 

mitsizlik var. 

,(Devamı var) 
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Bir atın macerası 

TAK V i M--,ı--------• 
... ..;~,·~~:.·. ,. .c:~ .. ". Kadınlar Adas 
T IS ŞABAN 16 ŞABAN 

GilJI dotuşo us 6.$7 
Gün batısı 16.48 16,45 
Sabah namazı " 6 6 
Öfle namazı 11.00 12.00 
ltı ııdl na maz.ı ıuı H.~O 

Akşam namazı 16.48 16,4S 

Yaran: Gerhard Hauptmann 
22 

Buıüne kadar çıkwı parça
ları krsaca veriyoruz: 

Y ıtsı ııamuı 18.tl 
imsak 5.ıı Müellifi : Schalom Aleiheim 

18.tt 
5.13 

"Kormoran ismindeki yolcu 
vapuru B6yilk Okyanosta batı
yor. Evvel& kadınlar kurtan
hyor. Kurtarma sandallarına 

binen yüz kadar kadınla on iki 
yaıında bir erkek çocuk ıssız 
bir adaya dilıilyorlar. Bu ada 
gayet mahsuldar, havaıı iyi, 
ıuyu ve yemifi ~ nhti hay
vanlar yok, bütün manaliyle 
cennet ıibi bir ada.. Kadınlar 

oraya yerleıiyorlar, kaınıttan 

kulübeler yapıyorlar. Araların

da teıkillt yapıyorlar, içlerinde 
Jı yafh olan ressam Anniyi 
reiı seçiyorlar. Her giln kur
tulmalanru bekliyorlar, fakat 
beyhude.. Aradan bir kaç ay 
ıeçtikten sonra on iki yapnda 
Tavuı iaimli erkek çocufun 
annesi ölüyor. Nihayet kadm
larm adaya ayak baıtıldan za
mandanberi bir sene kadar ge
çiyor. Kadınlardan biri çok hi .. 
terik, ismi Babette olan bu 
kız gebe olduğunu iddia edi
yor, doktor hanımın muayene
ai neticeıinde bunun hakikat ol· 
duğu anlaphyor. Reis hanım
la kadmlann diğer ele bapları 
buna inanmak istemiyorlar. 
ÇUnkU adada on yaıındaki er
kek çocuktan bafka hiç bir er
kek yok. Reiı hanım timdi bu 
mühim hadiseyi arkadaılan ile 
mW:akere ediyor." 

mül edemiyerek ya~ 
dınlar nehri ahilind• llit 
albna yerleıti. Bu 
hemizin kapısı açık Jr,aldrt 

(Baş tarafı dnkü sayımızda) 
Adamakıllı topallaıb. Artık 

bir pul etmiyecekti. Sahibi onu 
pazara götürdü. ihtimamla timar 
edildi; temizlendi, nalları parla • 
bldı. Fakat bütün bu ııklık fayda 
vermedi. Kimse aldanmadı. Sahi
bi onu, batını dik tutsun, çevik 
görünsün diye üstelik bir hayf i 
hırpaladı.G ise mütevaziane kulak 
)arını indiryor, zayıf bacaklannı 

büküyor ve tek gözü nemleniyor -
du. Hayır, onu alacak bir hevea
klnn çıkması imklnsızdı. Çoju, 
yanına, ditlerini muayeneye ha • 
cet görmeden yaldqtılar, muhakki 
rane bir tavırla çenesinden tuttu· 
lar ve tikıinmit aibi yere tüküre
rek uzaklaıtdar. 

Bununla beraber Metüzalemin 
son sünlerini rahatla ıeçirmesi 

mukaddermif. Çünkü birden bi -
re pazarda Kasryl onu ıördü. Ve 
Makepovkaya götürdü. 

• • • 
Baıık "bumu, yüzü kıllarla ör -

tülü bir Yahudi olan sucu Kaıril 
o vakte kadar hem sucu1uk ve 
hem de beygirlik vazifesini yapı· 
yordu. Yani her gün su f rçılarım 
bizzat kendisi tatıyordu. Bütün 
hayatınca onu hırpalıyan ezıin • 
liklere, ~f aletlere ralmen hiç 
kimseye hissettirmedi. Yalnız bir 
arabanın ıeçtilini ılrdülU ta • 
man döner uzun uzun ata haJuu.,. 

dr. Onun tek arzusu, Allahm bir 
ıün onu bir at sahibi yapmaıı i · 
di. 

Metelik ültiine metelik 'biri'JC • 
tirdi. Onun etine zavallı bir ha,.. 
van düteeekti. - Dütündüfü aynen oldu. Kasri-
lin uzun uzadiya pazarlık yapma• 
sına hacet kalmadı. Atı aldı. Eve 
ıeldtii zaman karısı teliıla koı· 
tu. 

- Ne oldu? 
- Bir hayvan aabn aldım. E-

vet benim Yahudi olduğum naııl 
bir hakikatse hayvan aabn aldı • 
iım da öylece bir hakikattir. 

Evleri ab alacak kadar ıenit 
deiildi. Komıularmdan utanma• 
salar onu kendi odalarında yab • 
racaklardr. 

Biraz arpa ile saman tedarik e
dip Metüzalemin önüne attılar. 
Ve ka1111ına dikilerek göderini 
kırpmak.ızın kan koca ona uzun 
uzun bakblar. Komıular Kasrilin 
pazardan aldıiı ab ıörmek için 
kottular. Herkes haynnla eilen
di, durdu. Alay gırla gidiyordu. 

Biriıi "Bu at değil, kabrdrr" 
dedi. Bir diieri cevap verdi: 

- Yok canım beysirden ziya• 
de kediye bemiyor. Bir üçüncü • 
iti vakurane bir hükümle: 

- Onu rüzpnn karfısına ko
yun. Rüzgar - AUah muhafaza 
eli in - onu ıürükleyip ıötürür. 

Dedi. 
- Kaç yaıında acaba? Diye 

biri sordu. 
Şöyle bir cevap duyuldu: 
- Kuril ve karısmın yatları• 

nı topyektn et, o kadardır. 
- Metüzalemin yaımdadır. 
Ve baylece ölene kadar Metü· 

zalem lakabı hayvancaiızın sır • 
lıada verleati kaldı. 

• • • 
Rul»inek isimli gayet yaramaz 

•• SAP.km bir pcuk vardı. Daima 

Yılın gtçen ıllnlerl 326 315 
Yılın talın Rilnterl "' 3 yıkacak, tahrip edecek ıey arar • 

dı. Bütün sınıfla Metüıalemin ıır- ı ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 
tında bir yolculuk yapmağa ka • 1=1 

11 rar veren de o idi. Bu it için Cu- _ R A D Y O _ı 
martesi gününü seçtiler. Çünkü B u g u n 
o gün bütün köy öğlenden sonra lSTANBUL ı 
derin bir uykuya dalardı. Çocuk· 
lardan birinin fÖyle bir ıual ıor • 
dutunu söylemek icap eder: 

- Cumartesi günü yolcu'luk o
lur mu? 

Fakat Bu binek böyle cevap 
verdi: 

- Buna yolculuk mu diyor
sun? Bu sadece bir oyun. 

Günler geçti. Cuma fiinü gel· 
di. Ve çocuklar projelerinin tat • 
bikatrna savaıtılar. Ayaklannm 
ucuna basarak Kaarilin ahınna 
daldılar. Rubinek ah renkil kur • 
delelerle süsliyerek baıma da bir 
palyaço ıapkaaı geçirdi. Ayakla • 
rmın arkasına da bir süpürie as· 
blar. Ahırdan çıkılınca Metüza • 
lemin sırtma bindiler; ve onu 
dört nala kO§turmak istediler. Fa
kat hayvan yavaı gidiyor ve dü • 
filnüyordu: 

- Şeytantar eğleniyorlar .. 
Haydi varsın eilenıinler. 

Likin Rubinek durmadan hid • 
detli hiddetli hayvanı döğüyordu. 
O zaman beyıir sojukkanlılıiını 
kaybetti ve çocuklan sırtından 
al&f&iı ederek rahatladL Ve son-
ra den giT>i aarthl o 

den oldukça uzak olan değirmen• 
lere kadar geldi. 

Çobanlar, bu acaip kıyafetli 
hayvanı görünce aopalariyle güç· 
leri yettiği kadar döğmeie ve ko
valamaia baıladılar. Köpekler ae 
sahiplerinden örnek e:larak zaval· 
lıcıiın aainıını ıaırmağa ve boia· 
zına atılmaia koyuldular. 

Mütezalem bütün kuvvetiyle 
koıtu.. Fakat biraz sonra döiül • 
müı, ıımlmıt bir halde ve vücu • 
dünden kan akarak yolun orta11· 
na yığıldı, katdı. 

O vakit herkeı gülmeie 'batla• 
dı. Öyle bir ıülüt ortalığı ıardı 
ki, herkes elleriyle kaİıklarını sı· 
karak yerde yıİvarlaruyordu. 

Yalnız iki kiti ıülmedi. Bun • 
lar da sucu Kasril ile kansı idi. 
Çocukları öldüii\ zaman, anası 

babası ne kadar ailaraa, Kasril 
ve kanıı da kaybolan küçük za • 

18 - 18,30 Almanca ders. 18,30 -
19 Fransız tiyatroıunda İıtanbul kon
servatuvan tarafından verilecek kon
serin nakli. 19, - 19,15 Şen fıkralar. 
19,15 - 19,30 Dünya haberleri. 19, 
30 - 20 Sigan havalan: Stüdyo Iİgan 
orkeıtra11 tarafından. 20 - 20,30 Ka
dın saati: Selma Hanım tarafından mu
sahabe. 20,30 - 21,15 Pllk ile acı 

musikisi. 20,30 - 21,15 Ajanı ~e bona 
haberleri. 21,30 - 22 Radyo orkestra
ıı tarafından muhtelif eserls. 22 den 
itibaren radyo caz ve tango orkestrası. 

MI JUaz. BUDAPEŞTE, 650 m. 
18,SS: l'l&k. 11: Talebe bayatı. 20,05: 

llarlal llalterler. 10.11: llodapefte operum· 
dul naklen \ 'enUala "'J.'&AVlATA" oper .. 
ıı. 21,Ml: Spor. ft,60: llaberter. U,SO: Danı 
muılklal. M,H: çlal(ene ork•truı. 

Dl KD. VABŞOVA., JUi m. 
18,"5: llaftf muılkl. - Den Ye Mire. 20: 

Piyano muslktal. 20,IO: B. B. O. dans orkee
trumm pl&kJan. 19,415: Möahüe. il: Al· 
m&D mUllldll. - Haberler. 2Z: Şarkdı so • 
llııt konııerl. ft,45: MUl&habe. 2S: KonııerU 

reldAmlar. !S.H: Dua deni. ıa,u: Danı 

maalklsL 
'81 Kllz. BJ:JlUN, 151 m. 
11: Nf'plll malfldlJ ne,rfyat. Jt: llu•tıe

Uf. 20: lleetbonllden ba\'lalar. llMı Dnı1 

koafenu. ...... llUll'I BMlre". il: llaller
ler. !1 ,10: Pllk. ft,15: Gece btkçDerl şarkı• 
lan. IS: Jlüeıter, 11,ıt: Dua lllUllklsL 

511 Dz. VlYANA 501 m. 
11,IO: llaU netrlyat, lt,IO: Telnisy088 

dair ehler, 19,U: Jlal9erler, 1956: VenllD.la 
Falstaf lslml1 operuı, ft,"5: A.ldtlallt,e, 28, 
10: Pllk, 2S,IO: Baberter. 23,50: Kon~rln 
~~tonik eu maslklsl , 24,,5: ~ 

BORSA 
[Hiz!lannda yıldız isareti olanlar Uzer. 
!erinde 21 - J 1 de muamele tı&cnler· 
dir.) Rakamlar k ,ap:mış fiatlarını ~österir· -"ukut (Satlf) 
* Londrı tı30, - • vıvını 't3, -

* Neyyork 126. -
• Pırtı 169. -

* Mıı!rtı 17, -
* Bertin 45,, -

• l\111Ano 114.-
* Brtilnel 117, -

• Varşovı H. -
• B•dıpeşte ~6, -

• AtlDI !4, so • Bllkreş l7. 10 
• C11ene 819, ·- • Betırat !16. -
• Sofyı ?4, -
• AmsterdAm 84,-

• Prıı ıot. -
• !\tolı:ho1 111 ll3, - -

* Yokehamı 3,, -
* Alaıı 928. -
* Meddl11 38. - ı 
• Rnhoı '40 _ 

Çekler (kap. sa. 18) 
• Londrı 617.75 • Stolı:hlm ı.o:sıs 
• Neryorıı 0.79~ • Vlyau 4.297 
• Pııls it.Ol • Mıdrtı UOU 
• MillDo 9.219 • Bcrlln ı,97l9 
* Brülı:seı S.40 • V&flOYa 4.1967 
• Atin• 83.7115 • Badıpeştc 4,098 
* Cencne t."38 • Btllı:res 79.097 5 
* Sofya 65,7H7 • Bclcrıt 35.0lU 
• Amıtcrdım 1.173 * Yokohımı ıı.7 ıl8' 
• Prıı 18,991'1 • Moston 1090. 

vallı atları, Metüzalemin ölümü İ· ;:.:-======::;:=======-'I 
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Merkez Baablı 1'7,7~ Rıtyı 
u. sııortı -.oo Şark 111. ecza 

-.-Matbaamıza relen aerler: -.-
Gönül dili 

Ronıoııtl ?,50 retefon -.-
Temyq mab"-nui reislerinden Fu

at Haluıi Bey, ıiirlerini büyük ve ıü· 
zel bir cilt halinde toplayarak kitap ha· 
linde baıtımuıtır. Şair, kitabına "Gö
nül Dili,, adım venniıtir. Zevkle oku· 
nacak bir sanat eseridir. Edebiyat kari· 
lerine taniye ederiz. Kitalnn daiıtma 

latlkrazlar tahviller 
19S3Tlrt Bor.I t7.7ll l':lıttrlk 

• il 27,90 Trımny 

- ID 28.0S R ıhtım 
lstltrhıDıhlll J 94,'!' • Anadolu ı 
ErJllll lsUtrazı W. Anadola ıı 
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yeri SW.ulet lriitiphaneaidir. 

Yeni Adam 1 Gelenl-, glclenler 1 
Yeni Aam'm 47 inei sayın çılmuı- Paris ÜDİ•erıitesi rektörü Möıyö 

tır. Bu sayıda tamail H-Jda Beyin Şarletti, dün Köttenceye hareket etmit
"Toplu tedriaat ........ 7PD• ile "Bir tir. Oradan Bükret, Viyana, Bada
metre ne kadar u~undar,, siyuet Üe • peı~• ıidecek ve sonra Parise döne-
minde olanlar. iffet Omer Hanımın cektir. 
"Buna yolunda,, batlıkh hikiyffİ. An· § Bir çok limanlara uğradıktan son
dre Malrau:ıı:'dan tercüme "Sovyet ede- ra hiç bir yere çıkamadan tekrar mem
hiyab.,, Okutmak için ne yapmalı hat· Jeketlerine dönmeie karar veren iç yGz 
lıldı yazılar dikkate deier. Bir Alduı on yMi Lehiıtaalı Y ahacli, dün Recel 
Hudeyden hir de Baltacıoflu bmalı iki Karol vapuru ile lüaaannın da uin· 
hilrb• ......... • yarak KötteaceJ• sibnitlerttir. 

.Habette bunu .öylerken istih
fafklrane rülümsecli. O anda o
rada hanr bulunanların ka11rla
rrndakinin deli oldutuna kana • 
at getirdiler. Onun için doktor 
~ ıoıhisine sene inanmak 
istemediler. Yalnız, Babette'in 
ne türlü bir deli oldujunu anla
malc için ona sordular: 

- -r...... w.. ~-- delil • 
di, o halde kimdi?" 

RO va 
- "Mu a ında idi." 
Roclberte Kalb reis hanımm 

yüzüne, reis hanım da Rodberte • 
ni11 yüzüne aptal aptal bakqb -
lar. Min Laurenae ise ciddi bir 
tavırla dikkatli, dikkatli diııli • 
yordu. Ondan sonra reis hanım 
tekrar sordu: 

- " Bu Mukalinda kim olu -
yor?". 

Babette'in ıöiıü derin bir ne
fesle kabardı. Sonra kız ıeniı 
malimat vermeie ıiriten bir in
an tavriyle dedi ki: 
"- Tamamile uyanık, bilıi ve 

deiitiklik iılerinde usta olan mü • 
tekimil kudıiyet, henüz yer yü. 
zünde bulunduiu zamanlarda bir 
kere Mukalinda ağacının albnda 
dütüncelere daldı. Bafdq kura
rak yedi rün orada oturdu. Fa
kat frrbnalar koptu, kara bulut:. 
lar ıöründü, üzerine mütemadi· 
yen kar, dolu ve yaiJnur yafdı. 
Hu aralık yılanlar kralı Mukalni
da evinden çıkarak ıeldi ve o 
kudsiyeti himaye etmek için vü
cudiyle etrafına yedi çenber çe • 
virdi ve Kudıiyetin bq tarafını 

da kendi :batını koyarak korudu. 
Yapbjı bu hizmetten dolayı Mu
kalinda o Kudıiyetin mükifabna 
nail oldu; Mublinda ıenç bir oi
lan kıyafetinde Kudsiyetin huzu
runa çıkb. Mukalnida ile Jüpi
ter mukayese edilecek olur1& Jü • 
pi terin ne kıymeti kalır? 

Ey kadınlar, hadise itte ıu IU• 

retle ıelip geçti: Genç yahudi ka
rısı Deborah ile beraber ayni ku • 
lübede yabp kalkıyor. O uman 
pek sıcak rüzıirlar eatijinclen bu 
kadın kulübedeki havaya tahuo· 

içeride yapaJ&hm 
her tarafımı büyük bir 
dı. Hanımlar, öyle llit 
öyle bir intizar hiç l9İf 
duymadım denem ,... 
memit olurum. AJ il"' 
dan içeriye vuruyo ....... 
da civardaki ol'ID&D4la ~ 
si ititildi. Bu seain ~ 
imı anlıyordum. Ala .,. 
asil kadınlar, ü.1~ 
nı sırtlaiımda duyar W:: 
O anda korkunç o•-...,-; 
tatlı bir korku ile 
ladım. Rüya mı 
yoksa henüz mü u 
iyi hilemiyordum. 
niı, ıümüı, pullu bir 
kıvrılarak sürünerek 
nehri ıördüm. Biraz 
f ıtrldayıımr ititiyo 
iıe nehir tamamiyle 
di. Bu fıırldayıf bird 
lak zarımı patlata 
tiddetle tekrar ititildi, 
ra ı~e sustu. Beki 
saadet dönene, qka 
lana iltifat etmezse ö 
cesine gelecek olan bir 
aabımı ıererek kol 
Fısıldadım: "lli.hi ku 
beni tatmin et.,, en b 
rültüyü kapmak için 
rimle pusuya yattıp 
bir ses ve 1&da GdmM~ 
üzerine tekrar terim 
Bütün vücudüm~llııiil.DU,.. 
kıvr&IWl.Mr siya hal 
rim yanıyordu, her 
kesiJ.I; cf.D--·n:ıvTICI 

rareti, ancı veren bu 
recebin, ıit yanan e 
diye dütündüm. 

Ne,lıirde yıkand1111 
bana mı öyle ıeldi 
Gündüzden biriken 
nehre atmak iıtiyor 
iıter rüyada, iıter u 
lotun, nehir sulanndt 
ettiiini duydum. it~ 
idi ki ıenç bir çocuk 
giren Mukalindamn 
tuttuiunu ıördüm. 
nUrde henüz küçük 
iü halde o el ne ka 
di ! Nasıl ıeldiğimi 
hareket etmed 11, 

dan, bafıramadan 
rar kulübede 1:·,I 
onun ne mülhit ku 
Merhamet! Yedi 
ıet Mukalinda, ah 
diye bağırıyordum• 
miz, yedi illht 
vücudü, bütün a 
tını duyunca son 
latbfını zanne 
yır, ah Mukalin~ 
anda benimle yer 
kadar çıktı. Ye----...... ·~
zı, çiçeklerle art#"~ 
dı ve miıtik izdi~~ 
da vuku buldu.,, 

Miu Hobbelll., 
ıötürdiikteD .ooı-
dedi ki: ı'4 

-"Buh..-.
meie hacet 1ötIJ1lll:9 
diıesi hiaterik bit 
min edilmiyeD 1'11' 

..__.~, 

lu Jildaclell 
IÖSÜDÜn ÖDÜJl9 
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adı nizamnan_ıesinin CUNDAN BUND~N 
-

:_~darını neşredıyoruz ~~-~..,~~~~~~~~~~~~i:J 
~h~~:=!:a. d~~~~ümur~;;~:n::!~~~~.;.:e v• ha,. Almanlar kırılmı yan otomobil yaptılar 
ik 1

!ar heyeti azaları- katiplere teslim ederler. -------------------
ettıre • k b. U d J d .... t "' h Jd Luı re ırer nüsha- Bu defterler o nufus dairelerin- ÇUfUm an yuvar an ıgt, yere çarp ıgf el e 

, ın ... ~ukabilinde kayma- de demirbaş eşyadan mahdut olup •• •• 
iİtlü~ı e~ kazalarında nu· ciltlenereksaklanırveseleftenha- motoru bile bazulmıyan bir araba 

~Ji l erıne teslim ederler. lefe zimmetle devrolunur. 
a arını d h . 

etleri k" a mu tar ve ıh- Madde 43 - Her köy defterine 
•e d . oy odasında sakla- yerlisine ayrı, yabancısına ayrı ol-
~eteıtıırba• olarak halef le- d b 1 k h ··r ırıe.... :r mak üzere bir en aş ıyara ane 
de 37 _:e mecburdurlar. numarası gibi soyadı numarası ko-
btı d f Mahalle mümessil-• nacaktır. 

e terle · d k ~b rın altını lastik Her mahaJle defterine e öy 
~•ler· uz ınukallilinde bele- defterleri gibi yerlilere ayrı, ya • 

ıne t I° 
teisJ . es ıın ederler. Be· hancılara ayrı olmak üzere nu • 

erı hu 1 
erıc" narın altım be- mara yürütülecektir. Bir köy ve~ 
lorırUıenlerine lastik ettir· ya mahalleden _ defterlerden 

e l>iJ~a. a.zalarda kaymakam sonra_ ayrı soyadı kağıdı gelirse 
" ayet m k l ki diirl"kJ . er ez erinde nu· bu kag"'ıtlar 0 defterlere zam a 

tJ erı k \>etı' I ne ma buz muka· yapı•tırılacak ve ıoyadı numarası 
d .. er n·... :r 
eınirba · ıger nüshaları- bunlar üzerine de yürütülecektir. 

ı., ş olarak belediyede Madde 44 - Her köy ve ma -

' \re seleften halefe devre- l · k b'I - hallenin soyadı defter erı a ı se 

\ 

de 3
8 

ayrı ve değilse münasip miktarı 
°bel d' - Gerek muhtar ve bir araya getirilerek ciltlenecektir. ~ .... ~ 

1...._ 9e •Yeler bu defterleri Madde 45 - Her köy ve her 
36 ta 'h• I . k" Almanlar yeni bir otomobil i - tıktan sonra bir top gibi havaya 1 olmamrşfrr. Otomobilin yalnız bı'r 

-., 15 tı ıne kadar bitir· mahallenin soyadı defter erı o oy b 
7 k" esas mal etmişlerdir. Bu otomo ilin ka- fırlamış, havada tepe taklak ol - iki yeri berelenmiş ve a'rka taraf • 

._•tiki:- - 936 tarihine veya mahallenin nufusta ı roseri tamamile ~etiktir. Geçenler- d k k .. . d" t k. J d b' . . 1 
t'ta 1 -olarak kaymakam _ defterlerine islenecektir. u tan sonra topra uzerıne uş - a ı cam ar an ırısı cat amı§hr 

" nuf 4 de böyle bir otomob11in ne kadar ~ .. ..t f k f d O b' k ~ · 

~ 
• '-us müdürlüklerine Madde 46 - Soyadı esas defte· ~ l k . . muş, ou se er ar a tara ın an yu - lomo ı l te rar normal vaziyete 
.. •ec0 d h" 1 dayanıklı olacagını an ama ıçın . f Ut urlar. rine yazıldıktan sonra ve sa ıp e- b. . .. ] İ . d h. karıya doğru kalkmış ve nihayet geldıkten sonra kapısı açılmış j • 

· e 39 M I ı ır tecrube yapı mıştrr. çın e ıç . . . ' h - uhtarlar ve mü- rinin doğum kağıt arına yazı ıp b' k. 
1 

b J'k t gene normal vazıyete gelerek dur- eme bınilmiş ve mo~ru işletile • a u defterlerin bitirilme - nufuı dai'teteri'nht rp,cmi mühürü ır ımse o mayan u çe ı o omo- muşt l" 4 k b b d 
......, 7 g 1 "k 1 bil otuz kilometre hızla hareket et- u · "' C • ara anın aşın an saaki hiç 

... L - 36 tarihini bek - ve memurun imzasiy e tash 0 U· o b ı ı d d ""ecQ tirilmiştir. Otomobil bir u"urumun tomo i • uçurum ar an üş - bir kaza geçmemiş gibi, yÜl'ütül -
.... h ur olmayıp köylerin - nur. Soyadı esas defterine işlen· T 

...,., ailelerinde bulunan medikçe doğum kağıtlarına yazıl- önüne gelmiş ve oradan baş aşağı tüğü ve tepe taklak olduğu halde müştür. Yukarki resim, arabayı 
);~ası sonuna erınce maH memnudur. yu-varJanmq, ön tarafı yere çarp· ne motora, ne de karoseriye birşey yere düştükten sonra gösteriyor. 

;k ederer.c muhtarlar Madde 47 - Eski yazı ile ya -

\'e 1tı ~ra Veya nufus müdür- zılmış olan hüviyet cüzd.a~la~~n~ Fransa yabancılaraıfr~n~tı ~adını~rı ~erı·nı Pariste soyguncu-
.'1e ~UtessilTer de belediye soyadı yazılamaz. Bu gıbı cuz • • k U lJ ftUU U lJ V 1 h •• f f J d !ti d 1ın ederler. Beledi_ danlarm yeni harflerle değiştiril, iŞ vermıyece 1 ~ , 1 8t" enuz U U ma 1 . .. ı: ıebir veya kasaba • mesi mecburidir. Paris , 20 (V AKIT) - Bugün ~ ~ ~ 1 I " 11 " o r 1 ~ r Par iste yapılan bir soyguncu • 
e a altelfıtitniıt bitini . Madde 48 _ Nufus dairelerin- F ransada 350.000 işsiz Fransız U ~ l lJ J U luktart bahsetmiştilı:. Soyguncular 

~ç ~- .. e e ın e ta . deki oı~m*r •• ~~tlplel" ao.,acftan- ftftlYii seo:GIWI ~~lWtiNlite- F..,,._6' "'iMi '.ı.lrıiaa mdlk el4 8'9'ate.,ffehe de milhibt' ~er 
~ı9 '!' lçırıde last·k __ ıfeftetlerine i§lemeğe ve lif işlerde calıstıkları tespit edilmiş olmıyan Franıız kadmları, geçen bulunmuttur. Bunlardan biri ma. 
·" ra~ 1 edi k )JI e_.. • . h . h b lesfi J Veva nuf P ay. do..- kağıtlarına yazmağa yefi· tir. Hükumet bunun için bir takım gün Pariste Burbon saray önünde ut sıya oto~~ ~ldir. B~nu, ıoy-
dde~oe lllül{etrt~:~ii~ürlu - ,~itkeklerinclGp yal~.v .... ı, ... ~- tetTl5ır almı~tu. Bundan sonra ya- nümayişler yaparak kendilerine guncular sahıbırun ~aberı olma -
t - Deft 1 r. kamlar nufus Claırelerme dıger hancılara yeni çabyl'l'la: fcarfları ve- seçim hakkı verilmesini istemiş· dan almışlar, sahte hır numara ta . •· a11.:eya nufus :-u··~~:.~ym1 a - daireleraeu lüz'-lnlU kadar yar · .1 . k "k' enedenberi Fran-ı lerdir. Ellerinde taşıdıkları lev • karak kullanmışlar, sonra bir yer. 
~ .. ı •u uı:urıUJtl f . l rı mıyece , ı ıs d b k . . 1 d. l edifd''- e · dımcı vermekle mi.ikelle tır er. d h 1 nanların kartları müstes· halarda "Yeni kadın", "Fransız e ıra ıp gıtmış er ır. 

ere" hden son b sa a u u O b·ı· b 1 du ,,aıdnı ra u Nufus daireleri yardımcı gelen 1 k ·ı necektı"r kadını seçmelidir yazılı bulunu· tomo ı ın u un ğu yerin ar1 ayarak na o ara yenı e · " . 
il" anıa!ıl yazrsız memurlara ayrı kliy ve malinlfefer . . . yordu. çevrcsınde yapılan araştırmalar 
"tnunesin an l'tUf\J'slar için vereceklerdir. Her memur kendi- Yabancı ve yerlı arasındakı_nıs·ı boşa gitmiştir. Yalnız otomobile 
dofduruı e ~Ygun Sô'tad1 ıin~ -ferifen iöy veya mahaHenin bet yüzde onu geçinee, hükumet YENl ÇIKTI takılmış olan sahte numara pilaka-
errin er~r~ altı ev başka- esas defterlerini ve doğum kağıt - bir emirle yeni bir nisbet tayine· Engerek Düğümü ıı ele geçmiştir. Bu sayede ga-

'ıı ":?bun e veya kadm ta- hamı itlemeğe mecburdur. Ayni decektir. Yeni yabancıların mem-, 1 rajlardan, küçük makinistlerden 
l~ "e ihtiy~n:a alt1ı ~öyJerde kat ve mahallenin batka başka lekete gelmesine meydan verilmi - Fiatı 60 kurut mühim malumat alınacağı umul • 

'J• !~biri d eyet erı ve ka· memurfar tarafından İ§lenmesi ve yecektir. Tevzi yeri - VAKq Matbaası maktadrr. 
ri.,_'le-ya, be; e belediye mü . doğum kağıtları da batka memur- ~::;.:=~----~~I!-"!""!!~~!!!!!!!!!!!!!"""!~===~~~~::.=::=;::::~::~..:.::==:;:::..._.....,. ____ ~._ .......... _ 
~lastik eo~iye reisliği ta . lar tarafından doldurulması yasak- mekle mükeUelfirler. .kü'tüğ'üne ve doğam kağıtlarına de rrıaliye veznesine yatırılır. Tah·
tf.l. elel'İiıe . nup ayrıca nu _ Madde 50 - Nufus Memurları yazma işinde ihmali görülen me , sil edilemiyen cezalar, bir gün 
~~t. Buu::~ mukabili tea.. br. Bu memurlar itledikleri soyadı 2 - 1 - 935 tarihinden batlıya - tnurfaı' hakkında kaymakamlar bir hesabiyle valiler veya kaymakam
ilıd 'ıılar k.. 'llllferit kağıtla - defterinin' taraflatmdam itlendiği- rak nufus kütüklerine yazacakları ha:ltafığa, valiler 15 gürrlüğe ka • Iar tarafından hapse çevrilir. 

'il ltöy 
0
l'de l'il'uhtarlar ta. ni anlatan bir terh yazarak altını doğumların soyadfartm da &era - dıit ınaaf kesme cezası verebilir • Madde 56- Bu nizamname hü-

' ~ 'b'~Yadı defterine ve ta-stik etıneğe ve nufus dairesi me- ber yazarlar. S6yad'sız lı'iç bir do - let. Bu f(ararla'ı' kat'i ofup ifk öde - kümleri 2 _ ı _ 935 tarihinden 
hıırllen·a arda belediyeler mutuna da tastik ettirmeğe mec - ğumu yazamazlar. Yeniden ta. necek maaştan kesilir. itibaren tatbik o1unur. 

'ilk Ve h~ıı soyadı defterine burdur. biiyete alınanlar da nufus kütük ·ı Madde S5 - 2- 7 - 936 ta. Madde 57- Bu nizamnamenin 
~t~ll İırı:=~ı soyadı sahibi Bir esas defterine geçirilen so - lerine soyadları ile birlikte yazı • ııihi'ile kadkr soyadınr köylerde hükümlerini D.:ıhiliye Vekili yürü-
~ Parnı nınak veya mü - yadlarının cümlesi doğum kağıt - lırfar. muhtarlar ve şehir ve kasabalarda tür. 

~e ~'<:huri~~ iziyle tastik e · larına yazılamamış olursa bu pe - Madde 51 - Köy ve mahalli! mahafte mümessillerine veya nu • ,----------• 
~"11 defte .. r. Nufus daire. rakende doğum kağıtlarına soyad- soyadı cl~fterferi t~mam~~ esaf fus dairelerine veya vali ve kay - K U R U N ' 

111, , ... rne.td~ hu adamla - f veya memure- defterJerme ve dogum kağıtlarına tnakamların memur edecei?i kı·m _I 
it -ese • ları nu us memuru - j 

~. Um İmzasını ket. deceği kimse tarafından işlenebi- itlen dikten sonra gelecek peraken sefere bifdirrniyenlerden bes lira - Gllndcllk. ıl lyıı.sı Uıı.zete 
~e 4} ıı·r. Ancak bu yolda dold11n1lan de sokadı kağıtları nufus memu ~ dan on beş liraya kadar ve. bu i 1 lstruıbuı Ankıırıı cııddeırt. ı VAKiT> vurdu 
~ -1<· k . l . I d . r ş n::ı.F.l'ON NUlHAKAl.AKI : 
~ Y\\d1 d ôylerc ve mahal- doğum kağıtlarına yazılacak şerh- ru veya atıp erı tara m an ış e • için bu nizamnamede verilen ve Yazı ışıerı tcıetoo'J: zı :nıt 
~eti o ~~terlerini yapmak ferin imzalanması lazımdır. necektir. hükfunetçe verilecek olan vazife - ıı ıcıare teıerıınu : ı.ıs10 

d't~(f oy ıandığmdan M:ıdde 49 - Nufus memurları, Madde 52- Soyadları esas def leri yapmada ihmali .görülen ml•h- rcıgrnı :.:;:\~ı~~u~; .!VAllrr> 
~l\f r.~ı en Verilmek şarti - katipleri ve yardımcı gelen me - terlerine işlendikte? sonra het ka- ; tarlar ve ihtiyar heyetleri azasının ı\H0!\1!: mmır.ı.u~nı: 
r l'ı'ı ~r Veya v ı·ı I . . k"' za hurufuheea üzerınden nümune· h b' · d b I d. l rn r ktye Ec tıı 

n · lt\ a.ltJt a ı er ta - mutlar soyadı defter erını ana u · er ırın en ve e e .. ıve ere,. me- Scrll'llk 
0

«" 

a~!lir ~ey:t ın~ıutfar at - tüklere ve doğum kağıtlarına it· si veçhile bir soyadıbbileğib(.reper- 1 mur edilenlerden 10 lirada~ 50
1 

11 u~ırk •;: Kr :;:: ı1r 
l
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Mini mini yavrusunun, bir de-
fa olsun "Baba" demeyip hep , 
"Anne,, demesi, Halim Beyim ca-
nım sıkıyordu. Buna sebep te, her 
halde karısı idi. I Çünkü, çocuğu 
hiç mi hiç kucağına vermiyor, bo
yuna kendi kucağında tutarak 
"Hanimiş annesi, maşaJiah !" di • 
yordu. 

için için öfkelenen Halim Bey, 
günün birinde adamakıllı kızdı. 

karısına şöyle çıkıştı: 
- Çocuğun babasını tanıma -

sı, bana "Baba" demesi zamanı 
gelmedi mi daha, hanım? 

Zülf ende Hanım, kocasının 
bu çıkışmasına karşı homurdan • 
dı: 

- Hayır, buna daha taham -
mül edemez. Hele biraz daha bü
yüsün, kuvvetlensin de! 

- Bu ne demek, hanım? 
- Öyle ya! Benim gibi güzel 

bir kadının annesi olduğunu öğ -
rendikten sonra, senin gibi çirkin 
bir erkeğin babası olduğunu öğre· 
nince, çocuk, kim bilir ne kadar 
üzülecek! ' 

Sesle 1 elıdit! 
Misafideriyle birlikte otur • 

mu§, dedikodu yapan Nazlı Ha -
mmefendi, içeriden çocuklarının 
yaygarası arttıkça sinirleniyordu. 
Çocuklar, şimdi de öyle kıyauya 
bir ağlama tutturmuşlardı ki .... 

Hanımefendi, nihayet adama
kıllı sinirlenerek, rnürebibyeyi ça
ğırdı: 

- Rica ederim, susturun şu ço• 
cukları .. Burada birbirimize söy • 
ediklerimizi işitemiyoruz! 

- Çok uğraştım, hanımef en .. 
eli. Fakat, kavganın, yayğaranın, 
ağlamanın bir türlü önüne geçe • 
medim! 

"Hayatta muvaffak olabilmek 
için bin bir çare,, isimli bir kitap 
neşrolunmuştu. Hayati Bey, bir ki
tapçının camakanında gördüğü bu 
kitaba uzun müddet baktı. Göz
lerini kitabın kabından, daha doğ
rusu kabı üzerindeki yazıdan bir 
türlü ayıramıyordu: "Hayatta mu
vaffak olabilmek için bin bir ça
re,,! 

Hayatta muvaffak olmağı kim 
istemez? Herkes ister. Fakat, ih
timal hiç muvaffak olamadığı için 
Hayati Bey bunu herkesten fazla 
istiyendir. Muhakkak öyle, her • 
kesten fazla! O, hayatta muvaf • 
fak olamayıp ta muvaffak olmak 
istiyenlerin başında gelir! Bu işi 
nhrete bırakmak niyetinde değil • 
dir! 

Dolayısile, Hayati Bey, gözle • 
ri bu kitabın kabındaki· yazıda, 
bir müddet dalgın dalgın durduk -
tan sonra, kararını verdi. Kitaptan 
bir tane alacaktı. Fiati ne olursa 

- Uzağı görmek, uzağı gör -
mek, bu fevkalade bir şeydir!. 
Ben, istikbali görüyorum. Ben, 
uzağı gören bir adamım! 

- Bence, yakını görseniz, da
ha iyi olur. Ben, tahsildarım! 

- Senin Mey Ve.te benzediğin muhakkak. Ya ben? Ben de Marlen Ditrihe benzemiyor. 
- Onun gibi erkek kıyafetinde gezerken, evet! Fakat, aoyunduğun zaman, anneıine Jaha ıı 
- Öyle mi?. Anası kızından da,ha genç ve güzelmif, diyorlar! 

ol~un. Bu, onun için mühim bir ka· 
rar, büyük bir fedakarlıktır. Çün
kü, hasistir! 

Dükkana girdi. Kitabı eline al· 
dı. Bir hayli evirdi, çevirdi. Fiatı 
elli kuruş!.. Az para değil. Bari 
bu parayı verdiğine göre, kitap i
şine yarıyacak mı? Aman, elli ku· 
ruş ziyan olmasın! 

Kitapçıya sordu: 
- Bu kitabın işime yarıyaca • 

ğmdan emin olabilir miyim? 

- Geçen gün saloncla Cev • 
Jetle konugurken, küçük karde. 
§İm ne dese beğenirsin? Eğer 
ben burada olmcuavrlım.. Ccv -
elet seni öpercli, dedi. 

- Sen, ne dedin? 

- çık dııarı, dedim! 

Kitapçı, tavsiye yollu, şu sözle· ı düşünmemiştim. Jyi f<İ 
ri söyledi: Teşekkür ederim! d • 

- Emin olabilirsiniz, efendim. Müşterinin ıkapıy• ~e 
Bu emsalsiz bir kitaptır. Herkes nu gören kitapçı, hayret 
kapış kapış satın alıyor. Zira, her• dan bakıyordu: 
kesin işine yarıyor. Herkes ha· - Nasıl? Kitabı 
yatta muvaffak olabilmenin bü- mı geç.tiniz? 
tün çarelerini öğreniyor! Hayati Bey, cevap 

Kitapçı, sözlerini bitirir bitir - - Evet! 
mez, Hayati Bey kitabı elinden hı· - Fakat, niçin? .. 
raktı: pek merak ettim Cle! ~ 

- Sahi! Bak, ben bu noktayı kapış kapış ıatm atdd' ... 
sin bu kitaptan hayal. 
olabilmenin bütün ~;ı 
rendiğini söylediğim,.~ 

- Senin milyarder Rokleller 
kadar paran olsaydı, ne yapar -
dm? Bunu hiç düıündün mü? 

- Ne diye bunu dü§Üneyim? 
Rokleller, benim kadar parası 

olsa ne yapacağını dü1ünüyor 
mu ki! 

- işte l:)en 'de · -
maktan caydım! I 

- Fakat, benim s'i,J 
Hayati Bey, izali 
- Herkesin bu ki 

sına ve hayatta muva 
bütün çarelerini öğre 
re, bu kitabın bana bit 
kunamaz. MaClemki he 
yazdı çareleri öğreniY~ 
tatbikata da giri eeefd

11 

ce kişi tatbi a girişine 
ne olacak? HerKes haY 
fak olursa, muvaffak 
nası ve - 1

- • •• -- •I~ 
----rn:ya ı ey, sozlerı 
yi ilave etti: 

- Eğer sizde yalJ1ı$ 
me yarıyacak bir kit3P 

. o 
terin .. Aklım keserse, 
lırım ....... Belki! fen~~:~;ı:7;;;~7~· Nazlı Hanım~· 'Dünya Besbedav aDönüyorl 

- Gönder onları bana da hır ' 
şarkı söyliyeyim ! 

Mürebbiyeden şu cevabı aldı: 

- Boşuna zahmet edeceksiniz, 
hanrmef endi. Ben, onları bunun
la da tehdit ettim, lakin hu tehdi
dim de tesirsiz kaldı! 

Bankadaki Para 
- Baba, bankaya para koy • 

mak, ne demektir?.. Sen paranı 
niçin bankaya koyuyorsun? 

Çocuğun babası içini çekti ve 
§U cevabı verdi: 

- Annen mütemadiyen alıp 

terziye ciro etsin, diye! 

lskoçyalılarm hasislikleriyle 
meşhur olduğunu söylemeğe ha • 
cet var mı? Bu, bütün dünyada 
bilinen bir şeydir. Aşağı yukarı 

böyle!.. 
Şu bir kaç satırla bu cihete bir 

kere daha işaret ettikten sonra, 
lskoç hasisliğine dair dilden dile 
dolaşan fıkralardan birini daha 
anlatalım. 

Günün birinde, ls.koçyaya bir 
adam gelmiş, bir meydanın orta: 
sına atlıkarınca kurmuş. İskoç ço• 
cukları, hunun etrafına tolanmış
lar, devamlı dönüşü seyre dalmış· 
lar. Bu dönüş, o kadar hoşlarına 

- Bu yarı çıplak ı-esim, s:zi.nçocukluk resminiz demek. Böyle 
çekilmiş ıimdiki resminiz yok mu? Ben, mukayeıe meraklıırym da! 

gitmiş ki, hepsinin parmakları a• anlamamış ve meraka kapılmış, 
ğızlarında kalmış. " Çocuğunun elinden tutmuş, ikisi 

Bir müddet sonra da çocuklar, birden atlıkarıncanın bulunduğu 
evlerine koşmuşlar, bir kısmı an· yere ge'lmişler. 
nelerinden, bir kısmı babaların • 1 Baba, atlıkarıncanın dönmesi· 
dan atlıkarıncaya binebilmek i • ne uzun uzun bakmış. Bir taraftan 
çin para koparmak maksadiyle da çocuğu "Ben atlıkarıncaya bi
sızlanmağa başlamışlar. nip dönmek istiyorum, baba!" di· 

Tabii çocuklardan hiç biri, ye sızlanıp duruyor. 
yüz bulamamış. Bunlardan birine Nihayet babasından .. para de· 
babası sormuş: ğil, cevap almış. lskoçyalı baba • 

- Nasıl şey bu atlıkarınca? mn verdiği cevap, şu: 
Çocuk, dili döndüğü kadar an- - Oğlum, üstelik para verip 

latmağa çalışmış. Baba, bir şey te dönmekte mana yok. Zaten 

Son Sür'ati 
Hakim, kazaya sebep olmak • 

tan suçlu bir şoförü sorğuya çeki· 
yordu. Bir aralık sordu: 

- Otomobili son süratle sür • 
düğün doğru mu? 

- Doğru, efendim! 

- Demek itiraf ediyorsun? 

- Evet, yalnız bir mazeretim 
var. Son si.:.ratle sürmemin sebe • 
bi ... 

- Nedir? 

- Arkamdan gelen otomobil 

dünya dönüyor: Hem parayla de
ğil, besbedava! 

Veresiye el 
Terzi, bir tanıdıi~ 

güçlüklerinden hah•~. 
arada şunları söyledı• 

- Bilhassa tanı 
•I 

dar üzücü bir şey kı · 
- Fakat, tanın1" 

bulsanız,a. Bol bol 
nız! 

Terzi, güldü: 

- Söylediğimi 
nız. Veresiye elbise 
terilerin çoğu, ner 
Ierse gelsinler, bo 
ları terzileri tanıJ11 

de çok süratli geliyordu. Eğer ben 
otomfhile son sürati vermesey • 
dim, önümdeki otomobilin uğra· 
dığı akıbete, benim otomobilim 
ujrıyacaktı ! 

m, ;;..- of""" 
- Aman Yarabbi, ben müthi~ surette ~i6.matılıf 

değil, tam yü~ altm'ı 1cdi kilo •cldiml 
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,)(Eni PENÇESİ 
estaneyi Ateşten Aldı! 

it ~ - - ~ ======= Yıldızlar arasındaki rakiplik, 
çok şiddetlidir. Bunlar, biribir
lerini, bu arada bazıları bilhas
sa bazılarım hiç çekemezler. Bu 
cihete uzun boylu İfaret etmeğe 
hacet var mı? .. Muhtelif yıldızlar 
arasındaki rakipliğe dair türlü 

ıt1"o/d Loydün Karısı Olunca Film 
J;Yatı.ndan Çekilen Yıldız Mildred 
egvıs, Tam 12 Senedir Kocasının 

t Kravatını Bağlıyor ! 
i~:ca. ''Lui,, diye de anılan ı kendilerini idare ede? ~org.~na 

l'et.J . rhst Harold Loyd Sam rakip namzet olarak ılerı sure-
f J erın ·· ' f ilrrı . re1ısörlüğünü yaptığı bir cektir. Onlar, ahali, budala de-

türlü haberler, sık sık dört bir ta
rafta akisler bırakıyor! 

Bu rakipliğin en şiddetlisi, 

._ Çevırdi ç · · .. ) · · ~ilan b . · evrılmesı tamam- likanhnın saçma sapan soz erını 
dit. u fdrn, "Kedi Pençesi,, işitince, deli dolu hareketlerini 

''I( görünce, muhakkak Morgana rey 
tin • edi Pençesi nin bu artis- vermegvi tercih edecek, sanıyor-

Şırnd; " , 
letden b ~e ~a.~ar çevirdiği film- Jar ! 
dı.ığllnd usbutun başka türlü ol· Koh, küçük bir dükkanda ga-
lltirı an bahsediliyor. Bu fil- zete satan Petunya Prat isminde-
ı , onu . O 1 itti t'h• n şıındiye kadarki film- ki kızla tanışmıştır. nun a se-
rine ~Jci koınik sahnelerin biribi- vişiyorlar. Bu suretle mevzua 
tetirı') enınesi suretiyle vücude sevgi de karışıyor. Bir taraf tan 

llıed"·.. h l llıe~i filın_rgı, ağır başlı bir ko- da intihap mücadelesi araret e 
'tEhaı 1 olduğu, hatta bazı devam ediyor. Çete mensupları-
töltı"·ı_ ~~ına göre de ciddi gibi nın budala b\r delikanlı sandık-

11:tu ~ ·• 
''I( ~u Yazılıyor. )arı Ezekil Koh, sahiden saf bir 

~tıa edı .Pençesi,, filminin mev- . genç gibi göründüğü halde, ra
~ ba~eJ.ince, Çinde misyoner o- / kiplerine taş çıkartıyor. Kendisi 
>'iituı ası tarafından orada bü- ıehremini seçiliyor ve Morganın 
~ A. en E:zekil Kob, günün birin- sağ -eli olan tehir meclisi azaaın-

Mey Vestle Marlen Ditrih arasın
dadır. Daha eveJ, Greta Garbo
ya rakip olarak ortaya çıkan 

MarJen Ditrih, rakiplik duygusu
nu yalnız "İlahi Kadın,, a karşı 
beslerdi. Fakat, günün birinde 
Mey Vest, sahneden studyoya 
geçerek film çevirince ve daha 
ilk filmiyle bütün dünyada hay
ranlık uyandırınca, Marlen Dit
rih, artık Greta Garo ile ğraş
maktan vazgeçip, Mey Vestle uğ
raşmıya başladı. Mey Vestin, 
kadın güzelliği modasını bir an
da değiıtiriti, zayıf, ince kadın 
güzelliği modasının yerine dol
gun vücutlu, enine boyuna en
damlı güzel kadın modasını geti
riti ve bunu tam bir kudret ifade 

$ohık lllerikaya dönüyor. Orada, dan Ceyk Meyoyu da kendi tara-

lend_ç~cuk sahibi bir kadınla fına çekerek, şehri çete mensup- 1
1 

• 

ırılrneı · ·ı· Ç" k" 1 d t · ı· Se dı' ~ · k z op a:ı . < rntenı ıyor. un u, arın an emız ıyor. v gı ı -

eden tesiriyle benimseti§i, onu 
haylı sinirlendiriyordu. "ilahi 
Kadın,, la uğraşırken karşısında 
bir de "Muhteşem Kadın,, yük
selmişti! 

hl- · eaı Çind ·ı · · · 1 l · K d. 'b' b. d ··•ası e aı P. ısınının ya· a ev enıyor. en ı gı ı ıra a-
tıek~rzusundadır ! mın Çinden ziyade, vatanı olan 

'naaılıa b' . su ır çetemn Amerikada f aycJ.!t.lı olacağı ka-

Mey Vest, "Doksanın güzeli" 
isimli filminde o devrin modcuı
na tfllr• 6'ylnmlf olarak. s al\ 18 u a dır. Bunlar, naatiyle, buJunBuiu yerde kalı-

or Ve nı ı _ r delik J yor. "Kedi Pençesi,, , kestane-
ll'Jek ; • a~satf an ı 
la Çın, onu b· • arını elde et· yi ateşten alıyor, fakat kendi he-

llrtıa & k ır alet l b ' d ı· :> 1 ara 1 o arak kul- sa ına. 
~ e •kanfr, şeh r aştırıyorlar. Bu Harold Loydun bu tarzdaki 
~:tarafın ka teınini seçiminde filmi, Amerikada çok hoşa git-

·••eriJc 2anın . . 11ı.-- ada s·· I ası _yolunda mıştır. 
"est oy en b' ' ~İt k anel'İ at en ır tabirle Harold Loydn sanat saha· 

S edi ilene e~ten almak için ı smdaki yeni faaliyetini anlattık-
'- ~ ehrenıi ... eMsı,, olacaktır! tan sonra, sırası gelmişken hu-
qaij ··• ~g . . 
tiıı· 8.t tüden a~, sıyasi ma- susi hayatının hır safhasını da 
dır 1l'e reisli ... . 5etenın gizliden f not edelim. Şimdi karısı olan 
)j

1
.' Ve onugını :apan bir adam- Mildred Deyvis, HaroJd Loyd)e 

le 1 ~ıasında n sag eli, şehir mec- ı nasıl tanışıp seviştiklerini, evlen-
, ıeJcil 'J\. ll~ey~ Meyodur. Çe- diklerini §Öyle anlatıyor: 

0 
U gızliden gizliye - Kocamla, on iki senedenbe-

Kendi ortaya çıkıfiyle lsveçli 
yıldızın töhreti göJgeJenecefini aa-
nan Alman yıldız, Amerikalı 

ri evliyiz. Biz, evlenmeden evel. yıldızın göz kamaştırıcı aydınlı-
uzun müddet tanıştı~, a~laşt.ık. ğını müthiş bir kıskançlık hissiy
Bu hususta ~anat vesılelerı. ~ıze le, görmemezlikten gelmeği ter
yardım ettı. Harold)e bırlıkte 1 cih etti. Lakin, onun bu zafı et
film çev~ren Be~e Danyels, ba.şlı- raf tan sezilmitti. Hatta, Avru
ba,ına f ılm çevırmek hevesıne pa seyahatine çıkmasının gizli 
kapılınca, Harolde yeni bir eş bir sebebi bulunduğu, Mey Vestin 
bulmak lazım geldi. Beni seçtiler. : tekmil ihti§am ve ,a,aasiyle do
Bu suretle ilk .~ilmi çevirmiş o-

1 lattığı muhitten bir müddet için 
luyorum. Tabu çok sevinmiş- olsun uzaklaşmayı gözettiği söy-
tim ! leniyordu. Dolayısiyle, Avrupa 

Birlikte çevirdiğimiz ilk film- seyahatinden dönüşünde, Ameri
ler, kısa kısa filmlerdi. O za- kan gazetecileri ona fU suali 
manlar, kendisi de pek o kadar sordular: 
methur değildi. Sonradan çevir- - Mey Vest ve onun harekete 
diğimiz uzun filmlerle büyük getirdiği moda cereyanı hakkın
şöhret buldu. Bu filmlerde onun na ne düşünüyorsunuz? 
eşi olmam itibariyle, kavga etme- Marlen Ditrih, iğbirarım sak
den, bu şehreti paylaşabiliriz, sa- hyamadı. Mey Vestle birçok de
nırım. Herhalde benim ona uğur fa görü,tükleri ve pek yakın-
r,etirdiğim inkar olunamaz! dan tanıştıkları halde, §U cevabı 

Bir gün, bu uzun filmlerden verdi: 
birinin bir sahnesini tamamla- - Mey Vest mi?. Kim bu? 

-
lerle beraber sütun sütun yazı 
netredildi. Dedikodu, kıyamet 
koptu. "Ben bir melek değilim 
filminin yıldızı, gazaba geldi v" 
kendisinden bu yolda bahse cür
et eden "Mavi Melek,, filmi yıl 
dızının tarziye vermesini, aks· 
takdirde bir daha onun yüzün 
bakmıyacağını bildirdi! 

Marlen Ditrih, gazeteciler 
böyle bir §ey söylemediğini, söz 
!erinin yanlış anlaşılmış olacağı 

'nr yazmak suretiyle bir tekzi 
mektubu gönderdi. Bu, ricatti v 
bir nevi tarziye mahiyetinde olu 
yordu. Fakat, mektubu istediği 
ni yaptırtan bir kadın gururu ile 
gülümsiyerek okuyan Mey Vest 
şöyle söyledi: 

- Mesele yok. Ancak, ban 
öyle geliyor, ki ikimizin bir dah 
bir yerde karıılatmaması, dah 
yerindedir. Dedikodu, ne de ol 
sa dedikodudur! 

Mey Vestin bu sözleri, Marle 
Ditrihi içinden affetmediği yo 
lunda tefsir edildi. Bu meseleni 
dedikodusu, daha bir müdde 
sürdü!. 

Şimdi, gene bu mevzu ile ali 
, kah yeni bir haber var. lki yıl 
dızın mensup oldukları "Para 
mavnt,, film tirketinin ara bul 
mak yolundaki uğraşması müsbe 
netice ,•ermiş, studyodaki loca 
sından çıkarak, portresini yapa 
ressamın atelyesine giden Me 
Vest, salonda Marlen Ditrihl 
karşılaımış ve o selamlayınca se 
Jamlayı~ına mukabele elmİ§tir 
Sonra ayak üstü bir müddet ko 

Tanımıyorum. Bir moda cereyanı 
uyandırdığından da haberim yok! 

Marlen Ditrih, pek hoıun 
gittiğinden sık sık bahsettiği c 
kek kıyafetinde giyinmiı olara 

' dıktan sonra, ikimiz de yorgun 
ı bir halde locamıza girmiştik. Bu 
' sahne, bir boğutma sahnesi idi. 
/ Oyun sırasında, Haroldun krava-

/ 

tı boz1;1Jmuftu. Ben, bir kanape 
üzerinde dinlenirken, o, aynanın 

/ karşısına geçmif, kravatını yeni-

Gazeteciler, bu cevabı derhal 
gazetelerine yetiıtirdiler. Bu 
mevzu etrafında boy boy resim-

' 
nutmu!lar, Marlen Ditrih, şö 
le d~mıştir: 

l
, den bağlamakla ·-.uğafıyordu. 

Bir taraf tan da konuşuyorduk. 
Bu arada, ben kendisine uğur 
getirdiğimi söyleyince, güldü ve 
sözümü tasdik etti. Sonra bir
den bire "Mildred,, dedi, "Bu 
kravat bağlamak işi , hiç mi hiç 
hoşuma gitmiyor. Beni çok sı

ka n bir İf doğrusu.. çoktanberi, 
beni bu sıkıntıdan kurtarmak ne
zaketini göstereceğinden şüphe 
etmediğim bir karım olmasını is
tiyorum. Siz, karım olur musu
nuz?,, 

evlenmi olduğuma gÖ· 

re, bu suale ne cevap verdiği-
mi ayrıca söylemeğe lüzum yok! 
Onunla evlendim, bir aile kur
duk. Film hayatından çe~ildim. 
Kocamı, bu sahada yalnız bırak
tım. Bir aile kadını, ev işlerine 
ancak yetişebilir. Üstelik, benim 
gibi iki çocuk annesi de olursa~ 

S. . "D k - fZm, o sanın güzeli 
filminizi gördüm. Pek beğendi 

Bu filme, ''Doksanın güzeli 
denilmesinin sebebi, Mey Veıti 
filmin mevzuunda 1890 senesini 
güzeli olmasıdır. 

Barışma mahiyetinde olan b 
konuşmayı müteakip, intibaı 
ıoran gazet:celere, Mey Veı 

ıöy)e demiştir: 

-· Gayet samimi görüttük. O 
benim "Doksanın güzeli,, filmi 
pek beğendiğini söyliyecek kada 
nazik davrandı. Ben de onu 

"Kızıl Çariçe,, filminden cok ho 
landığımı söyledim. T ek;ar g' 

Kocamla bu on iki sene içeri
sinde, tam bir anlaşma ile tallı 
bir aile hayatı geçirdik. Birlik
te ya§ayışımızın böyle devam e
deceğin : , ikimiz de kuvvetle umu
yoruz. Hatta bundan yüzde dok
san dokuz eminiz, de diyebili
rim! 1 rüşmek üzere, ayrıldık! 
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Azerbaycanda 
yeni neşriyat 

Azerbaycan devlet neşriyatı 

Şekspir denildiği kadlır 
hüqük müdür? 

musiki şubesi, Azerbaycan ve 
"Hadit,, ve "medit,, 'kafiyes:le d'ğer Şark milletleri bestekarları 
usta bir seci yaparak demir demi· taraf mdan yapılan 20 eseri neşir 
re eklenince uzun mesafelere tiz etmiştir. Bu eserler arasmda şun· 

"Behçet Kemal Beyin Şekspir hak
kındaki düşüncelerini bildiren bir ya
zısr, gazete ve mecmualarda uzun boy
lu münakaşaya sebep olmuştu. Lon -
<lrada bulunan Behçet Kemal Beyle 
Londra üniversitesi edebiyat fakültesi 
son sınıfında talebe olan arkadaşı 

1 
elden kavuşulur manasına alma. 1ar vardır: 

Re§at Hilmi Bey bu bahis hakkında 

birlikte yazdıkları uzun bir tetkik ya -
zısınr bize gönderdiler. İçindeki fikir
ler tabiatiyle imza sahiplerine ait olan 
bu yazmrn ilk kısmım bugün koyuyo
ruz . ., 

bilecek bir şeyler söyliyen Muhit- Asaf Zenali tarafından beste • 
tini Arabiye keramet atfedilmesi, Ienen altı parça "Çocukluğun sa· 
demiryolu hakkında hiç bir ma - nu,, Profesör İoolitov lvanov'un 
lumat sahihi olmadığının, müsbet tanzim ettiği Azerbaycan, Türk, 
ve hayati fenlerde behresi bulun· Kırgız, Arap melodilerinden 24 
madığınm kabulünden ileri geli • tane. 

İngilterenin ve dünyanın en 
büyük şairi saymakta bazı kimse· 
lerin inat ettikleri ve fakat iddia
Jarını yavaş yavaş kaybettikleri 
Şekspir hakkında hu defa, müşte· 
rek bir yazıda, yalnız rastgele in· 
tihaımızı değil, malumata ve ve -
sikalara dayanan noktai nazarı -
mızı meydana koyacağız. 

yor. Şekspirde buna benzer te
vil ve tefsirlerle kültüre ve ilme 
yaklaşan sezişler ve söylenişler, 

eğer den:ldiği gibi engin bir kül-
tür ve bilgiye dayanmış olsaydı; 

bu bilgi ve kültürün zavallı, sakat 
ve İptidai ceninleri sayılabilirdi; 
harikulade r,üzel giydirilmiş, c;ci
li bicili ceninler.. Fakat hayır!. 
Şekspirin körü körüne hayranla -
rı ! Onun muhayyilesine yegane de

Bunlardan başka bestekar Alb 

tarafından tanzim edilen Azer • 

baycan milli şarkıları, Vasilanko· 

nun tanzim ettiği üç melodi, Hacı 
Bekofun bestelediği ihtilal ıarkı • 
ları ve saire .. 

Pek yakında Azerbaycamn es
ki ve milli dansları da neşredile · 
cektir .. 

Bir kerre Şekspirin niçin bi~i 
sarmadığını büyük edip Y akup 
Kadrinin Moskova edipler kon -
gresinde okuduğu ihatalı raporun 
§U satırlarile anlatıp geçelim: 

ha şemmesini veren haslet ve fır - okuyalım: 

ratını elinden almaya, kendinden Durum et stirpe gcnus, matos ad flu-
nezetmeye bari siz uğraşmayın!.. mina primum 

Bütün İngiliz münekldtleri, o- Dcfcrimus, saesque gelu duramus et 

"Harbi umumi f adaları ve onu 
takip eden ihtilalller içinde has -
sasiyetlerinin hudutları birdenbi
re çokgenişlemiş olan insanlara es 
ki trajedilerin, eski dramların ifa
de ettiği beşeri mana, yavaş ve 
çocukça gelmeğe batlamı§tır. Es
ki kahramanların tarihi bir küri -
yoziteden başka ne kıymeti kal • 
mıttır? ... ,, 

Şekıpirden sonsuz hayranlık 

ve vect duymayan sade biz deği· 

liz.. Muarızlarımızın büt\jn de -

magojilerine rağmen büyüklüğü • 

nü ve Şekspirden bin kat daha 

nun bütün mevzularını eski efsa

nelerden kahramanların karak • 

terlerile beraber aldıklarım itiraf 

etmekte müttefik gibidiler. Yal· 

mz bunun mezarlıklardan topla -

nan iskeletleri sahnede yürütme 
gibi bir şey olduğunu ileri sürer 
ler .. Dileriz ki: Dahi nebba!, biz-

deki bazı ölü beyinleri de sarssın. 

Şekspirin dehasına dünya de • 

haları arasında bir mevki vermek 

ve onun hususiyetlerini tebarüz et

tir.ı;nek ve ayni zamanda ''Horas· 

tan daha büyük Şekspir,, şeklin • 
de ve ananastan daha büyük yu-

alim olduğunu inkar edemiyecek· murta nevinden cevherler yu 

leri Volteri ve koca T olstoyu an - murtlayan bir muarızınuzm hem 

mak yetiıir 'Sanırız. 

"Londra mektupları,, nda Şeks· 
pirden "Kel'me cambazı, tiyatro 
sala, arası haydudu, klasiklerin 
vazettiği kaidelerin Alkaponesi, 
İngiliz dramasını mahveden a -
dam ... ,, gibi vasıflarla bahseden 
Volteri, bakalım hangi gayretli 
münekkit taslağı hiyanet ve ciha
letle itti ham edecek? Şekspirin 
en güzel eserini bir şeyler anla .. 
mak ve zevk almak için salahiyet 
ve sabırla defalarca okuduktan 
ıonra dudaklarını büküp bir ke -
nara atay T olstoy, "Şekspirden 

bir şey anlamryorum, zevk alma· 
yorum, onda bir fevkaladelik 
bulmuyorum.,, intibamı mırıldan· 
makla kalmamıf, yazmıştır da •• 

isteğini yerine getirmek, hem mu· 

kayesesini cerh etmek için şairn 

ve dahinin vasıflarını ele alalım: 

1 - Epik. 

2 - Lirik. 

3 - Satirik. 

4 - Dramatik. 

Şekspirin bu tasnife göre dün· 
ya dehaları ve me~hurları arasın· 
da mevkiini tayine çalışalım: 

1 - Epik sahada dünya otori· 
telerinden bir kaçının ismi: Omi
ros, Virjil, Firdevsi, Viktor Hügo. 

Muhayyilesi kuvvetli olmasma 
rağmen; hiç bir milli ve tarihi 

kahraman, hiç bir tarihi ve dasta· 

ni vaka hakkında doğrudan doğ-

Sonra; son gelen cevaplardan ruya bir eser, hatta bir arada beş 
birinde, Şekspiri meth iç~n kulla • on beyit hile söylememiş, söyle-

mesine tabiati ve istidadı müsait 
nrlan yegane vasfın "engin: bir 
b'l · k""lt'" ld w k d k bulunmamış olan Şekspir, bu 

ı gı ve u ur,, o ugunu o u u h d b d v d h 
•. .• • • Ct:?P e e u say ıgımız ve a a 

ve şaştık. Çunku Şekspırın ye - b.l w• • • • l d .. 
~ saya ı ecegımız ısım er en cuce-

gane yabana atılamıyacak bari • • d" H. b. · k d' t f d · 
ır. ıç ırı en ı ara ın an ı-

kulade tarafı, hiç bir esash bilgi 1 d'l · it ı k' y ca e ı memış, a yan, es ı unan 
ve kültür sahibi olmadığı halde ve hatta eski Acem edebiyat ve 
\ıuradan buradan edindiği derme masallarından alınıp hazıra ko • 

çatma malumata ruh nefhederek nulmuş mevzularında harici mem 
onları sahnede canlandırmış ve Ieket vakaların~n yalnız bir cep -

hazan da ancak hortlatmış olma· hesi üzerinde muhayyilesini işlet • 
JUdn-. Peyğamber Muhammed:n miş olduğu için hiç b:r yazısında 

• - b • .. müstesna vasfı üın- epik ve lirik bir hususiyet göstere· 
... eldafu gibi Şekepirin de memiştir. 
yegane harikulade tarafı budur. Gelin, Virjilden şu dört satırı 

undis, 
Venatu invigilant pucri silvasque fati

gixut; 
Flccterc ludus equos, et spicula ten

dcre cornu. 

(Biz kudretli bir kökten gel • 
dik. Doğan çocuklarımızı ilk de· 
fa nehire götürürüz. Orada dal
galar ve don içinde onlara aertle9-

tİrİrİz. Gençlerimiz av avlamak· 
la ormanları birbirlerine katarlar. 
Oyunları azgın atların başlarını çe 
virmek ve yaylarına ok germek • 
tir.) 

Sadeliği ve ulviyeti ile gözleri 

yaşartan, bütün bir terbiye ve le• 
amülün asil ve engin hususiyetle-

rini Şekspir yazamamıştır, yaza • 

rini Şeksper yazamamıştır, yaza· 

madr. Ve asırların efsanesini ya· 
zan Viktor Hügonun epik ve ro -
mantik dehasının şu feyezanına 

bakınız: 
lmmobilcs, ouvrant l'oeil a moitie sous 

ses voiles 
Qucl dieu quel moissonneur de l'cter

nel ete 
Avait, en s'en allant, negligemment jete 
Cette faucile d'or dans le champ dcs 

etoiles. 

Ve onun bütün edebiyat arka· 
da§ ve çıraklarına tekrarladığı şu 
cümleyi alalım: 

"- Homeri ve incili okuyu • 
nuz!,, 

Kör gözlerinin perdesinde bir 
sinema perdesi vuzuhu ile Truva 
kahramanlıklarını canlandıran 
Homerden bir misal mi? Bütün 
llyat... Şeksp:rin kendi kariyeri 
çerçevesinde ustalık ve hokka • 
bazlıkla konuşan ihtiyar kahra • 
manlarmı düşününüz ve Peleus'ün 
oğlunun bir gence nasihatlarını 
llyat'tan yeni baştan okuyunuz. 

Şekspirin, yalnız ihtiyar kahra
manlarında değil, aşk uğruna in· 
f har eden kahra.manlarında bile 
mısralar arasında can çekişen ve 
eser yazılu-ken ölen verem bir gö
nülden sonra, kuru ve coşkun bir 
mantık, silik ve tam takır bir be -
lagat var. Çünkü Şekspirin de • 
hası lirik tP değildir. 

Behçet Kemal .. Reşat Hilmi 

Aruz, 
heceler 

kısa ve uzun 
veznı değildir/ 

• ıJ • 
(Bundan evvelki yazı geçen per§cmbe ı olursak böyle Türkçe sözlerırı ir. 
günü çıkan güzel san'atler sayfamız- zatmadan, olduğu gibi aru:t8 g ot• 

dadır.) mesi, ne güzel bir akış yaP'~,ıı 
Ben, bu ölçüye Türk gözüyle Sanki bu musiki onunmuş, 011ııerl 

bakıyorum. Bunun doğruluğunu doğmuş; balağm kopuzuP te ~fi 
"t k ·· kl. ı b "'abtlP'' gos erece sayısız orne erım var· ne uya uya öyle olmaga ,Jı· 

dır. ~.u yazım.da. ~.a ~u?lan göste- gibi. Türkçeyi bu musikide? 
11
'ilf' 

recegım. Denıldıgı gıbı, aruz, u • laştırm, Mehmet Emin BeY111 ~ 
zun ve kısa üyelerin vezni ise, lru- ölçüsüne benzer. O ölçüyiİ b f. 
ralı bu ise, bu kuralın dışında ka - olgunlaştırın, Türk duyguıoO' •. 
lan en küçük bir nesnenin bile, yacak bir hale getirin, biraS,111 al' 
uymaması gerek olur. Uyarsa ku • sikileşir, biraz aruz dediğiJllil f 
ral yanlıştır. çüye yaklaşır; bugünkü §iitlet 

Uzun üyeli olmıyan bir dilin bi. itil" 
s~~le.ri aruza uymamahdır. O mu· B~~u da, burada ara'~ 1"" 
~ıkıyı ~~pan .~zunl~k, ~~sal~~ ol~u· dim. Oy le olunca uzayan 1'11 ,ııı • 
guna gore, b~y~e. hır dıhn sozlerın· }arın arkası gelmezdi. DabJ ~ 
de aruz musıkısı bulunamıyacak zun ne olduğunu göstereC~..df 
demektir. Bir tek sözü bile uyma· bulum parçasının nice yap.,.. 
malıdır ki kuralın doğru olduğu araştıracak yazılarım vard 
anlaşrlsın. lar da sıra ile çıkacaktır. 

Türkçede uzun üyeler yoktur, bittikten sonra, yazılarımı, 
bütün sözlerimiz kısa üyelerden uzun araştırmalarla bir bidİI 
yapılmıştır. Aruza.uydurmak için rak çıkarmayı düşüneceği!O' 
uzatmak gerek olacaktır. De· di kısa keseyim: 
ğil mi? Olduğu gibi okursak aruz Aruz uzun ve kısa ii.yelet 
yok, musikisi yok! Öyle mi? Pek sü değildir. Türkçe sözlerin 
güzel Muallim Nacinin bu sırası - olarak, konuşulduğu gibi 
na (mısra sözünün sıradan lllına· pek güzel uyduğunu görii 
rak Mif'al kalıbına uydurulduğu· Bu da aruzun Türk ölçüsü ol 
nu düşündüm için Türkçesini söy- nu gösteren ayrı bir tanık ol 
lüyorum) bakalım: A. isfll't 
Susunuz kuşcağızlarım, susunuz• 

Failatün - l\fefftilün - F:tilün LZL;.11. .--. ... IL .. ....J 

Değil mi'? Her söz endi s ı;1 ""~~ 
tutuyor, uzatılmıyor. Bir tek uzun ·~ j 
üye yok. öyle ise bu sıra kurala Bir ovig71l mec~f 
uymamak auçunu yapmış. Yalnız "Ankara,, için ne dfT1.J 
bu mu? Kaç örnek vereyim? Yüz tJ!'' 
mü? Beş yüz mü? Bin mi? Hay- Moıkovada çıkan 
hay; gazete bıraksa bundan da a mecmuası Yakup Kadri _t<) 

çoğunu gösterebilirim. Şimdilik Ankara romanından bazı P""J.~ 
bir iki tane yeter. Abdülhak Ha - lar neşr~tmektedir. 
midin Sefilesinden: "Türk münekkitleriniıı 
Günde hin kere t:ıkarmak kimin rine göre Y akup Kadri S~ 

Tezerinden: yeni eserinde, en müler~ 
Suçlu olmaz sc\'crse bir l\imsc mütefekkirlerinin edebiya 

Eşperindcn: mak istedikleri en mühidl ' 
Var, gez kayalıkta, dağda, kırda lerden birincis~ni vernıi~ or ,J 

Makberinden: . Bu edebiyat müteferrit ka~· 
Sen, hen o·ül i~ck lnı«Hn dil<ensiz l h ~ h 1 nı 

"' ı.- arın şa sı eyecan arı ~ 

Bir tek kısa üyeli sözün aruza mekle me"gul olmamalı, 
uyması bu yanlıf kuralı bozmağa manlarının, milli ülküler 
yeterken, sıralar, çok sıralı parça- hakkuku için yaptıkları ~1 
lar sayabilirim. lstiyen uzun bir leye bağlı işler'ni ve alcbl" 
ıiir de bulabilir, yahut yazabilir: ziyetleri göstermelidir· 

Faruk Nafizden: romanının kahramanları 
Toprağın gölge~i vurmuskcn aya ma Hanımla Necdet Sa 

., 
~b 

Sildi bir hızla bu kartal lıanadı. 

Halit Fahriden: 
Topladık yollarda altın, fildi"i 
Hindi gectik Uç yüz aıtmu; bc<ı sccc 

Tevfik Fikretteh: 
Bütün gönüllii yazılmış hizimkiler Mı 

l'en 
Köyün yabancısı bir ben uzak o Cde\

lcttcn) 
Nic;in benim nerem ek~il\? ('( I· h: mı, 

hasta mn ım? 
Köyümde hepsi (schit) i te amc.ım. 

i ·te el. 'un. 
Ne sandılar heni, bir torba ot ı,ac1.ır 

can ız 
Köyün ~ocukları hep cenge r-i+"in ov

na ·ırnh 
Kadın mıdır ki Hasan eYde hC'l le) ip 

l\al <"' l • 

t r· 
miyle bu vaziyette ve r 

k d . l ··5t t 1'ı.l sanat u retıy e go f· 
Muharrir, onları, Türkİf ıf ' 
tuluş mücadelesinin 111 t~flı~ 
halarmda gösteriyor. 1 ede

0
, • 

lar yalnız rremleketi ~ Y1

1
gt 

re kar~ı yapılan muh 11J"' 11
, 

rından doğil, ayni :ı~t&ill .
11 

o 
senesinde ba:]layan rifetı l 
T .h. .:r c .. ıııh" o ürk tarı ın ... en u 1' '1,r 
nuncu fcıl döniimüne r ·yo · e 
had' oe erden bahse~' ı11ıı 1. · 

Yakup Kadri .BeY ~= ıJdll 1 

mis tarihi safh-ılarıJ'\b l'ı . ·ı a 
de kalmıyarak i,tı r, 
ele calışıyor .,, . t'Jcb' 

1 
1 

ın 1~ re" 
l~te birhiri arknsından nplf'n Mec.mua, roınan 111 11e' 

Türkçe sözlü sıralar. Muallim Na- vire a~t olan. parçaları ıO t 

cinin: ken dıy,or kı: ,fııl,_,ı, 
Tepeden nasıl iniyor bakın "Romanın bu ~.,.y }tıt11'ııı'~tı 

Diye baslıvan hüti!'n b=,. siirin- rakki miitefekkirle:. terıı1ek 1 

. ·· gos ş 
de bir iki sözden baskası. Ti'rk"0

• ler düsündi" ğiınu ıarıt11 
d o •• 1 d Ull,•••t fA ·1•• ••ı • ı s t okuY0 '

11 
ır; ne guze c ı .. •ıı "" aı un., o - ı rıy e ovvc 

çüsüne uymuftur. Biraz bakacak !andıracaktır. 
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Deniz 
lngiltere ve 
günkü, ya .. 

Si lihlanması 
Am·erikanın hu
rınki donanmaları 
hakkında ••• 

ır 8 d ~· • ı 500 - 36000 .. ,, 
zal( ark· ~ eniz İn§aatmd 2 den~altı 1130 _ 2260 " Jnailis efkin umum iyesi bu kü-

japonqalJa qedi güz 
taggare qetmiqor I 

FRANSA: 
Fransızlar Bardo civannda Ca· 

zauae tayyare meydanında 7,S luk 
bir topu tayyare ile nakletmek isin 
tecrübe uçuıları yapmıılardır. Bu
nun için 4 motorlu bir tayyare kul
lanılmıtbr. Söylendiiine ıöre 7,5 
luk topla havada yapılan endaht
lara tayyare iyi d•yanmıttır. 
INGILTERE: 

lngilizlerin Hpollo namındaki 
kruvazörleri denize indirilmittir. 
Bu kruvazör 1932 de kabul edilen 
3 kruvazörden bir tanesidir. Kru • 
vazörün hacmi 7000 ton, ıürati sa• 
atte 32,5 mildir. Teılihatı ıekiz a • 
det 152 milimetre1ik toplardan i • 
barettir. 
SOVYETLER: 

Geçen sene olduiu ıibi bu kıt 
dahi Uzak şarktaki kıtalara men· 
ıup efrat ara11nda Uzak tarktan 
Moakovaya kadar bir ski yürüyü· 
1ü yapılacaktır. Bunun için lazım 
olan hazırlıklara baılanmıftır. Ef • 
rat budefa Nerçinak ıarnizonun • 
dan hareket edecektir. Buruı ile 
Moıkova arasındaki mesafe 7000 
kilometredir. Bu uzun mesafe 82 
Jilriiytlf sflniinde katedilecektir. 
Ski üzerinde ha :riiriiJiitü yapa • 
cak olan efrat Kızılordunun tesiı 
gününde Moıkovaya girecekler • 
dir. Yürüyüfe itlirak edecek olan 
efrat talim ile metıul bulunmak • 
tadır ... ••k .. :ı..c~ .... ... 
Çftaja ....... ~ 300 .. . 
metrelik bir talim y(irilytiıU yapıl-
mııtır. 

kan tayyarecileri Çin ordusunda 
tayyare muallimliji yapacalda.
dır. 

JAPONYA: 
Son haberlere nazaran J&fOo • 

yanın 700 deniz tayyaresi •arclır. 
1936 senesine kadar 500 deniz ta1 
yareıi daha inta edilecektir. Bu 
yeni tayyarelere 44 milyon yen 
tahsisat kabul edilmittir. Japon7a 
bir taraftan da bahri tay1are iıtat
yonlarınm ve tayyare fabrikatan• 
nın adedini artırmaktadır. Bu fab
rikalar timdiden seri halinde tay• 
yare illf&lma batlamıılardıf. Sa -
nayi rittikçe harice muhtaç olma
yacak bir hale ıelmektedir. Deniz 
tayyaresi inıa eden fabrikalar 
malzemelerinin yüzde sekaedi 
memleket dahilinde tedarik edil • 
mektedir. 
AMERiKA: 

Aylardanberi sabık harbiye na
zın Bakerin riyaseti albnda içtima 
etmekte olan harbiye nezareti lm
aust komisyonu aıkerl tayyarecilik 
hakkmda raporunu tanzim etmit
tir. Bu raporda deniliyor ki: Ordu 
tayyarelerinin 1500 den 2320 ye 

çıkarılması; kara ve deniz 
tayyarelerinin ayn idarelere tibl 
olmalannm ipkuı; hususi tay • 

yare zabitinin para ile himaye o • 
lunmaaı; zabit namzetlerine tay • 
ya~cilik öğretilmesi lizımdır. 

ltlaı de', . deniz ve Anm-~ 2 • ıno - zsıo .. çOk intaat programına itiraz etti 
'-aarı di~!~J sahili gibi yetler 2 ,, !320 - 2640 .. ve umumi bir memleket müdahale 

FaJc.. ll'UQlte almmaktadır. Devletler arasındaki deniz mu- kanunu neırini iıtedi. Bu kanun 

ÇlN: 
Mançukuı ıazetelerinde olcun

duiuna ıöre Çin hükGmeti Ame • 
rilca fabrikalarına 21 deniz taJ • 
yaresi siparit etmittir. Bu müna • 
aebetle yakında Nançanp bir A -
merikan tayyareciler srupunun ıel 
meai beklenilmektedir. Bu Ameri· 

Harhbe DUll'I Dem hu raporu 
... lllllarile lraW etmittir. Di • 
iie.r taraftan bahriye tayyarelerine 
do 1000 adetten 1942 sepeaine ka• 
dar yeniden 1184 ta17are ili.vesi 
hıldnndakf kanan da taıvip edil • 
mj9tir. Bu yeni tayyarelerin 255 a
dedi önümüzdeki sene zarfında 
İnf& ettirilecektir. 

'tef: lnı~lt~re ile Amerika lraTelelerille nuaran Amerika hava, deniz'" kara kuvvetlerinin 
d nelerının ceıameti huaa • 1 ..... .- ........... kadar dalaa a. tezyidini nazan dikkate alacaktır. 
• •ııla .., •. 
il " fabııyorlar. lqiU. ~ • f&lıdaki ı-U...i bap etleMlir. 8qün lnıiltere dctnanmuı a-
l 11111

1ll neırettili W. Hıt.,e ı SIOO tonJak bir tanan aaa ıemlll f&lıdalri kunetlere malik bulun -
'llaİaacl &c:alt olurıa 1 tu1'at 193' ta• 33000 ton hafif Jmsvulrler için maktadır: 
~ e de•letlerin bahri inpat 99100 ton etki daltayerlerln yerine lnpn bJtmlt olan gemiler S60 tane 
~~etr lerj tu idi: I0410 ton nlri cleniultdarm yerine Ye 1,247,322 ton. 

e 46 h 5 ısıoo ton teknr tül denbaltrlann ye-
ı._ -...11 arp gemiıl 11607 ton Hali inpda olan gemiler 61 tane 
i'°"t. s2 .. " 222010 ,, ıaıtso tıaa rln• " ın,766 ton. 

~ 12 
.. .. S0172 " Fakat flmdUik hu llZ9IO ton lap• bbul olunan ıemUer 25 tane 

~~ 30 .. •• 107404 ,. ___ .... _ al - re,1ııs5 ton. 
3 hetaN kabllllaaaaa'9 'Y8 1 nal ..... • 

'"' 2 .. • 59017 " b .• ·ı 1 ·ı d ~th.... . • 2 ~ tonluk inpatm ıtirı me • Dil tere eniz tayyarelerinin 
""111lu " " 20000 .. ~ lf 

1 
l74 !\arp ıtmlll 117S71 ton ıine plıplmaktadrr. adedini 159 dan 171 e çıkardı. 

~:.~ İı•taatta olan .-Derin Buna mukaltil lnıilterenia in • Yeni bir deniz tayyare iıtasyonu 
'butUaldi Franam clonan. ...t profl'UU kala kala qaiıda • inta ederek iataıyonların adedini 

~u_a,....di1_d_i_r._ı..:...lci.i•np.;;.•.ta_iıah_i .... _ett_i•: __ _._. ..... _eki __ ·•_e çı_kar_d_•·------

Zabit ve /ıoca ikisi de birdir 
~ •lnn ve .... ıı 1aa • 

~. ~Jma1an ilir ideali.a 
"'ile.a lair aclam ıibi tetü-
~ ,.~tldep hoca11 ile orduda 
"liL.. ~ ıt.·ı... •bit arasmda bu
~d': fark kalmadığı iddia 

~~İlci.... . 
~ eta.atahaıyet artık biribiri • 
~· ekte olduğu ileri sil • 4..L -11. . 
\~ ~;.,. 
~nace ile yoğrulan 
tlı..~ "- e lcua.ancla ve itaat 

'-d· ~~ terbfye düıünce -
lllQı ö _,_ d. ,.... . a ıterm-.te ır. 

ect 'Yetı ki Jatnıa milleti 
~ eıa ._~ifeleri yapmayı 
~~ •barettir, bu me

"-lt ıtte, h.n mekteP 
il ~ lurette tenidir 

• et' ifciai de 

1 'm uclurlar. Her ikisi için \ Spranıerin dedili ıibi "askere 
:•.:...:artık hayaller peıinde ruh telkin edilmelidir, ruhıuz bir 

k
• lr u-1.a·r. makine olmamabdır.,, Bu itibarla 
otma ,..,....... k " ı· b. f'k' 1 ·ı k 

1 
k 1 aı erı ta ım ve ter ıye ı ır erı e 

Şimdiye kadar me tep e 11 •· yeni pedaıoji eserlerin eıu fikirle 
nın biribiriterine pek dostane na· · b. ·b· · · tutm ktad ki .f f rı ırı ırını a ır. 
zarla balcmamıf oldu an .1 ır~ Liberalimıin estetik noltai na· 
edilmelidir. Kstla pek sathi bır du- zardan haiz olduğu medeniyet te • 
tüne• ile ve milll bir talim ve ter- Jikkiıine kapılan mektep hocası -
biye müeueıesi telakki olunur ve nın da kendine mahıus düşüncele -
lnttaclllki bat Ç&ftfUll lençliği ita- ri vardı. O, kıtlayı aıkeri bir itaat 
ate alıtbran en iyi ltir hoca olduiu müesaeıeainden başka bir surette 
e6ylenirdi. Bu devirler çoktan ıe- tasavvur edemiyordu. Halbuki bu 
lip ı~i,tir. O e1ki tarzdaki ita· dar dütünee de bugün büıbütün 
at, artılr ulcerliiin lrarakteriıtik zail olmuttur. 
nsfı delildir. Yirminci asrın as· Asker huaün tunu biliyor: Kül
keri niçin harp ettijini bilmek isti· tür noktai nuarından yardımcı 
yor. Aarf harp sahnesi çabuk kav· bir ıiye istinat elımiyen bir ıilih, 
raJICI bir seki tabibi olan ve büs· galip geldikten sonra bir harabe • 
biltln yeni f&l'llar dahilinde müs - den baıka bir ıey bırakamaz. 

iften de hareket etmeie mukte- "Mektep hocuının bildiii ise ıiir· 

den Ye ona hazır olmadan mede • 
niyet noktai nazarından asaletleı
menin hiç bir 'tıymeti yoktur. Al
man yada bir Goethe yetiıti, fakat 
onun yetiıtiii memlekette muba • 
relte eksik olmadı. Bestekar ~ -
hooven Avusturyalıları (Auater • 
liz) muharebesine ıiritınektea 
kurtaramadı. Mimari eıerfer bir 
devletin hududunu, filozoflar İM 
bir devletin temelini himaye ede • 
mezler. Binlerce tayyare vatan u • 
fokları üzerinde uçarken o vata • 

t• t• ..1·1· b" • nm ye •t ır"ı ı ır re11am tara • 
fından yapılan tablonun kıymeti, 

Amerika harbiye nezareti 
Weılpout askeri talebesinin tayya 
recilik öjrenmelerini emretmittir. 

manyanın medeniyet sahumcla 
çok iterlemit olması, o devletin 
maf IGp olduktan sonra ayaklar al
tında çifnemesine mani ol.m. • 
mııtır. Kendiıini müdafadan lciz 
olan bir mlletia J8liıtirditi müte
f~rler ve edipler batb millet • 
ferin yemelderi için tuz, biber ola• 
bilirler. Öyle bir millet kendi ek-
meiini rahat ve huzur içinde ye • 
mele u;ıuvaffak olamaz. Bir mil • 
letin efradı ne kadar çabıkan o -
lursa otaun, kendisini korumak i • 
çin kafi mikdarda ıiliha malik 



HAFTALIK 

B&dyo Programı 
25 ikinci Teşrin Pazar IUünlr bey t.arafuıdan tagannı. 21,115 AJaM 
tSTANBUL: ve borsa. haberleri. 21,80 Stüdyo orkestrast 

19: Hava.yan kit.ar takımı. 19,SO Dünya tanı.tından muhtclit eserler. (Hıwa müsait 
haberleri. 19,415 Operet mevzuunun tzabt.

1 

oldulcça garp memleketleri neşriyatı progra-
20 Şehir tiyatrosu operet heyeti tarafından ınumza UAve edilecektir.) 

Fraasız tiyatrosunda ,·erilecek (Bu bir rü- 228 Kb:r.. VARŞOVA, 18415 nı. 

ya) operetinin nakli, Yazan &lmıı. Muhtar 1 18 Tagannuı piyano - Muhtellt bahisler. 
H. beırtellyen Ferdi bey. (Hal·a müsait ol- 19,15 Pi~ano Keman ile sonatıa.n. 19,45 
dukça garp memJeketlerl neşriyatı progra- Edebiyat. 20 Org konseri. 20,20 Aktuallte. 
~rmı:ıa lllve edilecektir) 20,80 P_ı~·ano ile ııarkılar. 20,415 Muhtelif. 21 

228 Khz. VARŞOVA, 18-15 m. Lembergten: Neşeli popüler. 21,45 Haberler. 
1'7,20 Keman konseri. 17,45 Maceralarım. 22 Dünyaca tanmmış halle musikisi • .28 Rek· 

18 Oda mıulklsl tarafından dans havaları. lllmlı konser. 28,4.5 Fra.nııı:r.ca. konferans. 
18,50 Muhtenı aöıler. 20 Piyano konseri. 21,05 Dans musikisi. 

20,80 Orkestra. konııerl - Mosahal>fo. 21 Şar- 8-U Kh:r.. BERLİN, 357 m. 

kılı akşam konseri. 21,4.'l Ha2K-rler. 2l,55 20,30 Hukuki babislu. 20,40 Aktuallte, ha-
Muııalıabe. 28,80 Flüt, klarlnet, keman ve herler, 21,10 ı~wrç danıılan ve rapsodller. 
viyolonııel konııeri. 2-1 Mmıahabe - Dans 22 Ti.,·ntroculuc";·a dair sözler. 22,80 
mnılk181. " Halk 

şarkdnrr. 23 Haberler. 23,20 l\fozert kon!K'-
8.U K.hz. BERLİN, 857 m. rl. (Bt>rlin radyo orkPtıtra.111.) 2-1 Dans plAk-

19,40 Org mu~lkfııl ve halk ıJarkıları. 20,40 tan. 
Spor haberleri. 21 Şarkı refakatiyle fll.lıar

monlk eserlerinden konııer. 22,30 Şaheser
lerden mürekkep konııer. 2S Haberler. 28,SO 
Akp.m musikisi. 

228 Kbz. BÜKREŞ, 36-1: m. 

11,S,Dinl ne!Jrlyıı.t. 12.SO Radyo orkestra.
sı. 18,SO Haberler. 13,45 Popliler Tramıil
vanya. musikisi. H,115 Haberler - Konserin 
devamı. 17 Köylü !laiatl. 17,15 Romen nıu -
•ikisi. 1'7,SO Köylü neşriyatı. 18 .Jt>an Marco 
orkestrası. 19 Haberler. 19,15 Orkestranın 
deva.mı. 20 Konferans. 20,20 Hafif mU11ikl 
- Hattanın haberleri. 21 Mozartm "Re
qıılem,. inden parÇalar. 22,05 Radyo orkest
:ram. 22,15 Spor. 23 Habforler. 23,20 Radyo 
orkestrası. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,50 Orkestra konııert. (Posta memurla
n). 17,SO HlkA.yeler. 18 Kon!K'rln devamı. 
18,50 Macar şarkıları. 18,80 Muhtelif bahis -
Jer. 20,30 Spor haberleri. 20,40 Sttidyo tem -
slll. 22,20 lla.bPrler. 22,tO Dans mmılklsl. 
23,40 Opera orkestraııı. 2-1 Çingene orkest -
ruı. 

26 ikinci Teşrin pazartesi 
lSTAmJUL: 

18 Franınzca denı. 18,30 PIAklar ile ne,ell 
muıı.1.kl. 19,80 Dünya. habforleri. 19,40 Grap
muıılklsl piyanolu kuartet: Salolar. 20,10 Se· 
llm Sırn bey tarafından konferans. 20,30 
PIAk lle ses musikisi. 21,15 Ajanı ve bona. 
haberleri. 21,30 Bedriye Raıılm hanmı tara -
fmdan ttirkçe ~zlll eserler. Radyo caz ve 
tango orkestrası lle birlikte. (Ha.m mlisaJt 
oldukça garp memleketlt>rl neşriyatı progra

munna UAve edilecektir.) 

228 Khz. ,, ARŞOVA, l S45 m. 
16,45 Hafif musiki. 17,4ii Dt>rs. 18 Halk 

havaları ve pop\Uer (Koro ile) 18,aO Musa
habe. 19 Ziraat. 19,10 :Wusahabe. 19,15 l'lyar 
no muıılklııl. 19,45 Çoeuk programı. 20 Mu
ııahabe. 20,25 lUuht('llf. 21 Popüler l'lenfonik 
konııer. 21,45 Haberler. 22 Keman - '1yolon 
sel konseri. 22,.f5 tthllAllf konferans. 28 Rck
IAm konseri. 28,15 Damı dersi. 23,S5 Danıı 
.nuslldııi. 24,05 Danıı. 

841 Kb.z. BERLtN, 3a7 m. 
19,0.; Kıl} ııponına dair. 19,SO Piyano kon

llf'rl. !O Şair Matı. 20,20 Karışık ııen nı-,rl
yat. 20,40 Aktuallte, ha.bnler. 21.10 Kıııa 
Uç ııkt'Ç. 21,50 Neşı>ll nPıırlyat. (KUçtik 8'>r· 
Un radyo ork~ı.) 22,30 Frankfuttan na
kli. 2S Son haberler. 28,20 "Uzun gecelı-r,, 

iıılmll şiir (ara.da muıılki) 

SiS Khı:. B"OKREŞ, 864 m. 
ıs PIAk (15 .., kadar) 18 Radyo ork<'ııtra-

111. 19 Saat ayarı. 19,15 Radyo orkeııtrMı. 

20 Konferamı. 20,20 Roml'n plftkları. 21 Kn
a.rtet oda musiktııl. 21 ,45 Danıı musikisi. 22,15 
Yeni plAkla.r. 2S,ta Kahvehaneden naklı-n 

konııer. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.83 Salon takımı. 19,80 PIAklarla. dans 

muslklııl. 20 Konferans. 20,40 Fllharmoııik 
takım tarafından l'e keman vlrtuozu ERİKı\ 
MORtNl'nln lştlraklle Bf'f'thol'Pn, Bartok ve 
l\lımdelıısolnun eserlerinden büyük kon!ICr. 
22,50 Haberler. 24,15 Damı nmııildııl. 

-27 ikinci Teşrin Sah 
. tSTANBUL: 

18 Almanca dı-rıı. 18.SO Dans musikisi pliilc 
Ue. 19,SO Dllnya haberleri. 19,40 Möııyö Gol
denberg idaresinde koro heyeti muhtelif ell('r
ler. 20,10 Sıhhiye VekAll'ti namına. doktor 
Mahmut Sabit bey tarafından konfnans. 
(Yeni bir srtın..'l mikrobu ,.e 11rtma nakleden 
ıılvrt ıılnekfor hakkında yPnl k"'lfler, Adana 
sıtma enııtltthııü t.-tklklerl.) 20,.ıo l\lrhmet 

-.nttllHOllflUJlltıftllllfUll"HlllMlllUJllJUtlllllllllUlllUUlllJUlllllllllllllllUUll'Hll'Yllllll" 

delilse, düşmanları için ·bir harp 
sahnesi olmaktan kurtulamaz.,, 

Madam ki zabit ile mektep ho -
cası bugün bu fikirleri taşıyorlar, 

' o halde onların milli birlik için el 
ele verere~ çalışmaları lazımd~r. 
Kışlanın vazfesini mektep, mekte
bin vazifesini de kışla korumalı -
dır. Ordu ve mektep bir devletin 
en eski, milli terbiye vazif el erile 
alakadar iki büyük müessesesidir. 
3u müesseselerin ikisi de bugün 
aynı dü§ünce ve aynı arzu ile bir-

823 Khz. B"OKREŞ, 864 m. 

IS - 15 Gündüz neşriyatı. 18 PIAk. 19 Saat 
ayarı. 19,15 PIJlk. 20 Konferwıs. 20,20 
PIA.k. 20,45 Konferans. 2Z Senfonik radyo 
orl<estraııı. 28 Haberler. 28,20 Kahwbane 
mmıikisl. 

545 Kh:r.. BUDAPEŞTE, 550 m. 
Opera orkestrası tarafından konser. 19,05 

Musahabe. 19,35 Yiyoloruıel komıeri. 20,15 
Filin stüdyosundan reportaj. 21 Musahabe. 
22,15 HaberlPr. 22,85 PW::. 23,15 Haberler. 
23,SO Piyano komıeri. 24,25 Salon Jruart-Otl 
tam fmdan hafif musiki. 

İSTANBUL: 

28 ikinci Teşrin Çarşamba 
18 Franııızca ders. 19,SO Danıı muslklsl 

plAk De. 19,80 Dünya haıberlerl. 19,40 BalA -
layka orl<estraııt tarafından muhtelif eserler 
ve ta.gannl koro heyeti. 20,40 Şen şarkdar. 
21,15 Ajans ve bor!l8 haberlt>rl. 21,80 Radyo 
caz ve tango orlı:eııtra.sı. (Ha.va mfuia.it ol • 
dul<ça garp nırmleketlPrl ne~riyatı progra -
mımı7.a. lldve t'dllecektlr.) 

22S Kh:r. . . v ARŞOVA, 1H5 m. 
18 Köylll küme (Koro) konseri. 18,25 Ka

dm saati - Plak. 18,50 Spor. 19 Zirai mu
ııalmbe. 19,15 Şarkılı piyano konııerl. 19,45 
tktısadi. 20,30 Çiter Jı:onserl. 20,50 Spor. 21 
Salon muslkl!ıl - Haberler. 22 Chplnln eser
lerinden mürel<kPp kon!lt"r. 22,30 Spor tngl
llzce. 22,40 Koro kttme. konl'll'ri. 23 Rt"klAm 
konı.erl. 28,15 Dan11 rnaslklal. 2-& Haberler. 
2-l;'D3 Dans muslklst. 

811 Khz. BERLİN, 357 m. 
19,0S Kadın saati (bir ıık~.) 19,80 Ev mu

sikisi. 20,-ıo Aktutılitc, haberler. 21,10 Sar 
neşri~·atı. 22 Orkt'Stl'a konııı>rl. 23 Haber -
ler. 23.30 Dnnıı mmılklsl. 

828 n.h;r.. BÜKREŞ. 36-l m. 
JS - 15 GUndliz neşri;\·a.tr. 18 Radyo or· 

kestrası. 19 Haberler. 19,1.) Radyo orkeıo;tra· 
111. 20 Konferanıı. 20,20 Oda mu11lklst. 21,<lt'S 
Şarkılar. 22,05 Salon orkestra:ııı. 28 llnbf'rlcr. 
23,20 8alon orkrstraHı. 

29 ikinci Teşrin perşembe 
İSTA?oiBUL: 

18 Almanca derıı. 18,30 Danıı mu!likisl pllil< 
ile. 11),30 Dünya habl'rlrri. 19,4;; Tiyatro mev
zuıınun ımlatıtmaıu. 19,-l:l ~ehir tı~·atrosun
dan nakli (Madam Sen .Jen komedi üç per
de ve bir ba-:Jangı!;") Yazan Vlktori~·ı-n Sa· 
du ve Emil Mora. Trrriime relen Scnika Brd· 
ri Hanm1. (Hava nıfümit olılukça ~ mrm· 
lekrtlerl neşri~·atl pr!>gramımıza iliivc edlle

cı'ktir.) 

223 Khz. VAR~OVA, 18·11'.i m. 
16,45 Hafif mmılkl. - )fuhtrllf. 19,1:> Pl

)·aııo konseri - Muııahnbe. . 20,30 Senfonik 
koo!J('r (pll\k ile) - Musahabe. 21 Leh rnuııl· 
kbıl. 21,U Hal>fortrr. 22 Senfonik konser. 
(Leh mmıikiııl.) 22,.ı:; Konfrrnnıı. 28 ReklA.m 
lrnnsf'ri. 28,1:> DAns dnııi. 28,35 Da.ns muııl· 
kisi - Musahabe. 24,0:> Dans muıılldsl. 

lHl Kh:r.. BERLlS, S.>7 m. 

18,1.) Pııcclııl'nin öllimlinUn 10 uncu yıldÖ· 
nümii müııa<ıt'heti~ le opera eıı!'rlertnd!'n kon· 
ı;er. J 9 l\lııhtellf. 19,SO S<izlt>r. 20,40 Hal>forlcr. 
21,10 Brrslaudaıı nakil. 28 Haberler. 

823 Khz. BtlKREŞ, 864 m . 

18 - 11) Gündüz pll\k nrşrlyatı. 18 Salon 
oskestraın. 19 Habforll'r. 19,lt'S Salon orke11t
ra..1ıı:ım devamı. 20 Konferans. 20,80 Romr.n 
opern11mılan nakil. 23 Haberler. 

(";41) Kh:r.. BrDAPEŞTE, 550 m. 

18.SO Piyano refakatiyle Macar şarkıları. 
19 Plalı. 20,10 Pucrinlyl' dair sözler. 20,SO 
Operada wrilrrek bir opera f.e..rnıılllnl (lıılm 

yoktur. :"ılakil.) 2S,SO lfahl'rler. 2-l,SO Ca:r.-
bant. _, 

30 ;kinci Teşrin Cuma 
tSTASBllL: 

18 Tokııtlıyan otrllnden nakil - Çay ııaatl. 
12,SO Pliik nl'Şriyatı - Orkl'stra ,.e dan!I 
musikisi. 18 Otel Tokatlı~·andan nakil - Çay 
"8.llti. 19 Çoı-ul< saati, hlkl\yeler. 19,SO Dünya. 
hab<'rleri. 19,40 Mö!lyö Goldenl>forg ıaarl'!lin

dekl musiki!< hl'yı•ti tarafından taganni. 
20,10 Karışık muı;lkl neşriyatı. PIAk ile. 21, 
15 J\jamı ve borsa haberlrrl. 21,30 Radyo or
kMıtra.<ıı ta.rnfıııdnn hafif musiki. 28 Caz ,.e 
tango orkestraları. (Hava müsait oldukça 
garp memlektelerl nrşrl:rah programımıza 

111\ve edlle<".ektlr.) 
2ts Khz. VARŞO,'A, ıs.ıs m. 

16.45 Hafif muıı;lkl. 1'7,4S Haatalan teSf'UI. 
18 lö Piyano - Keman tconscrl - l'lluııaha-

• Vapurculuk· •ı Mevliit 
ÖKSÜRÜIS. 

1 
1 

1 
Berat gecesi münasebetiyle bu ak· 

Türk Anonim Şirketi 
lstanbul Acentahğı 

Liman ban, Telefon: 22925 

§am yatsı namazını müteakip Eyüpsul
tan camii §eminde, 6 te,rinisani 934 te 
Manisada vefat eden Hoca Hacı Mem
met Zühtü Efendinin mahdumu Behçet 

Her mevsimde görülen, İli .... 

1•·--T---------y------ı Beyin ruhuna ithaf olunmak üzere 1sra bzOD olu tanbutun güz.ide hafızlan tarafınadn. 

Rahatsız eden hatta uyubDS,... 

öksürük sebebi ve rnenteİ 
ne olursa olsun 

·sadıkzade v~puıu ~5 r. sanı 

Pazar günü saat 20 de Ga· 

lata rıhbmından kalkacak. Gidiı . 
te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ünye, Ordu, Gireıun, Ti· 
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönü,te bunJara ilaveten Of .e 
Sürmeneye uğrayacaktır. 

lzmir ve Mersin 
yolu 

in önü vapuru 25 
T. saoi 

Pazar günü saat 10 da 

Sirkeci nhtımmdan kalkarak doğru 

Çanakkale, İzmir, Ku~ada111, Kül
lük, Bodrum, Rados, Marmaris, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Ka,, 
Finike, Antalya, Mersine azimet 
ve avdetle ayni iskelelerle Alanya, 
Çanakkale ve Geliboluya uğrayacak· 
tır. 

monik konser. 20,20 · Musahabe - Plı\k 

Sııor. 21,05 Senfonik l<onııer. 23,SO Şiirler. 

28,40 Rekl~m konseri. 2!,05 Hafif rnusll<I. 
811 Khz. BERLİN, 857 m. 

19,SO Şarlular. 20 Eski grçit resimlerim' 

alt mar&lar. !0,%5 Aktualltc. 20,50 Slyaei la

ııa hab<>rler. 21 Haberler. :U,15 Milli ne11rı

ya.t. 22 B~tho\'enln t'!!Crlerlnden konser. 

mevlüdü nebevi kıraat olunacaktır. lh-
vanr dine ilan olunur. 
(3709) Ahmet Rifat 

6 ncı hukuk mahkemesinden: 

PEKTORi~ 
ile hemen geçer 

Kutusu 35 kuruttllt 

BESlR KEMAL 
MAH~MUT CEV~'f 

Bedriye hanım tarafından Ri
zenin Mepavri nahiyesinde Gür
genli kariyesinde Levent oğlu Se
fer ağa aleyhine aç,ılan boşanma 
davasının tahkikatı 30 - 12 -
934 pazar saat 15 de tayin ve bu 

bapta icra kılman davetiye vara - •-----------~--
Eczanesi : Sirkeci 

kası mahkeme divanhanesine talik ~ 
kılınmı, olduğundan mezkfu gün, .. _____ uı 

ve saatte lst:ınbul asliye mahkeme- Ihsan YA V 
; 

si 6 ncı hukuk dairesine tahkikat Kadın ve erkek ter:il'. 
hakimi huzuruna gelmediği tak . 
dirde gıyaben tahkikatta bakıma • Bütün §ıkl~r hep orada ,r 
cağı tebliğ makamına kaim olmak yinirler. Her keseye ve ~ 
üzere ilan olunur. (3706) arzuya uygun elbisenizi atfl1' 

orada yaptırabilirsiniz. 
DIŞ DOKTORU 

ubeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

lstanbul Y enipoıtahane kt" 
şısında Foto Nur yanında 1Jli: 
fet hanında. ~ 

!' 
' 

TC!JQ KiVE 

llRAAT 
BANK_A~I 

DAQA 
BiRiKT.iRE~ 
QAl-IAT-60,~ 

Ga.stanaga boks ma!','ı neticesi. 2! Roını-n~5 inci de mlnörU.) $? rlJO _. ....p jlt 
tefrikası. 54.J Khz. BUDAPı;ş'fll•,_ılf .-;; __ ,, 

223 Kh:r.. BÜKREŞ.' 864 m. 18 Bir şekerciden naJdeO ftl"'' f°' , 
18 - 15 Gündüz pUik rıeşrl)·a.tı. 18 Radyo !5 StRnografl de1'81. 19,I~ - '

orkestrası. 19 Habforler. 19,15 Radyo orkeııt- fer8.nıı. 20,45 PIAk. Sl,., ~....:.,.. ,,_; 

raııı. %0 Konferans. 20,20 PJAk. Sl Senfonik Rajterln lda!Wllnde ope ... or _,.,,-· 
sahabe. 23,50 Çlngt'ne ~ konser Uzerlne bahlıı. %1,10 Fllhannonl ta-

rafından ııcnfonlk konııer. !2 .l\IU!18halte. %%, car halle havaları. 



llk insanın 

k:.ıllandığı deniz 
vasıtaıı, belki, 
bir ağaç kütü· 
ğünden ba,ka 
bir ıey değildi. 

Bir gün, küçük 
b:r de yelken ta
kılıyor. 

Kristof Klomb 

Amerikaya doğ· 

ru büyük seyaha · 

ti yaptığı zaman 

deniz vasıtaları, 

birdenbire hey

betli bir manza

ra almııtı. 

1800 tarihle· 
rine kadar, bu 
ıekil, az bir de
wvAap ap(!p{!i!Ş 
etmittir. 

1819 da yan

dan çarklı ve 
,elkenJi bir se
mi ilk defa At· 
lantiği geçti. 

Şimdi, büyük 
deniz aemileri, 
içerlerinde bil• 
tün iıtirahatinizi 
temin edecek bir 
ıekilde, ıizi dün· 
yanın bir ucun· 
dan öteki ucuna 
kadar rahatça 
gezdirebiliyor .. 

) eni bir buz makinesi 
b •. ~ru · k · · Zın dibindeki soğuk suları çıkarma ıçın 

yeni bir alet keşfedildi 

Amerika'run 
Rio de Janeiro 
ıehrinde bir 
Fraıııız ilimi, 
denizlerin dibin· 
de.ki aoğuk ıu 

kütlelerini yuka· 
nya kaldırarak 
buz yapmak iıti
yor. Bu buzlar 

kalıp halinde A· 
merikadan Av

rupaya ıönderi
lecektir. Reıim· 
de, deniz alda· 

rındaki ıoiuk 
ıuyu çıkaracak 
olan büyük ile-

ti aörüyonunuz. 

Hl kiye: r , 

Rüzgii.rları kim sever? Altın olan incirler 
Size anlatmak iıtediğim bu 

küçük hikayenin kahramanı ola • 
rak Nasrettin Hocayı gösterirler: 

Hoca, artık iyice ihtiyarlamıt· 
tı; ataiı yukarı ıeben yaıına ka

dar gelmitti. Bununla beraber hiç 

bir vakit aylak durmıyordu. Ni -
tekim, güneıli bir ilkbahar ıünü 
de, bahçenin bir köteıine, bir in· 
cir fidanı dikmek iıtemitti. J 

Rüzgarlarr kim sever, 
- Ne sen, ne de ben. 
Rüzgarlan ldm seYer, 
Omıanlarda c~erken? 

Rüzgarlmı kim sever, 
- Ne hen, ne de sen. 
Rüzgarlan kim se,Ter, 
r[,111ldayıp geçerken?. 

Fakat esince rüzgar, 
Bir ses dQt)ı.ılur yer yer. 
Yeşil giyinen ağaçlar. 
Ila§iarmr eğerler!. 

Emin Recep 
Bazı kereler, iyi teıadüfler, in· ' • 

ıanlara birçok saadet ve hazineler ---------------------------

300,000 getirmiıtir. Hoca da, itte bu ~eaa- Saniyede 
düflerden birisine rastladı. Cıvar· 
dan zamanın en büyük adamla -
rından biri geçiyordu. 

Güne§ten gelen ziyanın sürati 

ilk hesaplandığı gündenberi sani· 

yede 300,000 kilometre olmak Ü· 1 
- Hocam, dedi, artık ıeksen 

yaıına gelmitıin; bu fidanın sa - 1 zere biliniyordu. Fakat ıon za· 
na incir verinceye kadar bakalım ı manlarda Amerik~ ~asatha~el~ 
yaşıyacak mısın.. rinde yapılan yenı hır ketıften 

Hoca - Tabii, dedi; elbette ıonra bunun katiyen doğru olma· 

yaııyacağım. Ben ya,amasam bi· dığı iddia ediliyor. Yeni fizik i· 
le çocuklarım yaıayacak ya?! • }imlerine göre, ziyanın ıürati , 

Zengin adam yava! yavaf havanın 11caklık ve soğukluk de· 

uzaklatırken: recesine göre değitir. Halbuki, 

- Eğer, diye ili.ve etti , yatı· bir çok nazariyeler tamamiyle bu 

yacak olursan, bir sepet te bana esas üzerine kurulmu§tU. Yeni 

getirirsin.. alimler bu haberlerini rakam ve 

Gel zaman git zaman, küçük tecrübe ile isbat edebilir:lerae bir 
incir fidanı bir yıl incir vermeğe çok nazariyelerin iflas edeceği 
baıladı, muhakkaktır. 

Nasrettin Hoca - Bir ıepet ·-,------------· 

getiriniz, dedi, bu incirleri 

mutlaka götürmeliyim! .. 

ona 

Hoca dediğini yaptı. Ve zen • 
.m .-... · ..,.etini seriye 

verirken, içerisini ıarı altınlarla 

dotdurmuıtu. 

Nasrettin Hocanın komşusu 

bunu iıitir ititmez: 

rebilirim. 
Adamın aklı daha ziyade sarı 

altınlarda idi. 
O da· dediğini yaptı. Fakat, za· 

manın bu en büyük adamı kıs • 
mıttı. incirleri birer birer yüzü • 

ne fırlattı , ve kapısından kovdu. 

Nanettin Hocaya bunu anlat-

tılar. Hoca sakalını yavat yavaf 

lıte, timdiye kadar görmediği· 

niz ik i arkadaş. Her halde, renk· 

lerinin siyahlığından, Orta Afri

kada yaıadıklarını anlamış ola· . 
cakaınız. Jkiai de bir zenci hü· 
kümdarının çocuğudur. Fakat, el-

lerinde ne tuttuklarım biliyor mu-

ıunuz? .. 

Orta Afrikada yaııyan küçük 

çocukların sizin gibi oyuncakları 
- Benim de bahçemde incir katıdıktan ıonra: 

var, dedi; ben de bir ıepet götü· _ Şükretsin, dedi; ya ıepet· yoktur. Onun için, orada yaşıyan 
te incir yerine Hindiıtan cevizi bir hükümdarın çocuklarına n is

BULMACA betle, sizin evinizdeki k üçük oyun· 
olıaydı? .. caklarmız, bir oyuncak fabrikası· 

• 
-Eğlenceli Fıkralar ı nm oyuncakları kadar çok sayıla· 

1 
bilir. Nitekim, bu küçük, siyah 

~f-..:K[IJ 
Yeni bir doktor yavruların ellerinde gördüğünüz 

_ Sıkılganlığa ve mahcubiye· çubuklar da birer oyuncak değil, 

te kartı tedaviniz iyi geliyor mu sigara içmek için birer ağızlıktır. 
doktor bey? Babaları on1arı kullanmadığı za· 

- Mükemmel... Ha.talarım • man, bu çubuklarla birer oyuncak 

lıte size küçük bir bulmaca. dan biri on lira borç istedi. gibi oynuyorlar. 

Ortada bütün arkadatlarından 

ayrılmıt olarak yalnız duran harf: 'C'f.. •ıı • l ? 
ıU:n'!:.n;;.1:._b;:,~;;.ib:ç~: r ı er, ne ışe qarar ar. 
cü harfim. . 

Yukarıdan aıaiı doğru okudu· 
ğunuz takdirde çok iyi tanıdığınız 
birı iıim meydana çıktığı gibi ıol· 
dan sağa doğru da gene ayni ismi 

bu1ununuı.. 

Her gür. elinizdeyim. 
Beni daima görüyor ve okuyor· 

•unuz. 
Birinciye, geçen defa verdiği· 

miz hediye. gibi, çok güzel ve dai· 
ma ıaklıyacağmız yeni bir hediye 

vereceiiz. T aıra karilerim iz in, he· 
diyelerini vaktinde alabilmeleri 
için, adreslerini açık olarak yaz

malannı rica ederiz. Bu hediyele
ri vaktinde almadıkları takdirde 

bize bir mektupla bildirmeleri li.· 

zımdır. 

Adres: 
V AKIT - Çocuk ıayıfaıı mü- l 

dürlüğü. 

Filler, dünyanın en uysal hay· 
vanlarından biri olduğu kadar en 
kuvvetli hay,·anlarmdan biridir 
de .. Asyanın bir çok ormanlık yer· 
!erinde onların bu fevkalade kuv· 
vetinden son derece istifade eder· 
ler .. 

Büyük ağaç. kütükleri bir taraf· 
tan öteki tarafa, ancak bu fillerin 
yardımı sayesinde naldolunabilir. 
Bununla beraber Afrikada yaşı· 

yan fillerin, hiç bir vakit Asya 
fillerine benzemediğini de bilme· 
liyiz. Birisinin insanlara karşı 

cok uysal gö,.üken tabiatine karşı, 
Afrika filleri vahşi ve çok } ırlıcı 

olur. 
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Tesir 
Kalan 

Altında 
Erkekl 

ı-rı swa -
Kadın, sevdiÇi erkeğin her su· 

çunu hoı görür, erkeli affedebilir 
mi? Burada bunun cevabını ver• 
meğe çalııacak, bu mevzu etrafın
da araıtırma yapacak değiliz. 

Yalnız, son günlerde Londrada o • 
lan bir hadiseyi anlatacağız. Bu 
hadise timdi Londra muhitinde 
dedikodu mevzuudur ! 

Londra salonlarında §Ik giyini
!İ ile tanınmı§ Berger isminde ya • 
kı~ıklı bir erkek, günün birinde 
Silli isminde güzel bir kadınla ta· 
nıııyor. Erkek, bu kadınla ilk ta • 
nııtığı andan itibaren ali.kadar o· 
iuyor. Çok geçmeden, tam mana• 
sile aııktır. Kadına gelince, o da, 
erkeğiq sevgisine mukabele etmek 
te tereddüt etmiüor. Sevişiyorlar, 

evlenmeği kararlathrıyorlar. Fa • 
kat, bunu yapmadan evvel nişan • 
)anıyorlar. Her şey sıraıile ! 

Erkek, balayına hazırlık yapı· 
yor. Karı, koca, balayını ıeyahat • 
te değil, bir villada geçirecekler .. 
dir. Koca, şık bir villanın kiracıaı· 
el ır. Bu villayı iyice döıetip dayat· 
me.kla metguldür. Fakat, müstak· 
bel karısrnın bu villayı gezmesine 
müsaade etmiyor. Kadın, pek ta· 
bii olarak, bu vaziyeti acayip bu • 
luyor. 

- Fakat, bana villanın içerisi· 
ni göstermek istemeyİ!İn olur şey 
değil, doğrusu! Bu villada günün 
birinde seninle birlikte ben de o· 
turacak değil miyim? O zaman 
nasıl olıa içerisini göreceğim! 

- Evet, göreceksin. Fakat, gü
nün birinde!. Acele etme, biraz 
daha bekle. O günün biri gelsin, 
o zaır.an yalnız bir odası müstes -
nıı, villanın içerisini görmen müm· 
l·ün ! 

- Nasıl? .. Bir odası müstesna 
mı? .. 

- Evet, bir odası hariç olmak 
.. ' u:::: ~re ... 

- Peki, neden? .. Bu bir odayı 
görmeme neden mini oluyorsun 1 

- Bu, benim aırrımdır. Senden 
Hklı bir şeyim olmasına müsaade 
et! 

- Hayret!. Bu. hangi oda? 
- Yatak odası ! 
- Ne? .. E, aen benimle alay e· 

diyorsun, galiba! .. Ya nerede ya -
tacağn:? 

- Orasını da o zamnn dü,ünü· 
.. ' ruz. 

Erkeğin bu cevapları, kadının 
merakını büsbütün arttırıyor. Ka
dın, villayı bir an evvel gezmekte 
ısrar ediyor. Kocası, bir türlü razı 
olmuyor. Bu suretle bir müddet 
daha geçiyor. 

Nihayet, evlenme için kararlaş· 
tırı1an tarih gelip çatınca, kadın, 

villayı gezmeden evlenmiyeceğini 
bildiriyor. Gayet kat'i bir bildirit ! 
Ya villayı gezecek, yahut ta ikisi 
arasındaki her şey bitecek! 

Bu vaziyet karşıaında, erkek, 
, kadının arzusunu yerine getirme • 
ğe razı olmak çaresizliğini hisse • 
diyor. Silliyi villaya götürüyor. 

Villa, pek ferahtır, mükemmel 
dö~enmiştir. Kadın, memnundur. 
Lakin, yatak odasının kapısına 

~elince, erkek kapının önünde du-
"l.rak kadına geri dönmesini söy • 

,.,._~._~ ~~ 

,_...._.~ ~ ,,-,~....._,. 

- Çekil, bu odayı da eörece • 

ğim! 

- Olmaz. Bu odayı görmekten 
vazgeçmelisin! 

- Yaz geçmeğe hiç le niyetim 
yok! 

- Silli! 
- Berger, eğer bu odayı gÖSter• 

mezsen, beni evlenmekten vazgeç· 
miş bil! 

Kapıdaki münakaıa, erkeğin 

ricaliyle neticeleniyor ve yatak o

dasına giren kadın, orasının küçük 

bir içki fabrikası halinde tıkır tıkır 

itliyen bir yer olduğunu görünce, 

şa91rıp kalıyor. Evet, gizli bir içki 

fabrikası! 

Geçen sayıEada Paris'te bilhas· 

ıa alaka uyandıran, benimsenen 

"Selofan,, modasından bahsetmiş· 

tik. u maddeden istifade edilerek 

yapılan bir elbise modelini bu sa· 

Reaimlerden birincle "Selo • 
lan" dan yapılan elbiıe, birin
de yazın moda olan "Selofan" 

dan bir fapka, birinde de yol ~ol 
ağır kadifeden yapdan bir kos • 

tüm görülüyor. 

MODA 
. .. .. ~ . 

giyiniılerinde teıirini göstermit 
değildir. Aktam giyinitlerinde pa• 
rıltııı göz almakta, elektrik ıtıkla
rı altında cazip bir görünü§ ortaya 
koymaktadır. 

Berger, itiraf ediyor. Kendisi, 

içki kaçakçılığı yaparak, zengin 

bir adam gibi yafamanm yolunu 

yıfada görüyorsunuz. Resimdeki "Selofan,, modası, yazın ıap· 
maneken, önce donuk kumaştan kalarda kendini göstenn!t, teffaf 

bir elbiıe giymif, bu ko~ renkte ve parlak şapkalar moda olmuıtu. 
Fakat, bir dereceye kadar! .. Yazın 

tutmuttur. Muhtemel bir aramada elbisenin üıerine, "Selofan,, dan 

aletleri, kazanları v.s. yi sakla- yapılan elbiseyi geçirmittir. Üstte• 

mak için en müsait yer, yatak oda· ki parlak ve şeffaf elbise, alttaki 

ııdır. Genit karyolanın altı, bir de- donuk ve koyu renkte yapılan el· 

p.pkalarda bu moda umumiyetle 
benimsenmemit ti. Yuvarlak re· 
ıimdeki, ıeffaf ve parlak bir f&p• 
ka örneğidir. 

podur. Sonra, yatak odası, poliste bise ile ho§ b:r imtizaç temin et• Yazın şapkada bir dereceye 
kadar moda olan "Selofan,, , kıım 

Pariste son moda olan bu tarz· elbisede ne dereceye kadar tümul

da giyiniş, bilhassa akşam giyiniş· lenecek? Bu cihet, §imdiden keı· 
lerinde göze çarpmaktadır. "Selo· tirilemez. Bu modanın mevzii ka-

şüphe uyandırmaz l mittir, Üstteki açık renktedir. 

itin içyüzünü öğrenince, kadın, 
ne yapıyor, deniniz? Erkeği bıra· 

kıyor mu? Hayır, ondan a)'l'ılmı • 
yor. Çünkü, onu seviyor. Nasılsa 

lacağıru tahmin eden moda mütea 
fan,, modası, şimdikihalde gündüz 

Resimde gördüğüniU iki ıap ha örneği, Viyaclana açdan bir fap
ka .ergiıinde sonbaharda ve kı§ın giyilmek üzere ortaya konulan 
§apka örnekleri arasında yer tutuyor. Sergide en çok beğenilen fap
kalar, bu iki fapkadır. 

suç itlemek yolunu tutmuş, iktiıa· 

dt buhran tesiriyle, meşru olmıyan 

bir yola ıapmıı, diye onu mazur 

görüyor. Ancak, o zamana kadarki 

faaliyetini! .. O andan itibaren bu 

dolambaçlı iti bırakmasını, derhal 

polise teılim olmaımı tavıiye edi· 

yor, cezasını çektikten sonra ken • 

disini koca olarak kabul etmeyi 

vadediyor! 

haasıaları, ihtimal haklı çıkarlar! 
Haksız çıkmaları da muhtemel!. 
Moda iflerinde tam bir isabetle 
ilerde olacağı evvelden kestirmek, 
müşkül! 

Diier biT reeimde, yol yol ağll' 
kadife kumattan yapılmıt bir koa· 

tüın bulunuyor. Bu kostüm, olduk· 
ça ıade ve o nisbette de zariftir. 
Evimize alman kürk, tilki kürkü· 

dür. Bu sene en ziyade moda olan 
kürk! .. Şapkada bir bakışta Bare
ti hatrrlatmakla beraber, farklı

dır. Bu kadifeden şapkanın kenar· 
ları, yukarıya doğru kıvrılıyor 1 

lıtanbulda ·sürekli yağmurlar 
daha baılamadı. Lakin, batka yer
lerde çoktan hatladığı için, yağ

murluk modasıyle de me§iul olu· 
nuyor. Bu sayfadaki yeni yıldız· 

lardan Cin Hovardın giydiği hayli 
zarif bir yağmurluk örneği, bu hu· 
ıusta bir fikir verebilir. Geçen se
ne olduğu gibi, son moda yağmur-

Kadının kendisini ıevdiği ka • 

dar, erkek te kadını ıevdiğinden 

onun tavaiyeıine göre hareket e • 

diyor. Mahkeme, kendiliğinden 

doğru yola geliti ve bu adamın bir 

taraftan da etrafındakilere iyilik 

etmekle tanınmıt olmasını gözete

rek, niıbeten hafif bir ceza veri • 

yor. Şimdi, cezasını çeken atık er· 

kek, sevdiği kadınla evlidir. Kadı· 
nın teıiri, onu emin ve mes'ut edi· Penbe - Beyaz ıetenden §ık bir ak1am elbi&eıi ve baloya gi-
ci bir yaıayıı ıahasma geçirmit. diflerde tercih edilen §ık bir beyaz ~. Bu iki model, Pariıin iki 

luklar, itte böyle geniş yakslıJll' 
Akşam elbiseleri arasınd•ı J 

yu renkte yapılanlar da, açrk r~ 
le yapılanlar da yer tutuyor. 

ıela, bu sayfada gördüğün ÜZ 

açık renk setenden aktaın elbİ 
·~' Pembe • beyaz renkler birlef1 ~ 

larak yapılmıştır. Bu akşam ,ı 
aeai sadedir. Tek süsü, aşağı f' 
karı bel üzerindeki tek fiyoJ 
dan ibarettir! I 

Baloya gidişlerde omuza 1' 
nan kürkler, en ziyade beyaz .J 

tedirler. Balo için beyaz l:ür",r 

h~ı.a gidiyor. Bu ~~yfada, en_1 
bıçımde beyaz kurk ömelıl' 

den biri de gözönüne getiri~ 
tir. 

Pasta 
.,i~ı 

Pasta yapmak iıstert'Jı 1" 
bardak ölçüsüne göre ,- Ç• 
bir kap içerisine koyuıııı': b"rd 

;ııı 
çarpa ağartmız. Sonr• .,1 t<-1 

r"' . 1 şekerle altı tane yunı&J f"l ıt 

tırarak iyice dövüniif• rd"" 1 

yaptıktan sonra, bir .,.h..,e )ıtJf 
on bardak un, yarıaı 1'" 1'"' 

h..,e 't 
karbonat, bir kt. ...,., ı 

d ........ krem tarlar katıp, 0 bi 
devam ediniz. ·~iııe 

Nihayet kalıplarırı 1

1,sı1" .. .. .. b l yt.fl _tr fıt yag surup, un arı d'serP 
d 1 B. . e ı riıt' urma ı. ır tepsıY ··:ıerle 

1 vermeli. isteğe göre, ·~i r~e :1 
dem konulabildiği gı 

1

1, de 1 

...... "I• 
kao, kaymak, kreı~· 
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Eyi bir izdivaç ŞARK DEMIRYOLLARI 1 cs 17 - KURUN 22 İkinci teırin 1934 ~ 

Edirne için ucuz seyahat _ Devlet Dem 1 r yolları llAnları f 
Neye 

. .. Bağlıdır? 
25 ikinci Teırin 1934 tarihin· Eşar tes~llümü için Devlet DemiryolJarı, Istanbulda 

de Edimenin kutuluı bayramı mü- Sırkecıde Şark Demiryolları rıhtımı üzerı·nde 
nasebetiyle yapılacak olan büyük 
meresime, İstanbul ve civar halkı- yeni ~İr ambar açmışhr. ~ - leııe llleıut b. • .:I! 

.. ~,... ınu111 ır ızııuvaç yapmak 
ıa._ QQz. Bunu • • h 1. • 

~. ·,.tbı" .... n JÇın aya ınız· .... z erk ~. iL...,. lı0111 • egı celbetınek için en 

nın da iıtirak edebilmelerini ko· 15 • 11 • 934 tarihinden itibaren bil'um · •-- I .• 
1 J k - '---d· ı ş k d .. . . um ıs .... yon arımız ıçın 
ay atbrma mcuua ıy e, ar e- v.e, mu. tekabılen etYa teıhm ve tesellüm edilmek üzere lıtanbulda 
miryolları idaresi tarafından E. s 1 d ş ~ .ız: rıdeceJc feyi evvelden 

ı,~ ~·- dır. Milyonerler de dahil 
... -ere y·· 1 
ı, ' uz erce erkek anımda 

ır ecı e ark demiryolları rıhtımı üzerinde bir anbar arılmııtır. dimeye 24 ikinci T etrin tarihinde ~ 
fevkalade tenzilatlı bir seyahat Mevcut ücretlere ilaveten deniz nakliveıi İçin aıaiıdaki ücret-... h. ... -· hı>tnn ...._ .......__ b •e onda dokuzunun 

.;~ 'le.dile er .f~Yden evvel düzgün, 
1..... ~ bi ııbi YUmuıak bir cilt 
-~ 9'bi r ten aradık-
~~ oldum. Şimdi "L_ "e ... L • 
ııı....""' Jc.c1ın -nnıetaız-
~ taL-• • artılr arzula
~-...unılr ettifini 
~" ...:._:r ~ni . TOKA. 
~ ol_:ıuını, fiab ne o

~ bafka hiçbir 
. di 11..... bulunmayan ..... --ue L! J .. ,, tdeı. furen \'e tak-

~"-a.ıa t lna.ddeleri havi 

tertip edilmiıtir. fer alınacaktır . 
24 • XI • ı 934 tarih Cumarte- Meaajeri için: 

si rünü lıtanbuldan saat 8,45 te 5 kiloluk parçalardan 
hareket edecek olan 106 No. tre- 10 ve ıs kiloluk parçalardan 
ne ili.ve edilecek hususi yolcu a· 20 ve 25 kiloluk parçalardan 
rabaları ile bu seyahat temin e -

40 kiloluk parçalardan dilecek ve o gün ridecek yolcu -
lara ridit ve ıeliı olarak atağıda 50 kiloluk parçalardan 
ıöıterilen levlcalaJe tenzilatlı Seyriıeri için: 
biletler verilecektir. Beher on kilo ve kesrinden 

-lstanbul ve mevakifi müteca- Seyri hafif için: 

5 
10 
ıs 

20 
2S 

s 

vireıi dahil istasyonlarla lspar • Beher elli kilo ve kesrinder. ı O kuruıtur. 
~ ~~ :n ederiz. T okalon lue-'la..... -•ıı adenıi muvaffakıyet· 
~ --..ınaınııtır. 

İste bir mrlyoner 
ile evlenebılecek 

genç kız. 
takule, Hadımköy, çatalca, Ka · B ti akl d ı 

u sure e n e i ecek euanın beher parçanın sıkleti 200 kilo. bakça :ve Sinekliden Edime için 
yu ıeçmiyecektir. · 

ıidit ve gelit: 
~ ;ti~•r olan PEMBE RENK· 
\"'- "'-U. LO N Kremini gece ya
~..:._ llJn~. Uykunuz eınaım-

1. inci mevki 8, - Lira Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (7825) 
izale eder. 2. inci mevki 6, - Lira 

--ce rı · ~:'1t· il da verır ve onu genç· 
3. üncü mevki 4; - Lira 
çerkeıköy, çorlu, Muratlı, Se. Hini arı latanbul Evkaf MUdUrlUIU 

~Pi ~~ ~erıkteki yağıız TO
~ ~z ~ru de ıabahlan iıti
'~ldi .beyazlaıbrdıfl gi

TOKALON kremini bugünc1an 
itibaren iıtimale batlayrnız. Cildiniz 
ve renginiz ne kadar bozuk olursa 
olıun alacağınız neticeden memnun 
ve mütehayyir kalacalmnız. Elde 
edecefiniz netice temin eclilmiıtir. 

yitler, Lüleburıazdan Edirneye 
gidit ve gelit: 

1 
Bostancıda Küçük yalı civarmda Karakaı yalısında 14538 met

re murabbaı Bostan. 
ııyah .noktalan da 1. inci mevki 

2. inci mevki 
6, - Lira 
4,50 Lira 

Nafıa Vekaletinden: 
3. üncü mevki 3, - Lira 

Bostancıda Küçük yalı civarında 8832 metre murabbaı Boıtan. 
Yukarda yer ve miktarları yazılı Bostanlar Uçer sene müddetle 

kiraya verilmek üzere arttırmaya çıkarılmııtır. ihaleleri 28 • 1 J • 934 

çarfamba ıünü saat IS tedir. isteklilerin lıtanbul Evkaf varidat kal• 
'~fyorı · Antalya hattı 56 • 74 üncü kilometreleri arası 4 üncü 

~e~t ~e aıneliyatının IS. 11 - 934 tarihinde yapılan münkasa· 
'1.''den teklif haddi Jiyikmda •örülmediiinden mezkur inpat 

1~at 25 • ı ı . 934 tarihine mU..dif Pazar sünü -.ı ıs te .,.. 

ıhale edilecektir. Pazarlık Ankarada Vekalet müstefarlık 

Kırklareli, Kavaklı, Tapğıl, 
Babaeski, Alpullu, Pehlivanköy 
ve Uzunköprüden Edimeye gi • 
dit ve ıelif: 

pıine ıelmeleri. (7833) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1. inci mevki 4, - Lira 323 trenlere satılan alelade ten· ı !arının Edirneden hareketten ev

zilatlı çocuk- biletleri verilec'k • vel yolcularm ıiıeye ibraz ede. 
tir. rek, kayıt ettirmelr-; menfaatle. 

2, inci mevki 3, - Lira 
3. iinc:1i mevki 2, - Lira 

·ıc. da Yapılacaktır. Taliplerin Ticaret odası ve Ehliyeti fenni· 
1 

•1 1.rı •e 10.000 liralık muvakkat teminatlarının merkez mu· 
' • ia· 

Yukarıda gösterilen itbu fi. Bu tenzilatlı biletler azimet • ri iktizaıındaıMır. 

'ıne Yatmldıiına dair olan makbuz veya nümunesine uy. 

ı ,. 
1 

.. lcefalet mektubu ile ayni ıün ve saatte komisyonda bu· 
~dtt. Muvakkat temilillt muka&ili çele lra .... eclf'm-. 

atlar gidi§ ve geli§ ücretleriyle 
biliımum vergileri ihtiva etmek • 
te olup tam bilete tabi büyük 
yatta olanlara tatbik edilecek -

te, 24 ikinci T etrin 934 tarihinde Tenzilatlı hiletler 22 ikinci 
106 ve 322 trenlerde muteber • Teşrin tarihinden itibaren Şarli 
dir. A vd ~tte 25 ikinci T efrİn ta- Demiryolları iıtasyonlarınm ıi • 
rihinden 30 ikinci Te1rin dahil telerinde satılmağa bqlanacak • ........ --· s........ 8ir'at br. 

tir. 

m\idürJij .. .. leJI 40 lira .mukabilinde Vekalet 
gunden satın aJ.tilirJer. (7855) 

4 Jatmdan 10 Yafm& kadar o
lan çocuklara l 06 - 107 ve 322 • 

treni ,_. .......ı trenlenfe mu- lıtan&uJ, ıs ikinci Tetrin 1934 
teberdir. Biletlerin avdet k111m • MODORIYET 

............... Öz TürlCçe JCar,ılıklar Den· ________________ __;;;.___;;;,.._ ________________ __ 

sızJik 6 n·· kü. ı··k 1 y ı k "f w k (t · ) ~ • , • U§ n u , • oz u Afı , ı. Ang, an emız man. 
D dıl, l. Beğdeş, Beydeş, 2. 2. Sili, silik, 3. Yığlmcı (Bak: tf. 
5 ~~kta.~, 3. Eş, 4. İnam, 1namlık, fet, namus.) 

• 1 olu. 
1 Afitap, 1. Gün, Güneş, 2. Ku • 
""dil l D" Ed .. 'd .. r,.;· • • • uz, 2. gu, 1 gu, ez-

"' ll, 1Zoi1 • • • • . 3 K 
yaş, 

11• o-., ızgı, eyu, eyı, ıyı, . e -
1 1 Kö . 5 K" ·· 6 T .. 

Afiyet, 1. Ayıklık, 2. Emilik, 3. 
fi.. • • nı, . onu, . uz 

li . dıline muamele etmek, Kö • 
e~lek, (Bak: Adalet.) 

4 n du, l. Avan, 2. Cağıl, 3. Cav 
,~· ayın, 5. Dargaş, 6:Yağr, 7. 
.ı. av 

2. ~f .<~fiY, afv, aff) 1. Beşatlık, 
tn 

1 
çılu, 3. Otün, 4. Yarhğa, s. 

( ı· ık 

~ ~~f etnıek, 1. Bağışlamak, 2. 
llıek aınak, 3. Ertürrnek, 4. Geçir. 
dan' 5· Geçmek, (birinin suçun -
}(ec~ )G. Keçi5mek, 7. Kesmek, 
llıek ~k,. 8. Kerdinı1ek, 9. Keşir -
~şl~ eçırınek, 10. Otmck, il. Pa· 
kama~ak, 12. Sağışlamak, 13. Yal· 
lrgamak l4. Yaı:gıJamak, 15. Yar -

Affedil 
~ilmek ınek, • olunmak, l. Ki -

Esenlik, isenlik, 4. Sağlamlık, s. 
Sağlık 

Afiyet bulmak, 1. Eyileşmek, i
yileşmek, 2. Onalmak, Unalmak, 
3. Onulmak 

Agah, ı. Akkan, 2. Ayrk (Aklı 
başında, dikkatli man.) 3. Sak 
(dikkatli, müteyakkiz, anlayışı 
tam man.) 4. Uyanık 

.,\gaz (etmek), başlamak 

Ağıan, 1. Budaklar, 2. Çelki, 3. 
Çotak, 4. Dallar, ağaç dalları, S. 

Oğulduk 
Ağustos, Piçen (Biçen) ayı 
Ağuf, 1. Bağır (Asıl karaciğer 

demektir. Mec.) 2. Döş, 3. Göğüs, 
4. Koyun, s .. Kucak • 

Ağyar, ı. El, il, 2. Ozge, 3. Ya • 
bancr, 4. Yat kanmak 2· Koyuverilmek, 3. Yal -

~ ' 4. Yargılanmak. 
ffedici l B· .. . 2 G . 

~ffed'I , • ırgucı, . eçırgen 

. ~f ik 
1 

en, ~.düşman) ; içkin. 
}(,,nar)' Yer gok kıranı (Krran -

~ Af&kt ( .. 
1.ten bend soz, konuşma), ı. Ote • 
~dan ben, 2. Şundan bundan, 
~f . Uradan 

3 erırı r 1 

Ahali, ı. Boy (bir kavmin ikin· 
ci derecedeki bölükleri, oymakları 
man.) 2. Budun (Millet, halk 
man.) 3. El, il, (MHlet, halk man.) 
Çok kere "gün,, ile birlikte kulla
nılır.) 4. El kün S. Kara Karaca 
(Avam man.) 6. Karabudun (A • 
vam man.) 7. Kölmük, 8. Yıl kün, 

· V"~, ., · Alkış!, 2. Ohkay!, 
.\ . 

'"~ feı, 1 I'" 
-gaıı 4 ~ gtn1, 2. Kırgın 3. Kır -........ , . üt ' 

9 ......_ un, 5. Yıkım 

9. Yilü 
Ahar, 1. Agduk, 2. Atın, 3. Ay

n, ca, 4. Aynık, 5. Başka, - ca 6. ı .. 
nk, 7. Ozke, Özge 

• 
Öz TürlCçe 1'artıhldar 

Ahbap, 1. Berispek, 2. Bildik, 3.1 Ahiret, 1. Gidinki ajun (Acun, 
Biliş, 4. Bilişik, 5. Biliş t_amş, 6. ~.un, ajun = Dünya,. gidilecek 
Çeltek, 7. tynem (Ayna, ıyne = dunya man.) 2. Ol aJun (Öbür 
Sevgili) 8. Konşuk, 9. Sebük, Se - f dünya man.) 
vük, 10. Sevdik, il, Tamdık, Ahiz (Ahz), l. AJış, 2. Alma 
12. Uz, 13. Yandaş Ahzetmek, Almak 

Ahdar (ahzar), ı. Gökçe, 2. Ye- Ahzı isar, Oç alma. 
şil Ahzü ita, Alış veriş, alım satnn 

Ahenk, 1. Anndak 2. Çalgu, çal· Ahzü ita etmek, Alış veriş et • 
1!I (hem musiki aleti, hem de a. mek, ~~ıp ~!mak 
henk nian.) 3. Düzen, 4. Eğlence, Ahzu gırıft etmek, Yakala • 

... · E . (N ... I"h" mak eglentı, S. zgı agme, a ın 
man.) 6. Uyarlık, 7. Uygunluk Ahlaf, 1. Arda, 2. Gelecekler 

Ahenktar olmak, 1. Uygaşmak, ( ... den sonra - ) 3. Gelikli 
uylaşmak, 2. Uygun gelmek • ol - 4. ~et, S. Orçun, urçun) 6. 
mak, 3. Uymak (biribiıine.) Sonrakıler 

Ahenksiz, 1. Düzensiz, 2. Uy • Ahlak, 1 · Buyan, 2. Kılık, (Tıy-
gunsuz net, huy man.) 3. Kılınç, 4. y onık 

A ... A Ahlaklı, ı. Onat, 2. Sağ gönüllü. Aheste, 1. gır, 2. mul, 3. A. 
ı 4 A ı S A Ahlaksız, 1. Bozuk, 2. Cılgısız, m, . nu , . rgın, argun, ar • 

kın, arkun, (yorgun bitap man.) 3· Imk, 4. Kötü, 5. Susnık, 6. Sür-
6 Bö·1 k 7 J"" l 8 Ilgıt 9 I I tük, 7. Tülüngü, 8. Türü (Karak • . e , . gı, . , . mı, 10. 
S 11 Y 12 Y teri fena man.) 9. Yönsüz avsa, . ap, . avaş 

Aheste aheste, 1. Ağır ağır 2. Ahlakı ifsat etmek, t. Baştan çı-
Arkun arkun, 3. Jnul mul, 4. fnil kannak, 2. Bozmak 
ıml, S. Yap yap, 6. Yavaş yavaş Ahmak, 1. Alan, 2. Alık, 3. AJu, 

Aheste olarak, ı. Amlcak, 2. 4· Angut, Ankut, 5. Anra (anlayış
Arkuncak, 3. Yavaşça, yavaşça • sız man.) 6. Bön 7. Cermes, 8. En
cık dik, 9. Epesek, 10. Kangın, il. 

Keşe, 12. Mank (Kocaman, iri 
Ahfat, 1. Orunlu, 2. Torunlar ) M k ~ K k 

3. Unığ ' man. , 13. an aıa ( oca afah 
man.) 14. Menrevü, ıs. Salak, 16. 

Ahir, 1. Bitilim, 2. Son Samrama, l 7. Sangama, 18. San .. 
Ahir, 1. Sonragı, 2. Sonraki, 3. gr, 19 Santır, 20. Savurşuk,, 21. 

Soncul, 4. Sonuncu Seme, 22, Sibiz, 23. Uya, 24. Yal. 
Ahiren, 1. Bu uçruda, 2. En son, gu 

en sonra, (Bak: Nihayet, münte - Ahmaklık, t. Bönlük, 2. Keşe _ 
ha, intiha.) lik 

-7-
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•ı Hilaliahmer İstanbul merkezinden~· Kışın arız olan I •~tanb ul eeJcdiyest 11anısrı 

1 Sancıları tedavi İÇİD Haseki hastahanesine lüzumu olan alatı tıbbiye ve cerr•~i~' SATILI'K EV 
Balat'ta K cımekaya'da Hamam imubiddin mahallesindeki 71 
Ye 73 No. lı iki ev satılıktır. istiyenlerin hergün Hililiabmer 

• • A rontken filimleri pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar teraıtıl' 
~ Romatızmadan ~e saır mafsalı mak üzere her gün levazım müdürlüğüne, pazarlık için de 39l 

sancılardan muztarıp olanlar kı - teminat makbuz veya mektubu ile 22 _ ıı _ 934 perıe111be 
tın hululü ile daha fazla ağrı his· saat ıs te Daimi Encümene müracaatları. (7925) 

- mınını merkezine müracaat etmeleri.,.~ llllilll (4740Jffilın• 

Latfen dikkat 
ediniz. Bu sa· 
kallı allmeti 
farikadır. 

ALGOPAN 
• 

Cevat 

sederler. Ağrıları, kendilerine kı - İ ]deJ1l 
h l ... 1.. .. ı·. . . t stanbul 4 üncü İcra Memurlu - İstanbul 4 üncü Icra 

§in u u unu a aımı cevvıyye ce - ~ d 
vellerinden daha iyi haber verir • gun an: ğundan: 
ter... Jlk anda Allcock yakılarına Tamamı ehli vukuf tarafından Tamamı ehli vukuf.~. 
müracaatla sancıların tevessü üne üç bin üç. yüz ~rk do~uz lira kıy • dört bin iki yüz yir111i. ıkı t~ 
mani Qfunuz. Gayet basit olan met takdır edılen Fatıhte, Fener· met takdir edilen fatihte, 
bu terlbir, ıztırabınızı teskin ede _ de ki.tip Müsli.hattin mahallesin - de, katip Müsli.hattin 111 ki 
cektir. Bir Allcock yakISı tabii d.e Köroğlu sokağında eıki im. ye· de Köroğlu ıokağında ~ 
tarzda ve ayni zamanda diziniz rı ı 7 numaralı hane arttırma • yeni ı 9 numaralı hane aç t1 
veya kol dirseğiniz bir yere çarp • ya çıkarılmıt olup ıo;ı2/934 ta • maya çıkarılmıt olup . ıo 
tığında ıevki tabii ile yaptığım~ rihinde ıartnameıi divan haneye tarihinde ıartnameıi dı\' 
uvma hareketinden daha müessir talik edilerek 29. ı2. 934 tarihine ta~_ik e~ilerek 29/~2(~-' 
bir surette icrayi teıir eder. Ağ. müıadif Cumartesi ıünü ıaat 14 muıadıf cumarteıı ,unu ;cif 
rıyan mahal etrafına kanı teha . den 16 ya kadar lstanbul icra da· den ı6 ya kadar lıtanbui 
cüm ettirmekle daimi bir hararet ireıinde satılacaktır. Arttırmaya ireainde aatılacaktır. A_· ~ 
tevlit, sancıyı teskin ve en!lice İ~tirak için yüzde yedi buçuk te • ittirak için yüzde yedi bW"ı 
ve mafsallarda temerküz etmi~ minat akçesi alınır. Müterakim minat akçeıi alınır. fd ... 
zehirlerjn ihracanı teshil eder. Bü. vergi belediye vakıf icarı müfte - vergi belediye vakıf i~ 
tün gün mahallinde buluildurabi • riye aittir. Arttırma bedeli mu - teriye aittir. Arttırma be09""~ 
lirsiniz. Hararet tevlit etmesi ha. hammin kıymetinin yüzde 75 bul- hammin kıymetinin yüıdl 
sebile Allcock yakıları; bel ağrı • duğu takdirde en son arttıranın ta· bulduğu takdirde en toll.lr 

ları, romatizma, nevralji, adele ahhüdü baki kalmak üzere uttır- nın taahhüdü baki kal..,_ 
sertliği, böbrek sancıları ve soğuk ma on bet gün temdit edilerek ı3/ arttırma on bet gün tenldit 
algınlığını teskin ve tedavi eder. 1/ 935 tarihine müaadif pazar gü- rek ı~!~/93S tarihine 111 _..k 

k 
Bütün eczahanelerde 40 kuruıı.a sa- nü aynı ıaalte en çok arttırana i - zar ıunu aynı saatte en~ 

ulular içinde baı Ye dit ar" taları, ;ı' tıhr. hale edilecekir. rana ihale edilecektir. Bu resmi taşıyan madeni 
için çok fay dalı ve pek müsekkin 

HOHlM: Taklitlerinden ıa - 2004 numaralı icra · nezle ve romatizma sancılan 

alan A!gopan CeYat vardır. 
l lik 7,5 - 6 lak 40 - 12 lik 75 kuru,tur. kmmak için Kartal markalı ve 

2004 numaralı icra kanununun 
ı2 inci maddesine tevfikan İpotek 
sahibi alacaklar ile diier alaka -
darlarının ve irtifak hakkı ıahip • 
rinin dahi gayri menkul üzerinde
ki haklarını ve hususile ve maıa -
rife dair iddialarının evrak kayıt -
larına yirmi ıün içinde icra daire· 
sine bildirmeleri lazımdır. Aksi 

12 inci maddesine tevfikl' 
sahibi alacaklar ile dijef 
darların ve irtifak baldo 
rinin dahi gayri menkul 

~~~mnı~~-~~IMl~~l~~•~oo~~ kı~ızı da~eli ALLCOC~ yakıla-
K 1 Ş G E C E L E R i rını muıırren isteyiniz. 

~ DUn veYarm Vaktinizinasıl geçireceğinizi • • 

'- Tercome Kumyab Düşünmeyiniz Denizyolları 1 
Sayı -

11 H. dö BALZAK ın iŞLETMESi 1 ..ı. dö Balzak HAYDAR RIFAT 
1 laydar Rıfac Bev tarafından Türkçeye çevrilen: 

Gorio Baba 

tııtanbul 93f 

- 1111111111111 - il 

GORIO BABA 
isimli layemut eserinden bir tane alarak 
okuyun 1 370 aayıfa • Yalnız 100 kuruı 

Teni merkezi - VAKiT YURDU 
Ankara Gaddesi lstanbul 

~ .. , .................... ~ 

Acentelen Karaltôy . Köprübaşı 

Tel.42362 - Sirlcecı Mühürdarzıde 
Han Telefon 22740 •-•I 

Karadeniz Yolu 
GOLCEMAL vapuru 22 

İkinci Teırin PERŞEMBE günü 
saat 20 deflopa•ya adar. 

"7903,, 

halde hakları tapu sicillerine sa -
bit olmadıkça satıı bedelinde pay
Ja~masmdan haric kalırlar. Allka· 
darların iıbu maddei kanuniye 
ahkamına t{Öre hareket eylemele
ve daha fazla malumat almak iı -
tiyenlerin de 934 331 dosya nu -
maraaıyla memuriyetimize müra -
racaatları ilan nlunur. (5026) 

ki haklarını ve hususile 11 
rife ait iddialarının evr~ 
larına yirmi ıün içinde i 
sine bildirmeleri li.zım 

halde hakları tapu sicili 
bit olmadıkça ıatıf bedel 
laımasından hariç kabri 
darlann itbu maddei 
ahklmına ıöre hareket e 
ve daha fazla malumat 
ti yenlerin de 934 1331 d 
marı•ryla m muri1etimi 
raca\tları ilb o1amır. ( 

, 

• 

Öz TUrkçe karıılıklar 

Ahmaklatmak, ı. Alıklaşmak, 

2. Bönsümek 
Ahmak ahmak bakmak, 1. Bön 

bön bakmak, 2. Sanılmak 
Ahmal (ve eskal), Ağırlık 
Ahsen, ı. Gökçek, 2. En güzel, 

çok güzel, pek güzel, 3. tzgürek 
Ahta, 1. Bağır, bağırsak, 2. Bö

ğiir içi, 3. Barsaklar, 4. Çöz, 5. 1çe
ği1 6, İçirik 

Ahtap, ı. Ağaç, 2. Arşak, 3. 
Tahta 

Aht (ahit) (Taahhütten), 1. 
Ant

1 
2. Bacığ, 3. Bıçgaz, 4. Savnn 

(devir manasına) Gün 
Ahdetmek, 1. Andiçmek, 2. Söz 

vermek, 3. Söz berkitmek, 
Ahtlaımak, (ahitleşmek), ı. 

'.Antlaşmak, 2. Bekleşmek 
Aht,iken, 1. Antbozan, 2. Kıyı

can 
Ahtıikenlik etmek, 1. Antbo -

zanlık etmek, 2. Ant bozmak 
Ahu, ı. Arkar, 2. Ceylan, 3. E -

lik, 4. Geyik, giyik, S. Kuralay, 6. 
Maral, ıv. 

Ah (ve enin, - ve figan • ve zar), 
1. lnleme, inilti, 2. lnü 

Ahetmek, 1. Bozulamak 2. Bu
zulmak, 3. Göğüs geçinnek, 4. Gö
ğüs ötürmek, 5. tç çekmek, 6. ln -
lemek, İnildemek, 7. Kakşımak, 

Ahval, ı. Kur (kuşak, kemer, 
mertebe, sıra, akran ve emsal, et -
rnf, silah, zaman... manalarında 
"!lÜŞterek.) 2. Sıltu 

Ahzar, (Bak: Ahdar.) 
Aile, ı. Arda, 2. Bark (asıl yapı 

-8-

demektir. Ev ile birlikte aile ma • 
nası alır), 3. Çoluk, çocuk, 4. Ev, 
ev bark, S. Evdeş (Bir evde 
oturanlar man.) 6. Ha.zan, 7. 
Kök, (Nesil, menşe man.) 8. O· 
ba, 9. Ocak, ıo. Oğuş, 11. Omağ, 
Omak (Irk, nesil, akraba, kabile 
man.) 12. Oymak (Kabile man.) 
13. Obelik (Obalık = Oba ehli) 
14. Oyür, ıs. Pile, ı6. Tos, ı 7, U -
nığ, Uruk, (Akraba soysop man.) 
18. Yotaz, Yutaz 

Ailece, Evce, Evcek 
Ailesine merbut, Evcimen 
Aile ıubeıi, Tire 
Aaile teıkil etmek, Barklanmak 
Ait, 1. tlişikli, 2. Sanlık, 3. Te -

yiş, Tiyiş, Tiyis, 4. Y edinik 
Ait olmak, Tiyismek 

Akabe, 1. Aşıt, 2. Koı:kulu ge -
çit 

Akaınet, 1. Kısırlık, 2. Tuvluk, 
Akamete uğramak, 1. Bağlan -

mak, 2. Kısırlaşmak, 3. Yozamak 
Akdem, 1. Erterek, irterek, 2. 

Önce, 3. Ondün 
Akıl, (Akl), t. An, 2. Ang, (Ze

ka, anlayış man.) 3. Anlayış, an -
lama, Argu (Aklı selim, ihtiyaç, 
çare, yardım man.) 5. Ay (Zeki, 
anlayış, kaide, izah, mana, muh -
teva man.) 6. Ayla, 7. Baş (mec: 
"Başım yerinde değil") ; 8. Biliğ, 
Bilik (ilimden teşmilen), 9. Bilgü, 
ıo. Böğüş, 11. Düşünme, ı2. Es, 
13. tş, ı4. Kapar, ıs. K1yas, ıs. Ok 
ı 7. On, ön 18. Oy. ıs Oğ, Ok, 20. 
Sağ, 21. Sağış, 22. Sime, Süme, 23. 

Öz türl<çe Jiarıılıldar 

Adalet, ı. Könilik, Könülük 
(Doğruluk "droiture" man.) 2. 
Orta, 3. Tendik, Tenlik, 4. Tüzlük, 
S. Yargı, yargu, 6. Yulu, Yuluğ. 

Adaletsiz, Tüzsüz 
Adap, 1. Olçüm (Re,tiş, tavır 

man.) 2. Tura, 3. Yol, 4. Yon, S. 
.Yordam, Yoldam 

Adap ve erkan, Cön cosun 

Adavet, ı. Boz, 2. Oceş, 3. Üz 
4. Yağlık, 5. Tavlık 

Adavet beslemek Ocemek. 
Adavet etmek, 1. Ardıkmak, 2. 

Buşmak ( Çağataycada muazzep 
ve rencide olmak, hali diğergün 
olmak man.) 3. Kıdmak (düşman
ca hareket ve muamele etmek 
man.) 4. Yamnnak, S. Yatlamak 
(Çağataycada tağri;) etmek man.) 

Adavet göıtermek, Üçlemek 

Addetmek_, 1. Podomak (bir 
kıymet vermek man.) 2. Samar -
mak, 3. Sangarmak, 4. Saylamak, 
S, Saymak, 6. Tutmak 

Adem, Yokluk (Aşağıdaki ter -
kiplerin ilk ciizüdür:) 

Ademi hotnudi ıöıtermek, 1. 
. Günremek, 2. Künrenmek, Künü
renmck. 

Adeıııi iktidar, Puluçluk • 
Ademi inzıbat, Başsızlık 
Ademi nezafet, 1. Çıbıllık, 2. 

Pislik, 3, Kirlilik 
Ademi tenasüp, Oransızlık 

Adet, ı. Baş (beş baş koyun, iki 
baş soğan .. ) 2. Pök, Pöğün, 3. Sa
ğış, 4. San S. Sayı, 6. Sayın 

Adedi ı•yrimuayyen, BelürsU. 
sağış, (Bak: tadat, rakam.) 

Adet, ı. Acur, 2. Cola, Cula, 3t 
Cora, Coramal, 4. Çang (iman, nİ" 
zam, ört man.) S. Çığır (yol, ÜS.

lfıp, tarz man.) 6. Görenek, 7. J{I" 
lık, Kilik, 8. Oran, Orün, Urun, f. 
Oğreyük, 1 O. Toğa, Toka, ı ı. TO" 
ğu, Toku, ı2. Tör, 13. Töre, 14" 
Tuka, 15. Tura, ı 6. Tutaş, ı 1. f1l' 
tum, 18. Türe, ı9. Ulgü (Ölçü, ki" 
lrp, model ve adet, kaide, niza
man.) 20. Usün, 2ı. Yoruk, 
Yosun, 23. Yön. 

Adete muıayeret, Yolsuzluk 

Adete muıayir, Yolsuz , 
Adet etmek, -edinmek, 1. ı\tıl 

mak, 2. AlIŞik olmak, 3. Kılı 
Adetin fevkinde, Ertingü. 

Adetullah, Oruk ,. 

Adeta, ı. Bayağı, 2. Ba~ 
Düzce, 4. Eni konu ;? 

Adi, ı. Alı, 2. Alığ (Redi ~ ~) 
3. Alu, 4. Anga (Kıymetsiz ~-
5. Arsu (Kıymetsiz man.) ~ .. 1şd" 
ğı, 7. Aykak, 8. Bayağı (~ ıt· 
man.) 9. Bulduk, 10. Değe~ııgf• 
Deyme, 12. Engin, 13. tn,_, fııtl! 
ı4. Pırpm, ıs. Tülüngü, t6· reddi 
ı 7. Yoz (cinsi bozuk, 111Utt 
man.) ı8. Zaya S /.tJ. 

Adileımek, ı. Ahkmak, f. ~ · 
ğılamak, 3. Bayağılaşmake. "{o" " 
ğe~izleşmek, S. Düşmek, 
mak. ııtılC 

Adilik, ı. Almkılık, 2· -~~' ~· 
3. Bayağılık, 4. Değersı:_ s .,..., 



Oo"' grarna Mobilya 

1 Taze - Temiz - U euz 
Ve 

. Karosöri 

ınıoıu~anesi 
Mehın ş et evket ve 

a Ali Ulvi 
eyoğlu T k . 

b a sım Panorama 
ahçesi geçidinde 
Telefon : 49280 

Dr. Hafız Cemal 
I>ahT Cuııı 1 ıye mütehassısı 

esi çocuk Sltl 
Tazelik, Vitamin, evsaf ve 

nefasetce ecnebi sütlerine faik 
olduğu halde 

Fiatı 0/o 50 Ucuzdur 
Eczanelerden ve bakkallardan arayınız. 

60 Kur.uştur ~~~ (~.20 d::an başka günlerde saat 
n1\'an:voı ~Ya) kadar. İstanbul · 

ıı u o. 118. 

22a98~~nehan: ve ev telefonu: 
il: ~ - .azlık ıkametgah telefo-

4\<lndrın· 

Fi atı 
Kars Süt Fabrikası içen çocuk· Gürbüz olur, neşeli olur. 

lstanbul Ba•ıkpaıar, Taşçı'ar No. 17 Tel. 23771 
1 38, Beylerbeyi 48. . 

Satış Depoları: 
Ankara: Hacı Etem Zade lbrahım ve Mahdumu 

IJ YENi ÇIKTI 

khahar Selleri 
F· l' e\' . ıatı 75 kuruş 

lt Yeri - V AKIT Matbaası 

Çölde Kaybolanlar 

Çoban Yı dl• 

ile yollarını bulurlar 
ve hedeflerine vasal 

olurlar 

iŞ BANKASI 
Kumbarası 

Çoban Yıldızı 

dır. S ıkıntıh günleder L..~~~-ril:~!i'~•,,,."91Jt....-J 
imdana koşan yol 
~österen odur. 

1 ~n~unıı~ı ~atınaınıa Konıısyonu ilHnları 
1t(ltı \l ~y kıtat ihtiyacı olan İstanbul kumandanlığı kıtaatı 
h 1e ~ apaJı zr.rfla alınacak- 1'çin 13 ton benzin pazarlıkla satın 

sı 29 t . 
. he l!Ün" kmci Teşrin 934 alnıacaktır. İhalesi 24 İkinci Teş- 1 

tı Şart u saat 15 dedir. Ta- rin 934 cumartesi günü saat 14,30 
1\... ~lı a snnrneyi görmek üzere ··~~ atı ı dadır. Taliplerin şartnamesını 

rl\caat' na ına komisyonu~d l.ı ~~in ~arı ve ihaleye iştirak görmek üzere her gün F mdıkhda-
~ h ~1 be vaktinde komis • ki satın alma komisyonuna müra-

r ul d unınaları. caatları ve iştirak edeceklerin e 
~ (270) . (7514) o gün vaktinden evvel teminatla- . 
'r\~ ~ =~ :r. riyle birlikte komisyonda hazır 
ba.ı kıtı-at . . 84) ~ •k Piri 1 ıhtıyacı için 31 ton bulunmaları. (303) (78 

1 
lır. lh ~ı; kapalı zarfla alı • "° :f. :f. 

S") a esi 27 lk' . . F k 'ht'yacı için •ııı "ı g" .. mcı Teşrın . ıtaatı ı ı 
~ri ltnu s l il Ş<ııt aat 15.30 dır. 4.000 kilo gaz yağı pa • 

rı~r . na.mey' .. k l ~\ıı1 r. 1 gormc ü - zarlıkla satın alınacaktır · -
l'o11 

1ndıkl d " . tınn, .. 1 a Satınalma halesi 24 Teıırinisani 934 cumar· 
lır· k rtıura l :r l ecl caat arı ve iha- tesi günü saat 15 tedir. Taliplerin 
il <\riJe b' eceklerin de teklif l•nll'ı 

1 
•rlikte vakt' d h şartnamesini görmek üzere her 

ar ın e a- k 

Veni Eserler 
l>Un 'c l'nrın 

Tercüme ldllll~ atı 

Sayı: 12 

Dr. Bernard Hart 
Dr. lzzedHin 

Deliliğin 
Psikolojisi 

1~1 ıılıııl - )1)81 

lzm r. Şe~erci Ali Bey 1 icareth ne§İ 
Trabzon : Tayıp Zade Namık 

iBER. 
Nafia Vekaletinden: 
Haydarpaşada gumrüklenmiş olarak maktaı 25 x 2 5 x 1 m m 

ve tulü 2100 m m olmak iizere ah nac k 50 ton lnm~ demiri 15. 11 . 
934 tarihinde yapılan mun kas da talip zuhur etmediğinden 27 _ 11 _ 
934 tarihine müsadif Salı günü saat 15 le pa nrlıkla mübayaa edile
cektir.' Pazarlık Vek~let Muslc 1 • maka~ınd y pılacaldır. Talip. 
)er Tıcaret odası vesıka ı ve 212 50 1' Iık temin ı muvakkateleri-
nin mnlsandığma yntmld ~rna dair ol n maltbuz vcyn .. · numımesıne 

uygun banka kefalet mektubu ile "çek kabul edilmez" birlikte ayni 
gi.in e saatl'c komisyonda bulunm .rı ım ı T ı· t b h t n r u USl s I\• 

ki şartnameleri parasız olarak An karada Veknlct Malzeme Müdür
lüğünden alabilirler. (7895) t.

1 

.. ı. (261) (7
515

) gün Fındıklıdaki satın alma o -" ... Fiatl 50 Kuruş 
1 ~a ~ ov. :r. misyonuna müracaatları. İştirak 

~ı ~~atı ih . edeceklerin de o gün vaktinden Dağıtma yeri: Vakit Matbaası A k M } lırll'titı k lıyacı için 33 ton n ara e <tepi er satınalına 
1 · lhaı . apaJı zarf] ) _ evvel teminatlariyle birlikte ko • Sa.ı es, 27 1 . a a 1 misyonda hazır bulunmaları. •••ll••--•·----11!! k 

1 •tı' l!tınu sa tkınci Teşrin (304) (7885) Göz Hekimi omisyonu reisliğinden: 
tartn a 15.30 dır. Ot. Süleyman Şükrü )'~' l),~tı Fın~~kelıydi gsörmek Ü. Hemşı·re aranıyor Babıali, Ankara caddesi No. 60 inşaat Usta mektebi talebeleri için 30 kalem ve (2236) lira kıy· 

~d 
1 

••• ııı · a atrnalma Telefon• 22566 meli mulıammine mukabilinde •cbze ve meyve acık müııakaaa ile alı· 
' ~ •d•~'•••atları ve iha· Birinci veya ikinci aınıf hemşi· S•~ı günleri mmanendir.. 1 nacaktır. Bu ite girmek i tiyen r 6 'rirc' KRnun 1934 tarihinde ••· 
<~e-,;1~<>tıd:~erin de vak - relerden taliplerin Aydında Sıh- •-•sı!ih•i•bi•: -M~E~H~M~~ET!!!!ll--AS~IM~.ıiiat 1 S te .yuzd 

7 
,S temiı ti riyl M kt pi r ko i onuna ve artna 

C7sı 6) •>ır bulunma· hat Yurdu müdürlüğiıne müra· Nııriyat miıdiı.-ü• REFiK AHMET me ile lıateleri ııormck istiyenlcr d m l<tcp- mudurlufunc muracn-
atları. (3618) VAKiT Matbaası - latanbul latları. (7822) 



KIS.11 
o·RJR 
llZUN 

Dalgalı 

Neşriyat 

127 w. L. K. 

656 w L. K. 

1 35 senesi içi en· ve mükemm 
mo 

3 muhtelif tip üzerine inşa edilen yeni TELEFUNK 
makinaları KISA, ORTA ve UZUN dalgalarla neşri 
yapan bütün istasyonları büyük bir berraklıkla zapteder 

Hudut ve mesaf~ tanımayan kısa dalgalar sayesi 
en uzak memleketlerde verilen konserleri azami berra 
ve pürüzsüzlükle dinlemek imkanı hasıl olmuştur. 

F E 
Radyo . makinala~ının berrak bir su kadar temiz 

lerini dinlemeden karar vermeyiniz. 

TELEFU EN 
Sayesinde 1935 senesinin Radyo tekniğine açtığı 

ufuklara şahit olacaksınız. 

Istanbul - Ankara - lzmir 

- f 
Galatadaki merkezimizin salonlarında herzaman yeni Ttt.f: 
KEN radyolarını dinliyebilirsiniz. 


