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Heyeti Bay Arasın izahatını dinledi 
-- 1-1 --

'ansız Bakanları qarın Londrada . Spor işlerimiz yürüy~r 
At1rupa politikasını görüşecekler lngıltere ve Amerıkadan 

932 d c d 1 "E . t •. • .. d h k k birer antrenör geliyor e enevre e yapı an mnıye reırmı ıçın e u u 
l llıÜsaıratının tesisi ,, andlaşnıası canlandırılacak 
·:~t~, 30 (A.A.) - lngilte- Bay Flandenin hafta tatilini, 

"Sporu para için yapmak veya yaptırtmak 
milli menfaatlere karşı cinayet yapmaktır!,, 

e cı arıs büyük elçisi Bay Geor ;ahsi İngiliz dôstlarile sayfiye -
lrk L h ld" Berlin olimpiyadına kilmek istiyoruz- Sovyetler Haziranda 

·· , ondrada yapılacak de geçirmesi mu teme ır. 
lb\eler· . . . . 8 b hk. 1 .1. tb t gelecekler • Ankara stadı 15 EylOlde hazır 

ttQı ın ana çızgılerını tea . u sa a ı ngı ız ma ua ına 
)' la ek üıere Bay Flanden ve göre, İngiliz bakanlarının bqb-
Cöru ~a.l ile .temasa geçmiştir. ca maksatları, Cenevrede 1932 

.... '.~elerın yp.lnız iki gün sü de yapılan anlatmayı (canlandır 
11 ~~!Ünülürse, :temini hazır- mak) tır. Bu anlatma, bir emni • 

la. uıere yapılan gayretler, yet rejimi içinde hukuk müaava-;ca anlatılır. tının tesisi için yapılmıttır. O ta -
r~ıı bakanları, Londraya rihtenberi, politika vaziyetinde 

il !eleceklerdir. Görütmeler . çok inkitaflar olmuf ve Almanya 
11U Ya e kııınen de cumartesi gi~ nm uluslar kurumuna ancak hu • 

Pdacakt kuk müsavatı verildikten sonra a_ ır. 

aa.._ Y la\ral p . . dönmekteki ısrarı ile Fransız hü 
~• el"" • arıse cumartesı ak 01lnıeği dü!ünüyor. Bay Laval kilmetinin tam bir emniyet ıiste 

A mi kurulmadan Almanyanın ulus 
~-e .k u· 1 k . . lar kurumuna dönmesini istemesi 
"""n 'D"I a ıUS ar urumuna gırmıyor yüzünden bir çıkmaza girilmit -

Bay Ruzveltı·n bu··ı u··n tir.Gazetelere göre, lngilterenin 
noktai nazan, bu meselelerin bi-

Q ljre t le •zcn l• baltaladılar ribirlerine bağlı olduğu, hepsinin 
1 

beraber ve kabil olursa ayni za • 
manda halli icab ettiği merkezin' ~ ~\' ltıerikanın korkusu bu : Avrupa 

v .etf erınin kavgalarına sürüklenmek 
tile 'tıngto 

A.rner·k n, 30 (A.A.) - Birle-
"- tirıne1 • anın La Haye divanı
~Uıı,ı. •. 81 ll'leıcleıi üç haftadır 
ti) ~a ed·ı· Ü etin t 1 ıyor. çte iki ekse-
~t.. emin d"l 
'lıfin e ı nıemesi suretile 

'
tid~ı· teddedili!i, muhaliflerin 
'1-..... 1 ne · i"'~ ra" ftıyat ve propaganda-
d:' faıı ilnen reylerin üçte iki" 
~ . aıın.rn tenı· d"I w• !liph ın e ı ecegın-'-t e et · ~•tt tnıyen ekseriyeti çol: 
~ il', 

kara.r b .. t.. A 
' , u un merika hü-

ı ~ 
la11tıııun 6 ıncı antununcın ı Bay Ruzvelt 

----~------------------------~~-----~ !!zak şarkta karışıklıklar 

~ 0ngoı süvarileri Man
<lıcı~ko topraklarına girdi 
0io.'6ittQ~kt~ki karışık lıklardanFransa müteessir 

"1.Qa~llenzyor ve ilave ediliqor~"Fakat o, umacı 
arından korkacak devlet değildir/ ,, 

~·· 3o (A.. Mongol •Üvarileri 
,ı:_~o'-~an b:d·? . :-- Japon linde görünmütlerdir. Bir Japo -
·~ 1\ lt

1
e>l •i.i"ar·ı ~tılıdiğine gö- nun kumandasında ketif için gön

' at. ı erı Boe ··ı·· rtol r go une 
ırınağının §ıma- (Devamı ı 2 ci sayıfanın 1 ci sütununda). 

dedir. 

Dün, Fransa parlamentosun • 
da bir suale cevab veren Bay La
va), Fransa hükWnetinin e1roiat 
bir niyeti olmadığını, sadece bü 
tün uluılar için müsavi bir emnİ· 

Devamı 14. eü aayıfanıı 15 lncl lltltununda) 

Bakanlar Heyeti 
toplandı 

Ankara, 30. (A.A.) - Ba • 
kanlar Heyeti bugün Baıbaltan 
l•met lnönünün bQfkanlıfıncla 
toplanarak muhtelif ifler üze • 
rinde görlifmelercle ·bulunmuf 
ve bu iflere ait kararlar vermif· 
tir. Bu toplantıda ayni zaman -
ela, Dıtifleri bakanı Bay Rüt· 
clü Ara.ın, •eyahati hakkında 
verdiği izahat clinlenilmif tir. 

Bugünkü sayımız 

20 Saqıfa 
== Bu aayımızda == 
Konservatuvarda 

bir saat 
1 S - 16 ncı ıayfalarımızda 

"Genç Kurun" a bakınız. 

Hauptmanın 
muhakemesi 

• 9 uncu say.tada 

Sinema - Güzel aan'atler
Çocuk - Kadın 

aa.yf aları - Haftalık Radyo 
programı. 

Umumi merkez reisi Bay Aziz saha 
işinde Belediyeleri tenkid ediyor 

idman cemiyetleri ittifakı u
mumi merkezi birkaç gündür teh 
rimizde toplanarak ıpor itlerini 
gözden geçirmektedir. Bu fırsat
tan istifade ederek umumi mer· 
kezin değerli reisi Erzurum say
lavı Bay Azizle konuıtuk. Ken -
disimlen dikkat ve alakaya değer 
malUnıat aldık. 

Bay Azize birinci sorgumuz 
spor işlerimizin inkişaf etmesi yo
lunda düşünülen ve kararlaştırı
lan tasavvurları sorduk. Bize su 
cevabı verdi: ... 

- Bazı gündelik gazetele-
rimizde çalı,an yazıcılar hiç 
bir delile istinad etmiyerek 

(Dcrnmı 14 iincii Sa)'ıfada) 

Spor İ§lerimiz Uzerinde gazetemize he 
yanatta bulunan umumi merkez reisi, 

Erzurum Saylavı Bay Aziz 

~--·---------------------------------~-----ltalganlar Kalimnosa 
mühimmat qolladılar / 
Ada sokaklarında ita/yan devriyeleri, 
evleri araştırıyor, halkı korkutuyorlar 

Atina, 30 - ltalyanlar Kalim
noı adumda örfi idareyi Jiddetle 
tatbike devam ediyorlar. Adadaki 
İtalyan muhafız kıtaatı, her gün 

gönderilen yen~ yeni kuvvetlerle 
takviye edilmektedir. İtalyan dev
riyeleri adanın ıokaklannda ıün· 
(l>eftllll 2 nd Hyıfanm • llnc:U ..Otununda 

49 Memleket kadınının bulunacağı kongre. 

Erkeğin en zorlu 
rakibi kadın nııdır ? 

Uluslar arası Kadın birliği başkanları 
geldiler; " Türk kadınının gördüğü 

inkişafa tutkunuz,, diyorlar 

Uluılararaıı Kadınlar Birliii Batkanı Bayan Korbet l:.ıbi (Sağan ikinci .• ) sa· 
imda Bayan Unıia Refik, IOhında: Türk Kadmlar Birli.ii Batkanı Bayan Latife 
Bekir, yanındaki: Uluılarara11 Kadmlar Birliği ikinci Batkanı Bayan Roza Manua 

(Ya.ıııı 14 üncü uyıfanuzda), 
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ltalyanla Kalim
nosa mühimmat 

yolladılar 

Amerika 
Uluslar k~ru 

girmiyor 

ızıl ordunun tech ·zatı mükemmel 
-- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

gülü, ıilahlı ve çelik miğferli do. 
laşıyorlar. Evlerde silah ve mü
himmat araıtırıyorlar. 

.... (Baş tarafı l in". 

kumet)erinin alınmasını 1 

ri bir tedbiri kabul etti. 
Bay Ruzvelt'in gayretler 
lamağa muvaffak olan 
çüler" için mühim bir k "Sovyet Rusqanın doğu! 

ve batı hudut arı 
tahkim edilmiştir,, 

Bay Molotofun sözleri 
Moskova, 30 (A.A.) - Bay 

Molotof, Sovyetler kongresindeki 
beyanatında dış ticaret meseleleri 

- -:: de temas etmiştir Bay Molo • 
t nf bu sırada bilhaısa demiştir ki: 

'- Son yıllar içinde doğu ve 

· "'tı hudutlarımızda az sayılmı • 
.... _., ~ tahkimat ve lüzumu olan 

:. ,.\:hatı yaptık. Bunlar tecavüz 

ı -·vvetlerine mukavemet içindir. 
['" .. ~iz filomuz büyümüıtür. Top· 
1 , .-ı::nız, tanklarımız ve bilhassa 
\.

0 

- r in
4

de çalıştığımız tayyareleri· 

lenin sağlamlaşması sayesinde 
hakiki kıymeti daha çabuk arta

caktır. Devlet amelenin iaşesi hu
susuna büyük bir ehemmiyet at • 
fetmektedir. Her türlü ıoyaal si
gortalar ve bu meyanda batka 
memleketlerde olmıyan amele ve 

memur sanatoryomları ve istira • 
hat evleri inkişaf etmektedir. 

lleriliyoruz. Fakat hars ve 
maddi ihtiyaçlarımız tamamen ta\ 

min edilmit olmaktan uzaktır. Mü 
balağa etmek istemiyoruz ve Sov 

miz çoğalmıştır. Kızıl ordunun yeller birliğinin §İmdiden zengin 
teçhizatı dört kere artınııtır. Bu bir ülke olduğunu söylemiyoruz. 
işi, Bay Stalinin gösterdiği hususi- Fakat Sovyet itçisi, ülkemizin 
ihtimam sayesinde muvaffakıyet zenginleşmekte olduğunu biliyor.,, 

Je başardık. Keza ordu mevcudu

nu da çoğalttık. Bütün bunlar az 
masrafa mal olmadı. Ulusal mü

dafaa bütçeıi son devre zarfında 
hayli arttı. Bu hazırlıklar burjuva 

matbuatında, Sovyetler birliğine 
karşı halk kütlelerinin güvenini 
sarsmak için, bir sürü iftiralara 
yol açtı. Birkaç sene evvel bur • 
juva gazeteleri "Sovyet dampin
gi,, ve "sovyetler birliğinde zor • 

la çalıştırma,, hakkında ıayfa • 

lar dolusu yazılar neşrediyorlardı. 

Bütün bu Sovyet aleyhinde mü • 
cadelelerin utanç verici akaıne • 
tini hatırlıyoruz.,, 

Sovyetler birliğinin ökonomik 
kuvveti pek ziyade büyümü§ ve 

teknik inşaat şimdi dünyanın en 
ileri ulusuna layik bir haldedir. 
Soyl'nl sosyetenin temelleıi kurul 

muş ve sağlam kurulmuıtur. Son 
devrenin en çetin meselesi ve bil 
hassa kollektivizasyon itinin bü

yük bir kısmı halledilmiıtir. Ar
tık Sovyetler birliğinde kapitalist 

ökonomiden ·hiç bir şey kalma -
maktadır. 

Sovyetler birliğinin nüfusu 
1918de 139 milyon idi. 1934 ha· 
şında 168 milyona yükselmiıtir. 
Bu çoğalma Sovyetler birliğinin 

artan kuvveti hakJ;!nda en mü -
him delillerden biridir.,, 

"Beş !>Cn~den beri işsizlik ne

dir bilmiyoruz. Amelemiziu ücret 
leri artmı§ ve timdi ekmek vesi • 
kası usulünün kaldırılması ve rub 

Bay Molotof, bundan sonra, 

halk kütlelerinin hars susuzluğu

nu, bilgi ve san'at arzusunu kay
detmiş ~e daha sonra LeningTad 

cinayetinden bahsederek demiıtir 
ki: 

"Düşmanların, bu cinayetle saf 

larımız arasına karışıklık sokmak 
istedikleri görülüyor. Milyonlar· 
ca amele ve köylü Leningradda 

patlayan silah sesine Sovyet ildi
darının ve Stalinin etrafmda top 

lanmakla cevab verdiler. Son za
manlarda, burjuva matbuatının 

Sovyet aleyhindeki iftiraları son 
haddini bulmuştur. Bu matbuat 

bet on tethi~çinin kurşuna dizil· 
mesi münasebtiyle garip bir ta • 
vır takındı. Anlaşılıyor ki bu bay 
lar hakikati söylemeği vazifeleri 
icabından addetmiyorlar. Bunla· 
rın her halde mevcudiyetleri bük 
münü bu neviden itleri örtme ve 
bunlan halkın gözünden kaçır • 
maktır. Bunun içindir ki, "Sovyet 
ler birliğinde idamlar,, üzerine kı 
yamet koparıyorlar. Fakat bizden 
canilere karıı merhametsiz tedbir 
lerden başka bir şey beklemesin
ler. Leningraddaki konsola1lar • 

dan birinin Kirofun katliyle mü -
nasebetini sükutla geçiyorlar. Ke 

za Sovyet hükumetinin bu mümes 
silden aiyasi pasaport vererek eş 

yasını toplamasını istediğini de 
söylemiyorlar. Ümit edeıiz ki, 

alakadarlar her sabırın bir hu • 
dudu olduğunu anlayacaklardır.,,· 

Uzak Şarkta krışıklıklar 
~ (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

deraen küçük bir Mançuko devri .. 
ye kolu Mon.gollarla temaaa gel
miş ve müzakereye de batl&nmı! 
ise de bu müzakereler yarıd:ı kal
mı~ ve iki taraf arasında bir çar
pışma olmuştur. Devriye kolu za
yiat vererek çekilmiıt'r. Mançuko 
makamatı bilahare Mongollara 
'h~ mümessil vasıtasile me!rlub 
ıondererek Ma.nçuko topraklarını 
alıliye etme1erini ve Kalgargor ü
z.erme çekilmelerini istemiştir. 

t 
Mo~ollar bu mektubu yırttıktan 
ıonra iade etmiılerdir. Mongollar 
takviye kuvvetleri almııa benzi· 
yorlar ve tehditkar bir vaziyet ta
kmmıtlardır. Hadise mahalline 
Mançukolu takviye kuvvetleri gön 
derilmi§tir. 

Hıin..1<ing, 30 (A.A.) - Man
çuko orduıu genel karargahı, Mon 
gol kunetlerinin Mançuko top
raklarından çıkmadıklarını ve 
ihtiliflr mmtakada kuvvetlerini 
gittikçe arttırmakta olduklarını 

Hakem heyetimiz 
Moskovada 

Ankara, 30 (A.A.) - lran Ef· 
gan hududundan avdet etmekte 
olan hakem heyeti reisi General 
Fahrettin ıerefine Moakovo'da 
büyük elçimiz V uif Çmar tara· 
fından bir z 'yafet verilmiı ve 

hariciye komiser muavini B. iri.,. 
tinsld, B. Karahan, erkanı har
biye reisi General Pukerof, Ge. 
neral Budyonni, General Langovi, 
General Kaeker, hariciye erkim 
Afgan ıefiri ve lran maslahat ııü
zarı hazır bulunmu§lardır. 

Yemekten ıonra Türk ordusu 
ile Kızıl ordunun kardeıliii şere
fine ve her iki taraftan Atatürk'ün 
ve Stalin'in aihhatlerine kadeh 
kaldırılmıı ve kardeı Afgan ve f. 
ran hükfunetler~nin saadetlerine 
içilmiştir.' General Fahrettin bu
gün General Varoıilof tarafından 
kabul edilecektir. 

Ortodoks kilisesi takib ve taz
yik altındadır. Kalimnos adasın
da artık ayinler yapılmıyor. Rum 
kiliıeleri, tazyikler ve takipler dur 
duğu ~ryüz metrepolidi Kalim
nos adasından çıkıp gittiği, sür· 
güne aönderilen Rum papazları 
avdet ettiği ve on iki ada kilisesi 
Rum patrikhanesine bağlı kaldığı 
takdirde tekrar kapılarını açacak 
lardır. 

Evvelki gün Kalimnos adasına 
çok mikdarda mühimmat, fiıek, 

mitralyöz, tabanca çıkanlmııtır. 
Bunları bir ltalyan harb gemisi ge
tirmittir. 

lstanköy ve Karpatoı adaların· 
da .1a vaziyet Kalimnoıtan farklı 
değildir. ltalyanlar, lstanköy hal
kının ayaklanmasından korktuk -
ları cihetle her gün oraya a&ker 
gönderiyorlar. 

lıtanköy adasının merkezile 
köyleri araaında irtibat ve müna· 
kale keıilmittir. 

Ayanın kararı, bund 
bazı mahafilde Amer' 
}uslar Kurumuna girnıelİ 
liren harekete de uzun il' 
çin bir nihayet venni§tİf• 

Boralı ile Conson, La 
dalct divanına girdiği 
Amerikanın Avrupa de~. 
kavgalarına sürüklenecei 
ların oyuncağı olacağııı• 

ce Uluslar arası alanınd 
hiyarını kaybedeceğini 
tekrar etmişlerdir. 

' Reyler verildikten 
mokrat ekseriyeti reisi, 
Robenıon, bu kararın , 
La Haye divanına ginn~ 
leai ile gayri muayyen bit 
ye nihayet verdiğini SÖY 

Bursa - Mudanya yolunda 
tenzillth tarife Sokaklarda devriyeler halla 

Bay Robenson, müesti' 
bir beyanatta bulunarak• 
girilmesi aleyhinde yapd 
pagandayı ve ayanın tetir 
bulunması için çahpldr 
etmiıtir. Bay Robenson, 
lerin iddialarmm yalan 
Amerika vatandaılarınJO 
canlarının, divana giroı 
likede olmıyacağını ve 
rupa devletlerinin kavg 
süklemiyeceğini bildinni 

Ankara, 30 (KURUN) _ kontrol etmekte ve korkutmak için 
Devlet demiryolları 15 Şubatta !Üpheai olmayanları bile tevkif et· 
tatbikine başlamak ve yalnız Bur· mektedirler. 
sa - Müdanya yoluna mahsus ol lstanköj adasında yerlqmit o

mak üzere tenzilatlı bir tarife ha. lan Yunan tabaasma artık ikamet 
zırlamıttır. Buna göre birinci tezkerelerinin tecdit edtlmiyece • 
mevki yolcu ücreti 40, ikinci mev· ği tebliğ edilmiıtir. Fakat ayan, muhalef P 

diği yola çoktan sevkedil ki 30, üçüncü mevki 20 kuruttur. Bunlar, ikamet müddetleri bit· 
Çocuklardan yarım ücret alma· mezden evvel lıtanköyden çıkıp 
caktır. gideceklerdir. Staviski tahkikatı 

Eşyalar da tenzilata tabidir. Karpatoı adasına gelince, ora 
Paris - Staviski ha 

e.dhye talık:katı bitnıi§tir· 
ıubatta patlak veren bu ısı 
tahkiki bir seneye yakıJl 
tür. Müstantik 20,000 •e• -
lamıştır. Tahkikat evr~. 
ya tutuyor. Bunlar müddei 
liğe verilmittir. Müteh 
raporları ve zabıtnamelet',f' 
kinede yazılmış 7000 sabi 

Birinci mevkide götürülecek eşya. -metrepolidi de Rndoı ve Kalimnos 
mn tonundan 126 kuruş, yük va metrepolitlcri gibi patrikhaneden 
gonunda götürülecek ağır eşyanın ayrılmak istediği cihetle, halkın 
tonundan ise 294 kuruş alınacak şiddetli düımanlığma uğramakta-
~ d~ 

Ertuğrul Muhsinin raporu 
Ankara, 30 (KURUN) -

lstanbul Şehir Tiyatrosu rejisörü 
Ertuğrul Muhsin Kültür Bakanlı· 
ğına bir rapor venniıtir. TemsiJ 
Akademisine dair olan bu rapor 
da batka memleketlerdek; bu ne-
vi müesseseler hakkında IJlalumat 
verilmektedir. 

iç itleri Bakanı 

Ankara, 30 (KURUN) 
iç l§leri Bakam Şükrü Kaya bu ak
şamki trenle lstanbula gidecek· 
tir. 

............................................. 
bild innekted ir. 
Uzak Şarktaki kara9ıkhk· 
lardan en CjOk mUteeuir 

olacak devlet 

L<m.dra, 30 (A.A.) - Uzak 
Şarkta yen: karışıklıklar karıı11n
da İngiliz matbuatı Japo.nyaya 
kartı teveccühkir vaziyetinden ay 
rılmamakta, ve §&yed Londranın 
bir müdahalesi icab ederse, bunu 
çok ihtiyat ve nezaketle yapması
nı temenni ebnektedir. 

Uzak §arkta lnıilterenin, tica
retinin azaldığına göre Daily Mail 
Singapurun şarkındaki hadisele
rin İngiltere imparatorluğı& için az 
ehemmiyetli olduğunu söyliyerek, 
~unları yazıyor: 

"- Eski sadık müttefikimiz 
Japonya ile bir harb oluna Singa· 
pnr çok kusurlu bir üaaü bahridir. 

f Japonyanın artan kuvvetinden 
müteessir olabHecek yegane dev
let Hindi Çiniideki müstemlekele
ri milnasebetile Fransadır. Fakat 
Fransa, umacı masalları ile korka
cak bir devlet değildir. 

Karpatos metrepolidinin ayin 
yapbiı kiliıelere artı1: halk ayağı
nı- bumıyor ve kendisi kuvvetli 
bir muhafaza altında ıokaklardan 
geçtikçe, evlerin ve dükkanların 
kapıları yüzüne kartı kapatılıyor. 

italyanlaran gUttUğU 

makaat ne? 
Stef ani Ajanımm, Kalimnos ada
sındaki hadiseleri tekzib ettiğini 

ve Yunaniıtanda çıkan Proiya ga
zetesinin buna kartılık verdiğini 

telgraf haberi olarak yazmıştık .. 
Proiya gazetesinin bu karşılığını 
şimdi olduğu gibi alıyoruz: 

"Yarı reımi ajans Stefani, Ka· 
limnos adasında çıkan karışıklık
lan tamamile tek~ib ediyor. Bu 
tekzibi yapmaktaki maksadın ne 
oldujunu izah etmemize de müsa 
ade ederler;tabii. Mademl;i bu 
hadise bu kadar kat'i ve cezri ola
rak tekzib ediliyor, elbette bunda 

maktadır. 

Müddeiumumi iddine.Jll 
zırlamaktadır. iddia~ 
sahife tutacaktır. Bunda ~ 
. . ·1 d'l kt' C:ıJ şı ıllı tam e ı ece ır. ~ -~ 

nunda mahkemenin tahk• 
laması muhtemeldir. 

Gandj, Kapitalistleri~ 
Bombay, 30 (A.A.) _.,,, 

lar birliği ile Sendikal-' 
da yapılan antlaımaY• ptD 
çin komünistler, Ah~ t 
karışıklıklar çıkarmagaı ~ 
etmiılerdir. Komüniıtlef• 
laşmayı tasvib etnıit oı-ı' 
yi, kapitalistlerin reisi 0 

tiham etmektedirler. 
bir makaad vardır. Fakat Kalim· __ uu __ .., Jc.J! 
noı, hatta bütün on iki ada, acunun lığını istemekten ma ~ 
öteki ucunda değildir. Burada Bunu anlamak pek ko ~ 

geçenleri bilmek, Somalıda olanla- ra bu ayrılığa taraftar 
rı öğrenmek kadar güç olamaz. la~ vardır. 

İtalya tarafından işga1 edilmiş insan tabiatteki zaY~ 
olan adalar, S:klad adalarına pek ve bu gibi insanların e~ 
yakındır. Ancak birkaç millik bir menfaat namına ne 1 W'.. 
meıafe ile ayrdır. Yunanistan a- tirildiğini bilen insaııl_.. ~ 
raımdaki münakalat da hiç eksik latılinaz bir şey 01aııı•21• 
olmuyor. lıte bunun içindir ki o-

1 
larda Rumhırın ve Ot ol' 

rada geçen hadiselerle bu hadise- bu suretle böyle bi 1' Y " 
)erin ıebepleri pek güzel bilinebi- 1 mesinin sebebi de ~cl~Yte 
lir. Biz bunları yazdık, tekz'bine 1 na çıkar. Memleketı~1ı"'' 
imkan yoktur. Sebebi de bir sis- zin büyük bir devlet• :,. 
tem dahiiinr.ie on ilti ada hniinna emniyet ve ciostfo~a tct 
yaprlmakta olan tazyik, k:liselcri- olan bu gibi psikolof1' 
ni patrikhaneden ayırmak teşcb- rin ihdas edilmemesi l 

büaüdür. ltalyanın bu kilise ayrı- dilir." 
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80ks eldiv-;;i--. 
•;,~~vletler 

YQıı l'üncliir gazeteler hani 
Yorlar: 

11 

Arkadaşını hir genç! 

Gezintiler 

Dünya kadınları· 
nın dilekleri! 

ıl 

~'::_,;-1"'!'··~10•'"*" ile Nobarı öldüren Liitfik, onsekiz yaşını tekmillemediği için 
e)i .. llrıyetı artuında kan 

Gazeteler, Ulu•lara.sı kadın top 
luluğu ba§ kanının na.sıl karı ılan· 
Jığını yazdılar. Gene bu konuı. 
malarda dünya kadınlığının han 
gİ ülküler pqinde ko1tuğunu gös 
teren ıözler de geçiyor. Bu yıl, ı 

"Yıldız." da toplanacaklar, büyük 
İ§ler görecekler ve tarihin övece· 
ği §eyler yapacaklar. Bu toplulu
ğun böyle mutlu bir sona varması 
nı kim istemez.. Fa.kat doğrummı 
ararsanız., ben onların program • 
larını, kongre için sıraladıkları 
mevzuları görünce irkildim. Sıya 
•al haklar en başta yer alıyor. Ka 
dına yeni iıtek sınırları as-ılıyor 
ve bu sinir yıpratıcı çaprafık i§· 
ler üıtünde nefea tüketmelere de 
ğcr veriliyor. 

.ekt,~~;~ren biraavaı•üriip altı seneye mahkum oldu. Kavganın sebebi anlaşılamadı 
ltkcıç 
Q kt QYevvel Arab yarımada · Bir öldürüt davasına ait mu· 
· ııın ,. ··11 hakeme, Is tan bul ağır ceza mah· e IQI ~0 er taze adam 
ror~nclı. Suru.ziuktan çat· kemesinde dün akıam üzeri bit • 

Qrı kı topraklann açılan du miş, dava, geç vakit karara bağ· 

' ..;kızıl oldu. lbnisnıud- lanmıttır. 
•• F'iJ .. ahya ktytuıya uuruıtu· Suçlu yerinde Lutfik isminde 
Q/""Q~ b<lnk<lnın umarladığı bir genç bubnuyor. Daha on se

,,oıll lil" ıkrırr1 .: CU1 labrikanın tah- kiz yaşını tekmillemiyen bu genç, 
• ıg, ıergerdeyi hesaba arkadaşı Nobarı öldürmekten suç 

tq ;·:~nıiyoruz. Bunları da ludur. iki arkadaı, bir gect" §ÖY· 

kırcı: ırıek boiu§an. biribi· le biraz keyif yapmak istemiıler, 
Q)IQ ,,.a~amların yekununu kolk,ola yola çıkmışlar, bir hayli 
eı, 1~ll11 kara cümlemiz ye içmi,ler. Bu sırada bir müddet te 

8· Sandıkburnunda Çakır Mehme • 

~:Qcla ıadece emperyaUat din kahvesinde oturmu§lar Dö • 
crıQ., ;rcla bok• eldiveni ha· nüşte, yol üzerinde kavga etmit· 
°'lıı . .( evletçiklerden bame. ler. Kavga kızışmıt ve Lutfik ar-
ı, }'raf, çölünde lbniııuud kada§ını tabanca kürşunile kan • 
klQrı b~~y~ mı ılöğiiftü? Çöl lar İçerisinde yere sermiş. 
~i ltıt rıbırlerini Arab davtuı, Bundan sonra mülhit bir kor
ıehirl• ıst'lll ı~rdiler. Ok • kuya kapılan suçlu, kaçmış, yan· 
llıqJ. 1 l<l:a kadar bütün ö. gm yerlerinde saklanmış ve ni • 
~irib!rı1elerinr kullananlar ni· hayet Osküdara geçmİ§. Oraya 

lcıl'frı ır erine bir daha hurma ayak basar basmaz da, yakayı e-
rı • .. .J QrQr-ından ayın on dör • le vermiş. 

l(eve •• 1 iki arkadaş arasındn çıkan 
'e»et 10 gelerini doya do kavganın sebebi ne idi?. Sarhot· 
•Çql'lk;~k •aacletini vermedi· luk tesirile, hiç y&ktan, bir incir 
ltt~l f!lnenli ile Hicazlı bü çekirdegwi doldunnıyacak bir •ey 

Qragi, 'k• al• T 
fq,. :! en ı ı empery ·at için mi kavga etmi•lerdi, yok • 

" 1fiine • ·ı · ·k· " elıii ıeçırı mıf ı ı sa? .•• 
tı .. "eni idil ""t(f' er. 

ıcıenı 
41 er • zedelendi. Fakat 
~ "' •aflarn kaldı. 

iftliiii L'? 
ı ile 

1 
"'Yilorıncla .an Ro-

~ 011 
A.nglo.aJuon bir kü • 

te4 ,::Ptdar ••• •ayıaz ölüle. 
a, Cbnı budur. 
.) caı.~k il 
1Ccı4t ı. 0 e M ongol yurdu ara 
.. "<flal 1 •• , • 
v~4 Do gu qı de biz •ade-
. e~el'I )'Q fuda nıa~ yapan, gü' 
111erııeri ~"!_klann üıtünd~ki -
eJi i • 1 ruyoruz. Bokı eldi-

• /;' rtrad e Yu ki 
• Q/tQf b. tnru ar 'arpl§ı· 
1 

fÖr(i"' 
12 zedelenen eldiven-

,,or1ız. 

&iı 6 
q em 

'ti ~04 · . Peryaliıt boka maç· 
dq O 1Yi biliriz XIX .. 

•rı,qnl • • ncu yuz 
0QJq, 1 ırnperatorluğu va-

.. 'rttper"al' l • Orte,. b ' qf enn yumru-
, . •ıtır. Cii 0 k• eldiveni halini 
• ~ tİ)ci• 11 

olciu bu eldiveni in 
c;.. ı. Cii ol tt,.. old 11 du Fransız giy-

11 Alman giydi. 
'4eq • 4 • 

t;- l'lclq rn·1 
~Qf ı. ı Yarlar YCl:fl"Or. 

oq Jttil "' 
Clf1 ~ok.. .Varlar i"inde yarı-
~· sq ~ • ~ 'bici·'" l'ctrr rıcıre bağlıdır. Bu-

Suçlu ve avukatı mahkemede 
söz ıöylerken, nefsi müdafaa 
vaziyetinde kalış iddiasını orta • 

Burada bır şahidin 
ifadesi alındı 1 

Bafra tacirlerinden Hamid Ka
ramolla aleyhine orada ölçüler ka
nununa muhalif hareket davası a· 
çılmıf. Burada, üçüncü ceza mah
kemes :nde bu müdafaa şahitleri
nin istinabe yolile ifadesi alındı. 

Bu Jahid "Sapan" Türk ano
nim tirketinin vek:U Rıza Sabri• 
dir. Reis Hikmet, Sordu: 

- Bafra tacirlerinden Hamid 
KaramoJla, aleyhindeki ö?çüler 
kanununa muhalif hareket dava
ımda, tarafından zamanında be-
yannamesi verilmiyen ve muaye
nesi istenilmiyen bir baskülün, 
yanan fabrikasındaki yangında 
hasara uğradığı zannında bulun· 

duğunu ve ıonra tarafınızdan ken 
disine getirildiğini söylemi§. Za
mamnda beyanname verip mua
yene ettirmemesine sebeb olarak, 

ya atmıtlardır. Bu iddiaya göre, 
Nobar, Lutfike taarruza kalkıt • 
mıı, Lôtfik kendini müdafaaya 
girişirken, nasıl olmuısa olmuf, 
Nobar vurulmuş. Müdafaa cep • 
hesinden, vak'amn böyle oldu • 
ğunda ısrar ediliyordu. 

Dün akşam geç vakit bildir -
diği kararile, mahkeme, bu iddi· 
ayı reddetmi§tir. Mahkeme, bu 
taarruz iddiasının suçlu tarafın 

Altın kaçakcılığı 

Avram mahkum oldu, 
diğerleri beraat ettiler 

Türldyeden Yunanistana al • 
tın kaçırmaktan suçlu görülenle
rin duruşmalarına dün sekizinci 
ihtisas mahkemesinde devam e· 
dilmİ§ ve neticelenmiştir. Dünkü 
duruşmada, suçlu görülenlerin 
vekilleri müdafaalarını yapmış • 
lar ve bundan sonra mahkeme • 
nin kararı kendilerine bildiril • 
mittir. 

Okunan mahkeme kararına gö 

re; Galatada şekercilik yapan 
A vramm nasıl ve nereden lop la 
dığı bilinmeyen altı yüz altını Yu 
nanistana göndermeğe teşebbüs 

ettiği kanunen sabit görülmüş ve 

kendisinin tevkif tarihinden iti • 
haren sekiz ay müddetle hapsine, 
kaçırmağa teşebbüs ettiği altın • 
larm kambiyo müdürlüğü tara • 
fından tesbit edilen kıymetine 

müsavi olarak 5776 lira para ce
zası vermesine ve bundan ba§ka 
da altınların müsaderesine karar 
verilmiştir. Altınların Yunanista 
na kaçırılmasına vasıta olacağı 

iddia edilen Ege vapuru ikinci 
kaptanı Bay Hüsameddinin ken
disine verilen altınların kendi e
vinde sakladığı fakat Yunanista

na götürmek istediği anla~ılama
dığından beraati ne, diğer taraf, 
Naum, lstemad ve ve Y orginin 
suçta medhaldar olmadıkları an· 

)aşıldığından beraatlerine karar 
verilmiştir. 

Bu karar okunduktan sonra 
hakim Bay Akif, kararı alaka • 
darlara kısaca hülasa etmiş ve ka 
rarm bir hafta zarf mda temyizi 
kabil olduğunu söylemi~t!r. 

Elmas işi &'"· 11 
da föyle böyle hür 

04. 
ita el elcliuerı. 

bu zannını ıöstermiı. Malfunatı- Mısırdan memleketimize el • 

• ,.1 clive11; o1' ol~. yurdlar, 
ı ili ~lfla d mak. ıçın it.er f eyi 

~le • r ır. CiinL" l k 
""ile ı. "" on tır en· • ' ~encf· d 

"' Grdı ı avalarına i • 
~ 1te,.c1· ~· Kendi 11ücüne 
ıe,.;_"lt. ~ ~,.,ar'"ı lıt.endinden, bCJ§ • 
Q,·lt. İleltıe,~ı.vcacafını bilenle. 

elc1· 1 lteat1· ıue11 • ır, lakat bir 

nız nedir? mas getirmek ve bunları piyasa-

Şahid ıöyle cevap verdi: ya sürmekten suçlu görülen Ser-
kis ve arkada§ları hakkındaki 

- B?n, Hamid Karamolladan dosya ıekizi":'cİ ihtisas mahkeme 
bir baskül almıştım. Emanet ola- si istintak hakimliğine verilmit • 
rak yamında idi. Sonra geriye ti. Kararname yazılarak sekizin· 
verdim. Aldığnn ve verdiğ '.m ta- ci ihtisas mahkemesine verilmİ§• 
rihi hatırlamıyorum. Kendisi, ba- tir. Bu kaçakçılığın suçlusu on 
na emanet o!arak verdiğini, o sı-

sözünde kaldığını kaydederek, si 
lahın bir defadan fazla ate§ edil
miş olmasını, yaralayışın öldür • 
mek lcasdile olduğuna bir delil 
mahiyetinde saymış, ölenin, daha 
ölmeden alınan ifadesinde ken • 
disini vuranın Lutfik olduğu yo -
lundaki sözlerine, §ahidlere ve 
ve diğer delil ve emarelere daya
narak suçu ceza kanununun 448 
inci maddesine uygun görmüştiır. 
Kavga sebebine gP.lince, bunun 
anlafılamadığına kararda iıarel 
edilmiştir. 

Suçlu Lutfik, 448 inci madde 
mucibince on bet sene ağ1r hapse 
mahkum olmuf, ancak on sekiz 
yaşını daha tekmillememit bu -
lunduğu gözetilerek, ceza müd • 
deti altı seneye indirilmiştir. 

Suçlu, ceza müddetinc;e hacir al
tında tutulacaktır. Suç aleti olan 
tabancanın müsaderesi kararlaş
tırılmıştır. Diğer taraftan, suçlu, 
öldürdüğü Nobarın varisi olan 
Sultan Kadına beş yüz lira taz • 
minat verecek, ayrıca 31800 kuruş 
tutan mahkeme harçları bedeli
ni ödeyecektir. 

Suad, Kemal ve Abdürrah • 
man Şeref tarafından verilen ve 
müddeiumumi Kaşif hazır bulun 
duğu haldq bildirilen bu karar , 
ittifakladır. 

Onların •ıyasal lıaklar uğurun 
da didinmeleri gücümüze gitmez.• 
Fakat acunun bütün kadınlarını 
bir araya toplayan ve dört bu • 
cakla yankular yapan böyle mut
lu bir toplantı niçin yalnız ııyasa 
çivisine mıhlanıp kalıyor? 

Neden bu programda analık 

yer almamı§tır? Niçin çocuklar Ü• 

tünde duran bir nokta yoktur? 
Bütün varlığı ve doludizgin hı • 
zıyle sıyasal sarplara atılan 

kadınlık , bunun dışında ve 
bundan önce düşünülecek 
bı·r " b 0 

" b ev,, ır yuva,. u • • 
lunduğunu unutmuş bulunuyor. 
Korkarım ki bu gidiş iyi olmaya
cak ve çatılar sarsılacak. Hepi. 
miz biliriz ki kadın evin temeli, 
yuvanın ana direğidir. Onun dı • 
şanda ağır ve çok yükler altına 

Şemsi veliler! 
- girişi, yarının geçimi üstünde boz

gunlar doğurabilir. 

Mahkeme salonunda 
üzer'eri aranacaktı! 

Ôyle ıanıyorum ki, kadınlık, 
ba§ka yollarda bugün varmak is
tediklerinden daha mutlu ülküle-

Dün akşam üzeri, muhakeme ri gerçekle§tirdi. Onların biz er • 
dinlemek üzere İstanbul ağır ceza keklerden ayrılan geni§ bir iç de • 
mahkemesi salonuna girenlerden ğerleri var. Asyalı, Mada~askarlı, 
birkaç kişi, şemsiyelerini, palto- Avrupalı ve Amerikalı kadın, bu 
ları altına sıkıştırarak girmiş • ralarda YG§ayan erkE-klerclen bi -
ler, bunu gören mahkeme reisi ribirlerine daha yakındırlar. Da
Bay Ahmed Suad, §emsiyesi bu- ha kolay anla§ırlar, daha çabuk 
lunanların derhal dışarıya çıkma birleıirler.. Bu gönül yakınlı .. 
larını söylemi§tİr. ğına dayanarak çok sağlam 

Bunun üzerine şemsiy~lilerden temeller kurulabilir. Ben ötc
bazılan dışarıya çıkmışlar, ha • denberi sürekli bir dünva ba. 
zıları kalabalık arasında kalmış- "'" ın ıJnların yumşak cllerile ö .. 
lardır. Fakat reis, §emsiyesi bulu rüleu:_ğine inanmı§ımdır. Ne ya. 
nanlann hepsi dışarıya çıkmadı zık ki programlarında bunu söy-
ğı takdirde, polis çağırarak üzer· leyen bir tek söz. bile yok. Gittik-
lerini arattıracağını bild:rince, çe büyüyen mezarlıklar hargısın-
salonda kalan femsiyeliler de da kadının kendi kendini isteye. 
daha evvel dışarıya çıkmağı ter- rek verimsiz bir tarla haUne ko • 
cih etmitlerdir ! yuşundar, ıızlanma yok. Umarız 

Şeker kaçakcı1ığı 
Muvazaa suretile Türkiyeye 

kaçak şeker satmaktan ıuçlu gö • 
rülenler hakkındaki dosya ıeki • 
zinci ihtisas mahkemesi istintak 
hakimliğine verilmişti. Dosyanın 
tetkiki bitmiş ve kararnamesi ya
zılmıştır. Yakında sekizinci ihti
sas müddeiumumiliğine verile • 
cek ve duruşmalarına bn,lamla • 
caktır. 

ki Türk kadınlığı iıi daha yük • 
sekten gören bir varlıkla o prog
ramı zenginle§tirip yiiz.ümiizü a • 
ğartacaktır. 

O ezgin 

Sergiler komitesinde 
Dış sergi ve panayırlara ginne 

komitesi dün toplanarak, ıon gün

ler zarfında yapılan sergi ve pa
nayır çağmnalarmı gözden geçir
miştir. a l olrncızlcır. 

ll~Grı Sadri Ertem 
.\1 ~~!cc -

' h ek seyyahlar 
~!'4i ~ndll'~h Rezolute ıey. 

beş kişiyi atmaktadır. Duruşma-
rada unutınuf olacak! l 8 a Al .., · lara yakında başlanacaktır. Y l 1'\IZanın cenazeSJ 

- Geçen celıede niçin gelmed' "''"""'"""''"'"""'"""''" .. """'111a.~•ıuııııınııııraı1111mnuı-uıı™- kaldırıldı 
niz? ··ı günü unutmaması lüzumuna i- Kastamonu saylavı ve Türkiye 

- O gün için mahkemeye çağ· taretle, !ahitlerin çağırıldıkları Turing . ve otomobil klübü ikinci 

Komite bu hususlarda birçok 
kararlar vermekle beraber henüz 
bir bütçesi olmadığından bu ka. 
rarlan tatbik sahasına koyama
maktadır. 

~ ~ Qlli .. 
. ıı, un taat on d''rtt 
I)~· (le'e . O e 

'fbu 1 il.. • tektır · Tayyare 
h.. ~, "'tof .. ı 
"tH~ " ~i;, or er ceın · t• 
~ •'fl', Se ~ ot<>nı • ıye ı ta-
~ th1· ~lhl..,r obıl hazırlan
~ ı>'ttli ı gezdirmek U· 

•t tere·· 
' Ulna.nlar da ay-

nldığımı unutmuştum! günde mazerets:z olarak mahke- reislerin:len bahriyeli Bay Ali Rı· 
Müddeiumumi Nureddin, pa- meye gelmemeler:nin kıınunen ce- zanm öldüğünü dün yazmıştık. 

ra cezası ahnması 15zım gelecegwini 1 · • · b Al. R za veri mesını ıca ettirdiğini İ· ı ızanm cenazesi dün öğle. 
ileri sürdü. Reis Hikmet, aza Hü· .. · A d k" zah etti. uzerı yaspaşa a ı evinden kal .. 
ıeyin ve Tahir, •ah:din mazereti- d ' t Ce nd T •• • .. • • • ırı mı§ rr. naze merasimi e 
ni kabul ederek. ken-Iiaini b=r ti- Mud:Ieı~m~mının :~teğıne uy- Vali ve Belediye reisi Bay Muhid-
ra para cezasından affettiler. Re- gun olarak ıstınabe kugıdı, Bafra · din Üstiin·1 ağ, fırka vilayet idare 
is, bir daha mahkemey-c çnğırıldı- mahkemesine gönderildi. j heyeti reisi Bay Cemal Tunca, 

Bu noktayı düşünen Ökonomi 
Bakanlığı, bu yılın bütçesinde bu 
komite için hisse ayıracaktır. 
_,...,..~ WWWUIRlii2lJZe&U& W a:mtM111'"'""U!ll*MWl-Wi ... 

bazı ıaylavlar, bahriyeliler bulın> 
muıtur. Cenaze namazı Teşvikiyo 
cam:inde kılındıktan sonra Feri. 
köy mezarlığına gömülmü§tür. 
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Kı$a 
Şehir 

Habereri 
MERKEZ MEMURUNA KA • 

DiN TEKLiFi - Müddeiumumilik, 
bir ubıtai ahlakiye merkez memurile 
bir sivil memura kadm teklif eden ve 
genç kızlan fuh§a sürüklemek istedi
ği iddia edilen Mehmed Salih, Bedia 
adlı iki kiıi hakkında tevkif karan 
vermiştir. 

§ PAZAR YERLERi - lıtanbul 
da açılan pazar yerlerinde müıtahıil
lerin mal getirip ıatmalan çok güçtür. 
Bunun için belediye müstahsil ile müı 
tchlikin halde kar§ılaıacağıru ummak 
tadır. 

§ KUMARCILAR - ilk mekteb. 
ler civarında ve çocukların gelip geç· 
tiği yerlerde içinde zıb:ub bulunan ma 
kinelerle veyahud üzeri numaralı lev· 
halarla kumar oynatanlar ve çocukla. 
nn paralarını alanlar çoğalınııtır. Polis 
bunlardan Milton ve Parnak adlı iki 
kiıiyi makinelerile beraber yakalıya • 
rak Müddeiumumiliğe vermiıtir. Sul
tanahmed ikinci ıulh ceza mahkemesi 
bunlan iki§er gün hapse ve elliıer lira 
para cezası ahnmasma ve makineleri· 
nin müaadereıine karar venniıtir. 

TORKOFISTE - Okonomi Ba • 
kanlığı kalemi mahıus müdürü Bay 
HUldinin Türkofiı İstanbul §ubesine 
çevirgen tayin edileceği söylenilmek • 
tedir. Bay Huldi birkaç gündenbcri 
lstanbulda bulunmakta ve ofisin gün. 
lük muamelelerile meşgul olmaktadır. 

'FERCÜMANLAR KURSUNDA -
Bir buçuk aydanberi devam eden ter· 
cümanlar kursunda bugün aon den ve 
rilecektir. Onbet Şubatta imtihanlara 
batlanacakbr. imtihanlarda lcazanamı. 
:ranlar tercümanbk :rapmaktan mene • 
dilecelderdir. 

Manfaada yol l9lerl 
Ankara, 30 (KURUN) - lkbaadi, 

zirai, ticari belmnlarclan büyük bir e • 
hemmiyeti haiz olan Menemen • Mura 
diye yolunun lzmir vili:retine ait las 
mınm da :rapılıneuna karar ffri1mit • 
tir. 

M'Ufaa umumi meclisince ötedenbe 
ri inp ettinİmekte olan bu yolun Ma
nisa - Akhisar araamdaki la11111 için 
de mGhim tahaiaat komnuıtar. 

Akhisar - Gördes sibera'ihı ta:rin 
ediLnİftİr. Demirci - Gördes süzer • 
sihmm da gelecek MDe)'e teabiti IDff 

zau bahistir. 
Demirci - Sima• arumdaki inp 

ata dnam edilmektedir. lzmir Ye Ma
nisa vili:retlerinin müabet çabpnalan 
neticesinde bu yol pek :rakın bir za 
ımnda Utak OYUIDll inecek " bu SU• 

retle Gördes, Demirci, Simav sibi b
zalann da mühim bir ihtiyacı sideril 
miı olacaktır. 

Maniaa valisi Bay Muradın ba hu
susta fada hir mesai aarfettiii anJapl 
-.ktadır. Burada eöylencliiine sön. 
ba :rolma Akhisar - Gördes .... Gör • 
det - ı>e.irci lasmı,nda bu Mile daha 
eaub çabımalar olacak ve aonbabarda 
Menmenden çıkan bir otomobil Demir 
ciye inzaaD ulatabilecektir. 

C. H. F. Manisa Yili:ret idare ~ 
ti reisi latanbul aaylaYJ Bay Ziya Ka 
ranriinelin bu hafta içinde Gördeae si· 
di~ fırka iflerile alkadar oJacaiı eöy· 
lenmektedir. 

Hava gazından ze
hirli kısım çıka

nlıyor 
Berlin tehrine bava gazı veren 

ve Berlin belediyesinin nezareti 
akında bulunan bava ıazı anonim 
tirketi dikbtaizlik eseri olarak 
ve yahut ıaz borularmm sıkı bu -
lumnamumdan dolayı çıkan ha • 
va ıazlariyle b.za vukuuna mey
dan vermemek için ban ıazmm 
zehirini almaia karar Yermiftir • 
Bu it için gaz tirketi bet seneden. 
beri tecnibeler yapmakta i.di. Ber
lin tehrinclen bqka daha bir çok 
yerlerde hava gazmın kumen zeh
ri almmıftır. 

Fa.kat Berlindeki tesiaat aye • 
lincle pzm zehri tamamiyle alm • 
mıı Ye zehirleyici karbon madde
si tamamiyle Mıl hava gazından 

anılmıt o1acaktır. 

KUltUr i!flerl 
rm 

Bulunan şekil 

Ankara Hukuk Fakülte
sinde devam işi 

Ankara Hukuk fakültesinde 
devam mecburiyeti büyük bir Ö· 

zenle takip edilmektedir. 

Y ılm içinde yüz beş gün de
vam etmeyen talebe iıntahane a
lınmıyacaktır. 

Dışarıda memur bulunan tale
benin hem memuriyetlerine de
vam edebilmeleri hem de yükaek 
tahsil görmelerini temin için yeni 
bir kolaylık bulnmuttur. Böyle 

talebenin fakülteye bir yıl içinde 
yüz beı gün devam etmeleri için 
çalıştıkları daireler tarafrndan 
kendilerine izin verilecektir. Ta
lebenin fakülteye devamları gerek 
f akü ite Dekanlığı gerekse daire 
müdürlükleri tarafından kontrol 
edilecektir. Dairelerden bu suret
le izin alan talebe, izin müddeti
le uyğun olacak tekilde müdür ta
rafından akşam kendilerine gös-
terilecek her hangi bir it üzerinde 
çalışacaklardır. Bu şeklin şehri -
miz Üniversitesi hukuk fakültesi 
talebesine de tatbik edilecejti an -
lqımaktadır. 

Talebe ve film 
Kültür Bakanlığı tarafmdan bü 

tün okullara ve Kültür müdürlük .. 
lerine bir tamim yollanarak okut .. 
larda talebenin aeviyesile uygun 
olmıyan filmlerin .gösterilmesi 
yaeak editmittir. 

Çocuklara ga.terilmek bere 
terbiyevi filmleri yeptmlmaıı dü
şünülmektedir. 

lstan bul ve civannda 
bulunan okullar 

önümüzde tedrisat yılı bqm
da tehrimizde yeniden ilk okul
lar açılacaktır. 

Bakanlık timdiden bazı papu 
okutlarmı aatm almqtır. 

Kükür müdürlüğü Statistik da
iresi tarafından yapılan bir ttatis
tiie göre lstanbul civarmda 427 
ilk okul vardır. Bular da tu aemt· 
lerdedir. 

Çatalcada 72, Silivride 26, Ş~ 
lede 43, Balarköyde 22, Fatihte 
51, Eminönünde 18, Beyoifunda 
27, Betiktatta 18 ilk Ye iki yatı o
kulu olmak üzere 18, San,erde 
23, Beykozda 35, Kadıköyüncle 19, 
Kartalda 20, Adalarda 4, Yalova .. 
da31, okul vardır. Bu okullarda 
80 bine yakm çocuk okumaktadll'. 
Bu okullarda den veren hocalarm 
ayuı da 1838 dır. 

Yolsuzluk mu yapılmış? 
Haydarpqa liseai muallim oku

lu muhasebe itlerinde yapıldıiı 
ıöylenen bazı yolsuzluklar üzerin
de Kültür Bakanlığı tarafmdan 
ıenef müfettiflerinden Bay Salih 
7.eki, Bay Retad Nuri, Bay Refik 
tahkikata memur edihnitlerdil'. 

Netice yalanda belli olacaktır. 

1 Okullarda 
Fakir talebeye ve
rilecek yemekler 

Kadıköy on ikinci ilk okulda 
Şehir meclisi azasından Bay Hay
darm Başkanlığı altında fakir ta

lebeyi korumak üzere bir heyet 
teıkil etlilmittir. 

Bu heyet okulun elli fakir ta
lebesine her gün öğle yemeği ver-

mektedir. Ayni zamanda ,ubatm 
yedinci günü akşamı okulun ıa· 

fonunda bir balo tertib edilmiştir. 

Balodan toplanacak hasılatla 
fakir talebeye bayramlık elbise, 
ayakkabı ve çorap gibi ıeyler te
min edilecektir. 

Bazı okul hocaları da Hililiah-
mer ocak heyetlerine müracaat e
derek okullarında fakir talebeye 
verilen yemeklerin az olduğunu, 

yemek mikdarmm okulun talebe 

Bir tehditçi 
yakalandı 

" Yüz elli lira hazırla 
yoksa yanarsın! ,, 

Kadıköyünde nalbur Vahan
dan tehdid ile para almak isteyen 
duvarcı Ahmed yakalannııtbr. 
AhmedJ ilk önce Vahana bir mek
tub yazmıt ve mektupta: 

- Pazartesi günü geleceğim. 
Yüz elli lira hazırla. Sakın polise 
haber vereyim deme yandığın 
gündür!. demif. 

Vahan mektubu alır almaz. 
doğru merkeze gitmit mektubu 
göstererek )azim gelen tedbirin a
lınmasını istemiştir. Kadıköy mer 
kezi de icab eden tedbirleri almıt
tır. 

Pazartesi günü duvarcı Ahmed 
söylediği saatte gelmit ve parala· 
rı istemi§, soıtra Vahan'ın üzerine 
yürümüttür. Fakat dükkanda giz
lenmit bulunan sivil polisler, der· 
hal meydana çıkarak duvarcıyı 
yakalamıtlardır. 

Ahmedin, Kadıköyünde daha 
bir kaç kitiye böyle mektub yaz
dığı ıöylenmektedir. Polis bu hu

HOCA OLMAK iSTEYENLER suata tahkikat yapmaktadır. 

sayısına göre, değipnesini ve ta1e 
besi çok olan okullara fazla ye
mek verilmesini istemitlerdir. 

Ocak heyetleri bunlarm müra
caatlarmı tetkik etmektedir. 

- Kültür Bakanlığı tarafından BAŞINDAN y ARALANDI _ 
yardımcı hoca olmak iıteyenler Fatihte evinin önünde o----w ... 
için bütün okullara ve Kükür mü- ~~-

Olan bet yqmda M111tafa, amele 
dürlüklerine bir tamim yollan- Kemal tarafından ablan bir tatla 
mıfh. Şehrimizden bu hocalıklar baımdan yralanmıı, Kemal ya-
için 35 kiti istek göstermittir. kalanmqbr. 

En fazla müracaat tarih, coi· 
rafya yurtbilgiıi ve tabiiye ders
leri içindir. 

~ -

DOVOLME iDDiASI - Kal
yoncukulluğunda oturan Kuistina 
polise müracaat ederek Penayoda 
tarafından yumrukla dövüldüğü

Gayrimübadiller arasında nü iddia etmiftir. .. 
Akça Bakanlığı tarafından ae- MUSLUK YÜZÜNDEN - Bey 

çilen ıon iki aza ile tamamlanan kozda Paıabahç.e cam fabrikasın
ıayri mübadiller komisyonu, dön da çahıan Haydar, Ohanis, Oaeb, 
Bay Faik Nüzhetin bqkanlığı al- Sineyova bir mualuk yüzünden 
tmda ilk toplantısını yapmı9tır. kavga etmif1er, Ohanis ile Oaeb 

Komisyon evvelce Ziraat Ban: '"'Haydan dövmüılerdir. Her ikisi 
1-- -mca ıo·· "' lmekte 1 . de yakalanmıfbr. aaa ru o an ıayrı 

mübadil~e aid itlerin ele alın
ması Bankada bu itle uir&f&ll 
memurların da komisyona geçiril-

Yeni netrlyat: --------Yeni Adam 

Biliyor musu 
Karıt ık olmıyan baJİI 

soğuk suya atıldığı 
üstünde yüzer, hatka 
karıtık olan kahve Jse . 
konduğu zaman suyun 
rak suyu boyar?. 

.... Halis ve iyi cinstd 
suyun üstünde yüzer, 
küçüktür ve tozuyle Y 
lan beraberdir?. 

. ... Mahli'it olmıyan 1111 

içinde ııkdıp top halin' 
bu tekli muhafaza edetı 
karıtık un parmakJarııı 
f ıtkırıp çıkar ve topak 
miyerek dağılır?. 

..• Su ile karıtık ol.ıt 
bir dikit iğnesi batırıidıi' 
iğne üzerinde kalmafl! 
gider, halbuki halis siit 
cunda büyük bir daııJ' 
birikip ka1rr?. 

•... Kakao ekseriya 
kakau kabuklariyle 
diği için ıuda hallolu . 
buk kısımları fincanın dibi' 
kir, kakauya yabancı . 
verir, kakaunun rengiOI 

•.. Genç tavuklarına 
ki pullar parlak ve d~d 
leri kırmızı ve teffaftll'r 
yqlı tavuklarm 
pullar serttir, nuLhlınW~ 
dur, ibikleri kabadır?. 

.... Bir haftadan 
mıyan yumurtalar 
yun içinde kabın dib' 
ve orada kalırlar. Bir 

ya gelmek üzere su 
yüzerler?. 
iae küt tan.fları V11:ıc~p; 

• ••• EY lcadmm 
tetkil eden maddelerio 
yüzde seksenini biual 
muı lazım ıeldiii içio 
halmi bir ev kadını 
için btr çok etya, e 
hakkında derinden 
olması lazım gelir?. 

•• Çok ırkı kapa 
luklan bir zaman 
rek auyu tutamayıp 
larlar?. 

meıi üzerinde konuımutbır. 

Öğrendiğimize göre komisyon, 
bu münıuebetle muvakkat bir bd 
ro hazırlamaya karar venniftir. 
Bu kadro tasdik edilmek üzere 
Bakanlığa gönderilecektir. 

(Yeni Adam) m iN hafta çıkan 57 ••• Sıcak ıu içinde 
inci sayısı cemiyet terbiye, aan'at ede- mek bıçakları apl 
biyat ve fen mevzulan üzerine de çok maddenin erimesi ·· 

Komiayon icab ederce, haftada 
iki üç defa toplanacaktır. ikinci 
toplantı, cumartesi abahı cem~ 
yet merkezinde toplanacaktır. 

.,. da ak,am SARAY ıinemaaıad~ 
KiMSESiZ 
( Eıki Bikes romanı ) 

HECTOR MALLOT'nun meıhur ro
manmdan iktibas edilen en süzel 

n muhtetem bir melodram 
O:rm:ranlar: Yanni Man:oux - Dor 
YiDe - Robert L:rnen Bennsere -

Mad. Guitty ve Pierre Darteuil 
(Kün...iz) romanı, Muallim Ah • 

med Halid kitapbaneainde sabi· 
maktadır. _.oııl 

alika verici :razılan toplamaktacbr. rmdan çıkarlar?. 
Bunlarm arumda lamail Halda'nm T • 1-~·..1!1..a. ... D ... emız enauncı 

toplu tedris Jıe:rkeltrat Ziihti'nüa aan'at !anmadan kaldırılan 
tarihi, felaefeci ıı....•m dil anketine -- . -it 
m-abı bahwnl!llktadır. mir tavalar pul~ 

maz bir hale gelirler 
Yeni A~am ~ocuk hlka,eıerl ""'"llllııııı--.!1111111-f/l""c 

(Y enı Adam) meanuunm çocuk-
lar için çıkardıiı bu kitaplarm 12 in- Geçmiş. Kuratı 
ciai çıkmqbr. (Çoban) adım tqıyan 
bu aayıamcla çocuklara eilence ile bir 
çok bilıi öjretecek süzel hikayeler, re 
sim ve hediyeli bilmeceler vardır. Her 
perfelÜe çıkar 32 ...,. s lnaraıtur. 

Beıo§lu Halkevlnde 
Fran•ızca cleraler 

Halkevi Be,.oilu laammdan: 
Evimizide Pazartesi, Perpınbe sün 

leri aaat 18,30 da olmak üzere Fnn. 
sızca dersleri Yerihaeie baflanmrıbr. 
Jatiymlerin ev çevircenliiine llq vur
malan. 

ı.PEK Bugün matinelerden itibaren sinemasında 
ıenenin en bOyOk barika11 yapılması için 3 ıene geceli gandDzlD çalııılaa 100 binlerce E ıw. s oariedİ(a.uı.mr•k 1Vf e doıb 

Buzla iklimlerde geçen canla bir mevzu, ateıli bir aık tatlı Ye hakiki Eıkimo lianı E.kimo 
prkalan. Kahraman bir Eıkimoluaun beyecanlarla dolu mlltbiı bayata. ' 

Bu tllml görmemek geriye gelmlyecek bir kayıpbr. 
••••••••• Fransızca ıözlll Metro - Goldvin - Mayer filmi i~..--;;.:;;.;;;..ı..-~ 
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€ndülüste Kemal Reis 1 

Tefrika No: 8 1 1 Yazan: /şhak FERDi 

lı.~oııorınııo ~oöoro~ ö ı~üreceöinı. Uor~:yo~o 1 

Duıt ~e~ler~en üzerine otılocoüını ! ,, 
'İnle 
te ae~· aon günlerde tanı - Sinan, bu sırada küpe§teye vu -

11 aç'~n ~kça Hüseyin, Si - ran ve lumbarların üstünde dağı - r 
~ ~ nıaga yemin etmi!ti.. lan dalgalara bakarak sevgilisinin 

" iirı ö~~kıız geberteceğim.. bir gece kendisini nsıl beklettiğini 
· t•'- unde dola~tıkca, aev- hatırladı: 

'"lll'l ı· ~ 
·•• re ıınden alacak sanı- "Kime kin ettin de giydin alları? 
ı .. Ar1- Yakın iken ırak ettin yolları. 

l(adlh H" · · ı· . : .,ı •~seyının e mı Çok mihnetle yetirdiğim gülleri 
ŞUndi Vardın gittin bir soysuza yoldur-
httıud 11~~ı değil. Biraz Ka- dun!,, 

o 8lbı g . .. ek)' 1 . l'aıı .. k' enıı yur ı o .. • S b' d . . h . . 
...._.~ ı kem l R . s· on.ra ır en sesının a engını 
-.. nyo a eıs, ınanı d w• t' d' 
• .,._ r .. Ona el uzattığını se • egı§ ır 1: 

-~~le d' "Sen' .. l" ı be . d 1 Ben d ıreğinıe aaıhrsm !... ın gon un o sa nı arar ın .. 
r-1,ıl e bu atılgan kan var • Saçlarını tel tel eder tarardm !. 
lll olaa ecelsiz öleceğim... Eğer gene ayrılmaksa muradın, 

· al._ d" N' · b · *°0 "'1 d d 1 uıu,.. uıınanmıı geberte • ıçın enı a""':f ere yan ır m . . ,, 
N tuıı.. Denizde fırtına vardı .. 
H: Y•Pnıa.k fikrindeıin ? , Dalgalar çok co§kundu .. 
~Serle "'Jd·· .. S' l b l t b ld k' :-1, bcı1q ~ urmege kalkı- ınan stan u u.. stan u a ı 

'f, bagrır, yakalanırmı. sevgilisini hatrrladıkça çileden 

" 

Öte l'&J>acaka .. kı d ın , çı yor u .•• . lrd' . . . 
i İsin •Yada. nöbet beklerken, O ne? .. 
S Yanına 'd .. · Lumbar ağzmda bir gölge var-
Olıt ., gı ecegım .• 

S '··· dı ... 
S:~ı la.na ne gerek?... Bir insan gölgesi .... 

. lrk~: Hüseyin! Ben senin Sinan kendi kendine: 
ı Qe>iıı !nnın • • • Benden - O kadar dalmı§mı ki .. Gö • '·· ;er ki?:··. Her §eyini züme hayaletler görünmeğe haf -

• ı.. __ • &.aeınınm sol meme- ladı .•• 
;::eb~le;~·· Diye söylendi ... Boynunu iyice 

'I,,. Yın Katlarını çattı: sardı .. Ellerini koynuna soktu .. 
JQeJ•u o be d Rüzgar, Sinanm yüzünü bıçak gibi eıı ~ .. d n vay... ni f" 

~·0r ün?. kesiyordu .... 
"'~~~edim .. Sinan, Yase- lıte .• Gene o gölge! .. 

· · t•rs:en .. ı · · B Sinan: lt'1 ıoy emııtı... en 
•· - Kimdir o? .... 

· liii._ · b D' l d' iti: -=Yın iiıbütün hiddet. ıye aes en 1• 

~ Gölge birden bire kaybolmuıtu. · ;~i ~bil olsa bu gece Delikanlının gözleri hala du • 
ı ~.. 'D~·t.. k" l manlıydr .. Ve baımı denize çevire-"• ae . U\l un ın erim u -
iı· ~ o-- b rek, ölüme karşı giden aslanlar 
"' tiill({ """ zaten u gemiye 

ttı S.~nberi gözlüyordum.. gibi homurdandı: 
d' 1 bir tuzağa düıürüp - Hayalet ... Hayalet ..... 

tl' .. ""' 1Yorduın.. Sonra birden başını sallıyarak 
,.,a.ır1 o"ld" .... • güldü: 

tıı? urecegını an -
Si~'· liaydi, söyle baka • - Artık ne İstanbul... Ne Al • 
81l İfiı na.ar1 geberteceksin ?. tmay ... Hiç bir §CY düşünmiye • 
'lllı? ..• YaJ>&nıryacağım mı sa· ceğim ... Dalgalar kudurdu .. Onlar· 

Solc ı.Ben onun gibilerini la boğuşmak ve gözümü ileriye 
ı_ hleoerttiın.. Hem de dikmek gerek ... Ben bir gemıcı -

i, ~rl 0 iarak .• Anladın mı 3rim ... Vardiyada nöbet beklerken, 
l\_ lebertece"' · ? r.emideki bütün insanlar, canlarını 
~t'- s· gı mı .. 
1ll, a~ ı~nı boğarak öldü- bana teslim etmişler .. Gözü kapa-
t,tt. t ini?. h gidersem, gemiyi bir kayaya 
l \r • lieııı d k" . bindirmekten veya yolumu şaşır· 
l.. ...di d e ıınae görmı • maktan korkarım .. 
~ı döh!~ a nöbet bekler-
.: -a&1Uf D ( Arkası var ) 
"''~it d' ··• en.ize yuvar ~ 

•Yecekler .. •• 

·-. ÖLUM 
Mütekait sertabiblerden Miralay 

A vanoılu Bay Osman vefat etmİ§tir. 
Cenazesi bugün öğle vakti Ortaköyde 
Uncu sokağındaki 30 numaralı evin • 

1ettıileri , den kaldınlacaktır. Ailesine ve dostla 
L ) ... aı-.aJce?gınlerde.. Ka- rma teessürlerimizi bildiririz. 

• "'11' -. derliyordu .. 1 
0td Jc~"...J:·~-· •··•··•••··•••·• Bu gece ==::::========= h, -a&Ql I{• d. ::.............. :: 

... ...n ıne t" k" .. .. .. )\l... ur u soy· ı :: :: 
~dün H Nöbetçi eczaneler H 
~ ~ı Yaya geıa· ı ı· :: · F d :: ~ ~t: ecek ım ge e ı, ~i Samatyada; Erofılos, ·e~er e; g 
~ dice~ baş~a benim.. g Arif, Şehzadeba§ında: Hnmdı, Şeh· ~i 
~İt ~ g()ıij .. benım olmazsa, g remininde Niızım, Knragümrükte; ~i 
~it ~~~ltı. rtıun Yaşına benim ı g A. Kemal, Ak sarayda Şref, Bahçe· ~i 

•d • • ·" :: kapıda Mehmed Kazım, Çemberli • :: ' .. . .. 
. ~ tııı Yiirüd" ii ta§ta; Sım Rasim, Be§ikta§ta: Nail g 

ltjltı ~ •eai iff~d·: ii Halid, Gedikpa§&da; Asadoryan, Ci- ~j 
l't.ar 1 ~ 1: H balide, Neeati, Galatada Okçumusa H 
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l"Ankara Haberleri 1 
Liman işleri 

lzmir, lstanbul liman 
işleri nizamnamesinin 

esasları nelerair? 
Ankara, 30 (KURUN) - lstanbul 

ve lzmir liman i§leri müdürlüklerinin 
vazifeleri ve bunların mürakabesi hu• 
susunda hazrrlanan nizamname Vekil 
Jer Heyetinin tasdikına iktiran etmi, • 
tir. Bu nizamnamenin birinci madde • 
sinde §Öyle denilmektedir: 

Madde 1 - Liman iılerinin idaresi 
için 1 stanbulda (Is tan bul Liman itleri 
umum müdürlüğü) lzmitde (lzmir Li 
man i§leri umum müdürlüğü) adiyle 
hükmi §ahsiyeti haiz iki umum müdür 
lük kurulmu§tur. Bu müdürlükler Ma· 
liyc Vekilliğine b:ığlı olub mülhak büt 
çe ile idare olunur. 

ldare:erin görecekleri iıler ıunJar -
dır : 

1 - Müıterek iıler; 
A - Limanda gemilere tatlı ıu ve

rilmesi: 
B - Yolcu ağırlığı dıımda kalan 

bütün yükleme ve bo§&ltma iıleri (k(;. 
mür dahildir) ; ıu kadar ki Denizyolla· 
n ve Akay itletme idareleri, Şirketi 
Hayriye ve Haliç vnpurlan ıirketi, Türk 
harb gemileri ve c' .vlet nakil gemileri 
kömür ve su ihtiyc.;lannı kendi hususi 
vasıtalarile temin edebilirler. 

• C - Deniz iılerinde kullanılan Li 
man iıleri idaresine ait vasıtalann a • 
töyelerinde ve zaruret vukuunda dıta· 
nda tamiri yenilerinin yapılması ve ica 
hında dııardan iı alınması. 

D - Farklı iıler. 
1 - lıtanbul limanına mahsus hiz· 

metler • 
A - Jnhiıan tazammun etmemek 

üzre dalgınçlık hizmetleri. 
B - lnhisan tazammun etmemek Ü· 

zere donanmaya, adalnr:ı veya diğer bir 
sahile nakil suretile arzu eden mües 
sese ve ıahıslara su tevziatı. 
il - lzmir limanına rnahıus hizmetler: 

A - Çamalb tuzlasına gelecek ge· 
milere tuz yüklemek ve Çamalbndan F o 
ça ve lzmire tuz getirmek ve tu inhi· 
sar idaresine ait ıu ve eıya taınnak. 

B - Kar§ıyaka, Alaancak, Pasaport 
ve Konak iskeleleri araıında yolcu va· 
purlan iıletmek. 

C. - Birinci kordonun üzerinde atlı 
tramvay iıletmek. 

D - Rıhtımı; Mendireği, nhbın yot
lannr, nhtrm mecralannı hüsnü halde 
tutmak, tamir ve tecrübelerine bak • 
mak, nhbm rüsumunu tahıil etmek. 

Posta Teftiş heyeti reisi 
Ankara, 30 (KURUN) - Poıta ve 

Telgraf umum müdürlüğü teftiı heyeti 
reisi Bay Suphi tekaüt olmu§lur. 

E 3ytar heyetimizin Yuna• 
niatandakl konutmalara 

Ankara, 30 (KURUN) - Bundan 
on be§ gün kadar önce Atinaya giden 
baytar heyetimiz, buraya gele~ haber 
)ere göre Yunani&tan Ökonomı Bakan 
lığı baytar umum müdürlüğünün mu 
mhhas nuılarile beraber konutmakta 
ve iki memleket arasında ya• 
pılacak canlı ve cansız hayvan mad· 
deleri ihracatı ve bunlann mu 
ayene ve sevklerile menıe ta· 
hadetnameleri, sıhhi vaziyetleri etra • 
fında genit bir esaı hazırlanmaktadrrlar. 
He etin bu konu§malan tahminlendi· 
ğin~ göre daha 15 gün sürecektir. 

Anadoluda yeni telefon 
tesisahna ald projeler 
Ankara, 30 (KURUN) - Orta A· 

nadoluda yapılacak yeni telefon tesisab 
na ait projelerin tetkikine batlanmıfbr. 
Bu projeler türlü bakımlardan çizil • 
mi§ projelerdir. Muhtelif müesseseler 
bu tesisata ait malzemeleri vermek için 
müracaatta bulunmaktadırlar. Bunlann 
mürncnatlan da gözden geçirilmekte • 
dir. En muvafık teklifler esas tutula 
rak bir münakasa açılacak ve malzeme 
tontan ımhn alınacı.ıkbr. • 
Trakyadaki gö~menlere 

dağıt.lan eşya 

Ankara, 30 (KURUN) - Tekirdağ 

Çanakkale ve Edimede yerleıtirilen 
r.uhncirlere, Hilaliahmer Cemiyeti tara 
fmdan a§Clğıdaki e§ya dağıtılmııtır: 

200:> don, 2 bin gömlek, bin me • 
tin yelek, 3 bin çift çorap, 211 fanile, 
üç bin dört yüz metre beyaz bez, W9 
potin .• 

! - KURUN 31 fkincikanun 1935-

Yedi Başlı Eiderha 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

- Hahralar ••••••17 Ahmed Tevfik 

Hamid' in başkitipleri 
Hüseyin Hilmi Pş.nın umumi müfet
tiş oluşundan birbirlerine darıldılar 

Müfettiti umumiliğin yazı he- Hilmi pafayı, İzzet pata fev-
yeti batlangıçta bir hatkatib ile kalade himaye ederdi, Abdülha
üç katib ve iki mukayyitten iba- midin de kendisine tam bir itima
ret idi. Müf etti ti umumilik maiye- dı vardı. Bu münasebetle Adana 
tinde bir askeri heyet de vardı. valiliğinden ayrılınca Yemen ıs
Batkatib olarak Maliye nezareti Jahatma memur edilerek Yemen 
mühimme kalemi müdürü valisi ve müfettişi umumisi olarak 
Nurettin B. gelmitti. Hil- San'a•ya gönderilmi§ti. 
mi - Paıa, vaktile İzmir lstanbuldan giderken batına 
mektupçusu iken tanııbğı sarık sarmıt, kazaskerlere mahsus 

vilayet meclisi katiplerinden Ha- lata ve binit giymitti. Maiyeti de 
lil B~yi de getirmifti. Bu Halil ülema kıyafetine girmitti, Dört 
Bey mabeyin ikinci !katibi lzzet be§ aenıe kadar Yemende kaldı, 
Pataya menaub bu1unuyordu. Nu- son zamanda Yemen kumandanı 
rettin Beyin de baıkitib Tahsin Abdullah Pap. ile aralan açılmış, 
Pa.pya menaub olduğu ıöyleni- Abdullah Paıayı tutan baıkatib 
yordu; Halil Bey müf etti ti umu- Tahsin paıa üstün gelmif, Hilmi 
milik 1batkitibi unvanını ta·kmdı, pafa Yemenden lstanbula getiril
Nurettin Bey de kendisinin bat- mit diye hikiye ediHrdi. 
kitib olduğunu iddia ediyordu. Rumelide de yapılacaK ıslahat 
Aralarında çıkan bu ihtilaf ma- için mutemed vezirler arasından 
beyne kadar aksetti; Nurettin Be- birinin seçilmesi lazım geliyordu. 
yin mühimme kalemi müdür- izzet Paıa lstanbula gelmit o-
ülüğü maaıı da, Halil Be- lan Hilmi Paşayı, batkatib Tah-
yin müze " katipliği maaıı sin pata da Selanik vaUıi Hasan 
da ikiter bin kuruttu• Fehmi pa§ayı ileri aümıüılerdi; 

Maqlan müıavi ise de Nurettin halbuki İzzet Pata Hasan Fehmi 
Bey mevki itibarile daha terefli Paşanın çok ihtiyar olduğunu, za-
sayılırdı; daha 11lahata batlanma· ten Makedonyanın merkezi olan 

dan müfettiti umumilik maiyeti Selaniğin valisi olduğu için bu ıs· 
araımda böyle bir ihtilaf çıkması lahat ~lerinin tatbikatile meşgul 
o vaktin zihniyetine göre mabey- bulunduğunu, ve aldığı maa~·:ı 
nin hotmıa gitmişti; mabeyin baş· yedi yüz lirayı bulduğunu, mü

kitibi Tahsin Paıa, Nurettin Be- fettiti umumilik maatının ise dc:-t 
yin önce başki.tib olarak ~ildi- yüz liradan ibaret olduğunu söy
ğini, ikinci kitib İzzet Pap. da lemitti; öte yandan Hasan Fehn i 
Hilmi Pap.nın Halil Beyi batki· Papnm gece gündüz çahtkanlıı1ı 
tib olarak ç.airrdığın.ı, iradei aeni- malum olduğu gibi yqmın da f <;.:! 

yenin de öyle olduğunu ileri sürü- la çalıtmağa müsait bulunduğunu, 
yorlardı. Bu mesele mabeyin ki- müfettiti umumiliğin idari ve si~ 
tiplerinin biribirile boy ö1çütı:ıe- yasi vazifeleri pek mühim olduğu 
si ıeklini aldı. Halil Beyin memu- için bu itin batında gayet faal bir· 
riyet iradesini İzzet pafa almııtı. zatın bulunması lazım o!duğunu 
lıin ıekline göre mabeyin Hilmi ileriye sürmüş, düşüncelerini Ab
P&f&llm bütün hareketlerinden dülhamide de kabul ettirmişti. 
hususi surette malfunat atmak is- Yemenden gelmiş olan Hilmi Pa
tiyordu. Abdülhamid birinci ve i- fa, daha ayağının tozunu silme· 
kinci kitibleri kırmak istemedi. den böylece Rumeli müfettiti u
lzzet Pataya mensup olan Halil mumiıi o'lmuıtu. 
Beyi birinci batkitib, Tahsin Pa- Abdülhamidin takib ettiği hu
taya mensup olan Nurettin Beye suıi siyaset ic.a:bmdan olarak mem 
ikinc:i batkatib unvanını verdi, her leketin her tarafmda kendisine 
ikisine de maatlarmın üçer misli- mutemed kimseler tedarik ederdi. 
nin verilmesini irade etti. Bu vasıtalarla olan biten her ıe-

lslahat heyetinin kitipleri ara- yi anlamak isterdi. Paditahm bu 
smda böyle bir münakaıa çıkma- isteği memlekette pekçok garez· 
ıı herkesin tuhafına gitmitti. karhklara aebeb o1duğu gibi Ab

Heyeti teftiıiye batkatipleri dülhamidin tahsı için iyi neticeler 
hem batkatib, hem de alelade mü- vermemittir. 
ıevvid idiler. Bütün adi muhabe- Batkatib Tahsin Papnm dela-
re müsveddeleri bunlar tarafın· letile tayin edilenler onun adam
dan kaleme alınırdı. ları, izzet Paşanın deli.'letile me-

Hilmi Pap yazı itlerinden ye- muriyet alanlar da izzet Paşanın 
tİ.§mif, hususile Namık Kemalin adamları sayılırdı. Bu iki zümre
Midilli mutasarrıflığı esnasında nin için be biribirine muarız olarak 
maiyetinde çalıtıp çok yazılarını çalııanlar da az değildi. 
yazmıt olduğu için kudretli bir Rumeli cihetinde izzet paşa ta-
kalemi vardı. Hilmi Pata da ver- raftarlarından bellibaılı kimse 
gi kitip1iğinden tahrirat müdür- yoktu. Hilmi Paşanın Rumelideki 
lüğünıe, lzmir ve Suriye mektup- bu mühim memuriyeti yalnız baş
culuklarına, Girid mutasarrıflığı- katibin değil, mabeyinde daha baş
na, Adana valiliğine süratle te- ka erkanın da botuna gitmemişti. 
rakki etmiş, vezaret rütbesini al- Rumelide Makedonya meaelesin
mıftı. 1 den maada Genubi, §İmali Ama· 

Adana valiliğinde siyasi bir 

1 

vutluk meseleleri ve sair mühim 
meseleden dolayı konsolosa tar- ve siyasi işler vardı. Hilmi Paşa
ziye vermesi lazım gelmi§, halbu- run tercihan tayini üzerine Tahsin 
ki meselede hükUmetin haklı ol- Paşa iğbirarım, Hasan Fehmi pa
duğunu iddia ederek tarziye ver- şa da evvelce kendisinden sorul• 
memiş vilayetten çekilmiştir. Hil- duğu için bu neticeden şiddetle 
mi Patanın bu hareketini mabe- müteessir olduğunu saklamamı§· 
yin çok takdir elmittir. lardı. ( Arkası var ) 
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Ankara Halkevinin en verimli Samsunda giydirilen 
fakir çocuklar 

Belediye başkanı istila etti- Yeni Valiye çay 
~iyafeti verildi - Veni yapılah okullar 

Sunmıa, (Huaaıl) - M•I • 
lirnler Bi!Iiii, yeni vali Bay Fah. 
recldin terefiae, H•lkeYilldf Per· 
ıea._ pcetl bit danılı 9'7 vet
mitlir. T6plantıda Jüae ~.Jun ıau 
alliaa ile fll'ka ve Halkevi teialeri 
nıuır bulWımutbar. Birlik BatJ&a. 
nı llatnn Meha>are ile 8aı' Vali 
k11a hiter nutuk lltlemitletcHr. 
Konaklar, büfeci• ~at. puta'" 
me~ ile aplanmqDt. Gtt rtJt. 
te kaclar lüt'lü ..loa 0111nlan, hi
k~elerle 'akit ~irilmit, cum 
aU••I baftlatile damedibniftir. 

Bu yıl Cumhuri1et bayramın
da üç mektebin WDeli ablmıfb. 
Bunlardan 19 Püyu anektebiaib 
.Mrbaci bb bl&miftir. Ka'fak ... , 
ita mektebi 4e llanl edilmek il· 
•t>reclir. ~&111 metk .. m.tdebi 
İDf&lı devam •baektMlt. 

Ba,ında değerli Üyeler bulanan köycüler 
kola naad çalıııyor ? 

Ankaradaki hU!U!f muhabiri • 
miz yazıyor: 

Oç ydbk kurumunun en V6rİmU 
bir çaiında bulunan Ankara 
Halkevi; her eüıı artan yeni 7eni 
itlerle ve öktür (muyaffakıyet) 
)erle Ö• uhulu 7ilktekJljini aaıla • 
tarı bir kunım olmuttur. Aakara 
Halkevi kurumu denile bitir ki; en 
güzel 'bir yolda, en örnek alınacak 
bir çeıidde it bölümü yapmıı, her 
bölümü ayrı ve kompetan adam • 
larla laavvetlenclirmiı, ıeleceie 
inanla, ııcak bir yürüyüıle yilrii • 
mektedir. 

Ben, (KURUN) un aaym 
(Muhterem) okurlarına buaün. 
lüle Ankara Halkevinin 7alma 
(Köycüler) kolunun çabtmalan • 
nı, orada çalıtan dejerti üye 
(aza) ivin dütünce w ululu ül • 
külerini anlatmaia ç&lıtaeatım • 

Ankara Hatf:evi k8ycü)er kotu 

itine ıelince; k&ylerin İç ve dıt 
)ollariyle ulartunakı k6J1erl 
Bayıudırlattmnak. klFlerde ,ehi 
evler yaptırmak için kö7lülere ör
nek vermek Ye onlan iateldenclir
mek. .. Bunun için .le Bıalkat köJii 
önaek köJii olarak •Jl"llmlftır. 
Balkat klyiDıele iki ardanberi ya
pılan itler tunlardır: 

F ennt ayalqolu çukurları açtı • 
tmlmıı, IWylilterin İG-8riıinde ça • 
mqır yövditlderi yer, kurna, Ye ıu 
çeımeıi temizlettirihniı, köyün 
içeritinde pek lıötü bir çehre ıö1-
teren aübre yıimlan kaldırtdmıı 
ft k8y kanununun tatbikatı batla
mıftır. 

Bu takım bu J'Olda bir 
ele ılnllutWr. 

K8'ilna&. Dibaenff 
re bai bu.lama ve bai 
dersleri ftnllittir, Köt 
re ekim ölUtJerini 
derıler de planda tophr: 
olarak b&atmlrp halka 
caktır. Omer Riittü, ~ 
ve Ekremin bu 10lda • 
maları ıörülmüftür. 

iMECE VE YARDIM 
Bu takım da köylüye 

ile toplu enek (aermaye) 
tacak kazancın btı)'ik 
nı anlatır. Köylerde 1 
clnn aandddan kunlurUt· 
tutumluluta altqtmr. 

Balkat ka,.ünde l>uDUll 
li kurulmuttur. Bu 'C&lll.--::ıı 
Çulha ollu Mehmed, e~ 
deierli kooperatif~ile 

Vilifet ıaerı..ln41tıki on hir 
ille mektebi• kasa merkeai11tleki Santttın4tı ~lılıır .Jla~n 

Melıteblrtln ılyamliff ycwrular 

altı ~ma ayrılmııbr. Tak~ar 
ıunlardır: lı kovalama talr~ı, 
bayındırlık takımı, kültür t•kmn, 
1atlık Ye 107-1 (içtimai) yardım 
takımı, ökonomi Ye im-=e takımı, 
ekim övüt takımı .. 

Burada J9111den yapılacak itler 
arunula, Niaanda ldi)ibl iç Y• cht 
topıaklarma ataç dikmek, klJGn 
iç 7ollarım pptırtmak, - yakm 
bir çajda köyde imece ve ;yardan 
aanıdıiı kurmak, köyde örnek Lir 
okul pptırtmak, eler kolun p&• 

ruı oluna kö,.de bir de örnek ha
mam yaptırtmak olacaktır. 

had Uzdur. 
Takımlar ya.pacaldarı 

üyelerine hlldirhler ~ .... or:m 

lihiyetleri '9lnd• rfSrcl 
parlar ft yapılunı)'a 
bafkaınna Mldlrirler. 
komiteye bildirir. Kol 
kolun ~qmaantıtlan 
Takmalar her on bet .at11• 
bUa ldr&lıyaıÜ keyleM 
Bu otobaılerin puudl 

mek\eblerde 'bint "Cocuk Eelra • 
me Dernefl,, •ardlt'. Talelte nli
lerinin p.tdnbma Clayaau iN 
lnanamlM, her fınatta Jdmı .. ia 
,..mdara .. fbt •lini usabbak -
ıatlır, Şebr k71'albmda S-.IDAD 

merkeaiacle &60. kaaalarda 71 ço 
cuk ıbclitibaiftir. Çooıaklu hab
c; .. i aaeldeblain 7eal ıirclirditi 
bir ll"IJN 1i11chri1orwaa. 

Li1e ve Ortamektebte ele vakti 
hali yerinde olu talelMnia arlık 
tuhhiitı.ile ,....,_ iW prdaa 

.<ti .................... .--. ... 
~ ekılklerini tamamla 
lllaktachtlar. 

Sehrimidn ta laami:tetli HllSİ 
ni fahtilratör Ba,. Arohuun him
metile, bu ,...ı •.aıt.blerde kitap. 
.,. talebe kalmunıfbr. Bu hayır 
aahlbi at, dört bin liralık kitap 
claittmıt ve k~diaine ldlltilr be.
bnlıimdan tebrik " tefelrkür ki 
ltdı pderilmlıtlr. 

Bu J"ll YiliJetimi• içinde altuı 
kadm d ... laaneti olanak U.ere 76 
MillM mektebi a9dm11tır. Bun .. 
lardan 42 ıi A ıın.ıfı, 8 11 B, 2& t&· 

aeai d• bnılkbr. Bu okullarda 
1 il Jradm, 17ZI .rkek oım.k ü • 
..... 1&18 JUJ'Clclat olmmaktaclır. 
Ulua olmllarmcla Yetaıit altı 111111-

allim *'8ailllU olarak bedava p • 
llflDÜtaclır. 

Belediye reiai Bay V uaf itti• 
la ebldftir. Y .mı., fırka ..Wi • 
ımc.. ftkileten &q HU.ii ... 

calılı ;yapmalda olan bir attır. 
F eehedilen belediye intihabı tah
kikat evraluı\m Devlet ŞOraıma 
p4erildiii, yakında ;reni ıeçim 
yapılacağı duyu)muıtur. 

lımirin imarı için 
bet yıllık plin 

lamir Belecliye Batkanlıltnca 
llllllir'in imara için yeniden bet 
senelik bir meaai propamı baıır· 
1etıı .. 1a "*ıl•..,.,ıtbr• Jcab e • 
"-at.re cllrektifhr verHllllt " 
nriihebdialet çahfmafa baılamıf· 
larclır. Program haıırlandıkıall 
ıonra tabettirilecek, tehir mecliıi 
asut1'&, m&hndlılere dafıbla • 
"C&lc 'ft mUtalealan ahndıktan aon 
ra Ni1aıı toplantntnda tehir 
mecllıia~• müakere ecliltcektlr. 
&.t aenelik .nesal prorramı lmair 
ele yeni yaptınlmaaı dUtllntilen 
parklar, yollar, yukarı mahalle. 
ler yerlerinde a~ılacak ~add•ler 
•e kültut park, ıpor yerle1"i, mUıe 
ler ıtbl ehemmiyetli itleri ihtiva 
eclecektfr. itfaiye ve Sıhhiye tef• 
ldlltmm daha mUtekimil bir tek 
le konulma11; ıimcliye kadar ha • 
ritaat yapılm&mıt olan ,..rlerin 
haritalarmm ,.pıhnaıı, hatalrblc 
lann kunatulmaaı, tehri aUzellet· 
tlreeek eeerlerle leli ihtiyaçlar 
hu propamda yer hulacaktıt. 

Doktor Necdet Sezer 
tirilmiıtir. Yeni Batkaa, S-IDIUll Çorum, (Huu.1) - Şanınız 
ela l1i Mvilen. tahıilini A mıpada hüktmet hekimi Bay Necdet Se • 
ikmal etmi,, LiMde almanca ho • 1 zer, Ankara NUblwıe haataneıi 
f\Ultun•un 1111111 Roın•nı s ı ı 
.... -......_. 1 .......... .. 

• 1 .... 

YAZAN ı Katli,can Kof lı 
....._. ................................................... -.. 

- Fakat, l>uracla ••• Rahat rahat - Bana ıüve1UDiyor muıunuı:? 
1ronutamıyac:alız l&llU'db •• Me.ela Sise karıı her türlü nezaketi elden 
~eye insem, ıiz de oraya ıel • bırakmıyacajıma emin deiil mi • 
senıd.. ıini?. 

iŞ KOV ALAMA TAKiMi : 
Bu takımın bqı Divanı Mulıue

bat mürakiplerindea Sezai •• yaz. 
ıanı ela Wedi1e ıicil memaru 
Jdi~Uler kolu baflra111 Beledi,. 
MUfettiti KemaIAkman'dır. Bu 
takımın bu,Un 35 üyeıl nrdrr. 
Bu üyelerden 6 ıı kadın, 24 er • 
kektir. 

811 takmun it bölümü 1ö1le 9i. 
zi'lnıitlirı Xa,elire •idip kaylü • 
lerin dertlerini clinlemek, onları 
ayrı ayrı bakımlardan not ederek, 
lrulaia doldurarak kal bqkanma 
bildirmek ve köylünün bükanıet 
dairelerindeki itlerini Jalmı bir 
ilitiklilde kovalamak ve onların 
kentlilerle 111Unuebetlviai kuY • 
vetlendlrerek bu yolda onlara y.. 
ni yeni kolaybldar ı&tıertmek.. 

BAYINDIRLIK TAICIMlı 
Bu taknnın elçi Uyesi pne kol 

batkanı Kemal Akmandrr. Takım 
bqr baymdrrlık Ankara batmCi • 
he1ıdlıl Muammer, ,uıanı Huaul 
Muhasebe MilclUrii Halimdir.. Bu 
takımın 2 ıi kadın olmak Uzer. 
20 ii7eıi vardır. Bu kaclmlardaa 
birili mübenıdiı Sabibad1r. Bu 
20 ÜJUİn 15 i Ankaranm deinli 
mUhendiıleridir. Bu takımın .................. . ....................... . 
Göz uiıtanlıjına tayin edilerek 
ıibnittir, 

Deierli bir genç olan NKdet 
Sezere, yeni yükümünde onaybk 
dileriz. 

- Pekil. .. 
• • • 

M•divenlerden bir kedi ıibi 
.... ·Ke inmek, koridoru da a1ni 
tekilde geçerek bahçeye çhtık, 
bir kaç aaniyelik it oldu. 

Tahta perdeden kaydım .• An • 
cak bir metre yüluekliiinıcleki yı • 
kık nhtımdan atalı atladım ... O • 
nu bekleme•• batladım. 

Beni çok bekletmedi .• Belll be-
li· .. ;. bir karaltı halinde ancak 

- Bura.da ne aaran var?. Da • 
ha iyi delil ml?. - Böyle bit teJ 

ıebnedi ••• Y aln12 •• 

aklıma bile görebildim .• Çünkü geııe clembıki 
ıiyah robunu 1i11Ditti Ye ufuktaki 
hl~lf artık kaybolmuıtu .. - 5a,ti1ecefim te1ler blraı u

zun ıüncek de ... 
--- .... 
Selma Ue de aıuıra Turhanla 

ıtonuttuluam~ Jerde Luhıtmayı 
tasarlıyordum. Fakat o bir türlU 
tarar veraal1ordu •• 

U1tw1 bir aıaa-.t r6ttermek 
it&lyor4u •• Fakat bir ttirlü ıöıünütı 
MDllD\I 1et1t ... c11 .. 

'Rıhtımın kenarına ıelince: 
- Sia miainiz 1. 
Diye aotdu. 

- E !.. Mt.demki iarar. ediyorau- Seal oldukça heyecanlı •• til • 
ntt2; dl bizim Lahçer• ~tn 1"e rekti Bir fıııltı ılbi cenb ver .. 
deniz kemnna inelim.. l dim: 

Balkat köyünde deler bir L. • 
fa11cılrlda köJ'liinün elinde l>ulu • 
nan kapı arabaları tamamen d .. 
iiıtirilerek yerİDe J&Jiı, dörd te • 
kerleldi arabalar koaulmuttur. 

SACI.IK VE SOYSAL 
YARDIM TAKIMiı 

Bu talmn köylünün 1&ibk " 
.oyaal JUd• iıleıVle airatır .. 
öteki takanlarla IMraber Y• ber 
takımlara binr, iki.- doktor ola• 
rak köylere ıidilir. Kl,.Jüaiia 
hastalarına IMdaln-. Ditldinı.I • 
ne yardnn edilir. cabadan ilif Ye

rilir. 
Bu takımın 6 ıı doktor kadra ol

mak Unre 30 ÜJUİ .ardır. Bun
larm da çolu ~ 'te doktor, 
ııhlaat memurlarıclır. Bu takımm 
batı cloktor Bedi Şakir, ,uıaıu 
doktor Atıf, . elgl ÜJ9 4le doktor 
Celildir. 

KOLTOR TAKIMlı 
Bu takım köylere kita'b dalıtır. 

K&ylUnün okuma .,. JU111&1ını 
arttırmak için 1ı1lnler wrir. K0oo 
laylıld..- ıa.tem. Oıretmek Jol • 
lannı da aratbrmaktan pri cl.ır • 
mu. Bu talnmm ltqı Suphi Rna, 
e~l Gye1l de Rıaa lnet .A.lqGI' dur. 

EKiM OVOT TAKIMiı 
Bu taamın hafı AtatUrk erkek 

llaeal okuJUculanndan Zihni, elçi 
üyesi de aenç ft deltrli kimya· 
ıerlerimizden Kerim Om ... Ca• 
lardır. Bu takıtn kaylerde köylüye 
fenni ekim İçia övütler verir. Su • 
lard&ll' faydalanmayı &iretir. Top 
raiın onarrlmuı için yol ıöıterir. 

- E\ .. tl .. 
Ata.lı atlamak "in, atl•yaeatı 

yeri birdenbire keatirememit ol -
malı ki durdu .. 

- Siae yardım ecle7İlla 1 .. 
Dedim •• Elimi uzattan •• 
Sözümü dinledi.. ilk defa mini• 

mini, ince •• i.,.Jc kaRı narin el· 
leriai parmaklarnnnı araamda 
buldum .. 

Çe.UC hlr harekede atladı • , 
Ancak yıldızların föründüiü 

bir ıec.ede aaekeder qdınlık &la. 
bilir?. Tatlar ancak 199ilel,i1i • 
Jordu. 

Otutdu .• Ben de oturdum ... 
0nUmUıd6 deniz mqd mııd ll

)'UJordu.. HalLald Lbu dalplı 
havalarda, köpüklü ...lar hiaim o
tanlutumua tatlan tokatlar, rda
bmı qardı. 

yerlrl, 

Oç ay içinde 10 kaf 
mit 'ft 300 hada kiyi~ 
ft bunlarnı ill~lan t\lll ... 
miftir. 300 kadar kitap 
flhlmtftll'. Mektepte 
ıcı oocuklanna ,...... .. 
lem ve defter verilmif, 
ıulannm tahliHne M111911 

21 Martta Halke · 
bir k6ylll baJramı" 
yapılacaktır. Bu tersi t 
de CU.hori,et hıw· ııoaı1111 

)üye yaptıfı hiıımetJetf 
ctlttlr. 

Bu it için Klınn Nlıli 
batkanblmda blt 
maktadır. 

Gezilen köylerde k3 
kısmına aoyadı da ve 

Kadtl Ke 

Kendllerlne Mff 
.UaU veren clll• 
Buı dilencileria 

kitab alarak eokakl 
balielercle kendileri• 
cı aüaü verip clitead" 
müttür. Bunların valrall!' 

lcezeye ıönderil~İ 
bıtaıı m~murlarına elll 

O zamanlaraa ancal' 
l.AÇbiı foafor belli 
ıöatermeie çalııırdı. 
lubuz atikteki ııldıs 
re inmiı, ıulan:la 71 
di. 



Soyadı alan yurtdaş-
1 arın isimleri 

\'azan· . 

4,.~~~;fköqünde Aşir TE{endinin 
Doktorlarımız hangi adları aldılar? 

a başına qelenler 
d lıtaya f 

eıı..... • etihten sonra "Bebek ... qeıı . ,, 
te\'anı· nın sebebini Hadikatül -

,,~ ı adlı kitab .. l l ,. ilasıı b şoy e an atıyor : 
tr.ak ıi.,~ u karyede zabıta ol -

~r S • 
Yın etf ~· ultan Mehmed Hanın 

d~nnıekı ıgı bölük başı, (Bebek) 
~i llıezbe ~naruf olduğundan kar
i' olnı tu e anin ismiyle mi.işte -
Oc .. llştur.,, 
• uncu Ah 

lan J.f ·• nıed tarafından ku-
tırı.ıl\ d urnayun abadın hangi 
İlinnı· a Yapıldığı kat'i surette 
i·· 'Yor. B 'hl d k ·•ncj S 

1
: atı tarı er e asrın 

ıı, aorırae 0rn .. kurununda kuruldu- . 
an Yerıid ÇUncü Ahmed tarafm-

rı ibad)en Yaptırılarak (Hüma •

1 

A tk·· ·· d b" ·· ·· ·· 
aı d" 

1 
dl d w rnavu oyun en ır gorunu§ 

ntakt a. ıy e a an ıgını 
a.~1 ki adıtlar. Diğer yönden MoJlanın yalısı idi. Abdülhak Kilisenin son enkazını Fatih, Ru-
•tcı.rıh ~llPlar da Birinci Selimin Molla, Edip ve şair Abdülhak meelihisarını yaparken kullandı· .. 
·ilde uda T opkapı sarayı sahi _ Hamid in büyük babası ce Mute - Buradakikilise, sonradan yapıldı. 
a11 h nı~lltıer köşk denilen kasır • her esrini yazan Hayrullah E • .Y. :f. :f. 

a!tta k f d" . b b "d" K d' · &.ıllıa.k asır yaptırmadığını en ının a ası ı ı. en ısı Amavutköyü, Fenni Efendinin: 
Ot\ b~~dırlar. Hekimbaşı idi. Bu yalı, Cevdet 
İtaey ~•n.ci Yüz yılda yazılmış Paşadan sonra Faik Bey adında Yareli bir gUzelim aşkı ile 

''13u a atllanıede : birine intikal etmişti.. Sonra didei ter 
d Pad~da Bebek bahçesi vardır (1300) liraya ikinci Abdülhami - Aınabud köyii akmdısı gibi 
aııı !Şahlara mahsustur Selim de satıldı. durmaz akar 

hatıçe:~elin bir kasrı v~r ise de Fetihten önce, Boğaziçinin en 
l'aıtat a~ kadar mamur değildir . meşhur yerlerinden biri de bu
k ~nıe~ın ~ervileri vardır. ,, günkü Amavutköyü idi. Amavut-

1 liitirı .t~dır. Bu da gösteriyor köyüne (Büytık akıntı) dendiği 
tı)ll"dr,cı elimin burada bir ikas- gibi (Estiyas), (Anaplos), (Mi
lıltıhlll" ) Ve Bizans kurununda kailyon) da denirdi. 

Beyti ile, anlattığı akıntısı ile 
de meşhurdur .. Burada yeri gel
miş iken, Arnavutköyünde geçen 
bir vak'ayı da anlatalım: 

Aşir Efendi adında afyon çek -
meğe düşkün biri, bir gece Arna
vutköyündeki bir ahbabının yalı -

sına misafir olur. Gece yenir, içi· 
lir, konuşulur. Yatma zamanı ge -
lince, ev sahibi, Aşir Efendiye: 

Gazetemizin Ankaradaki yazarla • 
rından Bay Kadri Kemal eski aile adı 
olan (Kop) ıözünü soyadı olarak al
mıt tır. 

Bursada Setbatmda Y eıil caddede 
21 numaralı evde oturan Bay Tevfik, 
Borçkada inhisarlar eksperi Bay Fazıl 
ve Bay Mehmed (Ünalp) Boyabadda 
tesviyeci Bay M. Asaf, Unkapanında 
Zeyrek caddesinde 69 numaralı dük
kanda berber M. Feyzi (Sungur) Sam
sun Tapu müdürü Bay Hayri (Akkök) 
soyadını almıılardır. 

Tarsus'ta (Bedevi zade) lakabile 
anılan ailenin efradı (Oğuzcan} ıoya· 
dını almışlardır. Bu adla anılacakların 
başlıcaları: 

lstanbulda, Vakit yurdunda kitab 
kısmı muhasibi Lutfi Oğuz, karısı ve 
çocuğu. Hemşireleri Bayan Zekiye ve 
Zeyneb, kardcşlel'.i Bay Said ve Arif, 
anneleri Bayan Hava, Amca oğulları 
&abık Tarsus noteri Bay Tevfik oğul-
lan, İstanbul yeni lise talebelerinden 
Bay Besim, Kuleli askeri lisesinden 
Bay Salahaddin ve diğer hem§ire ve 
kardeşleri, diğer amca oğullan Bay 
Mustafa, karısı, çocukları, Bay Rıza, 
hemşire zadeleri Bayan Vehibe, çocuk 
Jarı Bay Hasan ve Bayan Emine, 
amcazadeleri Bay Zekriya ailesi efra
dı. 

Üçüncü Kolordu muhasebecisi Bay 
Tevfik ve oğlu Tokat hakimi Bay Na
fiz, diğer çoc-;.klan Bay Namık, Bay 
Hilmi, Bay Hikmet, Bayan Muazzez 
(Yamanoğlu), latanbul belediyesi mu· 
hasebe müdür muavini Bay Nail (Gü
niz) Sultanahmed be§inci Sulh Hukuk 
katibi Bayan Adalet, (Akgüngör) Is -
tanbul Ağır ceza mahkemesi başmüba 
şiri Bay Kadri (Öcal), mübaşir ~uavi 
ni Bay Arif Uysaler, Binbirdirek, 
Klod Farer caddesinde 34 numarada 
Bay Ali Rıza (Noyan) soyadını almı§ 
lardır. 

~Iİltt ~an servileri de Bfrinci Arnavutköyünde ilk önce hü -
"lllllııuy runul\<)a temizlenmemiş yük Kostantin Sen Mi§el namına 
ı:<. l\~,t;:du. bir kilise yaptırmıştı. Bu kilise, 
"11}~ n L Ya.krnmda 1301 de bi - kurununda çok süslü bulunmak
~~~e .. ehue· k Canıii ile altında bir ta idi. Harab olduktan sonra Jüs· 
,, ı-, ır h • k 'k "- Buyurunuz ... Diye odasını • -\'\ • 

b
. ı>lrtılıp amam ve bir de fırın tınyen te rar yaptırmış, mozayı - .. . 
ı~ ı._ "lt d 1 l Ik" d d h ·· 11 b. gosterır... Adapazarı Türk Ticaret Bankası • l\tl.h.e ... ı ay a burad.a uf ak er e evve ın en a a guzeı ır .,, k k.ld ] · · K . . Hayatında biraz da vesveseli muhasebesinde Bay Vefki, kansı Ba· 

"' "d ._ UJ'ulmuştu. Üçüncü şe ı e süs etmıştı. ostantının 
'<l"l ... ~ ld w k'I' . d olan Aşir Efendi, denize bakan o- yan Feriha, kızı Bayan Gülçin, oğlu 
h."'""& l rununda bir def aya yaptırmış o ugu ı ısenın a ı 
"'4l "' o rn k dasına çekilir, yavaş yavaş soyu • Bay Ergün "Tunçel,, Almnnyada tet • 

lrıgilt a üzere Bebek kasrı- "Vikos Mihailikos,, idi. Bu kurun- nur ve yatağına girer. Girer amma kikte bulunan kadın doktorlanmızdan 
()~ .... ere sefiri Pon.sobin ile larda Arnavutköyü de bu adla a- . . .1 f l b" 1 Bay Saim "Sag-lık,, Kırıkkalede Bay 
Q. ..... gırmesı ı e ır aması ır o ur ... 
ta•ınd serasker bulunan Paşa nılırdı. Naim ve ailai "Çevik,, soy adını al • ot a " çünkü, uzaktan bir ses: 
rtl\lştu ,,arı resmi bir mülakat Bugünkü kilisenin eski Mihaili- mııtardır. 
il · k kT · · · d l - Aşın ... rrr.. D ki l 

)alllı~:k t.arniini üçüncü Ahmed o~~u~ı:::~~~nbir ye~:ı<.i~:t:1ıa::~ Diye bağırır .. Aşır Efendi, ken- o or arımızzn 
A. l§lır di adını duyunca, yerinden fırlar.. sogadları 

\.
1 

tna •. "lk.o· .. kabul edilmiştir. Jüstinyenin ye- 8 . b d k 1 ''l y.. ır tı mecmuası o tor arı -
Aı 'ttlı J.ı,. 1. Yune yakın bir yerde niden yaptırdığı kilise, tarihte - Efendim ... • dl 
"ot ı ... 1- 1 k k t mızın soya arını toplamı§ ve 
11... llag Lt

1
•
1 

:" aşa yalısı i~e Hidiv büyük roller oynamıştır. Diyerek karşı ı verer ya a • 
~ t. rı rn p yazmı§tır. F aideli gördüğiimüz i- . 
",.,'ları.1...., 1 .. 

1 aşanın valdesi Emi~ İstanbul, Latinler tarafından is - ğından iner. '" ... , ., 1 d w çin bu soyadlarını biz de aldık ve 
lı 1 '&.dr Ya. ısı vardır ki bu tila edildiği kurun, Rumlar, yağ - Aşır Efendi, ogru pencereye 
'latı aıaın I 1~ p ' . k b-'- t k yazıyoruz: lı •illa. ·

1 
• I'\ ı aşadan Emme madan korkarak en ıymetli eş - koşar, a.Kınrr, e rar: 

'lltı ntık l f d' d' b Sıhhat Bakanı Prof. Dr. Refik -
"i .. 1ttı, e·L· a etmişti. Emine yalarını bu kiliseye götürüp sakla- - Efendim, e en ım.. ıye a- 5 '-.ı '"l\l b 1 Saydam, ıhhat müateşan Prof. Dr. 
~ .. ~ tirndik' Yalıyı yrktırarak ye , mışlardı. • ğırır •. Fakat cevab veren u un - Hüaamettin - Kural, Dı! İşleri Baka-
~ l.ılerci1tt ~ .. Yalıları yaptırmıştı .. Fakat Latinler, bunu da haber mayınca, tekrar yatağına girer. nı Dr. Tevfik Rüştü - Aras, Prof, 
~~l ltıın b" U§tü Paşa ile Cevdet almışlar, kiliseye girerek tablola • Aradan yarım saat geçer, ayni Dr. Akıl Muhtar - Özden, Prof. Dr. 
.. l .l l)' :ta. h Q "tll hurad tnanlar oturdukları rı, heykelleri ve diğer kıymetli ses gene bağrır: Maz nr Osman - Uzman, Prof. Dr. 

\l ~al a.dır. şeyleri söküp almışlardı. Latinler - Aşşş ... m ... rrr.. General Tevfik Salim - Sağlam, Dr. 

hat Bakanlığı Sicilu müdürü Dr. Zih
ni -(Ülgen). Prof. Dr. Fahrettin 
Kerim - Kökay. Prof. Dr. Saim Ali 
- Dilemre. Dr. Ali Riza (lıtanbul 
Sıhhat müdürü) - {Bayıun.) Dr. 
Yunus Vasfi (Balıkesir Sıhhat müdü-
rü) - (Yücel) Dr. Fnhri Tıbbı adli 
Can, Dr. Ahmed Şükrü (Cerrahpafa) 
- Dikmen. Prof. Dr. Hasan Vasıf 

(Dişçi mektebi) - Sonyürek. Dr. A • 
saf (Bakırköy) - Tapinç, Dr. Hekim
ba~ı zade Nafiz (Bakırköy Hükumet 
hekimi) - Geçer. Dr:. Muhiddin Ce • 
lal - Duru. Dr. Kemal Oıman (Ba
kırköy Akliye hastahanesi) - Boz • 
kurt. Dr. Cevad Zekai (Bakırköy ak
liye hastahanesi) - Bil. Dr. Mehmed 
Rahmi (Bakırköyünde Aıiatan) -
Duman. Prof. Dr. Raıid Tahıin ve 
oğlu Esad Ra§id - Tuğaavul. Dr. Bak
teriyoloğ Fethi - Erden, Prof. Dr. 
Ahmd Kemal - Atay, Dr. Cemal (An· 
talya Saylavı) - Tunca, Dr. Ali Şük. 
rü, (Çocuk H.) - Şareli, Dr. Opera-
tör Orhan Abdi - Kurtaran, Dr. Re
ceb Ferdi - Takay, Dr. Asım (Sıtma 
mücadele) - Ersek, Prof. Tevfik Re-

ceb - Uğuz. Dr. Bürhanettin (Sıh • 
hiye müfetti§i) - Binnest. Dr. Ah • 
med Fikri, (Saylav) - Tuzer. Prof. 
Kemal Cenab - Berkıoy. Dr. İhsan 
Şükrü - Sezer. Dr. Ahmed Asım -
Onur. Rektör Prof. Cemil - Bilge, 
Dr. Ferid İbrahim - Yurtsan. Dr. Şu. 
ayb Nuri - Bann. (Ankara) Dr. Hü-
&eyin Kenan - Tunakan. Dr. Sadi 
(Phyaiologie Doçenti) - Anadolu. 
Dr. Nevzad Eıref (Sinir hekimi) -
Doğdaı, Operatör Kemal (Kınkkale) 
- Sönmez. Dr. Ahmed Rüştü (Cer • 
rahpa~a) - Çapçı. Or. Osman Nuri 
(Bakırköy) Artun. Dr. Cevdet (Ba • 

kırköy Göz hekimi) - Uğur. Dr. 
Fahri İzmir Röntgen aüteliaHiıı) -
lşık. Dr. Hüseyin Hulki (lzmir kulak 
hekimi) - Tura. Dr. Feridun Şevket. 
(lzmir operatör) - Evrensel, Muavi. 
ni Cemil - Baydur. Dr. Lutfi (lzmir 
Göz hekimi) Kırdar. Mehmed AH 
(Bursa belediye hekimi) Kut. Dr. 
Bakteriyoloğ Nurettin Ramih - Eriı

kin. Dr. İbrahim Tali (Trakya mü • 
fettiıi) - Öngören. Dr. Ali Haydar 
(Kulak hekimi) Erel. Dr. Muallim 
Midhat (Kulak hekimi) - Atam. Dr. 
Kudsi (Edimekapı Dispanıeri Baıhe
kimi) Halkacı. Dr. Selanikli Zati (Ha
piıhane Ba§hekimi) - Ögek. Prof. 
Dr. General Refik Münir - Keskin, 
Prof. Dr. General Hakkı Şinasi, oğlu 
Dr. Şinasi - Erdel. Dr. Osman Şera
fettin - Çelik. Dr. Seliinikli Ethem 
- Bakar. Dr. Ömer Faruki (Muave -
neti içtimaiye müdürü) - Uluğ. Dr. 

~ 

Şükrü Kamil - Talimci. Dr. Rifat 
Cafer - Sida. Prof. Besim Ömer -
Aknlrn. Dr. Riza Nuri - Birgi. Prof • 
Ziya Nuri - Birgi. Dr. Osman Şevki 
- Uludağ, Dr. Cevdet Nasuhi -
Savran .. bil ı· 1

' liekinıba!ı Abdülhak kiliseyi tamamiylc bozdular.. (Arkası var) Halid Naci - (Tekin) (Adlitıb), Sıh-

Q ~ '~ ------·--------------------------------------------------------------·------------·------------Q k t'aber h 1 b ~i b·la o kad Ya.şarnış gibiydim . Fakat daha açık ve kendi ağzınız- beklerim! .. Gitmeden evvel söy - ız ı çarpmağa aşladı .. Derin ne- Diye içimden sordum .•• 

O devam etti: btll·lt lfiin a ar hoşuma gidiyordu dan duymak istiyorum. }iyeceğiniz bir söz benim için ye - feslerle havayı koklıyor.. Işıldı -
t-

1l detind Yrı kalmak korkusu Yüzünde bir şeyler okumak ter... Ya "Sizi bekliyeceğim !.,, yan yıldızlara bakıyordum .. Ar -
~le . en sa. t 1 d . . t k v· d k lıttl tıni d" rsıyordu. maksadiyle baktım .. Hafif hafif yahut ''Beni unu unuz.,, ersınız.. ı ıyana a emanımın yayını 

b ... • •ıler' · · h d d h ku 1 k 1 ~ d ... ,,, haş ının üstüne ke - gülümsiyerek, denize daldığını Diye ili.ve ettım. er zaman an a a vevt e u -
dt Cıtı-u 1 .. •.nı biraz sağ omuzu_ gördüm.. __ Onu düşü:ım"yorum Vedad lanacaktım ... Selmanın hayaliyle 

~tr~~'ııa~ı~ti. Gözleri deniz. Devam ettim: Bey .. Ne yalan söyliyeyim, şimdi neler yapacaktım ..... Bıir anda hin 
" ha ..... 1_ ı ~ız kümelerine di - B b" h b . pek az hatırlayabildigwim çocuk • şaheser, sağnak halinde kafama 
~~\> "~etaız d" ı· - ütün ır ayat enım en d l . d.d .1 l l 
, alll etr ın ıyordu.. yakın, en sevgiJi ve aziz arkada • luğumdan bile sizin için iyi hatı- 0 uyor, şım 1 en mı yon arın a • 

l'f •tn· G d kışını duyuyor, Selmamn gurur ve 
R~,l Ilı-ek ' şım olabilir misiniz Selma Ha· ralarım var sanırım.. ör üğüm 
~ill ;l'di~hl'etleriniz, sözleriniz ve nım? Avrupada bulunduğum za - ve iişttiğim gençlerin en iyisi siz- saadetle gülüşünü seyrediyordum. 

dı~•tı e ha~ı alakadar dolayı si- manlarda sizinle beraber geçecek siniz ... Size her zaman güvenile - Artık ona teşekkür etmek, veri
)'tııı~~r G.nn::; yabancı kalma • olan mes'ud günlerin hülyasını ku- bilr. Kemanı da o kadar güzel len sözü kuvvetlendirmek için el -

-..... t~ ltıı? un .• Acaba bunda rabilir miyim?. Döndüğüm zaman calıyorsunuz ki... Sorgularınıza )erimi sıkmaktan başka iş kalma-
~~, 'liı)eti~: büsbütün birleşmek ve artık hiç ters cevab venneğe doğrusu içim mış sanıyordum. 

~it\i •ıde Yanılrnıyacagw ı • ayrılmamak için söz verebilir mi- razı 'olamaz .. aZten olsaydı, bura- Kalkmak için doğrulacak ol -.. ' ~:·ttt... d d s '"'~d ~ ~ siniz?. ya gelmiyeceğirni e takdir eder- um... elma, yeniden söze başla-

~~~tı hiı- ~ '-Yrrlnıadan evvel Söyledikçe açılıyordum.. sınız... dı: 
)\i ~~ }' '0tnı k · · Y l ' ~dt "• t. a. ıhtıyacrnı Düşünüyordu.. - Evet ... Teşekkür edermi !.. - a nız ... 

doı. v erec .. · · y 1 ~an k .egınız cevabi · -Eğer hemen cevab vermiye:, Her şeyi bitmiş görüyordum ... - a mz! !.. Ne var?.. Acaba 
estırnıiş gibiyim • cekseniz rahatsız olmayın! Ben içim sevinçle dolu kalbim daha .ne diyecek? •• 

- Bunun için her şeyden evvel 
babamın ve annemin fikirlerini 
öğrenmek lazım.. Onlar da sizin 
için başka türlü düşünmiyorlar •• 
Onlar ela sizi beğeniyorlar.. Fa
kat babam gideceğinizi haber al· 
!.ınış da söz arasında dedi ki: "Gü
zel çalıyor .. Büyük bir san'atkar 
olur ... Fakat kim anlar!... Bu 
memlekette esnaf olmak daha 
karlı ... Avrupada bile mesela or -
ta derece de bir d~ktor, yüksek 
bir artistten daha çok kazanıyor!,, 
Annem de ayni fikirde .. "Ben Ve
dad Beyin yerinde olsam doktor • 
Juk tahsil ederdim.,, diyor. Babam 
ilave ediyor:' "Öyle bir meslek ki 
çölde de, şehirde de para kazanır. 

( Arkası var ) 
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TAKVi 
:Pcışcml e • 31 tel K4Dııo 

'!6 Şevval 

Cila dofuşu 7.11 
Gtlıı batısı 11.'lS 
Sabah namazı 6 
Ofle oamuı l ı. 'ır7 
İkindi namaıı lll.07 
Akşam ll&mU• !7.!5 
Yauı namazı IU7 
lmsü 5.30 

Alışmiş kudurmuştan 
beterdir 

Yılın ıtçea ıttalerl 80 
T'ılıa talu ıOaleri , 336 YAZAN: ARiF CEMiL 

M 
Cli~l.A 

1 Şubat 

11 Şevval 

1. il 
17,!6 
6 
li.!8 
IM8 
17,!6 
18.58 

5.29 
81 

835 

latanbul Evkaf MUdUrlUOU illnlar1 

1 - Mercanda imameti hanın üıt katında 3 ve 4ve S No.I• 
2 - Gala tada Yolcu zade mahallesinde 8 No. lu Cami 

oda. 
3 - Altı Mermerde Sormagir cami araımda iki baraka 
Yukarıda yazılı mahaller 935 senesi Mayıı bitimine de 

ya verilmek üzere arttırmaya kon muştur. Tutmak isteyenler 
935 Cuinarteıi günü saat on bete denlü Evkaf müdüriyetindt 
akarlar kalemine gelmeleri. 

Feridyorpnbirhalde Tabiin Ferid, bir iki ıün geçinebilmek ~~~~~~~~~~~ 
ile Harbiye arumdaki caddenin için aaatini aatabilirdi •• Fakat bu- J/ R A D Y O =ıı= fA PA 
ortumda d1D'an •ıralardan biriai- nu yapmak iıtemiyordu.. 'E ~AJlK.A 

Sancını 
Bir Gecede Defed 
Bel ağrııından, vücut 

biından, Romatizmadaııt 
jiden veya ıojuk algınh 
muztarip iseniz vakit ka 
den hemen airıyan m 
lildi bir Allcock yakı11 kO 

ne oturdu .. Vakit ıeçti, ortalık Cebinde bkırdayan bir saat Bugün 
IBTANBUL ı 

tenha idi. ince bir yalmur yaft • canlı bir arkadq, bir ıa Almanca den, ıa,ao Dana mııalklll. 
yordu, fakat iki ıta.raflı afaçlann doıt ıibiydi.. Hayır, ae- pWc ile, 19.SO Haberler. 19,ü 4ı)l'eetr _. -

ki L J d X... 1 d be • d mula illa eclllecekıtr.) 10 Zlnat ftlk&1eU na.o yapra an, sıranın ou un u15uı y., ne er en n tafı ılı saatten ay- mma koDferau. so.ao ~o ııtpD orkee. 

ri yağmura kartı bir dereceye b · nlmıyacaktı. Son dereceye aelme- tıuı. ıı.ıs Soa baberıer, borsalar, ıı.ao 
dar muhafaza ediyordu. dikce ondan aynlmıyacaktı. S&öqo orkeeıruı. n stac17o Tuııo ve tıM 

ortre.tralan • 
Ferid bqmr önilne eldi, Clerin· Fakat Feridin bir revolveri na ilim. VABŞOVA. ıua m. 

den derinıe dütündü •• Son bir lld rudr. 0, pantalonııınun arka ce- 11Bad,Jotmmm,11,60 Skler, 19,U vı-
. aaat zarfmda 1-ı-1a.: 1.-..-- • binde duruyordu. itte revolverini ,.ana muslklal pWE, ekler, ıo Koro komert, 

~.. •• .....,.--... ııOder, so.ao 8öuUs prtolar, ıt,06 llaftf or-
Clan dolayı ,.kaldan tiddetle atı· pek &li eatabilirdi. Artık ona hiç k..n mna11r111, 11,'6 Bal:ıerler ve ea1re, n 
yordu. Bu hayatnı ne kıymeti var - ihtiyaa yoktu. Omm için ailihmı PopWer IMlllfODlk orkeatra, D,'6 &onten.u. 

reldlm, M,06 dana. 
dı! .. Mütemadi didinme, ardı ar· aatmala karar verdi. Tanıdığı bir MI ilim. BUDAPEŞTE. aao m. 

kuı keaihneden polMin takihatm- dükklncr T&rdı ki böyle feyleri 18,16 PIAk. 11,10 Den, 19,40 Opera ora.-

dan kurtulmaX.a r•~k, Lıt&tt- satm aJnrordu. ıruı, il Miler, 11,16 Haberler, DScala dl 
5 y-ı..,..- 'U\A~ •.1 llJIAnoclan D&k1en Mucacanlnla Neroa ope -

liayatını dolduruyordu.. ŞOpheeiz, Oğle vakti yaJdaıtıfmıdan ve ...._ ı.o,06 11on llalMırJer. 
herkes Feridden daha iyi bir ha - kamı çok acıktıtmcfab Ferid, aç. · MI ilim. m:mJN, an m. 

ıa,ao Ork.eılıra WafmdaD dam paroalan, 
yat sürebilirdi. lrktan ıl>zleri kararmq bir halde 19,05 ~ IM!fl'lyatı, 19.ao Ekoaomlll 11e1. 

Son defa Clahi, liaftalanlanbe- tamdıfı o dükkincmm bulundu- 1'17at. 19,40 SGder, so nırt - Piyano De ktlOttk 
~taraf d -:ı..:~ y ld 1muer. S0,40 Spor. n Bal:ıerler, 11,10 Dam ri tarauud ederek içinde m..n ... a ofru ' ... ~ü.. o a _eDd.,, 11 .Baberler, ll.IO lltblllltea .,,. 

bulunmadıiım ötreınditi eri ziya· aiclerken revolverini on bet lira• lıabl8lerL 
ret ( !) etmeıi l"tmıe muvaffakıyet- ya, yirmi liraya atabileceğini dü
aizlikle neticelenmitti .. Çünkü tam tünüyor ve o para ile bet on gün 
evin baheç kap11mdan çıbcalt pçinebaeceiini heaab ediyordu .. 
esnada bir poliıin bahçe parmak. Arada •ırada elini arkaıma götü· 
lrlmdan ~'f'e doğru haktıimı ve rerek silihmı yokhyor ve : 
yarım .saat evvel Ferid taıefmidan ••- ReTolver iyi bir markadır .. 
açdan iist icattaki peıncereJe Mutlaka yinni lira eder.,, diye 
ıözünü dilanit olduiunu ı&dG - ~ordu.. 

Bu vaziyet kartısmda Ferid, Ferid, dilkklnın bulun.dulu Y~ 
evden çaldığı gümilt takmılariyle re Yaklattıiı zaman adımlannı 
dolu küçük bir bavulu bahçenin hızlı atmafa baf1adı.. Çoktanberi 
ortasında bırakıp tabana lmnet oraya ~itti- Anwna, her 
l'açmata mecbur oldu. Polis bah- halde o dtıkklm bulacaktı. Ferid 
çenİQ etrafmı dolqıp arka tarafa birdenbire: 
aelinciye bdar Ferid arka du.a - .,_ itte buruı!,, diyerek dük -
n atladı ve kopnaia bafladı ... Po- klndan içeriye ainf i .. 
Ha dur ( 1) diye bairıyordu. Fakat Fakat arita cebinden roTelverini 
Ferid bu emre itaat etmiyordu.. çıkardıfı zaman yanht bir dükkl
Bunun üzerine polis arkumdan na ıirditini anladı .. O dükkin bir 
bir kaç el ailih attı. attar dllkklmydı, sahibi de bazı 

KUl]unlardan birili az Dlam kutulan yerlettinnekle meııul o -
Feri de isabet edecekti.. Bereket luyordu. 

Kua boyfo, ihtiyar biT adam o
ver.s!n ortalrk karanlık olduiu için 

lan attar, Feridin elindeki revol -
Ferid. on bet dakrka kadar kot • veri gördü.. Derhal gözleri fal
tulrtRn sonra poliıin takibatından 
kurtulmala muvaffak oldu. lafı gibi açıldı .. Günlerdenberi yı· 

bnmıyan ve braf obnıyan Feri • 
Şimdi çamurlu Ye ulıak elbiee- din yilzüne baktı .. Feridin hiç de 

tiyle ClilfUnilp Cluruyoidu.. Uyka • emniyet telkin etmiyen karma ka
ıuzluktan arada sıreda ıhleri nıık •İması attan btiıbütün kor • 
kapanıyordu.. Ferid elini pent.alo- kuttu. Zavallı adamın benzi kül 
DUD cebine aokarak 800 paraları- sibi oldu Te titrek l>İT sesle: 
m aaydı .. Kendi kentime ı " D ·~ ' a· - UT, uur, atef etme... ıca 

"-Bir geceyi geçirecefi bClar , ederim •tef etme ... ,, 
bqka adam olacatan •• ~ Dedi. Çelcmecesinl açtı, titreyen 
param var.. Yamulan itibaren elleriyle klğid paralan çıkardı ve 
hmız1di yapmıyacafım!.,, "dedi· Feridin yüzüne hakmaia cesaret 

Ondan tonra Tatkııla Y~ edemeden paralan ona dofru u • 
dan Gazhane önünden ıeç«etl 

Dolma bahçeye indi ve y&ftf ya· •;ı-erld bir aralık liayrde "diiftil, 
vat Galataya doiru yüıildL teratldüd etti. Onnnde duran ve 

Ferid ertesi sabaha GalataClaki link elli Ura kadar tutan paraya 
otellerden birisinin odumda u- baktı, biTaz Oha tereddiid etti. 
yandıiı zaman aaat ona yaldqı- Ondan eonra bir hamlede para. 

yordu. ları topladı ve dükkandan çıka • 
Onun için hemen bitap siyindi rak var kuvvetiyle kaçmaia bat • 

Te sokağa çiktı .. Gece 'YtJl'diil ka • ladı. Hmızhk itiyadı, nMnuılu 
rarmdan vu geçmemiftl ... Yalnız olmak kararma ıalebe ça1dı. 
ne yapacaimr ve naarl bir it tuta- ----------------
cafmr kestiremiyordu .. Fabt her ACELE SATILIK 
halde hrnızlrk yapmıyacaktı,, o Topanede Kııla arkuında, Ke 
hayatta~ bıkıp ueanmıftı.. tani Omerpqa mahallesinde 2 

Ancak bir it babmcıJa No. lu denize nazir bir bab hane 
&dar bir kaç tün ıeçinehitmek anası acele eablrktır. 
için biraz paraya muhtaçtı •• F e - § Tophanede, Topçular cadde
ridin eli it tutardı, kumu bir a- ıinde Nuıratiye camii itti1alin • 
damdı, her halde it için \>q vura• deki Kemer kahvenin üçte biri aca" yerlerden geri çenilmiyec:e • cele ıablıkbr: 
~i~ emindi. Hayatmı alnının Görmek için derunundaki müa 
;.riy!e kazanmak istiyen bir ada- tecire ve pazarlıAı için Kuımpa
mm te!ebbüaünde muvaffak ol • pda deniz kütüphanesi M. D. R. 
llWDA8ma ihtimal veraü.ıorda • B&7, Tahainıtt müracaat edilmeei. 

BORSA 
[Hiıılannda yıldız işucti olanlar Uzer 
erinde 30 • 1 de muamele görenler· 
dır.] Rakamlar kapanış flatlannı ,;österir 

nukut (Satl ) 
• Loodra 618, - •Viyana H,-
* Nnyort 1!6 - * Madrlı 18, -
• Parti 169. - * BerUa 48,-
• Mllbo ~18, - • Varson H,-
* Brlksc 118,- • B11.dıpeştc ~6.-

* Atlaa !4,- • Bl!treş 17, -

• Ceııene 816. ·- • Belıraı !14, -
.. Sofya 24,- * Yobhımı 35, -
tt Am-.da• 

..,_ .Alaa 945.-

1 • Prac 100. - *Mecidiye ft, -
• ~tokhol .. s~ .•. • lhahot !40.-

Çekler (kap. ••· 18) 
• Loadrı 617.- • Stoiblm lU.&15 
• Nnyork 0.18975 • Viyana .U814 
• Parls 12.0:ı- • Madrlı ll.8060 
• Mllbo cı.2914 + 8erlla 1,9760 
• Briltsel S.4015 • Varşon 4,ıtO-
• Atla• 84.13! • Badıpeştc 4,3218 
* Cunre !.~12 + Btltrcş 79,085 
• Sotyı 61,856~ • Oelpıt M.9785 
• Amıterdam 1.1719 • Yotohıma '!.77H 
• Pr1g 18,98ll7 • Moskova 1091.-

ESHAM 

• it Bankası 10.JS Tramvay l\ı, ·o 
Anadolu 25. - •Çimento aa. Ul.4:ı 

Reji uo Oayoa Del -.-
~lr. Hayrtye ı~.!10 Sark Det. -.-

Merkez Baatast 64,i5 Balya -.-
u. sıcorta -,00 ~ırk m. ecu -.-
Romontt 11,95 Telefon -.-
l•tlkrazlar tahvmer 

ıt 1913Tlrk Bor.I 30.75 Elektrik -. -
. n t8,75 Tramny 31,75 

• • .. " m 29.a5 Rıhtım 17.~ 

lltlkrbıDalıtn 1 94.~5 • AHdolu ı 48,-
• lrıut lstlkruı 91.- • Anadolu il 48,-

1918 A Mil. - ,oo Anadolu m 46.-
Ptlfı!a'. - .M • l\1ft1"tUtl A !ll'-4~ 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TIY A TROSU 
TEM S 1LLER1 

Bu ıece uat 20 dı 

insanlık 
Komedisi 

4 Perde 

Yazan: 
H. Balzak 

Çninaı 
t. Galib 

fo~ıı•ut '""• 
$ıhirTÜjaf l'asa 

111111111111111 

IUI 
mmm 

E•kl Franaız Tlyatro•unda 
Bu ıece uat 20 de 

Delidolu 
Opereı: 3 perde 

Yazan: 

Ekrem Retit 

Besteli yen: Cemal 
Ret it 

t,ı~n•ut lılMilllSi 

ŞrhirTiyatl'DSU 

111111111111111 

it~ 

Müslabarah 

HUBUBATUllLARI 

SıHHAT 
VR 

KUVVET 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
1LAN 

Edirneden ilenleki Yunan liat
tında vaki olan inkıta dolayııiyle 
beynelmilel 2 ve 3 No. h Semplon
Şark ·Sürat ve 8 ve 9 No. b Av· 
rupa - Poıta trenlerinin iı'ar ahi· 
re kadar ilga edildiiini Şark De
miryollan aaym halka arz eder. 

Bu trenlerin yerine biri lST AN 
BUL - EDiRNE, dileri EDiRNE 
• IST ANBUL arumcla, lüks ve a
lelade diziden mürekkeb iki hu • 
suai tren aeyrü sefere koDmQflur. 

Tarifeler ataiıda ıöaterilmit • 
tir: 

lSTANNBUt - EDiRNE 
lıtanbul Kallat: 21,30 
Bakırköy ,, 21,53 
y eıilköy " 22,02 
K. Çekmece ,, 22,10 
lıpartakule ,, 22,34 
Hadnnköy ,, 22,59 
Çatalca ,, 23,28 
Kabakça " 23,47 
Kurf allı ,, 0,09 
Sinekli ,, 0,31 
Çerkesköy ,, 1,18 
Çorlu ,, l ,SO 
Muratlı ,, 2,24 
Seyitler ,, 2,45 
Lüleburgaz ,, 3,12 
Al pullu ,, 3,48 
Pehlivanköy ,, 4,15 
Uzunköpril ,, 5,18 
Pityon vanı: 5,30 ,, 8,00 
Edirne ,, 7,10 

EDiRNE - ISTANBU(; 
Edime Kalkıt: 10,00 
Pityon vanı. 11, l O 1 l ,30 
UzunldSprü 12,25 
PehlivanköJ 12,55 
Al pullu 13,32 
Lüleburgaz 13,59 
Seyitler 14,24 
Muratlı 14,52 
Çorlu 15,32 
Çerkeıköy 18,20 
Sinekli 17,02 
Kurfalb 17,18 
Kabakça 17,38 
Çatalca 18,01 
Hadımkay 18,45 
lıpartakule 19,01 
K. Çekmece 19,28 
y etilköy 19,39 
BalmidSy 19,50 
Yedikule 19,59 
Kumkapı 20,08 
latanbul Tarif: 20, 15 

Bu trenlere Edimeden ilerisi 
için Beynelmilel Serviıe ait ka. 
yıtjı baıajlar kabul edilma. Yol 
cular bqajlanm Edimeclen la • 

Derhal aancmız ıükilD 
br. Allcock yakısı konut 
maz kam tehacüm ettirdi 
ıir bir hararet tevijt ye 
asabı teskin eder. Adalel 
muıabr ve bütün ağrdatl-

Artık tebahhur eden" 
tırlan kirleten mayileri 
ymız. Allcock yak11ını " 
ce veya elbiseniz altında 
nelerde, itinizde bütün 
bilirsiniz. Sizi tedaviye ft 
muhafazaya devam ed 
tün eczanelerde 40 kuruta 

Mühim Taklitlerindeıl 
mak için Kartal markalı 
mızı daireli Allcock 
mu.airren iıteyiniz. 

SaltanaluneJ 3 üncü sJJ 
kak Hakimliğinden: 

Nektar ile ölü Epik 1111 
nmn ıayian ve mütterek 
tuamf olduktan Oıküd 
diyede Doğramacı SinaO 
da 6-8 No: arsanın §Ü 

leai IUl'etiyle aablmaaı
verilerek müzayedeye k 
Muhammen kıymeti 456 
Birinci açık arttırma 4/3 
rihine tesadüf eden p.a~ 
nü aaat 15 te yapdacaktll'• 
ti muhammeneıinin cro .,. 
dulu takdirde kat't ihal-' 
dilecektir. Bulmadıiı 
son arttıranm taahhüdü 
mak üzere 15 gün 

uzatdarak • ikinci ~ 
brmuı 20/ 3/ 935 taribiıl' 
dif Çarıamba günü saat 1 
ra olunacaktır. ipotek 
cakblarla diier alacakl 
ana üzerindeki haklarJlll 
le faiz ve muarife dair 
dialanm evrakı mu.bi 
beraber 20 tün içinde blld 
ri llzmıdır. Akıi takdird• 
Tapu ıicilleriyle ıabit o 

aabf bedelinin payl 
hariç kalacakbr. Arttıflll' 
mesi iıbu ilin tarihinde# 
mahkeme salonuna taldı 

.br. BilOmum verıi ye rd 
;r apuya ait muraflar ye 
miifteriye aittir. Talip o 
meti muhammenenin 
niabetinde pey akçeaiııİ I 
yevm ve saati mezki\_r~ı.k 
Eminiinünde Kaym~~ 
ımda Sultanahmed ~.f 
Hukuk mahkemesin• ~ 
leitf1JU) numarası ile 111 

lan illn olunur. 

ZAYi 
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~!Jecanlı muhakemenin taf si/atı 

Müdafaa avukatının 
Yaptığı manevralar! 
.~keıne salonunu dolduran dinle
er arasında asabi bir sabırsızlık 

Ptın , hüküm sürüyordu 
de'/: ı.n ~uhakemesi taf- - Siz Jonda bir yara izi bulundu 

ın ediyoruz: ğunu söylemi§tiniz Halbuki Ha -

l\ondon bı"nl tlet uptınanda böyle bir ıey yoktur .• e ...._. erce a -
hı "•\iği için b "" ı 1 O halde Jon'un Hauptman oldu -

,, kıtta lanıd w oy e bo and - ' ğunu iddia edemezsiniz. 
"İİllıl ıgı ve un a . 
d llladığını ·· ı· k Doktor bunu reddettı: , ah soy ıyere H . . tk) il doğru H tm - ayır, ben hıçbu- zaman 
ett aup anın 
. e oldug"' unu .. 1.. böyle bir yara izinden bahsetme -
ıabıt soy uyor 

Ut k t etmek için kendi _ dim .. Bu kat'iyen yalandIT. 
lld a et-ede bulund~ w u sıra _ Bunun üzerine Reilly henüz 
er~ın Polisleri gö;düğünü ismi bildirilmemit olan bir kadı -
'!ltıa henıen mezarlığın du- nın şahidler sırasına konulmasını 
Ua ~ suretiyle karmagwa istedi. Bundan sonra doktor Kon-

tttı"·1 . ::ı: 
dafa.a. g nı anlatıyordu. dona sordu: 

ti. l) akt\'\ıkatı yeni bir mev- - Çocuğu fidyesini vermek için 
f-, it 0 or Kondon'un bir konuşurken bu kadına rnektub fa .. 
oıi~a. işini yapanın lan gösterdiniz mi, göstermedi -

'Sugu Ve bunun idare niz mi?· 
Jli\'Cl'~;nk~ mahallesin _ - Hayır, yalnız şunu hatırlı -
iurı ~.bır küçük adada yorum ki apartımanda fidye işini 

u •oylediğini hatırlat- konuşurken bu kadın daha iki ka
dinla birlikte beni ziyarte gelmit-

'dOt hunun .. . f t. en b. uzerıne ne ret ı. 
'tır ır •esle cevab verdi : Müddeiumumi ayağa kalkarak 
de~lalan söylüyor, ben şahidin hususi hayatına dair olan 

~-'t ıö~~· . böyle suallere lüzum olmadığını 
""'1l ı_ Unde ısrar etti: ve esasen bunların çocuğun kaçı -
~~·ba 1 ~ ]\ 11 t edeceğim.. nlmasiyle hiçbir alakası bu un-

1tıa' .. oren ve Büş adında madığım söyledi .. 
•oyled" . ınız... Onlar da Müdafaa avukatmm sorguları 

'"' • SOCt," 
,,... HUn 

trtu· Q)ene 
')or 

'!it . 1 ''lıp . 
khidl"k d A ~' 1 e ecekler - j pek uzadı ve adeta yelauuak 

. -~, şekil aldı. Rielly en ıonunda de • 
~'dtnu~akeıneyi dinle_ diki: 
' ~ a fıiddetli bir heye- - Doktorun evvelce söylemi! 

' ili.ıı oktor şaşırmıı, olduğuna göre küçük Lindberg iki 
~ lttl ~dından epeyce defa gö~ülmüf, artık ıuçluyu a
"°~nd dan sonra avu- ramaktan vaz geçildiği zaman, 

a bazı tarihlerin çocuğun ölüıü Lindbergin evi ya
~eya 

~~." ·~ . Yanbılığına aid kınlarına getirilmit olacak, öyle 
'"--• 1'1e ... htı .. Müdafaa avu • değil mi?. 
~~ ., •n . 
~ , e~r· ~ı taTihte çocu- Doktor bunu kat'i olarak red -

lıdi '.. 1
• 1nin k d" · d d' Y l lı 1 d w ~~d· ltrıi 

1 
en ısme etme ı.. a nız atır ama ıgını 

~ ı: <>l'du.. Kondon 1 söyledi .. Bundan ıon.ra miralay 

'll 17 . ı' Brekenbriç adında bir §&hidin ifa-
~· tlin1tu'~ id.~, bunu hiç u- ı desini dinlemeğe ııra geldi. Bu a
~ bi ~d"ilt gun Sen - Pat- adam doktor Kondon'un lehinde 
. ~'t- llUt\dii ~an benim için sözlerde bulundu; diyordu ki: 
llıtb.~·.,d<>ktor. - Doktor bu işin arkasından 

, , ~~ ru b" 
~- 1 

1l:ın..ı ır hatıra def- ko~malda çektiği zahmetlere mu -
• " "Q Q"' ~ili\ 1 -

1 -diaeı~r· 932 senesin _ kab1! he! para almamıştır. 
~' -tı{'"~ın ... :arihi i~in .8llgünkü muhakemenin neti-

bil' a... ~~dir ettıgınden do- c~!Cİ şu olmuştur ki doktor Kon -
~t'ı>.. et t i ve d ' · · · ·· d d h ·· '""'l'a . sonra O!:l un tezı 1 çın t ur., en a a mu-

Reçtı: :Jaid geçmiştir. Doktorun çok u-

~UNDAN BUNDAN 

Hıneri~an zo~ıtasının ~ullan~ıüı yeni vasıtalar 
Aı,ıerikan polisleri yanlarında birer Radyo 

istasyonu taşımıya başladılar! 

Resimlerde yelek altında gizli duran 
radyo aleti, kurtun ge~miyen göğl' s• 
lükleri, verici radyo kullanan moto· 

sikletli polisleri görüyorsunuz 
Amerikan zabitaıı şakilerle ba- tir. Etkıya takibine memur olan 

~çıkabilmek için en son sistem tayyareler gibi silahlıdırlar. Mit -
vasıtalar kullanmıya başlamııtır. ralyözleri ve bombaları vardır. 
Çünkü zabıta gangester denilen Bir de son zamanlarda eşkıya -
!akilerle mücadelenin onlardan ya karşı radyodan istifade edil -
faıla mücehhez olmak say~inde meğe başlanmıştır. Amerika za -
kabil olabileceğini iyice anlamış - hıtası radyo ile yalnız eşkıya hak-
tır. kındaki haberleri sür'atle uzaklara 

Amerikan zabıtaıı daimi suret- bildiriyor ve televiziyonla fotoi -
te bir hava filosu hazır bulundur _ raflarını memleketin her tarafına 

gönderiyor ,ayni zamanda her po
maktadITki bu filo ıayesinde eıkı - Hain yanında bir de birer radyo 
yayı takib edebilsin.. Çünkü oto - istasyonu bulunduruyor. Bu kü -
mobillere binerek kaçak gangs - çük radyo iıtasyonu elbi.eainin 
terlerin ancak tayyarelede kova - altında gizli duruyor. 
lanabileceğine kanaat getirilmiş - Her motosikletin üstünde bir 

zıon tafsilatında biribirini bozan 
sözler dcluğu gibi yaptığı aktör 
jestle'i d" j ~iri heyetini sinirlendi
riyordu. 

Bun•rııla beraber müdafaa avu
katı -:?a b~yük bir şey yapmıt de
ğildi. m,. defa kendi tezini izah 
etmeğe muvaffak olamadı. Sonra 
çocuğ"1n, l indbergin evindeki hiz
metçi kadınları yardımı ile bir çe
te taraf·ndan kaçırıldığını da is -

bat ede:T.redi. 
Dinlenen !ahidlerin sözleri, 

müdafaa vekilinin itkence biçi
mindeki ıor111ları ne o~ursa olıun 
bu hadiseyi tamamiyle tenvir ede
memiı, Hauptmanm hakiki müc • 
rim olduiu hiuini vemıişse de 
iıbat edecek kat'i bir neticeye 

varamamıftır. 

l)te on gündenberi ıürüp giden 
muhakemeden bu son çıka-

rılııı;ordu. 
Muhakeme salonunu doldurmuş 

olan dinleyiciler arasında asabi 
bir sabırsızlık hüküm sürüyor, 
Hauptmanı kurtarmak için mü -
dafaa avukatının yaptığı manev -
ralara kartı hissedilir drecede he
lecanlar uyandırıyordu. Bilhassa 
doktor Kondon'un hususi hayatını 
karıştırmak istemesi bu helecanı 
arttırdığı gibi müddeiumuminin f 

' 

Bı•.hl8lu !Jördüncü Sulh Hu -
f.u .~ M..ılıf..f n't'sinden: 

Galatada Arapcamiincle Per -
şembepazarında 89 No. lu 
Kasap Hanının 12 No. lu odasın
da sakin ve ayni rnahaJrıe Per -
şembepazarı cnddesinde 101 No. 
lu dükkanda tütüncülük etmekte 
iken 7 / l / 935 de ölen Iran tebaa
sından Ali Kulinin terekesine 
mahkemece el konmuştur: llan 
gününden itibaren alacaklı ve ve
receklilerin bir ay ve mirasçıların 
üç ay içinde Beyoğlu Dördüncü 
Sulh Hukuk Mahkemes;ne baş 

vurmaları ilan olunur. (5061) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu -
kuk Mahkemesinden: 

Ö!ü Ali Kul iye ail olarak: 
1) Galatada Perşembepazar 

cadt'esin.~,. 101 No. lu di.ikkanda 
rnl!vcucl rakı, tütüı::.. şarap ve at-
taı·iyc eşy..-ct o.lÇik arttırma sure -
tıy Jc: 5 2 935 ıalı günü sa~! 14 de 
!latılacaltı ır. J ~tekli olank\'ın gös
te,.ilen g i.ın ' e saalte mahallinde 
hazır bul:ımn; ları ilan olunur. 

(5061) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıa li, Ankara caddesi No. 60 
Telefon : .22566 

de müdahalesini celbediyordu .. ı 
ı Salı günleri meccanendir .. 

Görülüyordu ki avukat, muayyen iı=-•=•t••m:'Wmıa±-lll-•MM•-••lllİİI 
malumat üzerine de~il , turadan 
burada bazı sorgularla şahidin 

ağzından dikkati celbedecek bir 
söz kapmak, bu suretle hem onun 

şahidliğini reddetmek, hem de jii
rinin gözünde Hauptmanın suçu -
mu §Üpheli göstermek istiyordu. 

radyo verici alet takılıyor. 
işte Amerikan zabıta.sı ancak 

böyle mükemmel bir surette mü
cehhez olması sayesinde1 adetleri 
çok olan gangsterlere karşı müca -
delesinde kat'i muvaffakıyetler 

elde edilmektedir. 

Polis tetkili.tında böyle umumi 
tertibat alındığı ıibi herbir polis 

ayrı ayn mu haf aza olunmak için 

kendilerine birer kurşun geçmez 

göğüılükl~r veriliyor. Bu sayede 
polisler ölümlerine aebeb olabHe -
cek yaralardan kurtulmut oluyor -
lar. 

Riza Kaptan 

Galata Kalafat yerinde veya lı -
bulda Y emiıte 

Gayret motörü ıahibi 

lstanbulda 1smail lbrahim ve -
kili avukat Hüdaverdi Vahan ta

rafından 2367 No. lu kanuna tev
fikan tetkik mercii hakimliğine 

ver;len beyannamede müvekkili -
nin zimmetimizde alacağı olan 
1760 liranın temini istifası zım -

nında harikte yanan 932 2589 
No. lu dosya mucibince Gayret 
motörünün haciz ve paraya çev -

rilmesine karar verildiği iddia edil 
mi~ ve tetkik mercii hakimliğince 

de dosyanın yenilenmesine ve mu 

amelenin devamına karar veril -
miş ve icra ve iflas kanununun 
103 üncü maddesine tevfikan da 
tarafınıza t~bliga! ictasına karttı 
verilerek tanzim olunan davet va 

rakası zahrına müba§ir tarafın -
dan verilen meıruhatta ıef ere çık 
tığınız ve nerede olduil.lnuz ma -
lum olmadığı yazılı olmakla mez-

kur davet varakasının bir ay müd 
detle ilanen tebliğine karar ve -

rilmi,tir. ltbu ihtarname tarihin
den itibaren bir ay zadmda daire 
ye müracaatla bu bapta dosya 

zabıt varakasının tetkik Ye bir di 
yeceğiniz varsa bildirmeniz icra 
Ye iflas kanununun 103 üncü 
maddesinin emrettiği davet va -
rakasının tebliği makamına kaiın 

olmak Üzere ilan olunur. (5063) 
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1 ene Zarar Getiren 
Kremden Sakının ! 

~~~ 
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Teni yamuıatmak ve aynı za • 
manda 6erginlqtirmek için, yü

:ziin, ellerin derisini güzelleıtir • 
mek için, muhtelif güzellik va -
atalan araanda, kreme bilhcuaa 
baı oanılur. Bu arada her türlü 
kremin ahhi ve laydalı olmadığı· 
nr, bilalıia kremlerden birçoğu -
nan da tene zarar getirici mad -
delerle lena bir tarzada yapıldı -
ğını göz önünde tutan, pek az; -

dır. 

V iyananın tanınmı§ 11üzellik 
mütehtuaslanndan Dr. F. Halla, 
nqreftiii bir yazıda bu mevzua 
dokunuyor, ıöyle diyor: 

Ben, mnumiyede yağlı krem -
(erin aleyhindeyim. Tene en zarar 
getirici kremlere, yağlı kremler a
raamda raat geliniyor. Kadınla -
nn yajlı kremleri kulan.makta çok 
mütereddit davranmalarını, kuru 
kremleri tercih etmeterini tavıi7e 
ederim. 

Ukin, yağlı olmıyan kremleri 
de kayıtsız, f&l'bız tavsiye ediy(! -
rum, aanmaymız. iki türlü kreme 
de, zararlı maddeler katılıyor, bu 
suretle hileli kremler piyasaya ıü
rüiüyor. Krem yapanlardan çoğu
nun yalnız ticaret kaygusu ile ha
reket etmeleri, az ve aykırı mal -
zeme ile çok para kazanmak iste
meleri, böyle kremlerin ortaya 
çıkmasına ıebep oluyor. Ticaretin 
metru !flki1de yapılması icab etti
ği fikrini benimıememezlik, krem
lerin, deriyi güzelleştirecek yerde 
tahrif edip bozmasına yol açıyor. 
Onun için, kuru krem seçerken de 
doktora tanıtmak lüzumuna ita. -
ret ediyorum. Sıhhi hangisi ise, 
onu almalıdır! 

Ben, iddiamı teyid edecek.bir 
çok hadise ile karıılaıtım. Bir gün 
vapurla seyahat ediyordum. Yol -
cu1ar arasında bir kadın gördüm. 
Bu kadının yüzüne bakınca, yağ -
h kremle tahrife uğradığını der • 
hal kestirdim. Kendisine bir ıey 
söylemedim. 

Biraz ıonra fırtına çıktı. Böyle 
bir hava, yağlı kremi, buna bu -
lanmıı yüz üzerinde zehir haline 
getirir. Taı üzerinde hezzap nasıl 
mülhit bir tesir icra ederee, fırtı • 
nalı hava dokunduğu zaman da, 
yağlı krem deri üzerinde ayıu te -
ıiri yapar. Gördüğüm kadının yüzü 
gittikçe kızarıyor, tahrif izlerinin 
arbtı ile derisi gittikçe bozuluyor
du. Haline acıdım, hemen kama -
rasma ıiderek yüzünü yıkayıp te

mizlemesi ve biraz kuru krem ıür

meıi tava.iyesinde bulundum. Ya -

nımda bulunan ııhhi bir kuru kre

mi verdim. Kadın, tavsiyemi yeri

ne getirdi, faydalı tesirini gördü 

ve bana teşekkür etti. 

Bir gün de, bir kadın, geldi, yü

zünün derisinin bozulduğundan 

tikiyet etti. Bunun kullandığı yağ-

tiğim kanaatini edindi. Tavsiye -
min yerinde olllfuna bir türlü ka

ni olmuı görünmedi. Kızdım, dok
torun tavsiyesine inanmadığına 

göre, ondan derisini düzeltici ça -
re istemek üzere gelmesi, yersiz 

olduğunu ihaaı ettim. Kadın, öfke 
ile kalkıp gitti. Fakat, iki ay sc;n-

ra teıekkür ziyareti yaparak, tav
siyemin derhal tesirini gördüğünü 
anlattı. Ba§ka çarelerden fayda 

ummuş, bir türlü fayda göreme -• 
yince, bir kere de benim dediğimi 
yapmafa, inadı yüzünden :ıtemi -
yerek katlanmı§ ve işte , sonunda 
kendi ayağı ile gelip, tamamile 
hakb olduğumu tasdik etti! 

İddiamı leyi yollu anlatabile
ceğim hadiseler, sonu gelmiyecek 
kadar çoktur. Kn<lınlarm güzel ol
masını, derilerinin ve sıhhatleri -
nin bozulmamasını, samimiyetle 
isterim. T emenn.im, tavsiyelerime 
uygun davranııla kendilerini ko -
rumalarıdır. 

Yukarıda ıon moda .saç tuvaletlerinden dört örnek görüyorıunuz. 
Bunlar, Frans!lda "Direktuvar,, devrinde moda olan ıaç tuvaletlerinin 
tesiri altındadır. Bazı değiıikliklere rağmen, bu eıki modanın tesiri 
barizdir. 1 numaralııı alın üstünün kıvır kıvır oluıu, -2 numaralııı alın 
üstüne kahkülün düz taranmış ola rak iniıi, 3 numaraluı, alını ıerbest 
bırakı§la baı üıtüne yapııık taranı fı, 4 numaralısı inciden aüı ve bG§ 
üıtündeliolkık kıvrıntı ile biribirlttrın"CIGit 1ar1ilı11e "ilOlayıı'ile ayriayrı 
hususiyeılidir. 1, 2 ve 4 numaralı modellerde, ıaçların batın arka tara
fına, ense ~IUiTısına •elen kıamları, biribirlmnden pek az larlrlı'bu
lunuyor. Yalnız üç itfımaralı mode ide, SOf, enseye r;/oğru lüle lüle i -
niktir! 

Orijinallik merakının Ameri -
kalılar arasında ne kadar içten yer 
tuttuğu bilinen bir feydir. Evlenit 
§ekillerinde de, Amerikalılar ori -
jinallik göıterir, sıkıık tayyare içe
risinde havaya Jibelerek, aalgıç 
elbiae•ı ıÇerııınde denizin dilime 
inerek, havada ve denizin dibinde 
nikah kıydırırlar ! 

Reaimde gördüğün~ salon köf esi, lngilterede yemek odasının ye· 
rini tutmaktadır. Büyük bir ıalond a bir köıe bu iıe tah&is edilmekte, 
ayrıca yemek oJaaına lüzum görülmemektedir. Orada bu uıul, §Ümul
lenmektetlir. Salonun yemek odası haline getirilen köıesinde gördüğü
nüz mobilye, lngilizlerin hoıuna giden biçimdedir. Ve §Üpheıiz, ki 
pek ııktır! 

Bu şekiller, o kadar çok tatbik 
edilmittir, ki §İmdi e&kimiı sayı -
lryor. Bunları böyle sayan Ameri -
kahlar, §İmdiye kadar tatbik edil
memi§ olanlarını aratbrıyorlar. 

Son günlerde evlenen bir çift, ni -
hayet aradıkları gibisini bulmuş -
iar, fakat, bunlar Amerikalı değil, 
Fransızdır. Herhalde bu ıeklin da
ha evvel kendi akıllarına gelme -
mit olması, Amerikalıları bir hay
li eaeflendirecek ! Bir cihetten böy
le, lakin bir cihetten de kendi ori
jinallik meraklarının batka mem-

Temizlik! 
İçinde yemek bulunan bir ka -

hı, sabunlu su .ile yıkadıktan aon -
ra, arbk bu kabın tamamiie temiz
lendiii neticesine varırsınız, değil 
mi? .. Böyle bir ,kap, gıcır gıcır yı -
kandık!an sonra, elbette temiz sa
yılır. 

Ancak kimyagerden başka her
kesin nazarında!. Bir kimyager, 
bu kadar yıkanıt1a ortaya konu -
lan brr kabın. kafi derecede temiz
lenmiş olduğunu kabul etmez. 
Çünkü, onca kirli bir kap, fenni 
usu'•ler dairesinde inceden inceye 
t~mizlendikten bütün mikroplar 
giderildikten sonra, temiz denebi
lecek hale gelir. 

Fenni usuller dairesinde bir ka-

l 
İrmik çorbasının, 

fakla eskiden pek İ 
Şimdi de yeri yok d 
ca'k, eskiden olduğu 
evde ve sıkaık piıirile 
o1ma'.ktan ~ıknlııtır. 

irmik çorbası nasd 
Bunu piıirmek, hiç de 
bilakis kolaydır. itte, 
ediyoruz. Et suyu 
suyun mikdarına göre, 
atılacak. Bunu tahJJJİJI 
mak mümkündür . .As 
tılmıt olduğu, ilk t 
ra kestirilir ve bir t 
nn tayinine yeter 

Esasen, ilk tecrübe 
çorba piferken arada 
atılması lazımgelen i 
rı tayin olunabilir. 1 
re, et suyunun içine . 
atmak ve tadııla irJJJ1 

diği anlatılınca biraz 
n:nk, ihtiyatlıca harek 
lur! 

Kaynamış et suyllll 
miği attıktan sonra, 
namağa bırakmalı ~e 

yat ekmeği uf ak uf.lı 
yağ la kavurarak, Ç 

karı§lırmah. İrmik ço 
mile hazırlanmış, deıO 

leketler ehalisine 
memnun olabilirler! 

Kış sporlarının ha 
dığı yerlerden biri ol 
Ben,, de bulunan kay 
raklun hir cift. ni 
tepesinde kıydırmaiı 
ler, bu dütüncelerini 1 
mitlerdir. Kendileri "'' 
ri, bir dağ kilisesinde 
merasim için dağ tep 
mıtlardır. 

Nikah merasimind 
kah kıyan papaz .,e 

paslar ile kilise 
ları, davetliler ve 

kayaklarla en yakın "'' 
ler

1 
oradaki bir otelde 

düğün ziyafeti sofral-' 
geçerek, yiyip iç111itlef 

~ 

şekilde kıyılan bu n.İ • 1 
naya tes'id etmi§lerdif 

lı krem dolayısile o1duğunu bildir- hın temizlenmesi kolay ve çabuk 
dim. Kendisinin yağlı krem sür -

düğünü, benim kendiliğimden bi -

mümkün ~·tur, sanmayınız. Müte -
hassıs bir kimyager, bu i!i bir saat 

·-.&~~,·-~ • 

lççamCl§lrlarında, §İmdi eıki•i gibi bol dantelelerle •Üslü Oluı gözetilmiyor. Bunun yerV' 
mayülünün izleri •ayılabilecek biraz; dantele ve birkaç i§leme tutmu§ tur. Sadeliğin, iç 

olsun devamlı bir cereyan halini alacağını iddiaya girifmek, ihtiyatsızlık olur. Bugünkü 
yerini süs bolluğuna bırakabilir. Reıimclekiler, .üsleri biraz; dantele ve birkaç iılemeclen i 

litime fa!lı. Gösterdiğim çare, sıh- süren uğraşmadan sonra batar -
bilir! .. Eğer evlerinizde her kabı 

hl olan kuru krem ıürmeıinden i

baretti. Sözüme karıı dudak bük -

tG, helri de benim ticari bir mak -

her gün fenni usuller dairesinde 
yıkayacak olursanız, bütün günü -
nüz bulasık yıkamakla geçer. Her 

Atla yaf lr kremin aleyhinde h:ı - halde pek hoşa gider bir vaziyet 
lunduium, kuru kremi reklam et- ı değil! 

da çama§ır örnekleridir! 
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Yıl dlZIHB Dıtr ffUerftr ... 
• Pola Negri, aenelerdenberi sık 

sık film ç~vP."eJJ ~'\ ~iyilk yıldız, 

son senelerde bu sahşdaki f aaliye· 

tine ar. Mnnij\L Sesi pek ho8111İyet· 

li olan ...e hu noktadall' da bota gi· 

den yıldm, 'Patitte, BrükRlde -ve bat
ka bazı ıeJıirlefde "komerler verme· 

ği kifi görilyordu. Şimdi, rejisör 

Villi Fontun ısran üzerine, Pariı· 

ten Berline gitıniıtir. Orada bir film 

arirecektir· Bu fi~i baııW i · 
uygun yıldızın Pofa ep-i oldı 
kanaati edinilmiıtir. 

• 
• Mey Vatin bab•ı CU V~ 

geçende kalb hutalığnldan öJmlt. 
tü. Bu sırada yeni filminin dq kı· 

sunlarmı çevirmek üzen Arizona• 

ya gitmit bulunan Mey Vat, bu ha· 

beri ora~ almıı, çok kederlenmit ve 

derhal Nevyorb dlimnllttflr. Vakti· 

le ring üzerinde tannunq bir adam 

olan Cak Vat, kısmu pek aeverdi. 

Kızı da onu..... Mey Vat, bu öliim 

dolayuile yeni filmini çevirmeğe •· 
ra verdiğini bildirmiıtir. Matem tu· 

tuyor. 

f ılduları Oıir ltOerler~~· 
• Küçük Yattanberi b~ film 

çeviren Ceki ltugan, birkaç ay ev
vel kendisine yeni yddıslardan To
bi Vingi hayatta q olaıd seçmifti. 
cm J(upn, timdi bir taraftan kuı. 
duklan yuvada qile mqgul oluyor, 
hir taraltan da kalif orya üniver· 
liteliııde hukuk tahsilini tamamlı

yor. Diğer taraftan birkaç Kovboy 
fılminde de rol alnıııtır. 

• Helen Tvölftriys, yeni bir film 
çeviriyor. Amerikanın güzel kadın· 
larmdan biri olan bu yıldızı, vakti

le-t.ı..lnda-~m ~111mde gör
...._. llu filinlerdtıa Mrı.inde, 
Merit Şl_vaJ,e ile birllktldlr. 

UNA 

MERKEL 

.. Kıaral ~ laemlılltııievun
b surette parmağında tıplığı seher· 
~ ~ir yilz6jiiıı ~ilille uğur ge· 
titdjği .kanaatini g&terir. Getende 

k yUzfik ortad• ~ yddıa 
iisüntü içinde luvramnq, fakat çok 

gegmeden yflzük bulanmuttur. Bir 
aralık yiizilği cebine koyan yıldızın 
bunu taraçada dflfflrdtlğfl neticesine 
vanlmı§tır. Yıldıs, yfldğil bulan 
himıetçüini, batb bir yflsflk bedi· 
ye ederek, miikifatlandınmttır. 

• Macera filmleri çeviren Ran· 

dolf Skot, makiyaj yap~ lüzum• 
ı.Wağmuı bnidir • ............,.., 

tabiF blllli çehrelini ---- ile-



- Hala, beni gördüğü günden -
beri hayattaki "Hedef,, ini §Cl§•T -'ı 
m15 bir halde dolCl§tığını yazıyor. 

Bana bir "Ni§an,, yüzüğü almakla 
"l sa bet,, göstereceğini bir türlü 
dü§Ünemiyor! 

- s~vgilim, bu öpüşle sana bil

' irmek istediğim §eyi aöylemİ§ olu
yorum. Anladın mı? 

- Hayır! ... Bir daha aöyle! 

DALGIN 
Sermed, dalgmığı ile meıhur 

adamlardan biridir. Bu dalgın • 
lığın tesirile, bazen kendisine söy
lenen bir söze cevab istenilince, 
pfmr, söylenilenlerden kula -
ğında akis bırakan bir kısmına 
göre cevap verir. Bu cevabı hiç 
düşünmeden vermesi de hesaba 
katılırsa, artık ne acayip cevap
lar verdiği, ne gaflar yaptığı, ne 
potlar kırıp çamlar devirdiği tah
min olunabilir. 

Sermed, daha gençtir de. Bu 
dalgınlığı, yaş ilerlemesi dolayı • 
sile değildir. Pek öyle yorucu İf, 
güç de görmez. Fakat, derin ba -
hislere aid kit:ıplarn merak sar • 
dırmıştır. Hilkatin hikmetine, 
dünya kuruluşunun sırlarına, bun
dan oncesine ve bundan .aonrası· 
na akıl eı dire bilmek için, dima • 
ğını adeta hiç ara vermeden yo • 
rar. Meıhur olan dalgınlığında, 

bunun tesiri olsa gerek! 
Onun yarım yamalak dinle • 

diği bir söze karşı dütünmeden 
• "1 ~rd~i bir cevap, kendisini tanı
y~lar arasında, dalgınlığının bir 
şaheseri sayılıyor. Eğer onu tanı
yorsanız., ... yahud, kendisini ta
nıyanlarla ahpaplığınız varsa, bu 
hadise, size herhalde malumdur. 
He;>in;zin de böyle bir tarnyıf do
~ayr~ile'1adiseyi bili, vaziyetinde 
ı.,!llunmanızm imkansızlığmı dü-
iinerek, dalgınlığın ti}ıeseri aa
trlan bu hadiseyi, kısaca notede · 
im! 

Sermed, bir gün bir kadınla 
gazinoda oturuyordu. Bu, uzak 
akrabasından olan güzel hir ka · 
dındı. Bir tarafta genç erkek, ga
zetedeki ilini bir makaleyi okur
ken, öbür tarafta güzel kadın, bir 
şeyler anlatıyordu. Neler?. Ser -
med can kulağı ile dinlemiyordu, 
ki .. onun aklı, fikri elindeki ga -
zetede yazılı ilmi makaleye sap -
lanmıştı! 

Kadın, bir aralık sözlerine fÖY· 
le devam etti: 

- Eski zamanda, evlenitler, 
umumiyetle gözü kapalı olurmuş, 
evlenenler biribirlerile evvelden 
tanıımazmış. Gelin, güvey ancak 
düğünde koltuk merasiminde kar-

i ıılarurmı§. Lakin, ancak orada 
yüz yüze ge!i~ imkanını veren bu 

'J evlenif teklinin haricinde, bazı 
müstesna evlenmelerde büsbütün 
olmaz değilmi§ ! 

•'Sirk,, in direktörü, kaıııı ile 

birlikte gezmeğe çıkıyor. Kendia, 

dalgındır. Gözüne karıaının ommn

claki parı kürkü ilİ§İnce, 5öyle •ÖY· 

lüyor: 

- Bu halta iferüincle ikinci de
fadır ki, parsı omzuna alıyormn. 

Biraz da tilf.iye iltilat et. Parn faz· 
la yorarsan, sonra seyirciler önünde 
num.:rra yaparken küskünlqir ! 

Çocuk Ve Elma ! 
Komşu kndmlar, kar;ı;ı karşıya 

oturnıuJar, §undan bund:ın konu • 
,uyorlardı. Bir nrnhk bahis ~ocuk

lara intikal etti. Hepsi de birer bi • 
rcr, hazan da hep bir ağızdan onla
rın yaramazlıklarından, u lulukJa . 
rmdan, lıuylulukJarından, huysuz . 
luklarından söz açarak türlü türlü 
§eyler anlattılar. 

Bu arada, içlerinden biri şöyle 
dedi: 

- Benimki elmaya bayılıyor. Ağ· 
Jaınağa ba~ladı mı, eline bir elma 
ver, sustur! 

- Benimki de elmaya bayılır, fn. 

Sermed anlamadan ~şcıı sal -
ladı: · 

- Şüphesiz, efendim. Evet, •• 
evet! 

Kadın, gülümsedi, Sermede 
doğru iğilerek, fısıldadı: 

- Hatta, benim büyük anne
min anlattığına göre, vaktile ıi -
zin büyük büyük babanız, büyük 
büyük annenize çddıruiyc-~önül 
vermi!, nasılsa görii§ÜP seviımiş-
ler ve büyük büyük babanız, bü • 
yük büyük annenizi kaçırdıktan 
sonra nikahları kıyılmış. Siz de 
bu hadiseyi biliyor m\15unuz? 

Sermed, gözlerini ilmi maka -
leden bir an için ayırarak, kcn -
disinden cevap istiyen güzel ka • 
dının yüzüne baktı ve birdenbire 
mutadı üzere, cevap verdi: 

- Olur fey değil!. Bu kadar 
yaılan ilerlemİf ada~lar da, 
böyle çocukça hafiflikler yapı • 
yorlar, demek! 

kat ... 
- Midesine mi dokunuyor? 
- Yok, canım!.. Öyle sizinki gi· 

hi bir elma verince susmaz, mutlaka 
iki tane Ycnncl i ! 

1
NEZL 
Limianın kocası Ferdi 

ye tutuldu mu, kansının 
cmden durulmazdı. Tabii, 
jçinden sevinir, sevincini 
yıt vurmazdı. 

Bununla beraber, mek~ 
kadatlarından Feriha, güııil' 
rinde onun gizlemeğe Ç 

bu içten sevinci sezdi. Şötl' 
di: 

L A o ' s k rıfll - amıa. .. en, oca 
olutundan pek memnun o 
sun. eden? 

- Nezle olutundan rıı., 
mu oluyorum?. Ferdinin rııı· 
ne acayip feyler söylüyor•.-. 
riha! 

"Yıldızlar arasında boıanma hadiseleri aldı, yürüdü!,, Geçen sine
ma sayı/annda anlattığımız bu mevzua dokunan bir Amerikan kari. 
katürü. Amerikada noter, lilm yddızına soruyor: 

- Hele, hele!.. Doğrusuııı' 
le, bakayım. Memnun olu 
sebebi nedir?. Nafile, 
saklamağa uğraşma. Ben. 
cinin farkındayım. Yalnıı 
bini bilmiyorum ! 

- Bundan evvel kaç defa, kimlerle, nerelerde ve hangi tarihlerde 
evlenip boşandınız? 

- Çünkü, nezle olduğu ı 
ba~ka kadınlarla buluşmnfl 

Bu mailer karıııında kalan yıldız da, noteri ıual karşısında bırakı -
ı mali yoktur. Nezleli olan. bO 
yM: e ~ 

- Makaadınız ne? .. Hafızamın kuvvetli olup olmadığını mı anla - aksınp hksıran bir erkeği 
kadın i:ıtemez, hiç bir kadıJI 

mak istiyorsunuz?! 

•~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~· nına yakla~rrmaz, hiç bir ' tek öpücük vermez! 

E GV L E N c E sen,F:~~~i',!~ ~;:;·~; •::: 
'- Nezle bahsi~in .~adında~ 

I na olan cephesı boy le. Y ~ , 
• "" 4 •• ı I 

Garson, çağırdığı G§çıya mü§fe· 

riyi göıteriyor: 
• 
- lıte, domateş ı:o:ıunıı beyen · 

miyen müfteri! 

Aıçı soruyor: 

- Domateıin 

gitmedi bahalım! 
neıi ho~unuza 

• 
Yan gözle biçağa bakan mİİf -

terinin cevabı ıu: 

- Kesilip doğranı§ı! 

dan yana olan cephesi nası~ 

B V k f dide bunn izah edelim. 1 
OŞUna ~ Q lŞ • nezle olunca, }>undan şikiYe 

Sadık, tramvaya binmiıti. der mi? 
Dalgınlıkla tramvayın içerisinde Eder! Fakat, içinden o~' 
ciıara içilmesi yasak olduğunu u- vinçlidir. Bu suretle karıs•,,.
nuttu. Tabakasına el attı. Birci - kançhk münakaşaları tavsııt· 
gara çıkardı, dudakları arasına ca, rahat eder, istediği yere 
ııkıtbrdı. Daha cigarayı yakma - bestçe gidebilir. Hatta bu~ 
dan, yasak hatınna geldi. Hal - çin, Ferdi, kendisini s~ğıık 
buki canı cigara içmek istiyor - öyle korumaz, boyuna neıl' 
du. vesileleri hazırlar: 

Tam bu sırada gözleri, yer • 
de birkaç izmarite ilitti. Yoksa 
bu yasak kalkmıt mı idi? Ya -
nından geçen hiletçiyi elile tuttu, 
sor~u: • 

- Şimdi tramvay içerisinde 
cigara içilebiliyor mu? 

-Hayır. 

- Ya bu yerdeki izmaritler? 

- Bu i~te siz karlı çıktınız. 

Onları, ıimdi tramvayc?a cigara 
içilip içilmediğini sormağı akıl 
etmeden kibrit çakan yolcular 
yere attılar. 

Demek, sırasına göre, ş&J 
sim rahatsızlığının f ayclşt• 
dokunuyormuf ! 

Çocuk, koşa kofa aııt' 
yanına geldi. Sordu: f 

- Anne .. Hani hırsı~' 
kalamak için polislere ~ 
den köpekler var, ya .•• 

- Evet, oğlum. l 
- Peki, eğer bu köpe1' e 

biri bir yerden sucuk atır.rt" 
ten çıkarılır mı? 

il 



,, 
-UZEL 

~· '~--·•-4 ~ 
~Qkın çağlarda 1 ürk 
11lJatrosu,, kitabında 
a.,,, Ortaya 
hıiQ ~d Orfinin Zaman ga· 
ben: ır!'-~ ıün önceki tayı • 
°'1l IZıl Y akm çailarda Türk 

hı'h '' adlı kitabını için yazdı-
'-'· 8 Ulan.arak ve üzülerek o -
"1d-'Aö~cnn ve üzüntüm i-

•q liiriid .. 1......, ur: 

hıt t~J Vedad Orfi, beni 
İ)eeeı·ıt hak etmediğim ve e
le bu ~ .. Yiikıeklikte güzel 
duğUtıı Ylitiilnıüı. Ben kendimin 

.' ~i~ ve h~ç ~ir fey olmadı
ı, ._ d. Benı tanımadan sev • 

tltli :~ln11 ıöyliyen bu iyi 
doı,,. daıa iyi duygu1ann -

dı~etelckür ederim. Beni 
tene i>eıı·• açıkç.a aCSylemeıeydi 
dlıı kı olacaktı: Beni oldu. 

b1._ Ço üıtün göıtennit ! 
... ,llıı •• 

~ lÇu1 Ulandmı 
'it' . tt.hınıı ~k 'ld. • • • • l iki-· il n cı ı ıyı ımıt 

A.. "'ı cildi-.ı b'" '"k _,,_ 'k •c \"~ uue uyu eAll -
~ lf, 

:tle ek 'k. 
ı tltıı1 11 lıklerle dolu bir ki-

'! oldu da baıtırıp ortaya d' llll diye dütündüm de ü • 

" . . . )\'ed d O 
d~er· a rfi haldı mı? Be-
~tde 1ı~1:. İçin aöylediii tatlı 
biç IÖ rz olduğu apaçık; bu 

~İtti, ı IÖtiinnez. 

llb11ı iki • ·ıd· d ki ek er · . ncı cı m e -
t6ıdeıııç111 fÖylediderini birlik
'iıe ltçirirıek kendimi bir • 
l:_d Ç1Ic.r.,L•1• • ' d' 
"il ~· •11ı 11' mıyım ıye 

. hJc ı;..:nbı dostumun bu 
>'edil· lı olınadıimı ıöyle
~ tın Va11naz. 

ı· 'l' Ved 
~ Nuıh a~ Orfi, benden önce 
, tile S eti nı, M. Kemal,in ki-
ltt' e i11ı· 1 
1 •tı .\kta 1 zzetin ve ken • 
~ı •tta 111 ıazeteıinde baatır-
~tihirıe Yaıdarile ''Türk tiyat· 
()r, tewıı.. ettiklerini,, ıöy. 
l)tfet-1· 
)' 1 Yazı 

l ~lıları ~~rnrn o kitapları ve 
tdıiitli -'lllladan bu sözü 

• 1tt 'Ilı llnırıa.nı; elbette oku-
~iç~ lltt nı.. aradan vakit geçti-

~ ~İtı ku~"f olacak: Selim 

1 
~ de.ı:. tür •e ıanat tarihimiz 

ik• 'dl ·~li ol•- ''T" k t ,·c, ı k't. ~ ur ema-
ıı._..~ct.İı :hında ya1nız Kara-
~~· " •e Ortaoyunu etüd e
l""~hı, bu ke:nıal'in ''Tiyatro,, 

. la, ~"ecl liizel sanatın ne ol-
) 

1 
biıti,· ~n naıd çıktığını ve 

~ ' •nı anlatır d'l' • d ~t~ı· >'az 1 , ı ımız e 

çıkan eksiklikler 
mek gibi iddialı bir maksad güt
müyorum.,, 

• • • 
Böyle kaçamak yerleri olmasa 

da gösterilen eksiklikler nelerdir 
diye araıtırsak ne görürüz? 

Bay Vedad Orfi'nin dokundu
ğu yerler ıunlar: 

1 - Tiyatro tarihimizin ıon on 
onbeı yılını araıtırırken ne "Türk 
tiyatrosu,, nun, ne "Yeni tiyatro,, 
nun, ne "Hale opereti,, nin, ne de 
"Milli sahne,, nin haklarını ver -
memitim. 

2 - lbnirrefik Ahmed Nurin;n 
emekleri daha uzunca yazılmalıy 
mıf. 

3 - Muhlis Sabahaddinin adı
nı bile anmamııım. 

4 - Bunlann hepsinden daha 
büyük bir "kabahat,, im var: 

Kitabımda Bay Vedad Orfi 
için yer ayrılmanuf, onun tiyat • 
romuza olan "hizmet,, leri uzun 
uzadıya sayılıp dökülmemif. 

Gelelim timdi bu ağır suçların 
"besab,, mı vermiye: 

l - Emeklere kartı saygı du
yarım; bunu aCSyledikten sonra 
dilfünüyonmı: tarihe geçmek için 
emek yeter mi? itin ne oldufuna, 
nasıl, ne yüzden oldufuna, ne iz 

bıraktığına bakılmaz mı? Türk 
tiyatroıu, Yeni tiyatro, Milli sah
ne gibi adlarla vakit vakit orta· 
ya çıkıp batan tiyatro kumpan • 
yaları plan ve programla kurul • 

muf, sürekli çalıtmıf, adam yetit 
tirmif, tiyatromuzun geleceğine 
kaynak olmut varlıklar d~ğildir. 
Bunlar o itlere karıtmıt veya o 
çailarda o itlere uzaktan yakın
dan kulak vemıit olan herkesin 

bildiği gibi türlü kaprislerle "Da
rülbedayi,, den ayrılan artistleri 
mizin kurup ta ıürekli yaşamaya 
kavuıturamadıkları tiyatrolar -

dır. Bay Vedad Orfi, bu işler için 
binlerce liranın harcandığını söy
lüyor; doğrudur, ama bundan ne 
çıkar? Bu tiyatrolar ne iz bırak-

mı,tır, buralardan hangi yeni ve 
değerli artist yetitmittir? Sonra -
dan ün alanlar içinde tiyatroya 
önce bunlardan birinde ayak ba-

sanlar varsa da yetitmeleri daha 
sonra girdikleri "Oarülbedayi,, 
dedir. Kitabımda Darülbedayi 
için uzun boylu ıeyler söylenil -1dir, S 

1

1~1! ilk kitaptır, çok 
't.~ iı.de e 1~i izzetin Akf&ID mitıe bu oranın tiyatromu~a kay-

t..ı_ · Sıq11 1 l . 
,-~İii . ıra yazı arı ti - nak olutundandır, ocak olmasın-

h ~la~ Ilı &nlatrr, tatlı tatlı dandır. Vakit vakit ortaya çıkan 
~'~ .;.!alcıııda güzel bir ki. öteki tiyatroların iyi dileklerle ku 

~1'(1~'~-:,ı~1!> çıkarılmak Ü· rulmut olduklarma diyeceğim=z 
y ıye duydum, ae- yoktur amma bunlar programsız-

~· '~d l b d L'tıd, Ort-t• • lığa parasız ığa ve u ara a ar • 
~ 1h. ç~ nın Aktam gaze - ti,tlr.rim\7in kaprislerine kurban 

~,1. ıı •ıra l 
' .._ 1.. Yazı arını da olmuı ve iz brrakmamıttrr. 

~ıı . ~ ~ ~Zden kaçırmııım. Kitabımda bu tiyatrolarrn hep • 
~- .. lçıaa Lo çııı aöyl" ? ş . d ğ • d w ~ ~ ~ ~ uyorum u • ııne e erınce yer ayır ıgımı sa· 
d 't h:~ıda ~ı:: J<_itabı karalar. nıvonın1. 
~~,.._, et" önce hazırlan - 2 - lbnirrefik Ahmed Nurinin 

-~ti'~ •• ud bulup da go"z • ,.~~ emeklerini daha uzunca yazma-
~·~ilc oı,~1;. bu Yüzden ki - YJtım, artık tiyatrodan elini ete -

~)1. · ı tr. 
~·L ~ ğini çekmit olan yaılı yazıcımız 

~ .. ~~i ... 1'hzrıınd d k • • ·ı • · ·· ·· l k • t 
•
1
""" ~İr: ''l'.. a a açı ça ıçın ı en gen ıoz soy eme ıs e • 

bit~h·~k .. tiyatrosu. mey'.,ş:ımdendir."Ostatl11 aktör da
ını VUcuda getir- l rak değer değildir; tiyatro yazıcı-

:Jlakdu 
~~.-..ıwwws ..... 

Aptüfhak Hamid 
Seksen dördüncü yaşı 

kutlulanıyor 
Büyük pir Abdülhak HA.midin 

seksen dördüncü yaıı ıubatın ikin
ci haftaamda Boğaziçi liaetinde 
büyük merasimle kutlulanacaktır. 

Kutlulama it ini hazırlamak ü
zere okul müdürü Bay Hıfzı Ye.
fiğin Baıkanlığı altmda bir heyet 
aynlmıttır. 

Heyet bir protram huır!amır 
tır. Bu programa göre: Evveli 
Abdülhak Himidin hayab ve eser• 
leri hakkında bir konf eTans \"C'" • .. 

leoek ve tairin en ıon yazdığı ( I l :ı 
kan) piyesi temıil edilecek ve yi
ne ıairin aon yaz~ iı "Gazup bir 
ıair" admdaJ~ • .§~ırı ".~ur.acaktır. 

JI '"~ık 
Bu deier1' ·sanaı vı:,.,!:k~r mec

muaamm 1 iul>at tar:hli 38 inci' 
1 

ıayııı çıkmıftı. Bu aayıda Nahid 
Sırrı, Abdülhak Şinui, Sadri Er
tem, Nurufiah Cemal, Cemil Sena, 
Samed Aiaoğlu, . Said Faik, Ah
med Muhip, Burhan Omidin ma
kale; hikaye ve tiirleri vudır. 

• 
ız 

Klzım Sevincin kurdufu bu 
mecmua yeniden çdanaya batla
dı. Bu aefer ağır batlı bir sanat ve 
fikir mecmuası olarak görünüyor; 
içinde güzel şiirler, dolgun yazılar 
var. Okurlarımıza tavsiye eder, 
arkadatmııza kutlu ve ıürekli ol
ıun deriz, 

Bir lialgon musikişinası 
Roma, 30 (A.A.) - Piyanist 

kompozitör Adrieno Ariani, 56 
• yaımda ölmiiftür. Ariani, Roaaini-

Pasaro musiki lisesi müdürü idi. 
............................................. 
ıı olarak emeği çoktur, iyi dilek

lerle çahşmtflır, verimleri kötü ol
muıtur; halkın zevkini bayağılat 
tıran bozuk düzen vodvilleri 
frenkçeden türkçeye çevirip oy -

natmak "hizmet,, değildir Bun • 
lan o piyesler oynandığı vakit 
gazeteye yazmııtım, sonra kitap

ta kapalı geçtim. Sayın Bay Ve
dad Ürfi bu iti deımemeliydi ! 

3 - Muhlis Sabahaddinin adı 
kitabımın bir yerinde, geçmittir. 

Şunu da ıöyliyeyim ki bir adamın 
adının benim kitabımda geçmesi 

geçmemesile onun değeri ne ar

tar, ne eksilir. 

4 - Bay Vedad Orfi en son 
diyor ki: San'ata ve yurda "hiz-

met ettiğine" inanan her yazıcı 
her aaı 'atkar kendi hakkını ister. 
Ben Türk tiyatTosuna kırktan ar· 
tık eser veren, yirmibir eseri de bi-

ri operayı kralide, ötekileri hüku
metin himayesinde bulunan başka 
sahnelerde olmak üzere Mısır sah 
nelerinde oynanan Türkoğlu Türk 

bir yazıcıyım, bu eserler Türk ede 
biyatmın malıdır, Türk toprakla
rının ecnebi ülkelerde alkışlanan 
mahsulleridir. Beni bu kitaba ni
çin ıokmadm? 

Bay Vedad Orfi böyle diyor. 
Kendi değerini bu kadar içten 

gelen bir duygu ve atılganlıkla İ· 
)eriye süren sayın arkadaşa "Par
don!,. demekten başka yapılacak 
'ey yol·t-.ır. Bu "kabahat,, im için 
de pare on ... 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

. . .. ,,, .', . .. ... 

-- _...._ 

Dişi lıaqvan resimleri 
qapan ressam kadın 

Sayan norbertine'nln eserler;ndan dişi aslan ve yavruları 
lıviçrede çıkan 'Almanca ltlöve Kadın İ!e aşkın dehasıdır. Norbea· 

mecmuasından: tine hu &§kını lıay,•anlara hasret 
A,•usturyada Norbertine nn mi~tir. Sanati sayesinde yüksek bir 

Breslem adında bir ressam kndm, vazife görmek azmindedir. Onun 
yaptığı hayvan resimlerile gittik~e ean'ati yalnız lıay\'nnrn cazibeli ı;ü· 
çok §Öhret kazanmaktadır. Norhes- zelliğini meydana koyacak, inean-
tine Viyana güzel sanatlar akademi- lar tarafından hay\'anJara yükleti· 
sinde Şmrıtzeııden den almı§tır. len ıstırapları da ta vir edecektir. 
Fakat onun yarattığı re!iınler hiç Norhestine bu itibarla hay\'an· 
Lir akademide öğrenilemez. Onları larm §İkiiyetçisi, o diLiz mnhlfık· 

yaıı:ıyarak du}ınak lazımdır: Hayva· ların müdafaa \'ekilidir. 
na hakıf, ha}"·ana kn111 sevgi, ya· Norbeetine eeerlerinde ayni za· 
ratıldığı gihi kalan hayvan güzelli· manda hay\'anların analık duygula· 
ğine knr~ı ihtiraslı birse\ gi ve nilıa· rıw da wvire muvaffak olmu~tur. 
yet o hay ... anı gördüğü gibi çizmek Di§İ bir a lan, yavnılarmı emzirir· 
evgisi. ken \'ahşet, cebir ' 'e §İddet prensipi 

Norht'ıtine 1912 de ba~larnıştır haricinde kalıyor. O difİ ,;ıslan ar-
O sene Viynoada teşhir ettiği ilk re· 
simleri sanatinde yiikselmesinin 
ha§lanı;ıcı olmu~tıır. Bu yükselme 
htı.lii de,•am etmektedir. O zaman· 
dnnheri Norhestine'nin yaptığı hay
van rcsimlt'ri canh olsaydı, hir çok 
lıay\'nnat hnlıçclerini nümune bay· 
, anlarla siic;lcmek kahil olurdu. Q. 

ııun yarattığı resimler bize hny\'an 
hayntmın giizle gijrillcmiyecek snf· 
lınlnrım birer birer güz önüne se· 
tiri yor. 

Norbestine sanatf! tamamile hng· 
lı olan bir re samdır. levcudiyeti· 
nin gayc.si, maksadı hep resimdir. 

Fukat o aYnİ zamanda hir kadındır. 

tık merhametli bir yerici, memele
rini yavnılarma emzirten f ed:ıkiır 
hir anııdnn başka bir ~ey de~il<lir. 

Çünkü yeryüzünde yaşryan malı· 

lfiklar, insanlnn \ 'C lıa}"·anlan ihti· 
va eder. İnsanlar yalnız benlikleri· 
ni idrak etmeleri sayesinde lınY'·nn· 
ların üstünde kalırlar. Yoksa in· 
sanlar da hayvanlar gibi madde ka· 
ııunlarma tabidirler. llu suretle 
ressam ~orbestine'nin oku di~i as • 
Jandnn dişi köpeğe \ ' C nnzli yavnıla· 
rile onnanhğm ye§illiği içinde yaşı· 
yan dişi giyiğe isabet ediyor. Sonra 
di§İ ayı ve dişi fil dahi hep ayni n~k 
akorduna giriyorlar. 

------Gürcistanda piyes 
müsabakası 

Gürcistanda en iyi tiyatro pi • 
yesi hakkında millet komiserleri 
konseyinin açtığı müsabaka bit -
mittir. Jüri heyeti Gürci dram 
muharrirlerinin verdiği 75 p'yesi 
tetkik etmiıtir. Bir'nci mtikafat 
kimseye verilmemiı, ikinc' sini 
"Kamil,, piyesini yazan Valke • 

ri almıştı. Bu piyeste dağlıların 

istiklal için giriştikleri mücadele 

gösterHmekted'r. Avnı mükafat 
"Meclis piyesinin muharriri T ark
haniıviliye veilmiıtir. Bu man • 
zum eserin mevzuu 1928 yılında 
lranda olan ;htilal hare~etleridir. 
Üçüncü mükafatı "Şahs1yetleri 
hesaba katmadan .• piyes;ni vazan 
Baas'>v nlm1R•rr. B ~nda Sovvet 
f abrikalarmdaki hayat gösteril • 

Azerbaycanda tiyatro 
seyircileri 

Bu ıon dört ay zarfında Azer
baycanda Kolkhozelerle Sovk • 
hozlarm verdikleri temsillerde 
163000 seyirci bulunmu,tur. Bu 
f yatroda iki kısım artist vardır: 
Türkmenler ve Ermeniler. Bun • 
lardan her biri 130 temsil verm;§· 
tir. Oynanan eserler arasında, 
"Yatar, Sedil, CabarJi, Lador, 
Mokrif tıan, Gillar • Muaailove 
piyesleri vardır. Sahne levazımı, 
dekorlar her bir defasında tren, 
kamyon ve manda arabalarile 
nakledilmitt:r. 
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mittir. Aynı mükafata "Anlaşa • 
maımak., p·yes;nin muharriri olaa 
Taıkta Ki~ivili Jnyik görü'mfüıtür. 
F'll muharrir Gürc=standaki f~kı·i 
hayatı tenu!l etmiştir. 





.,,....._A .. ı-11'r .. 
lwlJde olnımalıı .. ,... ICJli.- .. 

... ........ - clolqı llellri ..... 
lcmtnJ.r olur. Benim •il»i muai • 
kide hiru caJıiJ olanlar ~ bu ,.... 
laya bu iuni vermek pek de tuW 
oJmua aerektir. 
Muhiddin Sadık ara •ll'll coıu • 

yor: 
- Bana balan, diye baykınyor. 

Bu sefer ona balrmak için kafalar 
notadan kalkınca aealer bozulu • 
yor. 

- Bana balan.°. Kızım.. yu • 
rum, oilum, ayaimı niçin yere 
nıruyonun yazık deiil mi? Bea 
bu kol hareketini senin için yap~· 
yorum. 

Ba kol hareketi Muhiddin Sa· 
cbiı bir hayli yoruyor ki kollarm • 
da kalkacak derman kalmıumf.. 

Şarla tekrar batbyor. Muhiddin 
Sadık rol yapan bir facia artisti 
ıibi saçlarım yakabyorı 

- (Bu) lar, bir numaraya.. La, 
la ... Sol, aol Supronolar fa fa, si ai 

Sonra kollannı uzatıyor: 
- Bir iki dörtlük, bir iki dört· 

lük daha.. 
Bir bayan yanındakine güle • 

rek: 
- Eder on alb eliyor .. 
Beı dakibk iatirahat eanaamda 

gene bizi ihmal etmiyen deierli 
sanatkar anlatıyor: 

- Böyle iman ... topluluiu 
kadar iman alablna tesir eden ~ 
Wr ... yoktur. (Oq) Wle anealı 
insan ... ini (imite) ederek yaph· 
1Dlfbr. insan aesiain kilNna yeti • 
pc:ek hiç bir alet yoktur. Hiç biri. 
insan aesi kadar iaaaaa tesir et • 
mez. 

Mahicldin Samia bu çalıımanm 
bir komer İçİa mi ~ daimi den._. mi olduiuna aordumı 

- Hayır, dedi. Adi denlerdir. 
Kon..-i bütün konaenratunr kon· 
.......... sonunda vereceğiz. 

O.at Cemal Retitle elene si • 
riyorm. Ben içercle bir hayli ka • 
labalııl yerine bir bayla üç bayan 
görüme Ptınyorum. 

- Hepsi bu kadar mı üstad?. 
- Efendim benim talebelerim 

bir tlrlü Yaktinde •elmezler. 
Ulladm ba aeneniıine kartı 

mevelMI ta1be hafifçe tebessüm e
cliyodm-. Bana da öyle seliyor ki 
Cem.I Rqitte bu MYimlillk, yu • 
muıaklık varken ben de talebesi 
olaamı araaıra asmakta, ve seç sel· 
mekte ihmal söstennem gibi.. 

Talebeler ura ile derslerini 
vermeie batlıyorlar. Cemal Re,id 
piyanonun yanında elinde nota 
dikkatle onlan takib ediyor. 

Y.._ bir ~eye dilrut ettim. 
OstaJI a.._ ··ı•m·k•"l "l"lc~tn idare 

SAAT 

~iyano Dlnlenlyor ... 
eder ıibi fazla el kol hareketleri ister. Bu noktadan biz muallim - ı zi dinledik. Ve sonra talebenin ce. 
yapıyor. Tesadüf benim de adetim lilden aynhnz. Bizim ıayemiz, 

öyledir. Konuıurken çok hareket m .. lim deiil sanatkar yetiıtir • 
konuıurken çok hareket yapa • meldir. 
nm. Cemal Reıidle konuım • - Ne kadar talebeniz var? 
ken bir el kol hareketidir - iki yüzü mütecavizdir. Bil-
gitti. Reıi\nl~r alnadılctan sonra ~saa son zamanlarda mektehimi· 
üstadın, talebelerinin hoc.Jenn • ze kup çok a1üa var. Bu allka 
dan kendil..me seçen tatla piya • bizi çok memnun ediyor. 
nolanm dinlediktn sonra onu ta • - Tabail müddeti ne kadardır 
lebelerile ......... IMraktdr. elendim? 

Şimdi lmnaervatayarm deirli - Tedrisatımız ihzari n yiik. 
ve sevimli müdürü bay Yusuf Zi~ sek olmak üzere iki kısmıdır. ilk 
ya ile onan zevkle döpnmiı ay • kuma b8§ .... telr.,....m deneü 
dmlık odumdaya. .. b8§ ..... OD .... eder. Fakat ., 

Bay Yuaf Ziya ile kup kar • n den .._ iki lama bet ..... 
pya hem aisaralanmm içiyor hem bitiamelde aerbeattir. 
bnGfGyonaı - ilk mezunlamuzı ne zaman ve 

- Mektep, eliyor 332 ele Da· recebiniz? 

vap vermesine meydan ,, ... ~ 
ilave ecliyorı 

- insanlar ela mqvaiar aibidil 
kızım. Onlan da olma .... kopar • 
mamalı. Meyva hamlrm lropanlalıl 
.. kıymeti yoktur. Sen de öyle. 
Bir az sabırlı ol bu aene . hQırlı .. 
ile bitir de ondan sonra nhat et. 

Talebe çıktıktan aoma ..._ 
dönüyor: 

- Bu hanım iatidatb ve iyi ı.
talbemadir. Memlekette ihU,.. 
Ye yoldujan ~i olarak baa • 
lan aöyletiyorlar. BittalNi para .. 

allat sözlerini ~-~ 
beaia unaarlar pPlthlrp ,_ ,... 
Dl mezunlar verdikp hanan &.a • 

rii1elhan iami1e ve Maarif ......,.. - Onümüzdeld sene pn IUM KanaervatuYUm eald halilt 
tİn('I merbut olarak kurulmuttur• ainclen mezun venneie bqbyonaz. timdiki hali araamda bulduiwa 
Erkek ve kadın laaunlan ayn idi. Diplomanm çok kıymeti vardır. büyük farla ba müeaaeaeyi ba • 
Umumi harpte erkek kısmı lii • Talebe henüz olmadan mahaul ve- günkü mükemmel hale ptirm -. 
Yedilmit yalnız kadın kımu kal • rec:ek bale selmeden diploma Ye • ferli Ye çabıJran müdüre ~ • 
mıJbr. rilemez. Biz esasen, Avrupa kon • ken o tevazu ile doirulda: 

339 senesinde milli hükUmetin aervatuvarlarmm programmı ay • - Bu devrin ve cemiyetin ..... 
lstanbula iatirdadı üzerine mele • nen tatbik etmekte)'iz. vaffalôyeti efendim dedi. Ba seri 
tebin tensiki ve ıslahı dütünülü • Bay Yusuf Ziya müeaaeaeye tekimiil, inlalah benim de baflllll 
yor ve bu sefer daha ziyade bir karp sösterilen alikaclaa çok döndürüyor. Ben Dariilelhandll 
mektebe benzer tekiJd muntazam memnunı müdür muavini iken mktebin elle 
olarak ala~- ve alafranp ıabe- - Bade, diyor, konaervahma • iün evindn farla yoktu. 
)erini ihtiva etmek üzere pae na me•P yavat yavq anlaplma· 40-50 Y•tlannda ihtiyar ka • 
Darülelhan namile tedrisata bqb P. memleket laünyeaine sirmeie dmlar ellerinde utlar gelirler<'.[. 
yor, 926 da prk musikiai bicim • bqladL Banu miiteaddid miiraca· Bay Yusuf Ziya ile o devrill 
larak (konaervatuvar) iamile dol· at ve alikadan anlıyoruz. gülünçlülderini anarak bir bayii 
rudan doğruya garp musikisi ted • O ma'içeri sirm bir talebe- güldükten sonra sordum: 
riaabna hasrolunuyor. Ve zamanla ,.. mGdiirı • - Bu aene kaç konser vere • 
basünlrii teklini alıyor. Bu ilerle • - Kmm, diyor, hocaa dnam- cekainiz? 
mede ıüpbsa binanın da çok teai· aızbimdan ıikiyet ediJw.- - Yirmi .• 
ri var. - Nezle idim müdür ı.ey.. Bu verilecek konserin ade41 

- Mezunlanwz musiki mual· Bay Yusuf Ziya katlanm bJ. Türk konıervatuvannm tekimü • 
limi olabilirler mi?. dınyor bana da mı lo, lo der gibi lünü, değerini, muvaffakiytini göao 

Olabilirler. Yalnız mesleki kı - tnlebeıinin yüzüne bakıyor. termei kafi bir ispatbr unmm. 

ınn ayndır. Muallimlik pc<lat:::>ji - Gcç~..ı t.l:~.am radyola sesini- Nuaet Sala Çoılnın 
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••• Konservatuvarda Bir Saat••• 

Sirkeciden tramvaya binmit ve. 
• nadirattan hir teY: iki kiıilik bot 
Wr yer ıönnüt -beımn oturmut 
idim ki aabaftbkta bir giirültüdür 
koptu: 

- Ka, aclen nedir? Patloor • 
aun? 

Vatmanın cevabı Ermeni oldu· 
iu anlatılan kadmm feryadına ka· 
nıb. 

Kapmm açılmaaile iç..(y. tif. 
man bit kadmm sirmesi bir oldu. 
~ annnclaki yeri bot ıöriince aeri 
Wr hareketile ilerledi. Kapılmak 
tehlikesine kartı hemen çölriiver
m. Fakat onun bu hareketi ile aJ. 
lalı ıw inandınm aol dizim ezildi, 
koptu sandım. Tramnydaki halk
tan utanmasaydım benim için kon· 
Mnatuvar -.yolundaı 

- Aman aman.. diye eski sa • 
aellerden birini tutturmak itten bi
le olmıyacakb. Kanapeye gittikçe 
79yılan bayan beni evveli pencere 
nin önüne sıkıttırdıktan sonra · 
çantasından çıkardıfı mini mini 
bir mendille havanın aoiııiun• ; 
rağmen suratında birikmi§ iri ter · 

dam1alarmı aileli. O arada biletçi 
sel.mitti. 

- Bilet! 
Komtum avucunda eYYeldea 

bazırladıiı yirmi befliii biletçiye 
uzatb. 

- Nereai maMm7 .. 
Şitman kadın ba aefertabaf tu

haf Wlteçinin yürine Nıkmap 

bqladı. 

Kaclmc:aiız etraftan imdad ia • 
ter gibi etrafına balandı.. Calı"ba 
nereye sideceiini bilmiyordu. Bir 
m6ddet düıündü. Yutkundu. Bir· 
denbire doğrulur sibi bir hareket 
yaparak beni adam alalb penee • 

reye nkııbrdıktan soma: 
- Ka.. ne derler .. Hani INmp 

bansır bajmorlar, ~orlar, 
çalsı çaloorlar .• onar.. 

Biletçi öfkesini belli etmemek 
için bir 78 sabm çektilden aomar 

- <-> hirahaneai mi? 
- Yok.. ( .. ) birahane.. ne eli • 

yorlar. Konserve, konaerto.. 
Ben atıldım: 
- Yani konservatuvar demek 

isti)"Orlar. 

Yazan: NUSRE1 Safa COŞKUN 

Biletçi madem anladın bir sa • 1 

attir ne 'aöylemzsin be adam gibi 
yüzüme baktıktan sonra biletleri 
kesti.. 

Sıkıtık yerde lapırclanmak im
IWundan bile mahrum cebimden 
gazetemi çıkardan. Okumaia bat· 
ladım. O sünün yorpnlujundan 
mıdır nedir, bilmem içim seçmit 
nereye seldiiimizin farkmcla ol • 
madun. Biletçinin madamı ikaz e
den sesi beni de kendime getirdi: 

- Baiınlan çaiınlan yer bu • 
ruı madam.. 

Kadının lralkmasile artık iler, 
tutar yeri kalmayan dizimi tuta • 
nık ben de doiruldum. Vatmanın 
yanında duran foto Ali de itam 
ediyordu: 

- Hayrola inmeie niyet yok 
mu? .. 

Jnmeğe niyet var ama doğrul· 
mata imkan yok. Madamın kala
'-lıiı yararak inmesi ve bizim onu 
takı'b etmemiz mübaliğasız on 
dakika surdu. 

Konservatuvarın temiz ve mun
tQam holüne girince kaf'am dü -

meni deiittircli. Bundan çok ..._ 
seneler eneline gitti. Pek iyi ha• 
tırbyamıyorum amma herhal .. 
yedi, sekiz aene oldu. Bir da 
konservatunrda sabık ( DariileL 
ban) a gitmittim. Şehzadebaımda 
karanlık bir sokak içerisinde " 
oldukça karanlık sokak içeri • 
sinde ve oldukça harab bir bina
da idi. Orada kulağıma çarpm 
aea merhum lamail Haklmun defi. 
Arab Zebranın yanık udu, Raaf 
Y ekt:ınm nazariyat dersindeki dlı 
sesi olmuıtu. Utlu, kemanh ha • 
mm1ar hep bir ağızdan Şat ara • 
handandan prlıa söylüyorlardı. 

Y ann gidelim Çamlıcaya 
canım e/endim., 

. Kafamdaki film birden deiitti. 
Gözümün önündeki hayal kaybol. 
du. Bu yeni deko." içinde aai .... 
soldan ıelen piyano ve keman .... 
leri kulağıma geldi. Sekiz sene n
vel talıtalan gıcırdayan hir itina
da baygın ( Arı.b) musikisi dinli
yen kuhlğnn ıimdi temls, munta
zam, müessesenin ebemmiyetile 

(Devamı 3. eli ayıf..ıa) 



ugün karşılaşacak 
mektep takımları 
Bugün mcktebliler futbol 

)ilci münasebetile Knbatnı ve 
şiktaı Şeref stadınd:ı karııla

lstiklal liseleri takımları Be -
ıacaklardır. Ewdenberi çok 
kuvvetli bir futbol takımına ma 
lik olan K.nbataı lisesi bu se • 
fer istiklalin brıramda bir 
hayli yorulacak gibi gözüküyor. 
Çünkü iki senedenberi kuvvet 
lenen lstiklü lisesi futbol ta -
kom .Kabatap zorlu bir rakip 
olacalr vaziyete geçmi~··-. iki 

mekteb gençliğine maçı dostça 
ynpmalannı tavsiye ve muvaf 
fakıyetler dileriz. 

Geçen hafta Darüncfaka 
lisesile istiklal lisesi voleybol 
t.almnlan Darünefal<a lisesi vo 
leybol sahasında karşılaşmış • 
lardır. iki tarafın da güzd o • 
yunlan neticeyi bir müddet ka 
nıık bırakım~ ve nihayet gali
biyet Dariiıtefabda kahıuıbr. 
Maçı bütün Darüuefaka tale
hf.ü, bocalan ve latiklalli mi • 
'S.'\flrler seyrehnqlerdir. 

Parasız Temsiller 
Cümhuriyet Gençler Mab

fdinden: 
Her on bet günde bir -.eril

mea.i söz birliği edilen parasız 
halk temsillerinin üçüncöıü l-
2~935 cunıa günü saat tam 15 
de mahfilin Beyoğlunda Tokat 

liyan arltuında C. H • . F. Bey
oğlu kaza merkez binasmdaki 
müsamere salonunda verilecek 
tir. Bu tiyatro oyunlanna her· 
lsea gelebilir. Kapılar &alon do
hmca kapanacakbr. ÇocUk 
almmax. 

istekler 

Kütüpanelerde tale
beye kolaylık lazım 

.. Gene Kurun,, okuyucuların - ı 
öan bay F. Yağız gönderdiği bir . 
mektupta şunları yazmaktadır: 

Bütün mc:;tcpli talebenin ip

tidai, orta, lise ve üni\'crı;itc ta • 

)ebelerinin şikayette çok hnklı 
oldukları bir mesele vardır: Kü
tüphane meselesi .. Bu ltütüpha • 
ıte, mevcud kütüphanelerimizdir. 
lstanbulda Bayazıd kütüphane • 
si baıta olmak üzere, Fatih, Nu
ru O.maniye, Köpr.ülü, Süley • 
maniye kütüphaneleri hemen he
men mektepli gençlerin doldur • 
61uiu kütüphanelerdir. Bu çok 
eYÜDÜlecek. i§lerc talebelere zor
luk _çıkarılmaktadır. Vak tile öğle 
oldu m11, "Hafızı kütüp,, ler na
~ kılmağa gider, tatil gününü 
kütüphanede gçirmek iatiyen ta-

lebe "Hafızı kiitüp,. camiden ge
lecek diye aaatlerce kapı' ardın • 
da beklerdi. 

Sonradan öğle tatilinden vaz
geçti. DGğruıu da bu idi. Çünkü 
haf tanın muayyen günlerinde 0-

kumağa gelen tnlebe, kütüphane
de ne kadar faz.la oturabilirae, o 
lsadar çok iıti!ade eder. 

Kütüphane memurlarının öğ
le tatllhıl münavebe .ile yapmala 

n bizi tewindirmi§ken timdi ga • 
rip bir ..ı d<l'M\ !ıkh. Bu çok 

sinir bozucu bir haldir. Saat on 
ikiden aonra okuduğu kitabı de
ğiıtinnek isteyen biri, İs· 
teycn, kitabım değiştire -
mez. Saat on il<ide açık 

kütüphaneye giren biri, ornda 
ıobanm karşısnn geçmiş memur
dan bir kitap istiycmez. İsterse 
alacağı ce\'ap §Udur: 

- Şi.ındi tadildir. Snnt ikiden 
sonra.. 

Cesen gün Bayazıt kütüpha
nesinde bu yüzden bir hadise ol
du. Saat birde bir genç, kütüp • 
haneye ırirdi. Fihristi karı§tırdık
tnn sonra bir kitab istedi. 

- Şimdi tadildir kitab veril
mez. cevabı ile karıılnııtı. 

Genç: 
-Peki bu okuyanlar? .• diye 

kendine bir hak ayırmak istedi. 
Ona da aldığı cevab şu oldu: 
- Onlar kitaplannı saat on 

. ikiden önce almı§lardı. Siz de al-
1111§ olsay~ımz ·okurdunuz! 

Memurlar kütüphanede bulu
nurken, kitap iatiyen taleblere 
kitap vrmemek doğnı mudur? 
7..aten buraya kitap okumağa ge
lenler, dediğim gibi haltnnın mu· 
ayycn tadil günlerinde İstifade 
eden talebelerdir. Alahalılann 
nazarı dikkatini celbctmenizi di
Jrim. 

Geneler, Dikkat 
E 

u~,v oleybol turnuvamı·! 
~ 1 

! za Başlıyoruz.. İ 
llk sayı~dan beri ilan et· riz. Bu. ".'urahhula~ın salihi· 1 

= mekt~ oldugumuz voleybol tur yet sahıbı olmalara ıcab eder. ~ 

1
0 nuvrunuın müddeti önümüz • Murahbaslarla esas üzerinde § 

deki salı günü saat dörtte biti- koaatap fikirlerini teabit et • 1 
~ yor. Bu zamana kadar tunnın tikten sonra önümüzdeki per - § 

1 mıza yazılan mekteblilerle ye- 1 tembe cününe Galatasaray lo- ~ 
Diden yazılmak isteyen mek • kalinde maçlara batlamak iıti ıehlerin AL aünG-ı 16,30 da y--. Heeiio ,_ ......... aa i 1 ikiıer murahhaslaruu idareba· memİf mekteblerin •acele etme- ~ 

l ffii~~bni:;ür :ü::b:i:amız İ 
1 Açımı olduğumuz bilıri n M>D"- cliier snıplarclu sualle e 
- · karikatür müaabalcaamm ce • rimizi aoraeafq. i 

_ ... la .• __ .... _,_ a...... 1 cbk. ·y Karikatür müsabakauna e. g 
vnD MQI -.-JC _, a a- MI' bbW ediyoruz. Bize yap ~ 

rih Ye içtimaiyattan aorduiu • bğuuz karikatürleri gönderi • ı 
suallere cnab geldikten aiz.. 

" GENC KURUN ,, 
. . h b. . . 1 
ıçın mu a ır ıstıyoruz ~ 

(Genç Kurun) .gençlerindir. 

Her mektebden himaye istiyo-

r.:z. Du arkada!lar bize mek • 

teble.-inc?eki olan hadiseleri ve 

§ 

faaliyetleri yazmak huıusun • ~ .. E~ 

da yardmi edecelderdir. 
e 

Muhabirinüz olmak isteyen ~ 
gen çler bir hafta içinde mü 1:§ 
racnnt etmelidirler. 

(leşhur Alman şairi Götenin 
ahfadından iki çocuk 

Viı;anada yaşıyan, isimleri Te.odor ve Ft ı.:a r K 

olan bu ~ocukların ailesi fakir olduğundan Vi• 
yanadakı Göte cemiyeti ~ocukların tahsil 

ve terbiyesini Uzerlne almııttr. 

"' 
:ı: 

~ . 
., 
Q 

Konservatuvarda. Bir Saat 
"Baslar, bir numaraqı .. La, la, fa, fa, sol, 

sol. Supranolar, fa, fa, si.~ si! ,, 
Bana bakın kızım, yavrum, oğlum, ayağının niçin yere vuruyorsun, 

ben bu kol hareketini senin için yapıyorum! 

( Uuş tarafı 1 incide) J 
,mütenasip addolunabilecek bir 
binada garp musikisi dinliyordu. 

Bi;·Jenbire değiıen benliğimize 
"Ve clckorun bende yaratbğı hay
.ret ve takdir hislerine kulağıma 

prpan seslere bakbm da ırayri 

ihtiyari: 

Bu lmblJetle baki kaltın bir 
lıo§ &ada imi§. 

elemekten kendimi alamadım. 
Şimdi konservatuvarın her dem 

'8.ze ve emektar katibi Bay Sala • 
haddinin odasındayız. Müdür bay 
.Yusuf Ziya itleri olduğundan. da
ha mektebe gelmemi§. Bay Sala
haddin kendisine müracaat eden 
a,ir talebeye izahat verdi, savdık
tan sonra karşı karııya kaldık. 

- E •• hoıgeldiniz bakalım. Ne 
'Yar ne yok? 

--. Hoş bulduk. Eyiyiz. Görü • 

Ya.ıan: NUSRET Safa COŞKUN 

Koro Talebesinden bir grup 

yoruz siz d eiyisiniz.. Malum ya 1 
bizimkisi hem ziyaret he~ ticaret .. 

Sevimli katip gözünü kırpb: 
- Tabii resim çekeceksiniz, ö

teberi soracaksınız.. 
Gülüyorum: 
- Anlayı§ll adanun hali baı • 

kadır vesselam. Bir gazelci gitti
ği her yerde böyle kolaylık görse .. 

Bay Salihaddinin dirayetile bü
tün (Koro) talebesi orta gaJonda 
toplardı. Hocalan değerli sanat • 
kar Muhiddin Sadık talebelerini 
bizzat yerleıtirmek lütfunda bu • 
lundu. 

Foto Ali"makincsini ayar eder, 
Muhiddin Sa~ık çocuklan intiza
ma sokadursun bayanlar bir defa 
daha tuvaletlerini gözden geçir -
meği ihmal etmiyorlar. Kimi saç • 
lannr düzeltiyor, kimi el çantasın
dan çılı:ardığl aynaya seri bir na • 

zar abyor, ve yanındakine soru • ı 
yorlar: 

-Nasılım? 

- Saçlarını biraz daha ·arkaya 
at! •. 

Fakat bu tuvalet faılı ile ba • 
yanlann gülütmeleri, konu§malan 
ara11nda sıranın intizanu bozulu • 
yor. Muhiddin Sadık ötene bezene 
dizdiği yerlerin rüzgarlı havada 
bir (mahiya) gibi kanıbğını gö • 
rünce asabileıiyor: 

- Kızım, kızcftğızım, yavrum . 
Vaziyetini bozma, olduğun yerde 
dur. Sen, Nermin kızım biraz so • 
kul. On metre uzakta durma. 

Bu hazırlama arasında değerli 
müzisyen bizi de .ihmal etmiyor: 

- Efendim diyor, bu koroya 
bütün talebe iıtirake mecburdur, 
sonra aklına gelmiı cibi: 

- Sal~ddin bey, diyor. im-

zum bir yoklama yap, eksikleri 
müdüre ver. 

Bunun üzerine katip bay Sa • 
Jabaddin bir ilk mektbi yoklama 
yapan, mub:ıssır ciddiyetile oriji • 
:nal bir usul, talebenin y\izelrine 
baka baka deftere kaydediyor yok
lama yapıyor. 

Muhiddin Sadık, notasmın ba· 
ıına seçti bağırdı: 

- iki numara.. Şey .. lçerde pi
yanoyu kim çalıyor, çağınn ca • 
nım.. ve sonra zarif bir hareket
le ellerini kaldırıyor: 

- Bulun sesleri. 
Diz sesleri nerede bulacaklar 

diye bakınırken yavaı yavaf nu • 
nlblar duyuldu. Şehir opertinden 
bayan Sernihada nefes nefese pür
telaş yetiıince koro iılbll almıt 

bir lokomotif gibi homurclamnağa, 
(lıutlrn sayı/ayı r.crılriniz) 



~ak.ine 
adam 

1910 
trrıda.n b's~nesinde, Hind racala 
kined ırı, elektrikle iıı.liyen, ma. 

en b· :r 
Pak ır hizmetçi yaptırmıştı. 

çinin b~t, .bu makineden hizmet
.takla ır •nsan gibi elleri ve a -
•• tı old .. ''lakin .ugunu zannetmeyiniz. 
Yeıtıe'-ıe, hır trenden ibaretti, ve 

I{ er~ h' •oıı \' . e ızmet eden bir gar-
h ll:zıfesı"n· ·· ·· d ou ı goruyor u. 

makine 1 . 1 d'' Çok b . ~ası ış er ı. . 
lterı· asıttı: Her§ey küçük 
1 ın ü:z . , 
a.rı 1y d erınde mutfakta hazır-
l Ot U• ki allar ' Yeme er, tabak, ça -
ı. ' henin .. t" b' b' ıtorıuy us une ırer ırer 

tı Üz ~r, Ve otomatik tren, ayla -
h erınde d .. b" "k f "' ına ' ogruca, uyu so -
' f sasına .. d ·1· d M' a. İtle . gon erı ıyor u. ı -
lıYorı t ıstediklerini birer birer a
l ar· 'et, tr ' sonra küçük bir hare -
tiirıd ~n sofrasını tekrar geriye 
8 erıyordu 

Ugi>nk" • 
~ak· u rnakine adama gelince: 

bizittı .1~.eden adamın sizin ve 
'rutiiy Rı 1 elleri ve ayakları va·r. 
l,ıy0t· or, oturuyor, eğiliyor, kal -
bir h: ne eınrederseniz, hepsini 
~cr:h::zrnetçiden daha ustalıkla 

~ger 
r1ak· ırıneğ çalışıyor. 

tı-\i? •neden adam konuşuyor 

İ§te 1 
8 Ya nız bunu yapamıyor. 

la.r ununla be b b" .. b ı n:\ .. l ra er, utun un -
•a.tıız ~~ Yaptığım merak ediyor-
k' ' St:ze } •tıecl an atmak isterim: Ma-
lrikıe e.n 1~darnın içerisinde elek -
"'-t 11 1~ •Yen bir takım aletler 

. ou l 
~"'arlaka ~tlerden en mühimi, 
~, rn h hır alet üzerine yazıl • 
"-atin u telif işlerdir; tıpkı bir 

t~bi, 0:~kaın Yerlerinde olduğu 
bıter b' arı, bu aletin üzerinde 
Lh ırer .. 
"l \'e .. goreceksiniz. Mesela, 
'-çllıak Pışırrnek, misafire kapı 
~k. ~.~ocuğunuza süt emzir -
o' • out" 
•ter y un hunlar orada birer 

~darn1:ıhılr .. Bunlardan makine I 
t,,, ang· · · · .,"Otsan ısını yapmasını ıs -
llıttn.. ıı, aletin ibresini onun 

" &et' • ' ı"'~orau ırıp makine adamı ku-
~i h nuı. Yal b'" t" b -. an . nız, u un u ış· 
~l d' gııaa t . . e ıtr' . . a te ve kaç dakıkada 
•at ı::ı•nııı 

ediği . Unutmayınız.. Tam 
ld nıı " 1-• • 'tn111 al'tıt gelınce, makine 
l>ıd k , tnesela • f. • . . k a. ar 

1 
, mııa ırınızı a • 

ttı 1 fı ad .. d ' ~ah\' . ıgını, o aya aldığı -
~oc .. eyı get' d" .... b 1 k • Ugu

11 
ır ıgını, u ara ı 

ııe h uıun .. . 
U 1 ir ar 

1 
aut ıçmek zamanı 

~ere Çıkta"ık, ona da süt vermek 
h •gını ·· k · · ''l&.k\n gorece sınız .. 
lleı1t·,e adam konuşacak mı? 
b ı .. 

l Qİ.itij 
oııır n A" ı ~ Utı, bu rupa 1 mühendisler, 

,,,eıı-ı,r.. nu Yapmak için çalı,ı • 
'••,,, 

1\ ········ d ······ t . . ..................... . 
1 ıle köpek 

~ l\edi · 
t ~~h •le k· 
1t~ı ... 

1 
~Ftaıa:;ek. g~bi ! .. 'derler. 
tı~di a bırbır1erile uyuş-

Ye kadar .. "I · goru memış 

Musikiden anlıyan r 

hayvanlar 
Geçenlerde, musikinin hayvanlar ü -

zerindeki tesirini araştırmak için garib 

bir tecrübe yapıldı: birçok yılanların u-

yumakta olduğu bir yere, küçük bir 

gramofon bırakıldı; kuruldu; plak işle

meğe başladı. 

Birdenbire hayvanlann uyandığını 

gördüler. Hepıi, yattıklan yerden ya -

vaş yavaı kımıldadılar; gramofonun ta 
yanı başına geldiler; ve hepsi, tıpkı dans 

eden bir insanın hareketlerinde olduğu 

muhtelif şekilerle, uzun vücutlarını kı -

mıldatmaya başladılar: yılanlar oynu -
yorlardı. 

Bu tecrübeden sonra, ayni hareket, 

muhtelif hayvanlar üzerinde de yapıl -

dr. Resimde bir geyik, çalınan bir plak 

karşısında'l, kendinden geçmit bir hare· 

ketini görüyorsunuz. 

............................. -.. ...... --.......... -.. ............... _.. ..... --~--._. ......... _. ........................... _.. ... _. ... ._ ..... .__ ... .... 
KUŞ ~ğ~ k~a~d~ ~ı~ş~ir !: 

kitabın yapraklarını çevirecek o -
lursanız, bizim memleketimizde 

görülmiyen çeıitte birçok kuşlara 
tesadüf edeceksiniz. 

Nitekim, memleket memlekt do

laşan seyyahlar da bunu ıöylü ~ 

yorlar: Mesela bazı kuş1arın ga -

gaları uzundur. Pelikan sınıfı denilen büyük bir 

sınıf altında toplanan bu kuşlar arasında Afrika 
ormanlarında yaşıyan birçok vahşi kuş!ar bulun -

duğu gibi, renkleri bir tavus rengi kadar güzel, çi

çekten çiçeğe dolaşan küçük kuşçuklar da vardır. 

Bütün hayvanlarda raıtgelinen acayip birtakım 
uzuvların gelişi güzel yaratıldığını zannetmeyiniz. 

Geçen hafta, hayvanların kuyruklarını anlatırken, 
hepsinin kendilerine ne kadar fay daları dokun -
duğum .. da söylemiştik. 

Tıpkı bun~n gibi, uzun gagalı birkuş, gagasın -
dan bir kılıç gibi fayda gördüğü kadar bir iğne 

şeklinde kullanarak da faydalar görür: Çiçekle -
rin üzerinde bulunan birçok küçük ha,ereleri, an -

cal. -U uzun gaga vaııtasile uzaktan avlar, bu su -
ı·etle onun kaçmasına meydan vermez. 

"Haber,, arkada§ımızın Türkiyede ilk defa olarak 
tertib ettiği güzel ve gürbiiz çocuk müıabakaıında 
ıoldan sıra ile ikinci, birinci ve üçüncü gelen bayanlar 

1 • Eğlenceli yazılar • 1 
iyilik - fenalık 

Dünya, bir gün ge1ip de bat -
tıklan sonra, · yilikle fenalık, öteki 
dünyada, kendilerini bir kapının 

önünde buldular. 

Onları içeriye bırakacak olan 
sordu: 

- Kimbilir, dedi, geldiğiniz 
dünyada, ikiniz de yanyana ne iyi 
günler geçirdinz. 

- Hayır, diye cevap verdiler; 
ancak burada yanyana geliyoruz. 

hayvanların resimlerini vermiştik. 
Bu hafta ayni resimlerden birini 
daha veriyoruz. 

ÇA y 
masası 

Aktörle kekeme 
Kekeme dün akşam Şehir ti Acarla Kaçar bir çay 

başında şöyle konuştular: yatrosunda verilen temsilden çı -
Acar: - Çay bardağına şeker kıyordu. Sordum: 

koyduktan sonra sağ elinle mi ka
rıştırırısın, yoksa sol elinle mi? 

- Sağ elimle karıştırırım 

- Olmadı. 

- Nasıl, beğendin mi? .. 

- Bebebebebe ğenmedim 

-Niçin? .. 

_Sol elimde ]carıştırırım. - Oooooyun iiiiiyidi amma, 

_ Gene olmadı. Kaşıkla karış- aaaaaktörler, fefefefefena konu -

trracaksın !. 

Kedi ile köpek dost olurmu?. 
Şimdiye kadar olmamıştı. Fa

kat resimde, bu düşmanlığın ara -

şuyorlardı. 

lki ahbabın a -

rasınr o kadar iyi 
z a n netmeyiniz. 

Çok kerreler ikiıi 

de eğleniyor; fa • 

kat bir dakika, ih

tiyar Buldok'un 
birdenbire durma-

sı, aralarındaki 

dostluğu bozmak 
için yetişmiştir. 

Resimde, kü -

çük arkadaş ağlı -

yor; fakat ihtiyar 

Buldok gene bil -

diğini yapacak!. 

larında artrk kalmadığını görüyor
sunuz. Hem de, bakınız, ne kadar 
büyük bir litifatla barıımıtlar ! 

Uçan 
Balıklar 

Birçok kereler, uçan balrk • 
lardan bahsedildiğini ittimit -
sinizdir. Bu balıklara, en çok, 
sıcak denizlerde rast gelinir. 
Boyları, bir ayak büyüklüğün
de kadardır. Bunların, daha 
büyükleri de görülmüştür. Bu
nunla beraber, uçan balığın, ha 

kikatte uçtuğuna inanmayınız. 
Sadece, balıkların yan tarafla-

rında gördüğünüz kanatlar biraz 
büyüktür ve açıldıklan zaman 
bir tayyarenin kanatlarını ha -
tırlatırlar. Bu sayede, tıpkı, 

bir tavuğun kanatlarını açbğı 
zaman uçması gibi, bir müd -
det uçarlar, ve tekrar denize 
dü,erler. 

Havanın sakin olduğu za -
manlarda, bu balıkların büyük 
bir hızla dosdoğru uçtukları 

görülmüştür. Fena havalarda, 
bu uçuş, öteye beriye doğru 

zigzakvari hareketlerle olur. 
Lakin, uçan balıklar, hiç bir 

vakit, bunu keyfi için yapmaz. 
Düşmanlarından kurtulmak i - · 
çin yapar. En büyük düşman
ları arasında da, Makenel fa. 
milyasına mensup büyük ha • 
lıklar vardır. 

Bu çeşit büyük balıklara da
ha ziyade atlantik denizinde 

rast gelinmiştir. Yiyeceğinin en 
mühim bir kısmını uçan balık 
lar teşkil etmiştir. Söylenenle
re bakılırsa, bu balık, denizin 
altında saatte 30 mil hızla git
mektedir. 

Albokore uçan balığa yak -
laşır yaklaşmaz uçan balık, 

kendini birdenbire suyun dışı
na atar. Sıçrar, ve güneş altın
da, yan tarafındaki kanatları 

gerilmiı bir halde uçmaya baş
lar. 

Atlantik denizinde gezinti
ler yapanlar, bu balıkların uç
tukları zaman meydana getir -
dikleri güzel manzarayı anlat -
makla bitiremezler. 

Bazen, uçan balıkların, ge
milerin güvertelerine konduk -
ları da görülmüştür. 

BULMACA 

Bir gezintiye dört arkadat da 
beraber çıkmıılardı. Bir ayda, ken 
dilerini gidecekleri yola götüren, 
dört yol batına rastladılar. içle -
rinden birisi, en kestirme yolu 
buldu, yürüdü. Diğer üçü düşün
meğe başladı: Hangi yol, bizi da
ha çabuk götürebilir? .. Arkadaş -
larına yetipnek için gidecekleri 
yolu, onlara çizgilerle gösteriniz!. 



HAFTALIK 
Radyo proqramı 

3 Şubat Pazar 
VARŞOVA. lU6 m. 
11 Dana mwıUdlıL 18,60 Kmıteraaa. 19 

Mımler, 20 B&t1t mwılld, ~er. 21 llentoıı1k 
orkutra kouert, 8Gzleır. 22 Lemberstesı zaa -
kil. 22,-i5 86&ler, Rekllmlar. 23,30 Dana mu
mld& 

111 Jl1ls, MOSKOV A. 111' m. 
ıı.ıo Kolhozlar için )'al p.rkılar •e ko -

ro ml.l.llld& 115 SGsler. 18,30 Kmlordu iç1n 
Bös "" muatld. 19,10 Kantık kaa.r, 22 Al -
manca konterana. 23,06 ınsuısee. 26,06 Al· 
manca. 

832 KU. KOBKOVA (lltaliD) Ml m •• 
17 Ork..ır& taratmdan ftlalar (flUt IOIO 

ve p.rkılar). 18.20 Btr opera teıuW (Ko. -
kova operaamdan D&k11.) 22.10 Kanfık kon-
8111'. 

6U IUııll. BUDAPICŞU:. llO :m. 
18,10 Salon orkeatruı, 19,20 Sömer. 19.60 

Kacar p.rkılan. 21 KODlel'IUll, 21,35 Opera 
orkeatruL U,40 Haberler. 21 Dana mmka. 
26,10 Cbaıt~ Gauldrto CUL L Çine- orkea
truı. 

7U Kils. LEl:PZJO, 111 m. 
20 Tub&t blklyeler. 30,30 .A.kttıallta. I0,40 

Spor haberleri. 21 Dana mu81k1ıd, 22,SO Yay
lı lleUer kouerl. 23 Haberler. 23,20 Hokey 
maçı haberleri. 215,M Dam. 

8ZS Khz.. BOK.KEŞ, iM m. 
12 Kfliae korow. 12,SO Radyo ork..truı. 

U,30 Sözler, 13,36 Populer Romen mUllllmt. 
14,15 Haberler. 14.40 ONbtra. 17,30 S6zler. 
KOIU haberleri, 18 .Tan Karko ork..truı. 19 
Batta haberleri, Orıuı.tranm dev&mL 30 Kon· 
feraıuı. 20.20 Pak. 21 TlJ&lro. 22,40 Senfonik 
konaer. 22.30 Konfen,m. 22,45 Radyo orkea -
truı, haberler, 23.40 N.,.ıı pllklar. 

G74Kha.. STUTl'QORT, Hl m. 
19,30 Neı'elJ kabara neırtyatr. (Mu -

llldll.J 20,40 Parten klrchnden kıt operMı 

21 (Şeytan ile 'kemancı oyunuı adlı Pagan! 
ilinin bır balladı. 22.30 Lelpztgdım nakil, 23 
Haberler. 23,20 Partenktricbenden -s><>r ba • 
beteri. 23,35 Dana. 1 - S Gece 'kotuıerL 

4 Şub•t P•z•rteal 
VARŞOVA, lMG m. 
18 Orekatra. 18,23 Sö&ler, 18,35 İtalyan 

prlulan, aözler. lU6 Od& mu81ld81 kuarteti. 
19,45 Çocuk n91riyatr, 20 Aakerl ııeptyat. 

Spor ve Al". 21 flarlalı piyano llouerL 
22.46 Konte,._, 23 ReklAmlar. 23,16 Daıı.t 
mu•Ud.11.. 

116 Kim, MODOVA. lTl' m. 
17,30 Söaler. 18.JO KuuWrdu 1çiD echlıılyaL 

19,SO Slb.lryalJ, kolkoslar içbl nepiyat. 11,M 
Konser. 21 Kuartet kaa.rl (Şarkıb), 22 Al· 
manca ~ 23.06 lqWace. 26,06 Ka -
oarca. 

812 Kbz .Khz. KOSKOVA (8talbı) Ml m." 
17 Od& mmıUd& 18.IO Ko.lıoTa GP• mn-:a ?.'°" M ~ d9lplı ~ 11&-

KllDıs. Bt7DAPl'.Şl'I:, aN m. 
11 Ç1qw orkeatruı 18.N A tmenca 

ders. 19,20 Pll'ımo lılrUstYle p.rkdar, IO saz. 
ler, 20,0t l'Ubarmoal kouer (~I 
mn"atkllm Enrloo KAlnardlaJn JıUnldyle.). 
D,DO Haberler, 21,10 Ç1npae cın.truı, 

24,16 Salon mU8lk181. 1,0G Son baberter. 
m Kllz. LEIPZIO, 111 m. 
18,20 Ev mU8lk1.ıd. 18.M Ökcıaomlll ba • 

berler. 10,20 Pl&n.. 20,10 Sözler, 20.SO Berlln· 
den. 21 Haberler. 21,10 Orkutra (Beetho • 
ftll1n uerlerlnden.) Skeç. 23,10 Haberler. 
8por. 23,40 Dana ve bant mu811d. 

823 KJu:. BCKRq. iM m. 
ıs - 1ıs OUndııs pl&k Defl'lyatı. 19 Radyo 

oru.truı, 11. Haberler. 19,10 Ork.tranm 
devamı. 20 Konferau, 20,20 PWt (Tanın • 

1DJ1 e9811er). 20,415 Konferau. 21 SGzler, 
21,0G Ketbner oda lnıartett, 21,35 Bariton 
Bt.efan.co - 0ouca tanımdan p.rlalar. 
22,16 Orkeatra blrUtı koro kameri, 23 Ha -
lıerter, 21,215 Kab•• kon8erl. 

11' KM. 8'1'U'ITAGBAT, 111 m. 
19 Şarkılar, 19,30 Radyo or1c..ırur, 

I0,30 Beden çor reportajl. 21 Haberler, 
21,10 (Nacbttgal UDd Lercbe) adlı lllU8lldU 
Skeç. 22,15 Dana, 21 Haberler. 21,30 Dan -
11111 devam. 1 - s Gece kouerl. 

S Şub•t Sa11 
V ARŞOV A. 11'8 m. 
IAmberıten nak1l, .aısler. 18,35 Koro beJ· 

ea. 19 Sözler. ıt,lli Bapl8hane muhatnlları 

orkulruı, llllder. 20 Beetbovenbı 90D&tla -
nndaD. 20.20 AktQallt.e. 20,30 Şarkılar, 

~. 21 Senfonik ork..tra koD.-rt, haber
ler. 22 Tarlhl mu81Jd komerL reld&m. 13,1:5 
Salon orkeetrur, 23,415 Konterau. 

1115 Kim, MOSKOVA. 111' m. 
17,30 Bazler, 19,30 Blzetnlıı aerlerlnden 

(Cemlle operumdan radyo için adapt&lyoa. 
22 Almanca Defl'lJ&l 23,05 ll"ran.ersc&. 24,0tl 
Felemesıkçe. 

812 Kbz Kbs. KOSKOVA (Stalbı) Ml m.. 
18.20 JıfOl!lkOTa operumdan nrlJecek 

temam nakil. 22.30 Dana mu81k1ıd. 2" bpan
JOlca DefrlyaL 

615 Kllz. BUDAPICŞTE, iM m. 
18 Dana mu81klal. 19 Orkatra,lt.08 Söa

ler. 21,IO Operadan nakU. <KANON). 2" 
Çlngene orkeatruı, 24,20 Pllk, 1,0tl Haber -
ler. 

7U 1U1S. LEtnıo, m m. 
19,30 Geçit nımı1 m&r11arr. 20,10 Pl&k, 

Şrammel mualkJ.sf. 20,30 Sözler. 20,60 Akto
allta. 21 Haberler. 21,10 (Jobann YOD Parl.I\ 
adlı opera. 23 Haberler • .21.20 Gece kouerL 

US Kllz. BCKBı:ş, 181 m. 
13 • 15 COndOs plAk kameri, 18 Pllk. 

19 Haberler. 19,15 Pl&k, 20 Konteram. 20,20 
Piyano blrUtfyle p.rkılar. 21 86zler, 21,0fl 
Koro k0118erl, 22 Konterau. 22.20 Senfonik 
radyo orkestram, 23,28 (Clnal gaztnoeundan 
..nıtnüll. 

5'7-1 Kltr. STCTl'AGK \T, 5ZS m. 
19,llS Sözler. 20 Orkestra. 21 Haberler. 

11.JO (lln •brmanr ICutnwm) adlı 8lııeC. 

22.ı:; Aak~rı mwk&. 23 llaberler. 21,30 Daws. 
1 - 3 Gece koıuıerl. 

6 Şubat Ç•rtamba 
VARŞOVA. 1M6 m. 
18 Akordeon orkealruı Ue balk dan8lan. 

18,35 Şarkılar, spor. 19.15 PWc, konferana. 
20 Şarkılar. 20,20 Sö&ler, 20,SO Pllk. ııözler 

22 CbaplDID e.arlerlnden konaer, 22,30 Kon
feraıuı, 22,40 Polonya p.rkılan, 23 Rekllm
lar. 23,10 Damı mU81k111. 24,0G Dam pllk • 
lan. 

1'16 ll.b. llOSKOV A. 11H m. 
18,30 PopWer RU8 prkılarr (Koro heyeti) 

PopWer ltalyan p.rkllan ve operalar, 20,0:i 
!nglUzce Defrlyat. H,06 Almanca. 

BSI Kim Kllz. MOSKOVA (Setalln) 361 m.. 
17 Koa.rtm (Ftgaroıı Hochselt) opera

.llDm radyo içlnadapte edllmlfl. 19.80 Senfo
nik kamer. 22 Dan.1 mwdk181 ve karıpk kon-
.ar. 

6U Kbs. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,IO Gitar kOD&ert, 19. Den, 19.80 PlAk. 

20,30 St1ldyo piyul, 22,10 Haberler, 22.80 
Keman konseri, 23,15 Han haberi 23,15 
Kandi• cab bandoıru. 24,10 Çfgene orkea -
trur. 1,0tlSon haberler. 

116 &lıs. LEIPUO, m m. 
18,10 Org mU8lldıd (Bacb). - Sözler, 19 

Şarla stlftellyenler ve bwı1aruı fllrlerl, lt,40 
GUzel aa'&Uar ve tarih. 20 Yeni p.rkllar 
(~Uerden). 21 Haberler, 21,35 Genç ne
.ıı, 22 Net'ell m118lki ve alnı, 23,10 Haber -
ıer. 21,SO Şarkıb gece konaerl. 

11 • 115 GUndtıa pllknqriyatı,18 Net'ell 
orkutra muatk1sl, 19 Sözler, 10,115 Orkeatra
nm devamı, 20 Konferans, 20,20 hpanypl mu
.udlıl. pWdan. 21,06 Piyano 8010. 21,35 Şar
la, 80lo. n,ıo Radyo Alon orkeatruı, 21 
Haberler, 23,215 Konaerln devam. 

17' Kh&. BTUTl'GART, 523 m. 

19,115 KoDfer&DL 19.30 El armonlt mu -
8l1da1. 20 Sözler. 20,80 Gllzel uerlerden par· 
çalar, 21 Haberler, 21,15 Sösler (Ulual net· 
rlyat), 21,415 Radyo orkestram. 21 Haberler. 
21, 30 D&D.L 1 - 3 Gece mu81klal. 

7 Şubat Per9embe 
V ARŞOV A. 1846 m. 
19,lli Dan.I mumklıd. 19,40: Edebiyat. 20: 

Pllk. 20.20: AktUalite. 20,10: Sözler. 21: 
K1481k balet mu81klal. 21.415: Haberler. 22: 
VaJleV81dııln eeerterlndeıı mUrekkep kon.ııer. 

- Sösler. -ReklA.mlar. 21.lG: Dana mwıl
ldll - 86sler. - Dana pllklan. 

176 Kbz, MOSKO\'A, 171-& m. 
17.30: Sözler. 18.30: Kızılorduya söz ve 

prlalar. 19,IO: KoDaıılılar için kanpk kclı· 

TC!J C2.. K iVE 

ZiRA.AT 
BANK~I . . 

Mr. 21: Bir u.aUik düö k.oııaer. 22: AlmAD
ca netriyat. 23.06: B'ranıazca konferam. 
2',0JS: lapanyolCL 

812 Khz. il O 8 K O V A, (Stalln) Hl m. 
17: İtalyan mumldane dair bahlaler.18,20: 

Btr opera temıt!lnt luuıll. 22,30: Dam mu81· 
k181. ve kanfık kon.eer. 22: BUyUk ı.tuyon
d&D Daldl. 

6U IUııll. JnmA.PEŞTID, lllO m. 
18,35 Erkek korosu. 19,15: Den. 19,40: 

Kuartet kouerl. 20,.0: S6zler. 21,10: Senfo
nJk kamer. 23,10: Haberler. 23,30: Çtııgene 
orke•lrur. 24,llS: Cas. 1,05: Son haberler. 

'186 K11Z. LEIPDG, SU m. 
18: JC8kl J'UDIDC&Dud öldll. 18,20: Piyano 

koıuıerl. 18,60: ôkoDomL 19: uıu..ı DefrlJ&t. 
20: Şen mu81kl. 21: Haberler. 21,10: "Ctınq
U cenub) un p.rkılarmdan. 22: "K!GNON'' 

BU KllZ. BCKBEş, iM m. 
18 • 15 QQndüs plAk IMtfriyatı. 18: Radyo 

ll&lon orkeslruı. - S&der. 19,16: Orkeatra
nm devamı. 20: KoDfenuı& 20,SIS: BUkreı o
perumda verllecek tema1l1 nak11. 

rflf, Kbz. BTUT'l'GART, 1523 m. 
19: Den, eözler. 19.30: Kanfık muatld. 

20,45: .ukerllk n.,,tyatı. 21: Haberler. 21,15: 
Radyo orkeatraaı. 22: Yeni maaaı. 22,30: Şar
kılı akeg. 21: Haberler. 21,20: VqlJıgtoııdan 
naklen b&ftanm yenlllklerl (almanca) 23,30: 
"Dana neue Lled" adlı prlulı •keç. H: D&D.L 
- sece kouerL 

8 Şubat Cuma 
V ARJ)OV A. WB m. 

18,H: Trio ptar koa.eerL 18.llO: Sözler. -
Haberler. 19,15: Piyano - Ylyolouel ııoıı.t 
lmuerl. 19,415: Konferan& 20: Şarkılar. (Sop. 
raıı Hennart) 20,20: Aktuallta. 20,30: PIAk. 
20,45: Sözler. 21,15: Senfonik kouer. 23,10: 
Şllrler. 23,40: ReklA.mlar. 24: Sözler. 24,0tl: 
D&D.L 

175 Km. llOSKOVA, ın& m. 

Nqell koıuıer. 20,40: Sösler. 21: Haberler. 
21,ı11"'11u..ı IMlfı1yat. 22:Dlf elçlllte dair. 21 
Haberler ve çor. 21,20: Dw muetw.ı 

na Kllz. BCKBEŞ, 16& m. 
ıs - 20 GUndoa pllk ııeptJ&tı. ıa: ftad1o 

orkeatruı. 19: Haberler. 19,18: ftad1o orU. 
truL 20: KoDferau. 20,20: PWt. 30,IO: Kon
feran& 21,10: Btlkref ft1barmonl8lD1D 81Dfo
nJk koıuıerl. 22: Kontenm. D.115: Kountn 
deY&IDL 21: Haberler. 

67' Khs. STUTl'GART, 521 m. 
19,30: "Kaedel komm, dle Gelsen lllnpn" 

l.slmll kanfık mU8lkS Meri. 21: Haberler. 21,-
15: Ulu.al nepiyat. 22: Radyo plyellL 28: Ha
berler. 23,80: Dam. 1 -3 Gece lıcouerl. 

8 Şubat Cu•art•I 
VARŞOV A. 11'8 m. 

19,10: Paderev.eklnlıı Nerlerlndell f&l'la· 
piyano. 19,45: Reporttaj. 20: Çocuk prlal&rı. 
- Plak. 20,60: Haberler. çor, 21: Karna
val muatk1.ıd, 21,415: Sözler. 22: SeDfonlk or
keatra kon.eerL 21,45: Orkeatra. - Reklim· 
ıar. 23,llS: Dau mu81klııL - Miler. ı: Lon· 
dradan Hanry Hall B.B.C. dua orkealruL 

175 Kils, MOSllOVA. 111' m. 
18,10: Kmlordu için "usun Bertha,. adlı 

tem.sil. - Orkutra kouerl. 19,30: Kolkosla
ra (Flerte) adlı tiyatro. 20,30: 8özler. 23: 
Otl: Frammca Dtlfriyat. 2',06: taveççe mpt
yat. 

832 Khz. K O B K O V A. (Stalbı) Hl m. 
17: K&npk komer. 18,20: Koelcova opera

lllllda nrllecek tem8U1 nak11. 22,IO: Dam ve 
karlfık mwdld. 2": t.panyoıca Def1'17at. -Su 
allere cevaplar. 

615 Kbs. BUDAPBŞTID, UO m. 

18,30: Bud&pefte kamer orıc.trur. 19,'3: 
Haberler. 20,20: Piyano lıılrUlll• prlalar. 20, 
60: Skeç. 22,30: Haberler. 22,llO: Jluar ıece-
81.. 2": Aylık haberler <aJmwa). 26,llS: Caz. 
1,05: Son haberler. 

786 Kils. LE!PZIG, 111 m. 
ıt,10: Kanpk kamer. 20,IO: J'lslk. 21: Ha

berler. 21,10: "Polenbllt" adlı operet. 21,llS: 
Haberler. ııpor. 23, :05B0ytlk kamer. 

m Kbs. B1'KBJ:t, il& m. 

Dün ve Y 
1 ercüme Külli 

AF-O 
Alfona Dode - Haydar 

ıol llrt 

17,SO: Bo.ler. 18,SO: Şarlalarla Kmlordu 
Ue Çar1Jlc ordu8unu tuvtr. 19.SO: Kolkozlara 
opera mU80Wıl parçalan ve amfonik komer. 
21: "Katerlııa ve tamall" adlı pqeatn radyo 
adapt&lyoau. 22: Çekçe Jconferam. 21,0IS: hı 
glllzce, 2",0tl: Almanca. 

81"1 Kbz. K O 8 K O V A., (Stallıı) 381 m. 
11J Koıuıer. 18,20: Bir opera temB1UDI na

kil. 22,20: Dana parçalan ve kArlflk kouer. 
6U Kils. BUDAPBŞTID, llO m. 

1a - 10 GOndtlz pWc neptyatı. 18: Radyo ı•·-----
orkutruı. 11: Saat ayarı. haberler. 19,15: l••-.1!"""'~~ ... 

18: IOArlnel 18,30: Den. 19: Spor. 19,15: 
Kutntet mUllDdlıL - Basler. I0,30: Operet
lerden nakU. .21,20: Çingene orkeatruı. 1,0tl: 
Son haberler. 

783 Klız. LE!nlO, JISI m. 
18,20: Ptyaııo mUlllJdıd. 18,llO: SGzler.19,20: 

Radyo orkeatruı, 20: KODleram. 20,20: .Aa· 
kerl mektep talebeal tanımdan koro komerL 
21,0IS: Radyo cam. - Sösler. 22.20: Radyo 
cazmm devamı. 23 Haberler. 21,215: Kah· 
...... Nden uk1eıD ıa.... 

51' Kbs. STtJTl'AOBAT, 111 m. 
19,30: Radyo 8keçf. 20: Pllk. 21: Haberler. 

21,ııs: Şarlalı ptyee. 23,80: Dan• mu8lldııl. 1-3 
Gece koıuıerl. 





r Bu hafta ç•kacak olan 

'' p r ta ı,, nd 
Profesör Ismail Hakkının güreş aleyhJn
dekl makalesine, gilreş federasyonu reisi 
cevab veriyor. Muhakkak okuyunuz. ' -
Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 

Karaman siyah battal deliksiz 1000 tane çift trafh mücellid me
ini satın alınacaktır. Meşinlerin matbaada mevcud nümunesine uy
:un olması ve 500 tanesinin ihale den sonra bir hafta içinde ve kalan 
iOO tanesinin de bundan 10 gün sonra teslim edilmesi farttır. 

ihale 6-2-1935 Çar§amba günü saat 14 de Matbaada yapılacaktır. 
Alıcı olmak isteyenlerin yüzde 7,5 pey akçeler.ini o gün .ihale saatin · 1 
den evvel Matbaa vezneİine yatırmaları lazımdır. (319) 

. . . . ~,,. '• . 

Ampul satı~ aldığınızda 

isterseniz 
tasarruf etmiş olursunuz. 

J 1 • • J • : 

. ~ ' . . I' -
5 Kuruşa tam bir Roman Denizyolları 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V 
Hudut ve Sahiller Sıhhat U 

Müdürlüğünden : 
Bir kaç saat hoş vakit geçirmek için iŞLETMESı 

Accntclcrı Karaltôy Köprübaşı 

ar • 
Romanlarını okuyunuz. Son zamanın en büyük zablta vaka· 

larını eğlenceli bir landa hikaye eden bu meraklı roman seri · 
sinden her ayın 1 ve 15 incı günleri bir kitap neşrolunur. 

Her kitap tam bir '1omandır ve liatı yalnız 5 kuruıtur. 

Birinci kitap: BirMühim Cinayet Neırolunmuıtur. 

ikinci kitap: Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta neşrolunacaktn 

Kütüphanelerden, müvezzilerden ve tütüncülerden arayınız. 

·rt"l.42.~62 - 'mk:~ı MühürdaHadr 
I•-- 1 fan TeJeını 22740 •-•I 

Mersin Yolu 
KONYA Vapurq 31 ikinci -

kanun PERŞEMBE günii ~e~t 
11 de Payas'a kadar (462) 

1 rabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 31 1 -

kincikanun PERŞEMBE günü 
saat 20 de Hopaya kadar (463) 

Trabzon ve Zonguldak Sahil Sıhhiye merkezleri il'. 
minde birer motör yeni olarak yaptırılacak ve TrabzoO, 

adlarını lafıyan iki motör tamir ettirilecektir. 

A - Yeniden yapılacak Trabzon motörünün İ 
Trabzon motörünün tamiri bedeli muhammeni 3100 liradtt' 
yapılacak Zonguldak motöriyle eşki Zonguldak motö 

nin tahmin bedeli 4985 liradır. 

B - Bu itlere aid fenni ve idari ıartnameler ve r 
bul Sahil sıhhiye merkezi levazım memurluğundan bede .. ______ 111!11•-••-mil alınır. 

--•••••••••••••••••••••••••• lıtanbul Altıncı lcrQ Memurlu-..._ C - Eksiltme 7- Şubat - 1935 Perıemhe günü 
~nkn: ~ 

~·------ y E N 1 ç ı K r 1 -------, Bir borçtan dolayı paraya çev - te Galatada Kara Mustafa Paıa sokağında İstanbul Liııı 
" DÜN ve YARIN .. külliyatının 24 üncü eserı rilmesine karar verilen kıravat, hiye merkezinde iki motör için ayrı ayrı olarak yapıla 

Prof. Dr. Suphi Nuri yakalık ve büluz ve saire S.2-935 D - Eksiltme açık olacaktır. 
tarihine müsadif Salı günü saat E - Muvakkat teminat T rab 7on motörü için 232 lir' 

dA} 
1
• • 12 den 1 e kadar Şiıli Halaskar tur. Zonguldak motörü için 374 liradı,. . 

... ..._ .... __ Gazi caddesinde 97 numaralı dük- F 1 t kl"l d · · t o· l t'" l 1•1 t• 
A • ... • • .. - s e ı er en gemı ın,aa ı ve ıze mo or e 

Fiyatı 60 Kuruş kanda paraya çevrılecegı ılan o· . d h"I ld ki h kk d y· Od d b d•"et 
1 (5062) rın e e ı o u arı a ın a ıcaret asın an u .. 

, unur. 

Sahibi: ASIM US 
dan sonra alınmıı bir vesika aranı lacakhr. 

Nctriyat Müdürü: 

D•ğıtma yeri - V AKI f Matbaası - Ankara coddesi lstınbul 

" Düu Ye Yarın,. tercüme killliyatı için abone yı:zıldığını 
UNUTMAYINIZ REFiK Ahmed SEVENGIL 

G - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürübııei' 
dakikaya kadar muvaltkat teminat paralarım yatırmıf 01 

VAKiT Matbnaaı - lıtanbul tır. 

-------------------~=~~~=~(%! İkinci l'e~rln l03S M~uw:ı:.d.sn beri ttltUyor.)~~==ıım~==ıı=m-1!1!!!!!!==~=~~===~~....-

Öz TürlC(e ı<arıılıklar 

Yazr, (Kader, kısmet man.) 9. Ye
terge (Kısmet nıan.) 

Nasib olmak, Ele gesmek. 
Nasir, 1. Elden tutan, 2. Yar -

dımcı. 

Nasiye, 1. Alın, 
M nek. 

2. Kabak, 3. 

Nasp, 1. Dikme, 2. Geçirme, 3. 
Kayırma, 4. Koyma , 5. Oturtma, 
6. Saplama. 

Naıbetmek, 1. Atağlamak, ata -
mak, (Tayin man.) 2. Bitimek 
(Tayin man.) 3. Dikmek (Rekz 
man.) 4. Geçirmek, 5. Kayııınak 
(Himaye ve tayin man.) 6. Koy
mak, 7. Oturtmak, 8. Saplamak 
(Rekz nıan.) 

Naıbı nazar etmek, 
dikmek 

Göziinii 

Naş (Naı:ı), Olü, 2. Olük. 
Nati, 1. Dolayı, 2. lleri gelen 3. 

Otürii. 
Na,ir, 1. Basan ( Kitab ve ga -

zetc tabi ve mı§iri man.) 2. Çıka
rak, 3. Dağıtan, 4. Saçan, 5. SCr -
pen, 6. Yayan. 

Natık, 1. Aykucu, 2. Söyleyen . 
Natuk, 1. Geçen, 2. Eyi dilli, 3. 

Sözü, 4. Şeşen. 
Natura, Yaradılış. 
Naz, 1. Baybanlık, 2. Bayınlık, 

3. Biccleme, 4. Erk, 5. Erke, 6. 
Kandış, 7. Kanış, 8. Kılın, 9. Kmış, 
1 O. Şımarıklık, 11. Yanı. 

Nazetmek nazlanmak, l. Allan
".llak, 2. Baymlanmak, 3. Baylan -
inak, 4. Baylaşmal<, 5. Erinmek, 
ı. lvnınak 7. Kılımsımak, 8. Şı -
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ınarmak, şımanklık etmek. 
Nazlı, 1. Bayın, 2. Baylan, 3. 

Şımarık, 4. Y anaz. 
lik. 

Nazar, 1. Bakım, 2. Bakış, 3. 
Bakma, ·!. Düşünme, 5. Görüş, 6. 
Göz atına, 7. Karaksmma, 8. Ka -
rama,9. Görüm, 10. Sayış, sayma, 
11. Süzme. 

Nazarrüba, 1. Göz alıcı, 2. Gö -
zeni, 3. Görklü. 

Nazarrüba olmak, 1. Görkey -
mek, 2. Gözenileşmek. 

Nazariyle, bakmak, 1. Saymak, 
2. Tutmak. 

Nazar iaabet etmek, 1. Göz değ. 
mek, 2. Göz dokunmak. 

Nazara almak, 1. Düşünmek, 

2. Eslemek, 3. Sa.ğışlamak, 4. Sa -
kmmak, 5. Sa.ysımak, . 

Nazarı dikkatı calib, Gözeğir. 

Nazaran, 1. Bakılırsa, 2. Göre. 

Nazenin, l. Baylan, 2. Esir -
gence, 3. !ncc, 4. Okşanca, 5. Sev
gili, 6 Şaylan. 7. Şımm·ık. 

Nazım, 1. Dizliyen, diziye ko -
yan, 2. Düzelten, 3. Gözlekçi, 4. 
Kuran, kurucu, 5. :Sıralıyan, sıra -
ya koyan, 6. Yapan, 7. Yasavul. 

Nazır, 1. Bakan, bakar, 2. Bak
k1Şı, 3. Dönmüş, dönük, 4. Gözlck
çi, 5. lnanç (M.uhtemet, ministre 
ınan.) 6. Görünç, 7. Otacı• 8. Oğc 
(Çok akıllı ınan.) 9. Tarkan (Ve
zir man), 10. Tüşümel. 

Nazif, 1. Al'ca, arcağ, arcak, 
arıca, 2. An, 3. Arığ, 4. Anı, 5. 

Öz TürlCçe 1Carıılıklar --" 

Nahafet, 1. Arıklık, 
3. Çelimsizlik. 

·(ı 
2. Cılızlık, Naip, 1. Atabey, (Eski uı:~~-

mühik devrinde h.iiçük yaştaki ~
kümdara vesayet eden vezir, 111' • 
büssaltana ınan.) 2. Kötel (Ve 18. 
aht vcmülfı.zemet eden man.) • 
Nakçr (Kadınların vekili ve pe 

Nahif, 1. Ar baz, 2. Arığ, 3. A
rık, 4. Ankaz, 5. Cabık, 6. Cevre, 
7. Cılız, 8. Çelimsiz, 9. Ehnez, 10. 
Enize, 11. 1nez, 12. lneze, 13. lrik, 
14. Kadıksıs, 15. Keperme, 16. 
Ohlez, 17. Olgez, 18. Tonık, 19. 
Tun.ık, 20. Ya§ık. 

Nahit, 1. Çolbon, çolmon (Züh
re yıldızı,) 2. Çolpan, 3. Çulpan. 

Nahiye, 1. Badgızr, baygızr, 2. 
Ercin, 3. llev, 4. Tire. 

Naht, 1. Oyma, 2. Yonma, 3. 
Yontma. 

Nahtetmek, 1. Oymak, 2. Yont
mak. 

Nahv (Nahiv), 1. Söz buııığu 

2. Söz di.izükü, söz tüzüğü, 3. Söz 
yoıııku. 

Nahvet, 1. Benlik, benlikçilik, 
2. Kendini beğenmi.şlik, 3. J{unım, 
kurumculuk, 4. Menmenlik. 

Nahvct göstermek, 1. Belden -
mek, 2. l~endini beğenmek, 3. 
Kurum satmak. 

Nahvetli, 1. Diğre.k, 2. Uluksar. 
Nail, 1. Eren, erişen, erişmiş, 2. 

!rkören, irkörücü. 
Nail etmek, 1. Erdiouek, 2. !r

gürmek. 
Nailiyet, 1. Emıc, erişme, iııue, 

irişme, 2. Tcğiş, 3. Yedim. 

Nail olmak, 1. Eri.5mek, iriş
mek, 2. Enuek, irınek, 3. Görmek, 
4. Yitmek. 

NA' 1 u •) u 3 aım, . yur, .... yuyan, . 
Uykuda olan. 

dim man.) 4. Yedek. de-
Naka, 1. Arvana, 2. Arvana r· 

ve, 3. Dişi deve, 4. Gaylak, 5. G~ 
la, G. !nen, in~en. 

Nakarat, Kavuştak . iJ1' 
Nakıs, t. Gartıınaş, (Hil~~~i~ 

de bir noksanlık olan, nakıs.~1, 4, 
ka ınan.) 2. Eksik, 3. Eksü~uJ\, 1. 
Kalık, 5. Teltikli, 6. Teltül<, 
Usal, 8. Yarnntr, 9. YetiınsiZ. 

Nalas !kalmak, Aksamak. S. 
Nakisa, 1. Eksiklik, 2. Epsik, 

Usal. Jıİ. 
Nakil, 1. Anlatan (Bir şey (6' 

kaye eden ınan.) 2. Geçiren etil 
lcktrik, hararet gibi kuvvet~, 
geçmesine müsaid ınan.) 3~ 
türen (Bir şeyi bir yerden ~ 
yere nakleden rnan.) 4. l{uÇ_J 

(Hikaye eden man.) 5. T~~ 
(Eşya götüren man.) 6. YetiP:- · 
(Haber nakleden man.). , 

Nakkare, 1. Davul, 2. ~ 
lek. 1'~ 

Nakka§, 1. Bcdizci, 2. B-
3. Pedizci. 

Na1<kat, Seçken. ~ 
Naki, 1. Aktanııa ·(Bir ~J'aı' 

başka kaba nakl man.). 2. ~, 
ma (Hikaye nakli ınan.) 3. ~ 
ma (Söz nakli ınan.) 4. Çe dil" 
(Tercüme, bir dilden başka ~ --


