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r' eni yıla Ata türkün şehrimizi şereflendirmesi gibi 
· kutlu bir hadise ile giriyoruz 

AtcıtUrk dün gece şehrimizi teşrif ettikk.~ sırada Nafta. vekilimiz tJe 

kıtmand anlarla 
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Başbakanımızın i 
€ 

Bcısın ailesine değerli bir iltifatı ~ 
· 2-t.nbuı J3a,Sill Kurumunun her eeı:ıe çıkrttığı matbuat a1maı:ıatmm be§tncl ( 

ı _,-da baaıımaktadn'· Almanak baota lç Bakenınuz Bay ŞUkı11 Kaya oldufu halde ~ 
1 tılt ;!' ~e imzalarıD ya.zılarmı ve faydalı bir çok malQm&t ne ruimlerl ihtiva ~ 

edt~' S..bıı.kananız General l.ıımet ln&ıo de almanakta D9§redllr.ıek üzere bir g 
y.- Jecttyo etmi§Ur: Başbak&runıızdan Bum aileaine çok değerli blr iltifat geUren ~ 

: w ~ .}'ılba§ı dolayısile almanak yUılan içinden alıp okuyucularmma aunuyo ~ 
'~ ~ = 
) 937 yılı için Tür~ ~snuna neı' eli ve ~erimli çalıpnalar dilerim. ( 
~ Trİ ~ı, çıkan yıJ ıçm büyül ulu~ me.eleleri yüriibnekte yurt- ! 
~ tA/: 'e~ç verecek baıanlar kazandı. Türk Bummm gerek yurt i 
i~' terek amulusal alanda teairi, göze çarpacak surette artmakta· ~ 
cht. Vat8Jı~lrum her gün bir gazete aramaları ümit ve zevk veren 'i 
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Hariciye Vekilimiz de Dün Gece Avrupadan 
Geldi ve Atatürk Tarafından Kabul Edildi 

Atatürk 
Aras'ın vazife ifa edi
şınden bir defa daha 

izharı memnu
niyet ettiler 

30/31 KA.nunuevvel ge~esi üçe çey. 
rek kala Ankaradan hareket eden Re.. 
islcumhur Atatürk, refakatlerinde 
kardeşi Bayan Makbule, Nafia Ba. 
kanı Ali Çetinkaya ve bazı Saylavlar 
olduğu halde dUn gece saat 20,30 da 
şehrimizi teşrif buyurmuşlardır. 

Kendilerini İstanbul valisi ve ls. 
tanbul komutanı lzmitten k.a.İ'şılamış_ 
Jar ve Haydarpaşa istasyonunda Ge. 
neral Fahrettin, Ali Sait, Osman 
Tufan, Ali Fuat, polis direktörü n 
birçok erkanıhükQmet hazır bulan 
muştur. 

Atatiir1 Avrupadan avdet etmekte 
olan Doktor Tevfik Rüştü Anısı, ge. 
ce saat 11 de vapurdan 9Jcar çıkmas 
kabul ederek Yılbaşını bernber Park 
otelde geçirmek üzere yanında alıkoy • 
muştur. 

Atatü.ttln, Arunı vazife ifa ecll. 
ştnden bir"ctefa daha izharı memn11nl. 
yet eyjediklerl haber alınmıştır. 

~------~~~~~~~~~~~--~~--Jl aya t ve Hariciye Vekilimizin gazetemize beyanatı 

ilk s1Yifasını açarlten giden gilnlerle • T i D 't 'J' vfik din gece çeki dl 
geleJI S'Uıue arasında düşUnmell\ek Hariciye 'e~ı ım z 06t or. e. lk" 

-· .ının r Bir an geçen sene Rüştil Ara.<ı, diın gece sa.a ~ırmı ı 
ın~- olmuyor. d. . . b çukta ''Recel Karol,, vapurıle Yu. B •• • k k • • k d k 
ile~ .~ll senenin farkı ne ır sualini :nlc;tandan şehrimize gelmiştir. uyu i ramıyeyı azanan o -
dUşilnUYoruz. vd v n llaricive Vekili ile birlikte Cenev. 

l a:~nin a.rk:ı:iryı;~;ıanı=a: re heyeti~izde? Cumhur IlnşkEaulr~ı torla Sofi ya neler anlatıyorlar? 
ere '~ca ı:at .. . . . Genel Sekreterı B. lla..~n Rıza, .mnı. 
başka hirşcy yok. F~ . ~oz.ldenm~n et Genel Direktörün. Şükrü. ,.e Ha. Piyongo bagi/er;nin talihti/erden 
projektoriıe gelecek ıçerısı~ e dC' hıç y (Sonu: Sa. ! Sü. 5) 
btrşcY hissedeın;yoruz. Bız bu hali- k.oparınalarını menetmeıidir 
Dlizle iki nihnyctsiz ikara.nt·lık arasında -~~ (YaZ'!sı: 12 in.ti sayı/ada) 
ebedi bir istifhıım şare ıne benziyo. altı>&- - - ._, _, -

~ ~nnu. ~S!~;;~:, K U R U 
Brr 7 ark film lJıldızz 

Zehr met 
Sa/ırıemizde biiyük mu
f'"'"1/akıyeller gösteriı101 

f'ür~ 111ldızı Zehra Ahmet 
(f azı$1: 8 i?ıci ~yıfada) 

Bunu tanıyor musunuz? 
-30-

. . - . ' ' 

Bül}ük müsabakamız 
Bugün son 7esmi 

ve1'1qoruz 

Okuvucu,arımıza 

ilaveleri 
'Her Cumartesi ve 

Çarşamba 
Mecmua ihtiyacınızı giderecek güzel 

yazı ve resim1erle intişar ediyor 

Yarın 24 sayıfa 
Bugün 
3 üncü aayıfada: l 936 (' kapar'ltc:: 

{Refik Ahmet) n·· ··k .,. i i '· l d d k l • . • .. yıf da H'kı:. K 1 uyu ıt\ranı yey t\azanan ar uy ll arını nuıharrırımıze anlatıyorlar. 4 üncu sa a : ı clye, ap h'anın 

san gelini (Hakkı ~üha) . . . . Kazanan numaralar 12 nci sayıfada 
5 in~i sayıfacla: Dunyanm gıdışı (Hile.. 

met Milnir) 
8 inci ve 9 uncu saytfaJarda: Yeni yı-

Bir aydan'beri devam etmekte im takvimi AVRUPA HATTINDA olan büyük hediyeli mü.!Kıbakamız bu- 11 inci sayıfada: Yılbaşı hediyeleri 

gün bitmiştir. Müsabakaya iştirak e- (Osman Cemal) • ık • ., • 
den okıt11UCU1arımızın doTcuz ikinci 12 nci sayıfada: Tayyare piyango - ] tı ren ... m z 
kanun cumartesi akşamına kadar t~ sunda kazananlar 

ladıkları resi.mleri idarchancmizln al.' 13 Gncü aayıfada: Takvim nasıl bu - E'-'· b h . 
tında .~lu.nan VaTc,t Kitabevine getirJ lundu? (Niyazi Ahmet). UlTneye U Saba 8,30 da harekef edıyor 
meZerinı noo ederia. !Yaz.ısı 3 üncü salıfamızda). 



n ug sliv
luk teklifi 

Boğazlardan 
geçecek yabancı 

harp gemileri 

Hayat ve tarih 
(Uayaını 1 tncide) 

Hariciye Vekilimi
zin gazetemize 

beyanatı 

elg hükumeti tarafından 
büliı ı Balkan devletlerine danı
şıldıktan sonra kaba I edilmiştir 

Sahil batargalarımızı 
nasıl $elamla1Jacak? 

Yerden biten blr ağacm niçin blt
tJllni, bu ağacm dallan UstUndeki 
Y,apraklanıı niçin Çlktığmı, nihayet bu 
yaprakla.rm bir gtl.rı niçin döküldüğü
D.11, ağacm niçin kuruduğ\ınu pek o ka
dar dil§Uıımiyen insan kendi varlığı

n,m aırlann:ı anlamak için dn.ima kafa 
Ankara, 31 (A.A.) - Çanakkale yPmıuttur. insan denilen mahltık bu 

ve Karadeniz boğazlarından transit nimütenahiliğin içinde niçin ve nere
suretile geçecek ecnebi harp gemileri den geliyor, niçin ve nereye gidiyor, 
ile Jstanbul limanını ziyaret edecek bu sualin cıevabmı arayıp durmuştur. 
gemilerin sahil bataryalarile topla Faka.t toprak tn.ba.kala.rmı tetkik ede. 
selamlaşmaları hakkında hükumeti. rek yalnız arz küresinin en qa.ğı bir 
mizcc atideki kararların ittihaz edil. milyar, aıiı yU.z milyon eenelik geçen 
diği haber alınmıştır: h&J&tı olduğunu, an Uz.erinde ilk ha.. 

ı-,.,.,rrı (Usyam 1 incide) 

riciye Vekaleti hususi kalem direktö. 
rü B. Refik Amir de gelmiştir. 

Rıhtımda kendisi emniyet direk. 
törU B. Salih Kılıç ve dfğer zevat ta. 
rafından karşılanmıştır. 

B lrrrad. 31 CA.A.) - Bu akşam, 
Yug Lı - Bulgar do ... hık paktının 

ndı:t ın.znlanacağını gösterir bir 
teb g neşredilmiştir. 

Un tebliğde. ezcümle deniliyor ki: 
Bulgar hükumeti, bir Bulgar -

Yugosfav dostluk paktrnm imza edil. 
mesi hak\m d. teşebbüste bulunmuş 

ve Yugosla vya bida~ ette kendi dost 
ve muttefiklerile istişare etmek iste. 

dili cevabını vermişti. Bu istişareler 
nihayete ermi§ı ve Yunanistan, Ro. 
manya, Türkiye ve Çekoslovakya, bir 
Bulpr - Yugoslav paktının imza. 
)anması ta\•&iycsinde bulunmuşlardır. 
Bmnın üzerine, Yugoslav hükt\meti, 
Bulgar hükOmet{ne teklifini memnu. 
niyetle kabul etmekte olduğunu bil. 
dir:miştir. 

DOKTOR ARASIN GAZETEMiZE 
BEYANAT/ 

Hariciye Vekilimiz, dilıı gece ken. 
disile konuşan KURUN muharıirlDe 
şu beyanatta bulunmuştur: 

;: ciimet kuvvetleri asilerin Üzerine 

1 - Karadeniz .e Akdeniz bofaz. yat eNrleriııin peyda olduğu gUnler
larından transit suretile geçecek ec. den ıimdlye kadar sekiz yUz milyon 
nebi harp gemileri sahillerimizdeki sene ıeçtiğtnl tahmin eden inaaıı akıl 
bataryalarımızla yani Karadeniz bo. bu toprak üstünde kendi varlığının 
ğazındaki Anadolu kavağı, Akdeniz tarlhlnl henU& otuz kırk bin seneden 
boğazındaki Çimenlik bataryaları ile ileriye göttlremeıniştir. 
selamlaşmazlar. 1Ulkl aenelerle yen). aenenin farkı 

"- Cenevre ve Paristen dini.Um. 
de uğradığım dost ve müttefik Yuna. 
nistanın rlcalile yaptığım görü111teler. 
den Çf)k miltehassisim. Bu itibarla 
Yunanistnndan çok memnun olarak 
geliyorum. Sancak meselesinin MiL 
letler Cemiyetinde tekrar g6rfittilece. 
ğini biliyorsunuz. Milletler Cemiye. 
tinin bu toplantısında bulunmak tize. 
re yeniden Cenevreye gidecefi•.,. Vahşi köpekleri 

saldırdılar! 

İstanbul limanında tevakkuf ede. nedir? Haldk&tte ne eski eene var; ne 
cek olan ecnebi harp gemileri, evvel. yem aene. Blrl geçmiş, biri gelecek 
ce olduğu gibi Haydarpaşadald batar. denilen, yahut hem geçmişi, hem ge. 
ya ile selim teati edeceklerdir. Şu leceti ihata eden nllı&yetsJz bir var
kadar ki torpido muhrfpleri ile yar. lık var. Bls bu nllıa.yetsizlik içinde a.. 
dımcı gemllerln bu top selimmt ifa tet böceği gibi parlayıp sönen bir id
etmelerine lüzum yoktur. ra.k fU)ea1no benziyoruz. Bazan bu idnk 

PASAPORTLAR NiÇiN IJIZA 
EDiLMiYOR? 

Ankara, 31 (Telef onla) - BacflL 
]erde Surlyeye gitmek lstiye.n vataa.. 
datların pasaportları Fransız konao. 
loslukları tarafından vize edilmemek. 
tedi.r. Türk elkdn umumiyeslni11 hiç 
bir mana yeremediği bu hareketin dü4 
rüst Fransa tarafından n881l bir ce.. 
vapla izah edileceğini bir tUrJU kesti. 
remiyoruz. 

lspan1Jaga gemi göndermemek için Alman 
Deniz Kuvvetleri kumandanı istifa etti 

Almanganın Fran$aga 

ilanı harp 
Ta1~vera, 31 (A.A.) - Castille te.) 

peleri.. .1 eerı.ektfo olan buz gibi rfiz. 
clr H yafmakta olan mebzul kar, as. 
ke 1 h.J.rekii tm ink.iş:ıfına engel olmak 
tadır. Uç rrün devam etmiş olan ta. 
amızlar vaz'yet.i değlşt.irmemiştJr •. 
Madrid $5 i~ndedir. 

AviJA, 31 (A.A.) - BaTILB ajansı 
mahabırfndcn: General Vn.reJanm 
Vlllarde y1 ı. nında bulunan ordusu. 
:awa sağ eerır.hrn:. karşı yapılan bir ta. 
arna e nasında, hül ftmet mllis'trf 
hüeuml rı üa vahşi köpekler kullan. 
mşlaı r. 

Ml r, beraberler: rlc iri cfi.sse. 
• kurt dnsJndcn köpckler olduğu 

h:ılde sllrllne sürüne mevzilerinden 
çık.m~lar • nıUkemmel surette yetiş. 
....... •biye edilmlt olA hayvan. 
lan '<'nmş erdir. HaYftDlar, nö. 
'beqt neferlerin sırtlakltır na eanlmış 
Jar .,. o lnn yaralamrtlar ve yahut 
Jaaıeket edemlyecek bir hale setlrmiş. 
Ju.dlr. 

.Köpeklerin ekserisi öldtirfilm\l' ve 
tzarru ptsk6rtülmUştUr. Ancak mi. 

llalerin Varela kuvvetlerinin ilk saf. Beyannamesi çalındı 
1anna kadar llerlemefe muvaffak ol. Parls, 31 (A.A.) _ Mattn psete. 
dukları zaman olmam11trr. sine göre, Llnder _ Roaenfeld meee. 

.A8ilerln ba§kumandanlıfr, bu ha. lesinrle yapılan tahkikat, Almanyanm 
rekettn münferit blr tecrübe olup ol. Fransaya 2 ağustos 1914 de ilin et. 
madıjun dU~llnmekted.Jr. iyi yetişti. miş olduiu harp beyaımameslniıı ha. 
rilınlf, çok mlkdarda köpefin hilcuma riciye nezareti evrakı arasından sayi 
azmetmi§ olan n arkuından asri si. olmuş olduğunu meydana çıkarml§tır. 
lAhlarla mücehhez kuvveti r gelen -------------
mlltearrızlar elinde mUthlş bir sürpriz.• 
darbesi olabJleceti sabit olmuıtur. 
GBMI GôNDEBJIEMEK iÇiN AMi-

RAL iSTiFA ETTi 
Parla, 81 (A.A.) - Berlhıden ge.

len bir telgrafta 21 klnunuevvclfte Bal 
tık filosu kumandanı amiral Ricb.ud 
Fonrtcr'in tekaQdUnU ihtiyar etmi§ ol
dufu blld.lrmektedir~ 

lntor.mation ~ı. dUn Beırnıd&
Jd muha.blrinden &lmnJ oldtıfu blr teı
gra.fı nıepetmektedlr. Bunda denlllyor 
ki: 

Alma.nyanm denJz lruvvetlerinin 
'haf kumandam Vle amiral P'orster, se
ldz gUn enıe1 !9t:lfa etmiştir. 

B. Forster, Lltifaımım eeba.bı mu-

clbcsini bildiren mektuplarmd& A1ma.n 
kuvvetlerini lsPflllyol salı.illerinde mu· 
hatıralara maruz bı:rakmıyacağmı be. 
yan etmektedir. 
KENDi KENDiLERiNi BOMBALA. 

Dll~AR 
Madrld, 31 (A.A.) - Jigondan bil. 

dirildiğine göre, Oriedodan kaça,n 
buı asi askerler hükeaMtd "8tlara 
iltica -ederek, f1J maltmatı v~Jtler. 
dir: 

Pazar gUnti, tpçu kunetleri tara. 
fmdan yanlış haberlerle aldanan 13 
asi tayyare Oviedo yanında kendi hat. 
larını mitralyöz ateşine tutarak 71 
kişiyi öldfirmti§, 80 kişiyi yaralamış. 
lardır. ' 
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r ve bir gönü en : 

7 YILININ 

1 k 

Türle ulusuna da terefli neticelerle uğur ve huzur getirmesini candan di-

•n ç unu Fabrikası. M. URI ÇAPA 

"° l• • • ... ,. .. !.~"ı, ., · • r: .,. · . ...,., • 

§U}eei ile kendimizi blltUn t&biate hl.
kim: umyoruz~ fa.kat l!IOnr& o nihayet
siz varlık içinde kendi aczimizi pek 
en ap.ğı sekiz yUz milyon senelik ta. 
çabuk anlıyoruz. An üerinde hayatın 
rih1 oluna otuz. yahut kırk bin &en&
Uk bir insanlık tarihinin manası olur 
mu? O halde ıimdi bUyUk Okyanoıs
lar, Atlantikler içinde kaybolup giden 
bir takım eski krtala.rda. bugünkü 
ınecı~niyetten daha çok yüksek medeni. 
yetlerln yok olduğun& inanmak lizmı 
gelmes mi? 

Acaba bugOıı tayy&relerle bu arz 
1d1reslnln eearetlnden kurtulmağa ça.
lıpn, fa.kat henüz gökte beş, OD bin 
kilometre ytlkaekllkten ileriye gidemi
yen insanlar o eski medeniyet devirle
rinde aya, yahut diğer yıldızlara ka
dar gidebilmişler miydi? ?.fektep sıra
lannd& (JW Vem) in roma.nlanm o
kurken aekilen gUnde devrii.lem.in bir 
hay&l iDaluiuJ11 oldUfünu ~; 
halbuki fhndi tayyarelerle seksen gün
de değil, sekiZ glliıde clevrillem seya
ha.ti blr haldk&t oldu. Stra.t.os.fer se
ferleri bir gUn bqla.rsa bu sekiz gü
nOn sekiz saate inebileceği.ne de artık 
inanır olduk. Fa.kat bu hayret vericl 
terakkilerden aonra gene bir gün bir 
tufa.n., yahut bir hareketle yer yilzün-
de inaanlığm kuandığı bütün mede
niyot eeerlez:l eski medeniyetler gibi 
yok olup gidecek midir? 

Araaıra kendi kcndimi7.e sorduğu
muz bu suale içimizden (Hayır) diye
bilmek cesaretini bulamıyoruz. Hem 

Pasaportlann vize edilmemesinin 
sebebini, Suriyeye gidemiyen vatan. 
daşJar kadar biz de merak ediyoruz. 

ATCvADAKI TElJ!.4SLAR 
Atina, 31 (A.A.) - Dün akşam Mf. 

redilen re.smt tebliğde deniliyor ki: · 
-ı'ürkiye Dış işleri Bakanının Ati. 

nadaki ikameti esnasında dost ff 
milttefik iki memleketi ve Balkan AL 
tantını aJfıkadar eden muhtelif meae. 
leler büyük bir samimiyet ha._. 
içinde tetkik edilmiştir. 

Balkan Antantı konseyi başkanı 
B. Rüştü Aras tarafından verilen lza. 
hat, Balkan müttefikleri arasındaki 
mUrtaıtebetlerin kuvvet ve tesaaildtlnU 
bir kere daha i!bat etmiş bulunmu. 
tadır. B. Metak..'188 ile Rüştü Aru 
arasında tam blr görüş birliği oldu. 
ğu tesbit edilmiştir. 

ANTONESKO ŞEHRiMiZE 
GELECEK 

Atina, 5 (A.A.) - 5 şubata tesblt 
edilmiş olan Balkan Antantı koueyi 
topla.ntısı aynı ayın 15 ine talik edil
miştir. 

B. Antonesko, şabat başlangıcın. 
da Ankarayı ziyaret edecek ve sonra 
RUştU Aras ile birlikte Atinaya sele_ 
cektlr. 

de bu oesa.retsizliğin sebeplerini arar- --------------
kerı g<:>klerden ve denizlerden gelecek 1 Vekaıetlerde iş er giinil 
bir tufanda. yahut an.m bir harketin- aününe. yapıiıyor 
den ziyade doğrudan de>Çuya insan- , 
1a.rm kendi ellerile yara.tacak1an bU- Ankara, 31 (Telefonla) - B~ 
yük felaketleri dilşUnUyonız. Bir gUn bir~ok Vekfılctler, 1936 yılı işlerini ta. 
dünyanın bir k<S§esinden kopacak bU- mamen bitirmiş bulunmaktadırlar. 
vUk bir harbin eski medeniyetleri yok Yekıllctler bu suretle işleri güadea 
eden bir tufan, yahut zel:r.ele ola.bilece- e denetmenin kendiliklerinden ö. 
ğinl dil§llnerek titriyorw;. nüne geçmiş ve kırtasiyeciliğin iSntinl 

ASIM Us almış bulunmaktadır. Bilhassa Adil. 
ye Vekaletini buna bir örnek olarak 

Hitler verebiliriz. 

Orduq ı bır hitabe 
neşıettı 

Berlln, 31 (A.A.) - B. Bitler, ye. 
nl sene mllna8ebetile, orduya karşı a. 
şafrdakf hitabeyi neşretmittlr: 1 

Askerler, Alman ordusu tarihi. 
nin mUhtm bir senesi bitmiş bulun. 
maktadır. 7 Mart 1936 danberi alay. 
hırımız yenidt!n Ren kıyılarında bu. 
hınm:ıkt..'ldırJnr. lki scnt'lik nskeri 

Kaqak sporcularından 

tren parası altnrnuıacak 
Ankara, 31 (Telefonla) - Devlet 

Demiryolları. se) ahat edecek olan 
sporculara bliyük kolaylık göstermek. 
te, bunların spora müteallik malze. 
mclcrlnden yol ma.:-rafı almamakta. 
dır. nu arft;ı., kay:ık s;>oru yapmak 
h:in sc) aha t edecek olan sporculardan 
para ahnmıyacaktır. 

ıı;zmet. ordunun yapısını n~ Alman. -------------
yr nın emniyetini t.'lkviyc etmektedir .. 
\"aziCenizde gösterdiğiniz sadakatten 
dolayı size teşekkür ederim. Önümüz. 

1 deki sene içinde de ezeli parolaya hiz. 
met ediniz. Her§ey Almanya için. 

~ 

ita yan - lngiliz an -
laşması imzalanıyor 

Londra, 31 (A.A.) - ltalyan - ln.1 
gfllz :Akdeniz anlaşmasının 3 veya 4 
kihunusantde imzalanacağı, iyi ma. 
lumat alan :ınahafllde zannedilmekte. 
dlr. Bu anla~ma etrafındaki mUza.

1 
ke~lrt mtlait bir tarzda ilerlemek. 
tedir. 

Çsııg Kay Şek'i kaçnan 
mahkum olou, affedildi 

Nankin, 31 (A.A.) - Mahmeke. 
Çang Kay Şeki kaçırmak suçandaıı 
dolayı Çang Sue Liangı 10 sene hapee 
mahk(im etmiştir. Maamafih yeni se. 
ne dolayısile, bu hüküm tecil ediL 
miştir. 

TEKRAR ISY AN! 
Şankhay, 31 (A.A.) - Nanldnden 

öğrenildiğine göre, 10 senelik hapis 
cezasından mtida Ç.ang Sue Liang, 
beş sene rniiddetlc medeni hakların. 
dan mahrum kalmaya mabk!im olmuş 
tur. 
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1938 yı kaparken 
arkaya bir bakış Komünist tahrikatı yapmaktan suçlu 

1'.-.a: 13 kişi tevkif edildi Refik Ahmet Sevenıııll 
~7 nhı eşiğindeyim.: yt1reğlmde 

rtzııyemed.iğinı bir heyecanla karanlık 
bır kapıya doğru ilerliyorum. Benim 
bu satırları YUdığım saatlerde bu ka
pının iki kanadı hafifçe aralanıp ar
kaya doğru t.c;ıltnak üzeredir: sizin bu ı 
yazıyı okuduğunw, eaatlerde tae artık 
karanlık kayboltnuş ve bol ışıklı bir 
gUn her ta.rafı aydmlatmq olacak •. 

diğerlerine 
olarak ileri sürülüyor 

Ba.kanlığma bağlı bir tiyatro mekt.ebl Ş • N tt• L t O H. k t• açılma8ı 1936 nm ehemmiyetli ttyat. aır azım IH met fe ok tor 1 met ID 
ro bAdiseleridir; hele bu sonuncusu/ 

benim için, evvelce de yazdıtmf gibi, muallimlik ettig~ i tahkikat mevzuu 
san'at hayatmıızm istikbalini sigorta 

.Yen.ı Yilm eşiğinde TU.rk vatanı için 
hnıt ve lnanıa dolu bir kalbin iyi di
lekleri lçiını doldurup taşırıyor: 1937 
nfn ilk sabahmdan gelecek gilnlere u
zanan aydınlık içinde Tilrk kültUrU. 
nün yeni bir verim ve hamle ile yUk
ıselip ilerlediğini g~rtlr gibi oluyorum. 
Bu manzara. bana hımust bir r.evk ve
riyor. hayalimin hakikat olacağını 
eöyliyen imanım hi4;bir zaman beni 
aldatmamıştır. 

eden bir hadise olmak itibarile bilhas
sa kaydedilmeğe llyıktır. 

• • • İstanbul Kon.serva.tuvan, her eene 1 
olduğu gibi sonbahardanberl konaer
ler veriyor; eehrin san'at ihtiyacını 
ve kulak revkinl doyurmak yolunda 
sevinilecek bir teşebbfl.s olan bu kon. 
serler bir.e bir yandan Ustadlarm yük
sek san'atini bir kere daha alkışlamak 
fırsatını veriyor, bir yandan da İstan
bul Koneervatuvarmm yetl.şttrdffi ye. 
ni elemanları, gen<: TUrk san 'atkirl~ 
nnı tanıtıyor. Bu da az bir kazanç de
ğildir. 

• • • • •• 
Bir yıb kapaytp yenlstne bu1Arhn Dofu memleketlerfmfr.de yeni bir 

d~nUp arkama balayonım. 1936 da Üniversite ar.tlmuı, en bUyUiUmUzUn 
!leltt yaptık'! 1 ilham ett;f'i fevizll ve yiiksek bir n. 

Kitapçı dilkldnlarmm raflarmı YT• kirdir: 1937 de bunun, fiil haline ge-
1 fm Ytğm dolduran yeni kitaplar TUrk tirildiğinf görilp sevinebileceğimizi u. 

Jntthıırr;rter1nin boş otunnadıktannı muyonım. 
r~ .. f"rivor. Bunlarm arumda Ralfde * • • 
Fd'n ,..tbi eski O()hretlerin "Sinekli fmı.ltte ac:ılan k!ğıt fabrfkıumıt da 

k!ckl"l., ve .. Yolnalu cinavetl .. eibi veni 1936 nm basm hayatrmrza ve o yilz
t~l neri var: Ralft Zi~ U~a\lfgil gi- den de irfan alemimize inkişaf vide
bt b"'vllk bfr llstadm havat ve hıı.ttra- den mes'ut bir harlis~i Myryorum.. 
lnıı • ..,:t:a.rak vflcuda Jretfrdlı?f fevka. * • • 
l~it> e ~~erll edf"bf vee•ka kitn~lan var: Tnrk tiyatrosunun en deiforll san-
~icı Allettln ve Sedat Simıı.vinln atklrlarmdan ve mt:mleketimizin yynn 
~U" .. "t b1r emekle mmt kUU\'ohanemlze pek az olan krvmetli tivatro muharrir 

e11··c- ett1kteri 0JJeııhur adamlar an- lerinden M Kemal KUcllk'U 1936 nm 
~t1·1"~l~I., gibi. ~a.dettin Nfiz.ht"tin ilk avlan kinde kavbettik: on doku
l lr Ô~f\r harcrva~k tonlndr~ vesika- zuncu a.ımn mmannnrza şerefli b'r h~ 
. 'r'' · .. ıcl•lp zengnll"':f;rdfği ''Ttlrk l!J!• tırasr olan ihtfvar kadm şair LevlA. 
;ıen .. s:ibi ansiklopedik eeer'er var: ~fıs bir devrin zevkini sövllyen 

llf'\Jk Nafiz ÇamlıbeJ gibi ~,,. hh- !l!\rlulan vaktlle uzun zaman dnterde 
~llh1M.n:.uı yeni bir ta!ışma saha- dolasnmı olan Mustafa Ref;it son ay
sn-a. .. "°d1k1crhtf ıııllvllvcn romRnlan: tar 1e'ntıe ara.myzdan avnldrlar. Nlha. 
Hüsahh'9tıde C{"'~l'ln °f'M"ri hn1"'"t- bf!. vct 1936 nm eaPbivatmns ldn en bQ
""lan teUt plY"ef'lerint ; Salt Faik. Sa- yflk acnn ofoT' Mehmet Akif ... 
b1l. , -...;T1 AJI. ral-lt Urult ~bt 2'en~ Hemfrrıi hf\rmetle. rnhmetle ""tvO
l<ıhrctlertn arttk bıl'el" edeblyyat otori- nım: nur f rind~ vatsmlar ve 1937 b!.. 
ttıeI h"l.Une gel~klerfnJ s~vliyen eser. y,e böyle acı getirmesin. 
lennı hııı•n-trvonım ~ mem1E>ketln dört ·---------

°bn<""l~da v:ırm l,.in haki~ birer U- f Po'I• Haberl•ri f 
mit 1""~ hali""e rartrvan henOz ta-
:nmf"ıı.m•q lm•:ı.larm hin-ol( kttanc1klP· Karısına ka ldırdıX-~ 
n v·u·· Terr"flm~ külHvnttmtZT nrittikre Ö 
~ ... ...;nlecıt:rl'r) Ol""ltnla.crtrran "DQn ve balta ile kJZJDJ 
Yvm .. kn11h•atJ ""bi bflvfl~ bir teee~ 
btls:ıt ve Hilmi Zivanm ..-Ylrmtncf uır yaraladı 
fil"Ulflan,. f~'mli e9erl trfbl ha""1d bir 
d~r de ~ yYJm neşriyatı arumda 
ehemmiyetle sa.VYlmalt. 

• • • 
1936 nm kUltllr haVR.tnnma en mU-

hlm hldisest, UcilncU TUrk DlU Kurul. 
tavıdrr. Dilimizin ~niş ve zengin kay
naldannr bulun ortava <'tkara.n. Tilrk 
dilinin btitUn dilnva · dillerine ana ol
~U!S OstUn dehrde b'r dfl olduğu ha. 
~ıkattnl yabancı dil bilginlerine de tes1 

f m ettiren bu totılantı valnız Tl\rk ir
~ 1"'~ krvrnettt olm~kla kalmamış, 
k . elm•let sahada da fyf ve ııeref'li a.-

1!\ler brrakm · 
dalı rştır Bu sahadaki fay. 
bir h«:altrmtalar bu Kurultaydan yeni 

ız alını§ bulunuvor. 

• • • CUı.eJ S ' 
nebbUsne an atlar a.kaıtemisinin te-
resim hazrr1anan "Yanm asırlık 
mivetı~~i., san'at tarihimizin ehem 
zel eme .r faslını aydmlatan bir gil
tlnin bu ktı ve 'l'llrk zekA ve hassa.siye-
8erlerini ~adak! muva.ffakfvetli e
YOrd .bır arava tonlamış bulunu
reu u. Bır Yandan resim tarihi bu su. 

ta b
e cantandrnlll"ken öte vandan ts-j 

n ut bet · 
1. edivesı .. ın yazhk feetlval fa-

n 'Yeti aı-ıuı 
rikatu mda Ta~slmde a<'tıih "Ka-· 
tarak r 8e1'1"'isi.. de hPm bir kıvmet o-

. amtmalıdtr. 7..ekl bir nes'enfn 
sevınıu if d ı . -~l a es nı l?ôsteren eserler, o 

Bergide J?Özlermlzf aydmlattı. 

• • • 
lstanbul belediyesinin yazlık festi- ı 

JaJ faaJlyett VMmda tertlı> ettiği u.1 

YRtro tarihini gC5steren ve bir hafta 
BÜl'fın te!Miller, hUkOmetin Almanya
d!Ul bir tfvatro l"'lnteha.uTsı petfrtlp. bu 
s~ad~kt. san'!lt f!'l alh•<'tinf tett~fl{ et
tirmesi ve nihayet A.nkarada Külttlr 

Osküdarda Arasta aokağmda 25 
numaralı evde oturan amele Osman 
kansı Atıye ile zaruret yUzilnden kav
ga ederken aralarına kızları 11 yaşın
da Mürüvvet girmiştir. 

Osmanm elindeki balta kızmm yn. 
zUne rastgelerek ehemmiyetli surette 
ya.ralamı~. 

METRES/LE KAVGA BDBR
KEN - ÜskUduda Toptap caddesin
de oturan iskele hamallarmdan lbra) 
tıim metresi Hatice ile kavga ederken' 
ara.ya Haticenin kardeşi hamal Ha.
san girmiş, lbrahiınl dövmUş, başın
dan yaralamıştır. 

SARHOŞLUK YtJZ'lJNDEN -
Şehremininde oturan Neriman Saray 
meydanında İsmailin kebapçı dUkkA. 
nmda yemek yerken doetu Ekrem sar
hoş olarak dükl{lna. girmiş, Nerimanı 
dövm~, tabaklan kırmı§tı:r. 

Seminer anaht•rlar1 
t@kr .... r aranı.,o• 

DUn yudığnnız Onivenite hAdise. 
sl evvelki akşam ve dUn de tekrar e-
dilmiştir. 1 

Evvelki akşam yapılan muayenede 
1 

gene anahtarsız birçok talebeler bu
ı 

lunmll§, bunlar da dışarıya çıkanı. 

mıştır. j 
Muayene dUn sabah saat onda Wt

rar ed 11miş ve anahtarsız bulunan bu 
talebeler de Üniversite memurları ta-

1 
rafından dışanya çrkanlmıştardır. 

Diğer taraftan talebe ye::ı.i vaziyet 
karşısmda ara.la.nnda konu~arak se
miner calTcımalarma girmeye karar 
verrıicılerdir. ı 

Üniversite rekt~rlillü hldiııenln 
tahkikatlle m.euuldllr. ' 

Gbli~n~~"~mün~tt~ta~L-----------------------------

katı yapmaktan haklarında tahkikat AVRUPA HATTINDA yürütülen 13 ki§!, dün öğleden son. 
ra polisçe adliyeye getirilmişler 

miicldeiumumilikçe tevkif lsteğile Sut 
tanahmet sulh ceza hakyerine veril. 
mişler, derhal oraya götürülmüşler. 
dir. 

ilk tirenİmiz 
Hakim Salihattin ~mirelli, dün E' J · b b h 8 30 d h k f d • 

öğleden sonra meşhut suç davaları aırnege u sa a , a are e e ıyor 
nöbetçisiydi. Komün~tlik tahrikatı Şark Şimendiferleri dünden itiba_ 
yapmak, umumi hükümlere tabi da. ren tarihe karıştı. Gece yarısından 
valardan oldufundan, 13 suçlu sırf sonra, yani yeni yıldan itibaren Şir. 
sorguya çekilip ya salıverilmek, ya da ket .. Devlet Demiryollarının dokuzun. 
tevkif edilmek üzere ceza muhakeme. cu müfettişliği" adını alını~ bulunu. 
lert asulU kanununun 125 ve 128 inci 
maddeleri~ uygun olarak bu hakye. 
rine verilmişlerdi. 

Yapılan tahkikatla, suçlulann, 
Taksimde parola ile buluştuktan, bir 
pastacıda toplandıklan, aralann. 
da bazı neşriyat yaptıkları, ko. 
mtlnlstlik maksadınm tahakkuku. 
nu gözeterek, .. ana hUcreleri,, kurma. 
ta giriştikleri netictsine varılmıştır. 
Gene tahkikata göre, bunlann ara. 
sın da "kibritin var mı?" ve "ustam iyl 
çalışıyor!,, gibi lakırdılar geçiyormuş. 
Biribtrlerini tanımıyanlar, işte bu 
gibi parolalarla tanışıp anlaşıyorlar. 
mı~ Sonra, masaya konulan şapka 

üstüne gazete, kitap, klğıt koymak 
da, tanışma ve anlaşma işaretleri 
imiş. Mesel!, pastacıda biri bu yol . 
da hareket ediyor, öteki de aynı ha. 
~ketle mukabele ediyormuş ve sonra. 
ayn ayn dışanya çıkıp, bir müddet 
mttvazl yilrUyerek, biribirlerfne yak. 
laŞtyorlar, yürüye yürüye konuşuyor. 
larmış. Gtlya dikkat uyandırmamak 
için, böyle bfr takım şeyler? 

yor. 
Bugün Avrupa hattına kalkacak 

tren, Türk idaresinin ilk treni ola. 
ca.ktır. 

Bu mUnuebetle, evvelce de yaz. 
dığrmrz gibi, bugün Sirkeci merkezin.. 
de büyük bir kutlama töreni yapıla. 
caktır. Tören, saat S,.30 dl' Vali ve 
Parti reisi Muhittin Ostündağın bir 
söylevi ile başlayacaktır. Halk, Par~ 
ti reisinin törene dayetlisidir. Söy. 
levden sonra istiklal marşı çalınacak 
ve bundan sonra hazırlanmış bulunan 
tren hareket edecektir. 

Tren, geçeceği yollarda coşkun me. 
rasimle karşılanarak, Edirneye gide. 
cektir. 

Hattın devlet eline geçmesi mlina. 
sebelile, Yedikule fabrikası bugün 
tatil lıulunaC'.aktır. 

Fabrika işçileri dün sevinç içinde 
te7.ahUrat yapmışlar, Atatür~ ismet 
lnönfi ve Ali Çetinkayanın resimleri. 
nl ıatelyeye asmışlardır. 

Balahattin Çetinkaya 
Nafia başmüfettişi ve Devlet De

miryollan dokuzuncu işletme miidür 
vekili Salahattin Çetintaş dün yeni 
çah~a esasları üurinde meşgul ol. 
muş, umum müdür Ali Rıza ile de gö. 
rüşmüştür. 

Bugün törende bulunanlara, birer 
hatıra olmak üzere, rozetler dağıtıla
caktır. 

Doktor Hikmet, şair Nazım Hik. 
met, bastoncu Feyzi, Zeki, Kemal, 
Cenab Şahabettin, Süleyman, Kadri, 
Ha.san Basri v.s. 13 kişiden ilk ikisi. 
nin diğerlerine muallimlik ettikleri de 
tahkikat mevzundur. 

ölen muallim ailelerine 
YARDIM 

HA.kim, suçluları sorguya çekmiş, 
hepsi de, tahkikat mevzuu olan fa. 
atfyetl inkar etmişlerdir içlerinden 

Birinci kongre yarın yapılacak 
bazılan polis tarafından tazyik edil. İstanbul ili öğretmen ve işyarla.rm. • raretli olacağı söylenmektedir • 
diklerini, döviil iül.lerini ortay~ at. dan ölenlerin ailelerine yardım cemi- numune dersler• 
mışlardır. Bunlardan doktor Hikme. yetinin birinci kongresi yarın saat 
tin hiklme kar~ı söylediği bazı laf. 14,30 da Üniversite konferans salo- İlk tedrisat ispekterleri tarafmdan 
lar üzerine, hakim, ihtarda bulun. nunda yapılacaktır. verilmeğe başlanan nUmune derslcrlle 
muştur. Bu kongreye Uye olanlar, salon ka. konferanslara diğer vilA.yetlerde bu.-

Hakim Sallhattin Demirelli, 13 pısında her Uyenin ismini ihtiva eden lunan kıymetli t erbiyecilerimizin de i 
suçlu hakkında da tevkif müzekkere. deftere imza etmek suretile iştirak e- tirak etmeleri ve birer konferans 
td ktsllmesine karar vennif, tahkikat deceklerdir. vermelerinin temini düşUnülmfi3tür. 
dosyasını müddeiumumiliğe geri gön. Üye olmıyan öğretmenler, dinleyi- Bunlar İstanbul vilayeti tarafmdan 
dermişUr. Mevkuflar da oradan tev. el sıfatile ve ayrı bir yerde bulunmak §ehrimir.e davet edilmişlerdir. Terbi.o 
kifhaneye yollanmrşlardır. su.retile kongre mUzakerelerinl takip yecilerden Bay Fuat, hayat bilgisi, An 

edebilecektir. talya villyeti kültür direktörü Kemal Suçlular, yılbaşı tatilinden sonra, 
istintak dairesine sevkolunacaklar, Kongreye Uyeler tarafından yeni I Kaya da tabiat bilgisi mevzulu birer 

hakla dak. tahkikat d i 1 teklifler yapılac:ığı ve müzakerenin ha konferans vereceklerdir. 
rın ı oraca er n eş. ----....---------------------------

tirllip genişletilecektir. 

Yanlış bir haber 

Konse,oatuvarda istifa 
eden qok 

Dün akşamki gaz.etelerden birinde 
Konservatuvar muallimlerinden dördü 
Ue müdür Bay Yusuf Ziya Demlrcioğ
lunun arasında, ayda bir defa veril
mekte olan konserler mü.nasebetile ih
tilM çıktığı, ve muallimlerin istifa et
tikleri yazılıyordu. 

Bu yazıda okunduğuna göre, Kon
servatuvar müdilrü belediyenin kon. 
&erler mUnasebetile muallimlere veril-1 
mek üzere tahs5 s ettiği parayı dağıt
maktan imtina etmiştir. 

DUn salihiyetli bir zat bu hususta 
şunları söylemi~tir: 

"- Muallimlerle müdür arasında 
ihtlllf olmadığı gibi istifa eden d1t j 

~ . 
' . ' ! 

~· . 
I \..' 

-~ 

yoktur. Her av o1duıfu gibi öntlmüzde. • 
ki av iç1nde de mutad konserler yen.1 - Ben bu ormanda geceyi g~remem w ~lardaki i§aretlert1 
Jecektlr.,, """ l GizU bir~ mi uıır nedirt. 

~. 
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a ı nın Sarı G~lini)1 Filoyu Takip Edelim 
ijıınıı1111ıllftllr1ıııııııııı.u1•lltn1ııı11U ırlllhıtıı Yazan Hakkı Suha uııtııııa ( Follow the Fteet, 

peştema1 kuşattı, arkama sırma~· göır<dltüı~ıüı ifevkaBAde ra~bet haseblle Akşam, içki sofrasında epi geçik. 
miş, sonr kere dalmıştili. Searu 
hır, birbiri ~rdınca uzuyor, yeşil ma 
sa.da fişler şıkırdıyor, kfibrıt paraların 
gevrek hışırtıları duyuluyordu. 

Şansım yoktu. Uğursuzluk saat. 
lcrce sürdüğü için, kaybım büyümüş. 
tü. Çıkarmağa çalıştıkça, daha beter 
batıyordum. Son turlarda da beş on 
lira verince, bir sigara yakarak çe. 
itildim. Sinirlerim ge,·şediği için bo. 
yuna esniyordum. Arkadaşlar, hesap 
gördüler ve dör düncü O) ana haşladı. 
lar. Ben, aynldım. 
Sokağa çıkar rtkmaz uğradığım be. 

layı dalın i}i anlamıştım. Sulu bir 
kar yağıyor, ıslak bir rüzgar esiyor. 
du. Ne otomobil, ne araba görünür. 
lerde hiç bir§ey yok. Otobüsler za. 
ten bu saatte işlemezler. Çok sıcak 
bir od:ıdan ayrıldıi?ım için büsbütün 
işüyordum. Aksi gibi ev de cehen. 
nemin bucağında. Beş on adım attım. 
Rüzg:"ı.r göğsümü tosluyor ve beni bir 
hamal gibi solutuyordu. Tekrar çık. 
tığım yere dönmek :istemiyordum. Ye. 

0 den oyuna dnlmnk, zarar batai'tna 
adam akıllı saplanmaktan başka bir 
netice vermiyecekti. 

Ansızın yokuşun altındaki karlı 

niaç dallan arasından kurşuıı kubbe. 
· görünce, &e\inçle irkildim. lçim 

ferahladı. Kendi kendime: 
Hem yıkanır, hem bir güzel uyku 

çekerlmI 
Dedim ve kaymamağa çal.ı§ara.k, 

o tarafa yollandım. Bu kubbeler, gece 
gündüz açık kaplıcanmdL 

Dış kaprsmd:ı altı köşeli bUyiik 
hfr fener yanıyordu. t~rde de ışık 
w.rdL Fakat sol"llktan caınlar buğu. 
landığı içın, ortalık seçilmiyordu. 
Kanadı ittim. Ses.siztik inledi. Şa. 
dırvanm çaJ:rıltısI duyuldu. Sed sed 
yükselen soyunma yerlerinden peşte.. 
mallı bir gölge kımıldadı. Şnşkm bir 
lmş kalktı. Apışları arasındaki saç 
mangala abanarak uyuklıyan adam, 
ihtiyar bir kedi tembelliğile gerindi. 
'.l'akunya1arını tıkrrdafa tılnrdata bir 
tellak koştu. 

Sağdaki odaçıklardan birine gir. 
dim. Sabuıı ve gtinlük kokulıuı etra. 
fa dağılıyor, üşümüş ) üzüme tatlı 
bir ılık hava sürünüyordu . .Ağır ağır 

. seyundam. Bana yardım eden telliik: 
- Hemen yıkanacak mısınız? 
Diye sordu. 
- Tabii! 

- Dedim. Duraksadı. Yutkundu. 
Cözleri tavanda birkaç saniye gezin. 
dikten sonra hiç birşey söylemeden 
çekiJdi. Ben, peştemal falkn getir. 
meğe git ti. Sanzyordum. Fakat el. 
1eri boş geldi Yanmd:a aksakallı bi. 
.d daha vardL 

o da: 
- Hemen gireeek ınlıdntıJ?. 
Sorgusunu tekrarladı. 
Bu ikinci 80~ canmp ... nw,U. 

~1a.nmı çatarak: 
- Hamama çelikçomak o.t••uu 

ç&ı gelinmez a, elbette girip 7ıbn&.. 
tağını. 

Cevabmı ftrdim. Dıtiyar da. tip.. 
b telllğm yaptığı gibi yutkundu. Ta. 
'Vallm tahtalarını saydı, bakıştan du. 
vardaki çivilere takılı takıhverdL Fa_ 
kat daha uyanık, daha gün görmü§ 
cld~ için terbiyeli bir gülümeeyi§le 
yüzüme baktı. Ağzın dan: 

- Ha:nmmda kimseyokda.. 
Sö7.leri dölcüldü. Hiç bİ.J'!.'eY anla. 

mamıştım: 

- Kimse mi yok? Daha iyi ya. 
Dedim. lhtiyann suratı bir kat 

daha buruştu. Gör.lerinde telaşlr göl. 
geler birikiyordu. Korka korka bek. 
lemcdiğim birsey daha sordu: 

- Galiba buranm ynbancısıStnız? 
Artık dayanamadım: 

- If uzum, dedim; burası hamam 
mı, polis mert ezi mi? Ben çene ya. 
nştırrnağn değil, yıkanmağa geldim. 
P~ternal, takunyn getirin. 

Belki beni hüyük bir menıur, sözü 
"l'Çen bir ~dam sanmıatr Knba soğan. 
v cibi gMterisli halim va.rdu. 
'\dnmcağız boynunu ''e a;>aklıı. 
nnı sürtlklfverek gitti 

Ccldlirken, ba~ile usaklnra isar~t . " 
'ermiqtf, -· ız sonra tellak, tepe.sin 
de hohc;a i . girdi. Helime ipek bir 

ıcmeli ve yumuşak tüylü bir havlu Sakarya s·ınenıasında 
attı. Koluma girdi. l\1ihrap gibi de. 
rin, içerlek, tokmaklı kapıya doğru birkaç gün daha gösterilece!dir. Bu son fırsattan istifade ile mutlaka gidip görünüz. 
vürüdUk. 1 Baş rollerde : Dans kral ve kraliçesi 

Duvarın kalınlıi:ı yanında bu kn. !Fıretdl As'\CaDıre ve GDngeır ~cgeırs 
pr pek küçük kalıyordu. Uşak, elile iıll•••••••-••••••••••••mı••••lllii•••••miıııı•••••••• .. 
itti. Sıcak bir bulut içine girdik. Sağ. ----------------------------------------------
da.ki "Eşek terleten,, in kapısından güldüm. 1htiynrın omuzuna vura. 
kaynar bir sis dağılıyor ve bütün kap. :mk: 
lıcayı sarıyordu. Ortada nıe\"levi - Kuzum baba, doğru söyle, de. 
sikkesinden göbekli bir şadırvan , ·ar. dim, bu gelin hamamda tek trkek 
dr. Tepesinde su fışkıran bir fiskiye kahnca mutlak ~ıkar mı~ 
dönüyordu. Kapı tekrar gümleyince - Çıkar! 
dönüp baktım. Biıaz önce benimle - Öyle ise Allahını seversen, be. 
konuşan ihtiyardı. O cfa ~oyun mu~- ni ) aJnız bırak. 
tu. llnm .. mcı, elile ağ'T.lmı kapadr. l\aş. i 

Kaplıcanın orta.cıını kaphyan bii. lnrı ~atrlm rc: , ~akallnrı dikilmişti: 
yÜk harnz, henüz doluyordu. ".Arslan - Töbc de! Töbe de! Sonra piş. 
ağzı,, ndan dökülen gür şarıltıya çep. m:ın olurı:un ama i~ ic:ten geçer! 
çevre kurna Jü)(']erinin ince çaı':rıltısı Diye bağırdı. 
karışıyor, oynak sular l"ı-tünde kü- Tekrar güldüm. altın duvaklı bir 
küttle yaldızlanmış rnerml'r ~ütunl:ı. gelinin korkulacak yerini göremiyor. 
rın gölgeleri yılanla~ıyordu. dum. 

Havuzun kıytSm:ı çökerek pemtre Jfayuzlar, dolmağn başladığı için, 
damarlı bir direğe da) andını . Bacak. lülelerin sc.slcı i tokla~mıştr. Iliraz 
hmmı sallnndırdım. Su pek sıcaktı. ev\'elki şakral~. şen çal;"lltı yerine do. 
Tabanlarımı yakıyordu. Ama git gi. nuk bir uğultu etrafı sanyordu. Bu 
de alıştım. Alnımda ter clamlalan bi. gece kubbeleri, ~eslerin dev aynasına 
rikti. Yiicudum peltele . ti ve ıiçimde benzettim. Onların derinliğine düşen 
uzanmak ihtiyacı duydum. Yatmağa öksürükler bir gök gürültüsü yuvar. 
hazırlnnırkt>.n, deminki ihtiyar yanı. lanışile ~alkanıyordu. insanlar ne 
ma sokuldu. Uenc gülerek; fakat tuhaftır, bazan mermerler ü.c;;tündc 

VAKiT Propağanda Servisi 
Büyük Önderin milliyetçi Türk Basınına temin ettiği inki,afa hiz

met ebnektcn duyduğu derin zevki sayın mÜ§terilerinden haaaatan 
ilan i~lcrini iizerine aldığrmız Kızılay gazetesile diğer gazeteler il.anlan 
jçin gördüğü ko]aylık1ara ve miizaheretc borçlu olduğunu bildinnekle 
sevinç duyar, bütün Türk yurttaşlarının yeni yılı saadetler içinde geçir 
mclerini candan diler. 

Bu akşam iPEK Sineması 
Veni seneye emsalstz blr 'eserle başlıyor 

•• •• 
GONUL YARASI 

F ramızca sözlü büyük film. Bat rolde sevimli ve §&hane yıldız 

Sylvla Sldney ve Gene Raymond 
Ayrıca Paramount dUnya havadlslarl ve renkli Mlckey Mava 

s~~dehlrnzbbfhlrti~~~e: b~klananhlr~ır~m ~~~~-------------------~--·--------
- Gevşediniz, galiba! ruha ürpermeler veriyor. Kahkaha. 
Dedi. Be:ı de gU1Umsedim: mın akislerine kanşan bu tas gürül. 
- Öyle, baba! tüsü, içimde yeri belirsiz bir noktaya 
Didim. Sonra, laf olsun diye aor. dokunmuştu. 

dum: ' İhtiyara., ilk defa inanışım sarsı. 
- Siz de mi gece yıkanmasını ae. Jarak baktım. Yüzü karma karışıktı. 

veraıaiz?. - Sen gördün mü? 
lhti:yar, birdenbire cevap vermedi - Diye sordum. 

Kemikleri üstüne gevşek bir ttllbent - Ha},r !. 
gibi unla• porsun aş derisinde sinir. Dedi. 
1i bir ürperme sezdim. Onun her ha. - Masal öyle ise? 
linde korkuyu benzer birşey vardı. - Masal değil, görenler 'ftr! 
Ama_ tutukluğu çok sürmedi: - Kimler? 

- Hayır, ben ~nmıyncal:"lm ! - En son gören kendi torunumda. 
- Neye soyundun öyle Lc;e"! Bir kere de ben, şu aslan ağzmm a.r. 
- ! ...... 
Eğer beni yıkamak iç.in geldinse, 

boşuna zahmet ettin Ren, kendim 
yıkanmm. Kese sürünmek ~detim 

değill 

dında kaybolduğunu hayal meyal gö. 
rür gibi olduır.. Ama arkad8Jl. Ar. 
tık gidiyordu. 

- Saknı bir rüya falan olma.sm? 
- Uyumuyordum ki Sabah nama.. 

zı için abdest a1mağa girmittim. 
- Belki dalgındm? 

Ekselsyor 
Sayın Müşterilerinin 

Yeni yılını kutlular 

Kuru kahveci 
N'ehmet Ef. Mahdum arı 
Sayın müşterilerinin yeni seneleri 

ıçın saadet ve bahtil}arlık 
"!emenni eder. 

lhtiyann çakır gözlerindeki yumn. 
şa.khk ansızın tutuştu. Buruşuk. de • 
risi gerildi. Başı dikleşti. Buyurucu 
bir sesle: 

Yüzüme dik dik baktı. İnanmadı. -----------------------------

- Ben. uşak değilim, buranın sa. 
hiplerlndenim 1. 

Dedi Kırdığım potta.n utanmış. 

tmı, ne söyliyeceğimi şa.şrrdım. 
Adamcağız halimi görünce., tekrar 

yumuşadı ve: 
- Sizi yalnız komamak için gir. 

·dlm. 
Decl1. Bu :rend: f.Sirgey• de ben 

tataımapmn, Alaylı bir eeaJe atıl. 
dua: 

- Yabm, ae "811•?. Dm ~ 
mayum ki.. 
- - Bizim b•mamda Adet böyle. Ge. 
ce nkti kimsen yalıuz bmakma~ 

- Niçin?. 
- Adet böytel 
- Da ldetin eebebi ne'T, 
thtiyar, durdu. .Başm.ı afn' alır 

gtlrüldiyerek akan •Aslan atandan,, 
yana döndDrdL Bakışlarına korku 
dolmuştu. Biraz lineeki mağrur ada. 
ma hiç benzemiyordu. K.ekeliyere.k: 

- Sebebi var. 
Dedi. 

-Nedir? . 
Gene "Aslan ağzr,, na doğru baktı 

ft bana ifilerek fISildadı: 
Batı geceler buracla. altın duvaklı 

bir gelin dolaJir. 
- Bir gelin mi? 
- Evet? 
- Hem albn duvakh ha? 
- Evet! 
- Ne \·akit çıkıyor bu yosma? 
- Geceleyin. hamamda tek adam 

kalınca! 

- Onu gören mi var? 
Buna birdenbire cevap ' ·ermedi. 

Bir iki "yutkunduktan sonra: 
- Var ama, sağ değil! 
Dedi. 
- Çok eski mi bu iş? 
- Yoook.. Tezdir, bir ytl vnr,1 

~k! l 
Kendimi tutamadım, kahl.shn He 

ğmıa gücenmiş, göz k~narlannt bO. 
zen tih sıklaşmıştı. 

- Yıkanınız, beğim, dedi; 80lll'a Si. 
7.e bizim oğlanın başından geçenleri 
anlatm:m. 

Ben çıktığım ftkit plak sökmüş 
"'9 abah müşterileri gelmefe başla. 
mışla.rdı. Kalın haTlular, yumuşak 

sedir " 1IZ1lD yıbmşlarla uykusu 
geçen bir gece beni adam akıllı yor
muştu. Dlnlenhba kendimdt'.11 goeç. 
ml§fm. Rüyamda -Edp.r Po. na 

abanflerile ağrqtrm dard11m. 

Ancak ötleye dobıı g6dmtl ~ 
bflmişti:m. Kahve içerkea akpmkl 
ihtiyar da yanıma reldi. Elinde ktL 
çük bir çekmece -.ardı. Karfl eedire 
oturdu. Para keMBindea minim.ini 
bir anahtar çıkararak açtı, an.rmJf 
buruşuk bir kafldı bana uzata. 

- lM.DmaJDJ'§tmız, dedi, işte a1m, 
okuyun; 

Altın duTILklı gelinin &0nlaırbam, 

• • 
ŞEHl~ll. - .. 
K()YLU( 

BUT UN --- . 

• BIÇAGINl. 
KULLAN\'YOA 

okunaklı işlek bir yazı ile ba§mdaıı -------------------------
geçenleri şöyle anlatıyordu: 

"Biletim arb.k şu hekimlerle hoca. 
Jardan. Bana il&ç kir etmez, dua. 
lar da boşuna!. Ben, onu istiyorum, 
onu. .Aslan ağzının ardında albn 
duvağını sürüyerek kaybolan gelini ... 
Acı ilaçlar, sarımsak kokulu yobaz 
nefesleri neme gerek! 

İstiyorum, ki hu'llz gene o aksam. 
ki gibi köpüre Jcöpüre kayrıasrn, sular 
aydın lan sın, kubbeler alkışla çınla. 

sm ve o kız, a1trn duvağını çıplak ko. 
Juna dolayarak kucağıma gelsin. 

- Hu kısmetim hu! Gönül kibc. 
besinde nikahımız kıyıldı! Desin.,, 

Alt tarafından mnn:ı ~rkmıyordu. 
Hamamcıya: 

- Bu krtğıt, niçin bu kadar buru. 
şuk?. 

Diye sordum. 

Gözleri dolu dolu oldu: 1 
- ÇUnkü. c!edi. can Yerfrken, bu. 

nu elinde tutmuş, avucunda sıkmış. 

Tek Kollu Cemal 
Piyango Gişesi Sahibi 

Cemal Güven 
ve EŞi 

Sayın müşterilerinin yeni yılını 
candan kutlularlar. 

L.....-~-~--~---~------' ----------------
tı. Dikkatle bakarsan kenarlarında 

yırtık, kopuk yerler bile görürsün. 
Güç bela çıkardık. 

PEiSSiS 
Şapka. levaziınatı deposu aa.ym 

mil.şterilerinin yeni yılım kutlular. 

TiiMl meydafıı &yoğ* 

ZAYİ 

Tokat askeri lise.sinden aldığını tu
diknameyi myi cttlın. Yenisini alacl!• 
ğmıdan-.cskisinin hükrni.i yoktur. 

1652 Asını oğlu Mazh.ar 
(V. No. 20043) 

lklmlz de susmuştuk Den, uğrak. --------------
!arın, ha.r;ta ruhların zengin .. birsam,,••••• O (L S · r. nıan amı .J, 
lannı dilşünilyor "e bunlarla karşıla. 
şan kara sevdalıların ölümü seYm<?. UksilrUk şurubu 
lerinc hak veriyord-:.ım. ihtiyarcığın Uksürük ,.e nefes darlığı bo:tm:ıca 
da dudakları kıpırdıyor, galiba ta. ·ıte kızamık 6ksürüklcri için ock ıc · 
lihsiz torununa rahmet okuyordu. s!rli il~çtır 1 lcı ccz:ınede , r ,. "•:ı 

Beşiktaş: !36 - depolannJa bı.ı ' u;ıur. ~ 
Hakkı Süha Gezgin 



Anasını Gör 
Kızını Al 

11"11lllllııı!Ul"tıı1111ııını1ınııı ı 1111111111 ıım ıııu ıııı ı ıı ı ı 1111111111tıı1111ıııııııı11ııııııuııuıııııııııu 11111111tııuıı1111ıııı1 ıı 1ııııtıı 11111ııııttııuıııı 1111111 

Roman Yazan: Sermet Muhtar Alus No. 62 
11tıınıııtuıııuuıııuıı 1111 1111111 ı111111ııııı111111ıııııııu1111ıııııı11111ıınııı1mııın ııı11111ıııııııı11111ı111ıı11111ııııııı111111ııııı111ıı11ııı1111 1111 11ıııı1111ı11ııı 

dit. ~e içine doğru ne cidiı, ne gi • , Ciğergahtan bir ( lnnallahe oernilün 
c~ arkalanndan atlı kovalıyor. yuhiıbbül eemril) çelrtikten aonra, &or -

:~~ hamamına ~ ilk du: 
sokağa gırdiler_. Hafize, .oluk soluğa, - Dimağ zirüzeber; hav.tır peM§all·· 

ı>anDıağuu ~ koydu: Muhatap, ne beyan cttindi, lutfen tek -
- Bu musibeti .:--ı· k" oku"'- _,. ! bzn? t !f&'llUI Dne uo • 1'81' ç:I ıC •• 

Dırvarnı d=\.!_ - :!--1..l" D~- • 
~ ~unıt:Kll. l>U" $1&'al"8 

5llrlp yaktı; iki nefes çekti: 
- Buldunı... Hamamın karpmdalD 

aktaı-a, Zühtü Efendiye! •. 
Edada cevap yok; bakıp duruyar. 
~ okuma ~ ıbilsin ! ) diyen bir be. -

Koca kan SC.2ldi: 
- Sen, Zühtü Efendiyi ne aamyor -

sun? Baımda takke, saçı sakalı peri.şan, 
llltında yamalı hırka, yani eline on pa
~ ver halde gördüğün iç.in aclam ye -
l'Jbıe nü koymuyorsun? •• Vaktile Güm • 
riikde nü, Defterhanede mi kitiPDJi!. 
Kaıaninden kan damlanmş. Karıdan 
f.°" iaaht312 çrkbğı için içiciye vuımuş. 

1 
!inden. gücünden çıkanmflar. Zaval • 
ICık, elindeki avucundaki ile aktar dülc
kinı BÇtmJ ••• Düpnez lcalkmaz bir Al· 
bıhr •.. 

Zühtü Efendi, gözünde gö7;liik, e -
~ (Tercümanı Hakikat) ceridesi, 
~ ~e; mütalea ile mefguJ. 
-~da in cin top oynuyor. 

liafize: 
• - Sabah terifin laWmeral •. diyCTek 
~ Eda da peıinden. 

Aktar efendi, IDOS1DOI burnundaki 
~ı gözlüğünün ü.tünden, kan ça .. 
~ gözlerile bektı: 

- Safa Bmedi ! .. Gel b.kalan!
liarizerun biraz evvel tarif ettiğinjn 

~aynı •. 
• Baınıda, beyazken kirden kahveren· 
~ 0ln.ıı bir takke. Cezbeye gelmiş (ier

'Vıf)er gibi saçı sakalı peripn. Sır.tında 
ParÇalr bohça misali bir hn4ca. Hakika • 
l-. eline on para verilecek halde ••. O • 
rada ne İ!İ var, Eyüpsu1tana gidip ukat 
toplasa ya. .. 

Gelgelelim, (Safa İunedi!) yi öyle 
hıcvitli tecvitli, fayı, ayı öyle dört elif 
lnilcdan çıkararak söylÜyor ki mürek -
1ıep ynlanuılrğı muhakkak. 

Nargilenin marpucu elinde; fakat j 
aizmda o sası sası tönbeki kokusundan• 
flleıo Yok. Nefesi keskin ve d<fimtrak, 
buram buram yayılryo1"... Türkçesi 
konyağı çekmiş. 

Gözleri fıldır fıldır döıüyor. 01* • 
kandan içeri ginni§ olan aoluk yeldir
tne.liden aynlnuyo1" ... Hülisa, yalnız nar 
aile ve içki tiryakisi ıdeği.J, kadm tirya. 
kisi de. •• 

Hafize ile 9Cnli ibenliliği, selimün a
~ deyjıinden belliydi. Nitekim da
ha <la isba:t etti: 

- Zahmet olacak ama size bir kağrt 
okutacağız. Malfun a biz kadınlar, oku
rnıuun YllZlmlıDl cahiliyiz.. 

Aktann kahkahası yanda kalcb. ök
sürüğü tuttu. Ağzını burnunu, tahta be
zinden farksız bir mendile sildikten son· 
ra, 

Bana bırak, Cicianne ... 

- Alerresü Telayn ! _ dedi. 

Tme buyurun iıte. Aktar ıdeğı1, deh-

Hafize, arkaya döndü: 
- Versene o kağıdı yavrum!-

Eda göğsüne elini daldmrken., ko • 
Jun genİf yeni yine aşağıya kaymıf, 

yddinnenin de önü iı1'1llanmış, dirseğe 
kadar- fildiıi bir bilekle paluze bir sine, 
Mıkallmın aklını başmdan almıfb. 

Pannoklannın 8l'll$maa kartvizit, 
sakız çiğneyormuı gibi geviı getinne
dc. 

Uzabnıyalmı, okuyacağım okudu: 

"Njgahı mc.'1iniz ve servü htrarna • 
nmız, kalpleri zirüzeber ediyor. Sizin 
gibi bir m"'..hVC!İn esiri olmamak ne 
mümkün ... Ben biçareniz de ateşi hüı
nünıüzdcn nalan ve ı>üryanım.. Size ma
lilôyet :çin her emrü iradenize intizar
daynn.,, 

Abdülvehhap Paşa zade 

Abdülvehhap Paşa zadeyi duyunca 
yeldinneli ile .feracelide pfak abıuşb. 
Okuma.lan yok ki ismin aynca oraya da 
yazılım§ olduğunu bilsinler .. 

Aktar, imza girift olduğu için bir 
türlü Ekmeli çd<aranuyot<-du. 

( A rl;a.'!ı var) 

- Haf.izeciğim, ne alemlerdeain ba
kaYnn? •• Dünyadan, ukb:s.dan, cennette· 
ki hurilerden ve meleklerden, cdıen • ;:emdeki facirelerden ve faıdcalardan ne _____________ _...;. __ _ 

aher.! IST ANBUL BELEDiYESi 
ka .Öyle c-:e gözü kodcinlerden ki rela· Ş ehi T 
-::deki sımsıkı örtülü yaşlı ve ihtiyar 
biıı !°Yafetünin tcrütazeliğini, lisele • 

1~ ltııneJesbap bu kılığa gimıişliğini 

Ti lJ at r o ç '' 

-.ıtada çaknuş. 

Tepeb"t' Dram kısmı 
Bu akşam .saat 

20,30 da 

S0RT0Ii 

111111111111111 

111...111 O ~riilen köye de kılavuz istemez. 

iGa, ~n .l"Cftarile geliı, o tostoplu gö • Fransız Tiyatrosu lllflllll 
~ Püskü ycldinnenin albndan Operet Kısmı 
lcııı •. belli ederi 0 incecik bel ve t:aı- . Bu akşam saat 20,30 da LEY LA 
,.t...ı_ :-1ar, sahibinin ne çetit bir mal ve MECNUN 
""VQ~ bildinnede. --------------
t-~leceık vakit yok. Hafize, ak • ŞEHZADEBAŞI FERAH 
~..,~girecek da-ece, sokuldu: TiYATROSUNDA 

- Sahaııı sabah seni rahatuz ettim BüyUk Tilrk 111Uz. 
-.. lcuaura bakma Zühtü efendiciğim!. yonisti ve Mar Y<' 

· Jierif kusura bl\kacak halde mi? A • tizmacısı 
Pl!tnıı ... Savurdu hülanünü: Pr. Zati Sungur 
~ _7 Kusuru kelimesini ağzına alma.. Ml~~~ 
--aayih ve seyyiat, tab'ı beter rmıkte- Her gün fevkalfi ~-,1!;,. 
~dırı Bu ,,...=~' de oir program' 
ı.ı__ _ _ Y\lnın... uuruyorsunuz ya, 
• ~ !<>Yle böylesine mürekkep yala- temsillerine de\· 
~ değil; okkalarla yubnu,. ediyor 

Koca kan boyun büktü: K A D I K Ö Y 
- Bir ı>usulamrz var. Ne kadar zah- SÜREYYADA 
~ cı:.nr fiiüOOnuz? 

Saka Pazartesi akşamı 
tind llmtn gözleri Edada. Ne dedi· saat 21 de 

ta: 
e:ı hı6en olrmyarak, ağzı ıda cevap

- Etnrin ba§rmla ber.ıber; sen de, 
nezdindek_i de ba§ımla beraber!-

Zozo Dalmastın 
i;,tirakifo 

P. l P. 1 fl. A 

fi Dünyanın! 
Gidişi 

===-= ~rleycn: Hikmet Münir --

İspanya asileri nezdindeki Alman 
askeri heyeti reisi General Fnupel, 

Almanyaya döndüğü za.'llan, İspan· 
yol asilerinin bu kavgada muzaffer 

olması için 60,000 ile 70,000 arasın
da nsl<ere ihtiyacı 0°lduğunu söyle • 
mış. 
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Rastlanmamış arkadashklar 
• 

IIindistanın Bo 
bay şehrinde Vik 
torya p:ırkmda 

hay;·::nlc.rm ı ek 
samimi kardeşli 

salmelcrinc rast
laı,malctad;r. Bu. 
rada bir dağ ke
çisi ile dünyanın 

en ya \'aş fakat ol
dukça cüsseli bi 
lmplumbagasım a 
ni kaptan yerken 
g~rüyorsunuz. 

Şimdi mesele, Abnanyanın, ls -
panyadaki faıist kuvvetlere muzaf • 
feriyet temini için bu kadar insanın 

Almanyadan İspanyaya gibnesine 
müsaade edip ebniyeceğidir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

--0--

Eğer Almanya, bu mikdarda Al -
man "günüllü" sünün General Fran· 
co'ya yardıma gitmesine müsaade 

edene, metru Madrit hükUmetinin 
tarafını tutan Rusya dahi, e!bette lô 
elleri bağlı durmıyacaktır. Fransaya 
gelince, şimdi lngiltere ile beraber 
İspanyaya gönüllü almımm durdu -
rulmasma çalı~maktayken, o zaman 
İçeriden bir takmı kuvvetli tazyikler 

Fransadaki bir köyde 

Bütün köqlülerin küple 
dolusu altını varmış/ 

Köylüler paraları nere
den ellerine geçirdiler? 

karşısında kalacaktır. Frnn.cıada, yeni para değişikliği 
--o-- karşısında alınan tedbirler arasında, 

Fransa, hükümeti Fransız komü- bütün :Pı-ansızlann elindeki altın mile. 

n·ıstlen· · ··t d: k tarını hükumet<! bildirmek mecbiiriyeti mn mu ema ı ısran arşısın- d 
de yar ır. 

da bulunuyor komünistler me!ru . _ .. 
İ .. ' . . Fa.kat. gazetelenn yazdıgına go. 
spanya hukUmetine muavenet edil· re birçok yerlerde halk altını hükıi. 

mesini tercih ediyorlar. Bereket ver· me;ten saklamakta ,.e gizli yerlerde 
sin Fransız Batvekili Blum, lngilte - muhafaza emektedir. 
re hnriciyesile beraber hareket et - Saklanan altınlnr hakkında gl·ne 
mek gibi bir yol tutınuıtur. Arala - bir gazete şun lan anlatıyor: 
rmda adeta bir anl~a mevcuttur. Saint Giron'daki kadar altın hiç 

bir ye~ yok. Buranın geçen a."ırda 
ticaret i~n Amerikaya akın eden hal. 
in oradan altın toplay·.ır.ık gelmiştir. 

Çünkü, on dokuzuncu asırda Amerika 
baştan başa altın olan bir memleket. 
ti. Dünyanın her tarafından akın e. 
den altın arayıcıları burada önlerine 
geldiği yeri kazmışlar ve aıtınları et. 

-0---

0nun için İspanya hükfunetine 
yardım mevzuu üzerinde içeriden 
gelen herhangıôir tazyike, mütema -
diyen İngiltere hükfunetini ileri sü
rerek cevap veriyor ve: "Ne yapa -

lnn, İngiltere hükWneti ile anlaırm· 
.pz. Bitaraf kalmnlc hususunda ver -
diğimiz sözlere riayet ebneğe 

mecbunaz,, deyip işin içinden çılo -
ven yor. 

-0--

rafa saçmışlardır . 
Iştc o günlerde Amerikaya Fran. 

sadnn bilhassa bu havalideki insanla. 
rın gittiği görülmüştür. Bünların 
hepsinin çm·al çuval altınla döndük. 
lcri düşünülürse, bu köylülerin küp. 
]erinde ne kadar ~ok altın bulunduğu 
kolayca anlaşılır. 

dır. Bunlar bize dedelerimizden kal 
mrştır. Dedelerimiz bize bu paralar 
la beraber onları muhafaza etmek v 
ldmseye göstermemek sırrını da l'ef 

mişlerdir. Onun için köyde ki 
ötekinin ne kadar altını olduğunu bil 
mez. Hattfl birbirimizi fakir zann 
der ve şüphelerimizi belli etmeyiz. 

Bu altınları dedelerimiz nerede 
bulmuşlar? .Anlat.ayım : Dedeleri 
mizin çoğu buradan ayı tutup Ameri 
kaya götüriirlermiş. Amerikada ay 
oynatan veya diğer cambazlıklar ya 
pan Fransızlar orada bol olan altınl 
rr, çuval çuml bize getirmişler. 

Meseli'ı, benim babamdan kaim 
babama da lnılı."lsından kalma iki kü 
altınım \'ar. nu sırrı ortaya ,·urdu 
ğum için bcll\i şa~rsınız. Fakat, g 
yet b.ısit. ('ünkü lw?n gidip şimdi bil 
tün altınlarımı hükumete teslim ede 
eeğim. ('ünkü :ırtık harp tehlik 
kalmadı .... 

Bu ac'!::mm, hed"~in harp tehlike 
sinden bahs<'ttiği bu sırada harpteh 
likcsi olmadığını söylemesi, altınları 
nr ortaya çıkarmasından daha ço 
hayret uyandırmıştır! 

Fakat vaziyet yine Almanyaya 

tabidir. Almanya daha kat'i bir a -
dmı atarsa, Fransa hükfımetinin kar· 
şdaştığı tazyik mukavemet edilme.: 
bir hale gelebilir. 

O harnlidc-ki IJir banka direktörü ---------------1 
de bu mütakaya iştirak etmektedir. 
O diyor ki: 

- Oralarda öyle kulübeler \'ardır. 
-o-- ki sahipleri yüzbinlerce altın liralıli 

Almanya, Avrupanm sulhunu adamlardır. Denebilir ki bu ha\'ali. 
temin yolunda diğer bir karar daha deki köyHiler ancak görünüj ve ) n~a. 
vermek mevkiinde bulunuyor. yış itibarile fakir ,·e zeng'indir. Fnlmt 

servet itibarile hepsi birdir. Bell,i 
Almanya, iki buçuk senedenberi fakir göriinenlcr ötekilerden daha 

diğer Avrupa devletlerile teşriki mc- ungindir. 

saiden kaçmıyor. _ Hu köylülerin hep5indeki altın. 
--<>- lann yekunu nedir acaba? 

Herr Hitler, herkesin bildiği gİ - - Muhakkak bir iki yiiz milyôn 

bi, Avrupanm ~rkmda bir emniyet eder. 
misakı imzalamağı açıktan açığa red- Ve direktörden bu malUnıntı alan 

gazeteci, "Altınlı köyliilcri., gürmcğ'c 
dettiği gibi, garp cihetindeki devlet· 

gidiyor. 
lerle dahi bir misak akteylemeğe ya- Fa.kat, köylülerin hiçbiri ı,endile. 
naşmıyor. rinde altm olduğunu söylemyodar. 

-o-- Yalnız bir ikisi ellerinde birkaç t.uue 
Bunun neticesi olarak son za - ziynet altını lıulunduğunu söylüyor. 

manlarda, kendisi içerisincle olmak- Fakat, iclerinden biri. köyiin bü. 
sızın, iki anlaşma yapıldı; biri, 'U4rk· tün sırrını imeyd:ına c.;ıkarıyor \'e an. 

T- latıyor: 

ta Fransız - Sovyet misakı. Diğeri ,,_ Bizim bu havalidc yaşayanla. 
garpta İngiliz - Fransız askeri an- nn hepsinde küpler dolusu altın 'ar. 
laşmasr ... 

-0--

Bunlann her ilrisi de Almanya • 
nm diğer devletlerle teşriki mesai -
den çekinmesi yüzünden vüculhul

muştur. Almanya daha çok çekinir· 
se, bu anla~malar daha ziyade kuv -
vet bulabilir. Hatta dnha dallanıp 
budald~n:ıbilir de ... f~te dünyanın gi-

di . 1 
şı. 

Yeni kontenjan 
s;stemi 

Kontenjan sistemi dün akşamdan 1 
itibaren tarihe karışmıştır. 

Bu sabahtan itibaren gümrüklerde 
resmen genel ithalat rejimi taCJik e-

Ne olduğunu tahmın 
ediyorsunuz? 

UYANIŞ 
Hnftalıl: resimli Uyanış "Serveti 

fUnün,. mecmuasının son sayısı reng· 
miinderecatla intişar etti. Bu sayı 
Halit l<""ahri Ozansoy·un Mehmet Aki 
fc dair bir yazısıyla, Burhan Arp 
dm, En\'er Nncinin ve M. Hulüsi Do 
doğrunun muhtelif yazıları vardır. 

Kitap ve Kitap~ıhk 
?.!emlcl:ctlmizln bir tanecilt mecmuaa 

23 Uncu tayısı pek çok faydalı yazııar:a çı 
rnı:;tır. Bu eayı ile I~ltap ve 1:,{tapçılık m 

munsı ikinci yaşına basm1ş oluyor. Yeni 

yıda. §ayımı dikkat yazılardan bazılnn: 

ld \"C Yer.! ltllnpçılnr. V.AKIT kUtUph 

cep ldtapları, Zaman kiltilphanesl J:ftapç• 

ğın sırlarını anlatıyor, Haznelevrak ve veli 

kalnnmız. Cıı.rp mcrn'ekctlcrlndc ~ıkan JOD 

kitaplarla dünyada tcdavuıe ç1kanlan ve çı 

kanlncak postn pulları. Bllhıuısa 'Habe§ 

la pulları hakkında, pul mcraklı"annı pek 
allkadar eden bir ynu. 

dilecektir. Ancak bugün resmi daire~ Hayır, ikisi de yumurta değil .. Soldn.ki "Art.ohan yıldızı,, namile 
ler tatil olduğundan yeni rejim ancak sakıztaşıdır ki kıymeti 7000 İngiliz lirasıdır. Geçenlerde Scylanda bir işçi 
cumartesi sabahından itibar·en filen 

1
rafmdnn bulunmuştur. Saftdaki bir yumurtadır. Fakat bwm yumurtlıyan 

mer'iyet mcvkiine girmiş olacaktır. lvuk, bu yumurtaya bir de kabuk yapmayı unut.muş ... 
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şeh1 ınuzde Madam Slmpson 
Zehra · Ahmet Büqük bir kralı tahtından 

• kadının vuzgeçıren haqatı S ahnt mizde bügük mu
va/fakıyetter gösle1 .yo1 '' Işte er meydanı, kozumuzu pay 

edelim, buyurunuz! 
• Yazan; ltE W S O L D n O YES • 

-5- lnee ruhJu w zarif san'atklrmnz 
Bayan Safiye bir milddel evvel Alman 
yaya gitmişti Orada kaldığı günler 
uzun zamandan beri A vnıpada bulunan J 
bir Türk san'atkarile ka.rştlaştı: g().. 
rUştU ve onun çok muvaffak olmuş, 

aynı zamanda halk tarafından da fev- 1 
ka1Me beğenilmiş numaralannı 

seyretti. Bu MD 'atklr diln ak. 
şamdanberl, Taksimde Belvüde nu- 1 

maralarmı göstermeğe başlıyan Zeh
ra Ahmettir .•• 

Kral Sekizinci Edvard Wallise 
bakıyordu. Gözbebeklerinde 

bir parlllı vardı 

- 17 -
Nihayet mekkari ahın ve borazan 

koğuşu ikmal edJdi. Ben tabura geldi
ğim vakit bu ahırla koğuşun temelleri 
henüz yerden dört parmak yükselmiş., 
tL Bunlan kendi gayretimle ikmal et
tim. Bununla beraber binbaşi ile aramız 
aç lmı§ olduğundan alur ve koğuşun ya. 
pdmasrnda hizmeti göriilenlerin taltif) 
için alay kumandanlığına gönderdiği 

mazbataya ben· m adımı ~zmamış. Bu· 
nu işittifm halde asla ağzımı açıp bir 
kelime söylemedim. Gar'bi §Udur ki 
mazbatanın bazı noksanlan ikmal edil· 
mek üzere geri gönderiliyor, altı yedi 
a.y evvel tebdili hava etmek Uzere izin 
almış olan Emin efendi ismindeki mü
lazmı tabur kumandanmm hatırına 

geliyor ve adı ikinci defa yapılan ma!"'• 
hataya ilave ediliyor da gene benJ gö

çeli Mehmet ağanm. da bu hayduda 
yata.kl..k yaptığım ilave etti. 

Bu çobana yemek yedirdim. Bah
şiş verdim.. Daha bir hayli va.illerde 
bulundum. Bununla beraber çoban bizi 
Bulgar komitesi diye söylüyor ve öyle 
biliyordu. ÇünkU yemek yediğimiz za
man hırJstiyan Adeti veçhile tapmıyor 
dlık. Kendi usulleri veçhile hareket e
diyorduk. Çobana (Vangel} lle birle
şerek Menliği basacağımızı söylüyor
duk. Bizim bu sözlerimiz üzerine ço. 
ban son derecelerde sevlni~·':>r ve bi· 
zim için dualar ediyordu. Bunun':ı be
raber ben çobanı asla yanımdan ayır. 
mryordum. 

Edvard, golf oynamağı tabii bit mu
habbetle sever. Fakat hevesi, meharetin 
den daha fazladır. Doğrusunu söylemek 
lazım gelirse iyi oynamaz. Teniı, balık
çılik onun sevdiği sporlaI'dandır. Kı§ 1 

sıJorlannı. ve bilhassa, Wallisin sevme
sine mukabil kayak sporunu çok sever. 
Bbasının çok sevdiği deniz yari~lan onu 
pe.k alakadar etmez. Bu itibarla. Ame
ri]Çada yapılacak olan beynelmilel deniz 
nnşlanna geleceği hakkında çıkan şa

yıJlarm tahakkuk etmesi imkanı azdır. 
Kralın en sevdiği spor avdır ve öyle 

kJ1acakt:r. Avdan bahsedildi mi gözleri 
parlar. burun delikleri açılıp kapanır. 

Hemen dayalı bir tüfek omuzlar. Bir 
gUh bana: 

- Gelip benimle beraber avlanmah
llUUZ, 

l>emiştl Acaba bunları söylerken, 
fnJilteredeki sisli malikanelerini tni 
yoksa. yabancı bir memleketin vahşi 

manzaralarını mı düşünüyordu? 

Edvard, bahçeciliği, Burgonya şara
brnı ve el çabukuluğunu acver. El çabuk 
luk ve bokkaba.dık ile meşgul olursa da 
pek muvaffak olmaz. Kralı, düşündüren 
kitapları. sülünleri, kedi müst~na bütün 
sıcak kanlı hayvanlan, eski tütün taba
kalann~ iyi pişirilmi1 "bacon.. u. ken
dini dö.şilndüren ve güldurcn insanlan 
sever. 

Debdebeden nefret eder, ağır, kolalı 
gömlekleri., fazla pişmiş inek ctını, 

Wagnerin operalanru, ski ywlülliğü, 
"tuzsuz,, hikayeleri ve alchlmum mana
sız Şl"'yleri sevmez. Hele Wagnecin ope
ralarını o katdar sevmez ki, bir gün Ho
hengrin veya Parsifali Wallis ile bera
ber dinlerken ve \Vallis sonuna kadar 
k:ılmak istemiş olmasına rağmen, yan
da bmıkıp kalkıp gitmişti. 

işte l Sekizir.;;i Edvardın bir kral ola
rak deği~ bir insan olarak portresini 
yapmağJ çalıştım. Şimdi, bu ona "vız,. 
gelmekle beraber, şahsen bir şey ilave 
edeceğim. 

Bunu yapabilmek için, oldukça sala
hiyet sahibiyim. Çünkü birçoklanru 
gördüm. Samimi olarak söyliyorum, 
Wallisin müstakbel zevci, biz. halis 
Amerikalılann "bir as,, dectiğimiz bir 
insandır. 

İngiltere kralı Eldvard artık kral de
ği1dir. Bu birkaç kel~menin arkasında, 
ne fac:aıar, ne büyük bir aşk ve ne z:ıh
metler saklıdır. Fakat benim için. daha 
feci bir şey varc:;a o da şudur: Senelerce 
bütün imparatorluk, sevgili prensinin 
evlenmesi için dua etti. Ve bilyük impa
rato:hığun dualannm kabul edileceği 

bir sırada, bunun mukabilinde, ondan, 
tailttan feragat etmesini istemedi mi? 

tn~ ·ıtere kralı sekizinci Edvard, ar
tılt kral değitıdir. 
Binlerce sene sonra, Vallis ile Edvardm 
aşklan şüphesiz Antuan ile Kleopatra,, 
Romeo ile Julyet, Dante ile Beatris ve 
Napolyon ile Jo1efinin aşkları kadar 
meşhur olacaktır. Yarının tarihini biz, 
bugün yazıyoruz. Ve gazetemizin say
falarma, lakayt bir gözle geçirirken, bu 
tarihi. haberimiz olmadan yaşıyoruz. 

Kral sekizin:i Edvard Wallise bakt
ycırdu. Göz bebeklerinde bir parıltı gör
dpm. I!:ral sekizineı Edvard Wallisi 

Jiyordu. Yüziinün ~izgilerini tetkik 
im. ı:arşısındaki Vallisin gözleri de 
~ az parlak. yüzU daha az nurlu 
-;.ildi. Şimdiye kadar birbirlerinin için 
bu derece tamamen bu derece derin 

~~ §ekilde kendilerini kaybetmiş iki ki
!ifJ\e rastlamadım. insanın adeta inana
~yacağr ge~iyor. . 

Kral Edvardın çok ve çok içten ıu 

leri hala kulaklarımda çınhyor: 1 
- Ka 'bimin dolambaçlı yol1arına gi-

t 
ek değilim. Fakat rica ederim, şurası 
tırfansın l:i, bir E11Ç .. hndann mütema
en omuzlarına yüklenen yük ağırdır, 

o kadar ağrr ki. bu'.7iinkü F,r•hr altrnda 
bpna tahammül benim için =~J değil-
dir. ' 

Ve sonra kral diyor ki: 
- Maıdam Simpson beni güldllrmesl

ni biliyor. 
Kralın derin aşkının trl göz bebekle

rini, yağmurlu bir havada güneşin gök 
yüzünü ayd nlatışı gibi aydınlattığını 

görmeyenler için, bu çok saf sözlerin 
bir manası olamaz. 

Vallis kralı sade bir tarzda mesut 
ediyor. Çünkü o Edvarddır ve kendisi 1 

Vallistlr. 
Bilhassa Vallfs kralı neşelendirmesini 

onu bir çocuk gibi güldürmesini biliyor. 
Ve öyle zannediyorum ki birbirlerine 
olan muhabbetin, şefkatın sırn budur., 
Gillmek 1 Şimdiye katlar kral Edvard. 
gülmek denilen tonbul ve penbe ilaht, ı 
hoşsohbet insanların güzel buluştan sa
yesinde ve zfraki olarak tanım §tı. Nasıl 1 
olur da. basit birkaç kelime ile onu hum
malanndan, bUyük bir impJratorluğun 
yükünün altından kurtarmasını bilen 
neşeli ve samimt bir dosta bağlanmaz
dı? 

( A.rkaM Var) 

öclLE NEŞR!YATI: 

Saat 12,3CJ plakla Türk musildst 12,!50 ha 

vadi.-s. 13,06 p1Ak1a bat~ müzik.. 13,2:>-U,00 

muııtehf plA.k neşrtya.u. 

AJ'-ŞAA1 Nl:ŞlUYATJ ı 

Saat 18,30 PIAkla daruı mmılldst. 19.801 
a 

spor müsa.balıelerl. Eşref Şefik ıaratmdaıı. 

20,00 Vedia..Rız& .ve ark&dqla.n ta.rafından 

Türk mu.ııtkla1 ve halk şa.rlulan. 20,30 Cemal 

Kı\mil ve arkadaştan tara.fmdan tllrk mw.i; 

kilit ve halk ııarkıla.n.. 21,00 (Saat ayar1> or 

kestra: ı - B!ankenburg: (Frlsch Voran). 

2 - Strau.ss: (Spharenklenge) va'a. S - Ot 

fenbach: (Orte Cehennemde). uverttır. 4ı -

Tchaikovsky: (PlkdamJ operasından bir pıır 

ça. ~ - Lehar: (Pagan.inli operetinden par 

çalar. Saat 2:?.00 Ajans Ye bona haberleri ve 

ertesi günün programı. 22,30 plO.kla sololar. 

KAPALI ZARF USULİLE EKSh.T
ME lL..ı\Nl 

Bayan Safive, 7E>hra Ahmedf. mem 
1 

leketine ~ağtrdı. On ne: yaşında iken 
tstanbuldan a.ynlan bu san'a.tkar da ' 
çok özlediği ve ha!':rettnf cektiği mel'l"• 
leketine O'elmeae karar verdL Fakat 
Bayan Safiye ile birlikte avdet r~7TT-ı 
lrğmda bulunurken. ka!"!'!rsma bir mm ı 
kumnanvaBI eıkmta ve bazı teklifler
de buhmmuFıtur. ~ehra J.. hm.et. bunu • 1 

kabul ettic{t ıcın Ba,ran Safiveve ar. 
cak l!leneha~TT1da mutlakıt memleketin-
de h•1lunaca~ı sö.,•Terrıfcrtfr. 

tRte, serıebaşı P"eldf: 7E'hra A lımet 
de şehrimize vasıl olmuş bulunuyor. 

~nelerdenbE>rl AvrtJTıada calt~an 

bu Tilr1t tııan'atkan Mt,.bin en bil~Uk 1 

~ehirTer"nde ve en mntena mtlzik hol-
tetin<le kcndicı'ni tn"rtnnş ve ıııan'at 
sevenlerin mnte!"'"rlhrpn alk· .. 1"""1 

tophmTc:ıtır Jozefin Bnker revil~tlnde 
icıe baeılrvnn VE' ke,..lfi i~ti~""' ilf" k,,. .. ..,I 
d:sine san•at ı:öhretf ,rı:ınan 7~1ıra Ah
m,,.t. avnl zamancla bir~lt ft1m1ertle 
rol :ıT,.,,•c:ı ve bmıda c!a mükemelen mu
vaffak olmm~tur. 

~iz !l;nc-m~vhn b"l~l'nm'MI~ !l~li 1 

fitml('T"E' kı:ıdnr ~kan ve mfTMm roTlerl 
alan Zehra Ahmet. buMln Alm~n film, 
Jmnına1wal:ın tanıf'mönn !l'lf sık. tE-1-.1 

111""r at ..... "l{tq hıttHi.. hattA. kel"'rlt ifa-ı 
desine .;:Sre bu te?d·ner ona sahneden 
ilçicbet ayrılmak fikrini \•ermektedir. 

zü görmüyor! 
Fakat bu ikincl defa gönderilen 

mazbata da gene yUkeek makamlarca 
kabul edilmedi. Tekrar geri gönder il
di. Hem bu defa: ''liazbatada taUtüi 

Çoban Prim köyilnUn Ust tarafın
da bir mandıraya y:ıkla~tı~mızı haı
ber verdi Çobanın verd;3i bu haber 
ür.erine ben hemen neferleri ger ime 
aldım. Gece mehtap, adeta gündfü; gi. 
bl idi. Mandıraya tama.men naz r o
lan kUçil.k bir ormana yerl~t:k Fili
beti Pomaklara talimat verdim. M.a.n. 

layık olanlar ve bu i~e htısnn hizmeti dırnya giderek orafüı.ki Bul,,.arlara: 
geGenler dahil edilmemiştir. Böyle - Diz komiteyiz, Vangel Voyvoda.
haksız yere ya~1ıa.n mazbata hUkrnU ya iltihak etmek ıst:yorın:. Buralara 
icra edilmem'ştir Ve artık UçüncU bir onun fo:n geldik. F:ıl;-at bir iki fllaat 
mazb:ı.ta tanzimine hacet yoktur . ., de- evvel ?-:"evrekop mü1'rezesile ~arp!ştlk. 
nilrniş, bu suretle binba.~i tekdir olur. Sonra bura,•a kaf't!k.,, 
muştu. .Demelerini sövlcdim. Ayni zaman. 

o sıralarda zabitler a:rasmda alay- da kend:Ierini gizlemeleri Sçin ricada 
lı olanların nüfuzu büyükttı. Çünkü bulunm:ı!anru anfottım. Pomaklar man· 
kocaman alay içinde mektepli olarak dıradald Bulgarlarla yüksek sesle ko.
Edip efendi namında maatteessüf ka- nu§acaklardı. Biz de ormandan onıanzı 
lıp ve kıyafetinden başka bir meziyyr.. konuşmafanru dinliyecektik. 
ti olmryan zatla ben bulunuyordum. Bu talimattan sonra Pomak. 
Daima mtlsahabeter arasında mektep- lar mandıraya koştular. ~la,. 
liierin korkaklıklarından, alaylıların rmdan geçeni ve maksatlarını 
kahram:ınhldarmdan bahsolunur, du- yüksek sesle anlathlar. Biz adeta 
nırdu. Btmun için ben alaylılara kar. ·nefes almadan onları dinledik. Mandıra. 
şı diş biterdim. Rumelide ekslk ol-ı daki Bulg~rlar_ın sevi~ç:er:ne ~ayret e!
mıyan eşk:ya patırdısmdan bizim ta- mcmek mumkiin değıldı. İrlerıncen hır 
raflarda da ~ıkması:m lsteroim. Mer- azılısı vardı ki "0, tabur gelse bile rene 

san'ati se·:cnler icln fvi bir§ey ol.mı:•"• liğin (So~aravva) köyünden (Vangel) s·zi tutmalan lmk~n har:cindedir. Ma
caktTr. C~rçi bc~·n?. rcrde_ bfr san'a~ktlr namında bir Voyvoda. titredi, (Serez) kedonya bizimd'r ve bizim olacaktır .• , 
kazanacak ve bu ve!':ne ile Zel'ın tivasmı adetli haraca kesmişti. Abdül- diyerek ytlzlerinden, gözlerinden öpü• 
A Jımet, bıt vasTta !'e bftffin dUn- ha.midin lradesile bu adamın vilcudil- yor, onlarla sarma~ dolaş oluyordu. 
ya.da bir şöhret sahibi olacaktır. An· 1 ntin kaldırılması bild"rildl. Muvaffak Derhal orada Toklu denilen seneJilc 
cak sahne de krynıetli b!r art.isti kay. olana dahi üç yüz altın nakit mUldifat bir kuzu kcsflcr. BüyUk bir ateş yaktı
be-ylcmiş buiunaC'aktll". · ı veri1ecekti Bu irade civar kaz::ı.J:ı.ra far. Çevirmeğc başladrl:ır. Türklere kil· 

Taksim mevdanmda'kf Belvl.Me dOn tamim edildi. Razl!kta.n da millkiye fUrler, vur patlasm 15idiyordu. 
ak<:am !Th def ıı. sahııeve C'Tkan Bayan 1 b.ym:ıkaruı ~emsl bey ve tnbur kr- fUrler, vurp:ıtlasın gidiyordu. Bulgarca 
Zehra Ahmet haztr hu!tmaTilar tan-ı m "d:ı.nnn•zm re"ile ben münasip gö- şarkılar söyliyorlardı. 
fından "ok ıx-~enfü.,tcı ve daha itlt ra- rUldüm. Me!rtcT)rıcre daima tarizlerde Hülba bu hal Uc saat kadar stirdü. 
kiste ırösterdl;'y.j ~rm.ı:~k ı:ıan'at ln•dretf I bulunan T<Urt bozuntusu ve Araptık 

1 

Sonra yemek yeC:ile~r. Kendi' er: ne l1t'ca 
herlfcsl san•atine kBlıJJ hayran brrak. tashy:.ın Resul efendiye "İ~te er mey- edenleri ağdm ön tarafındaki zemine 

Kony<ı lli Daimi Encümeninden: mrştır. . 1 dant, koromuzu nav edelim btryun·. 1 tıktılar. Zeminin ağzını dallarla kapadı 
1 - Eksiltmeye konan iş: Konya. Bu rakfste, san'atkA.r. AvnıT'adakt nuz,, de1:m. O da blnba..<;ıya. yalvarr- tar. üstüne de topr<ıl: attılar. Sonra yat· 

nm Ereğli kazasında (1G3G5) on altı ra?t geldi. B 1ze altmış nefer verdiler. tılar. Ben bunlar dlirbinimle ve at"'!' rşr· 
mesleketa.cılan kadar büyük ve yilkFek -ı 

bin üç yüz altmış beş ı:ra (75) yetmiş ki Filibe tarLf.ndan beı tane de Pomak gıv yardımı :le uzakttan seyrediyordl•m. bir kabiliyet g-östermlş ve muvaffa -
beş kuruş bedeli keşifli ilk okul bina- J?elm;'jtl. Bunlar Bul~rca. biliyorlar- Yarım saa.t sonra ben a~ke. yeti mlltemadiyen alkışlanmıştır. 
sı inşaatı: dt. Fazla olarak evvelce :torla hrr'~+:. rimle beraber koşa koşa bu mandıraya 

Asıl san'atinl yılbar.n !"ecesinden i- d" · J l ldtıJ l rından 2 - Bu lşe ait evrak: Eksiltme "'tın ınme SC' nı muş 0 { 8 va:rdım. Buradaki Bul aartara: 
ttbaren Takstmdek: Belvtlde go~stermE>- B ı tarın d' 1 ı e --"etlerı'ne ~.,, prtna.mesi, mukavelename, münakasa. tt ~ar ın er n • ı:ı.u ·~ - İki saat ötede bir Bulgar komite. 

şartnamesi, keşif defteri, proje, fenni *e ba.~hım1~ otan Zehra Ahmet bfr ay 1 ahlô.kln.rın •. v:ıkTf bt1lun1n·or1ardı. O- ~ne rarpı~tık. Buraya doğru ka~tdar. 
şartname, tesvıyei türabiye şose ve ka.ıhr tstanbtılda kaln.rak. bu TT1Udclet 1 nun t,.tn bunlan da yanrma kilavuz o- Bunları gördUnUz mü?,. 

za.rfmda tııan'atfnl ~Ml'l~erl1,,rirıe de l ' aldmı kargir in~aat fmni şartnamesi, Bayın- ara..c · Diye sordum. Evvelkiler gibi ayni 
gösterecektir. San'atld\rm Ankarayı 

dırlık işlerj genel şartna.mesidir, Bu benim ilk memurJyetimdl Bu nakaratı tekrar ett"Ier: 
da ziyareti muhtemeldir • 

İstekliler bu evrakı Konya Bayın. gibi işlerde vukufwn da yoktu. Eunun 1 - Görmed:k. Bilmiyoruz . ., 
dırlık d"rektödüğünde görüp izahat Uzun seneler Avnmada kalan vel için a.~!l'I derecede seviniyordum. O Söztinden başka bt11ey söylemediler. 
alabilirler Ve iı;tiyenler genel şartna- hnlkm "ok sevdiği yüksek san'atkar, kadar ki sevincimden efradın yevm=. Kendilerine: 
me ve tesviyei türabiye şartnamesi ha- Bavan Safiyenln misaffrld•r. o;~er ta-, yelerini almak şöyle durstm, kumanya- - Bana bakınız, k'1ran1arın burad~n 
riç olmak üzere (82) seksen iki kun.ı.ş raftan iki yüksek san'atkir Betvflde, tarını bfle unutmuştum. Bu haydudun başka bir yere gitmelerine imkan yok· 
mukabilinde Konya Bayındırlık direk. ~raber <'ahcrmaırttad"'l"lar. Bayan Sa- ı ofalendi~i yer Menlik olmak itibarile D v •• 1 · • 

w " tur. o~rusunu !:OY ~y nız.,, 
törlğtinden alabilirler. 1 fiye. yakmda plaka okud11"'11 en yeni sabahleyin erkenden vola <'ıktık. Fa- Dedim ve uhktan tehrPde b:ışladrm. 

ve cazirı ".arkılarmı dün ak~dıın ıtt. kat g6"ece~mi ı (Razlık) V"' (""Tev 3 Eksiltme 2490 numaralı kanu '"'" ...> • z yo "' ı" - Fakat gene kabil olmad?. Bundan sonra - · ı haren P..eJvflde de olmmıı,lj\a bac:olamış- k ı y d v d na göre 6.1.937 ~amba gilnü saat . • rekop) aza nrma dahi ugra ı:;m an yilksek sesle b:ı.~ rdım. l'.fandırava rrön-
be t n d . • il . d k l 1 trr. Bu ı=ınrkrlart tnce brl h·sle ı"ten C'• bu-ı'tnlerde de arnı:;tırma yapmagua 

1 
. • 1 i . !O 1• on ı:ı e aımı ene menın e apa 'I · "~ ""- derdı'gWı"m Pom"'k "'rrn ısım er nı Euy 11 •e-zarf "' rı 1 k kuvan B·wan ~a!h'e ve mlsa!M 7ehra _,. " 

llllU ı e yapı aca trr. Ahmet. dünkU vrlb:ı.-:ıı J"eresl T'{'lvtlvtl başladım. rek saklanmış oldu!dan yer altından cık· 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is- doldur:ınlar tarafmdan rntltemadi suret Lakin Bulgarlar aralarında o de- malannı sö;1ledim. Pomak1ar meydana 

teklilerin %7.5 yüzde yedi buçuk nl"'• le alk,. .. l~nmak ve tak~fr nlnnmak bah- recede ittifak yapmışlar ki a.ğızlarm- çıkınca Bul~arlara: 
bet. d t ı t k ı (1227) dan: - Han'ya, h;ç kimseyi bilmezdinia ın e emına a ~ası o an ttyarlığma nail olmu~lardır. -
lira bin iki yüz yirmi yedi lira ( 45) - Görmedim, bilmem, Allah hakkı ve p.fümemiştiniz.,, 
kırk beş kuruşu vermesi ve asgari bir 

1 
lçfn, ekmek halda için.,, Deyince: 

taahhütte (10000) on bin liralık işi p AR t\ CUmlesinden başka bir kelime çıl~- - Aman af.am, bizi affediniz. Kor-
hilsnü suretle ikmal etmi~ olduklarına , . mıyordu. Nihayet elbiselerimizi değiş- kumuzdan yaptık . ., 
dair resmt tasdikli vcs'kayı ve Nafia Dün Ye Y•nn Kitaplanndandn tik. Bulgaı elbiseleri giyd'k. Glindüz Diye yalvarmağa b~ştaddar. 
Vekillet inden alrnmt~ mtitcahhitlik ve- Fi vatı 2 s kuru,,tur uyku, gece baskın yapmak usulünu ( ArJw.sı oor) 
sikasım vermesi 18.zmıdır. ı•---------·------ tuttuk Bu sa.yede Bulgar olduğumuz... 

5 - Teklif mektuplan 3 üncU mad- dan dolayı bir çoban hiçbir cebir ve • , " F ,. f 
dede yaz:lı saatten b!r ~t ~r:~Une nihayet 3 fincU n.addede yazılı saate tazyik yapma.!csızm (Va.ngel) in e l·. - 1 mi e S e e _.. 
kııdar Konya İli Da~mi enclimenimle ka~ar gelmiş olması ve dış zarfmll seriya (Pr~m) köyünde bulunduğunu 1 Dün ve Yarın Kitaplanndandrr 1 
toplarıacnk ihale komisyonu Başkanı·. mühlir mumu ile iyice kapablmrş ol- ve bu köyden on altı arkada.~ı bulun- F" 

0 
ku 

ğına maltbuz mnlrnbilinde \'erilecektir. ması liz mdır. Postada olacak gecik- du'h.tnu - isim'erlni btrer birer saymak ' ıvatı 4 ruştur ___ _ 
Posta ile gönderilecek mektupların meler kabul edilınea. ' suretile • söyledi, daha sonra Ben.en-1 



Dün ve Yarın Tercüme Küll. yatı ~ıuıuıınnı 

60 Kitab, koca bir kütübh ne 
Bu kütübhane Avrupanın tanınmış muharrirlerinin en mühim eserleri 

tercüme edilerek meydana getirilmiştir. 

7 nci serinin iki kitabı çıkmış 3 Ü ciltlenmiş 2 si basılmış 3 Ü de dizilme~ted:r 

1 incı Seri İ 2 nci Se1i 1 3 üncü Seri 4 üncü Seri j ınci Seri 6 ncı Seri \ 

1 !i 1 I 1 Sa(o 100 11 Gorio baba i.oo 1 21 Hükümdar millet 50 31 J. Ra8ıin iV 60 41 De profundis 50 51 Ene.it 100 
2 Aile çemberi 100 

1
12 Deliliiin psikolojisi 50 1 22 Komünizm 50 32 Metafizik (() 42 Günün hukuki işleri 75 ü2 Para 25 

3 Ticaret, banka, borsa 13 İlkbahar selleri 75 ii 23 Gilnün iktisadi işleri 60 33 Iskender 60 43 Eflatun 35 53 Sezar 40 
4 Devlet Ye ihtilal 7j i 14 Engerek düğümii 60 24 Yeni ilmtzihniyet 75 34 Kadın ,.e sosyalizm 100 44 Gizli harpler 75 54 llmt felsefe 40 
5 Sosyalizm 75 ~ 15 J. Rasin III 75 , 25 Cumhuriyet 50 1 35 Demokrit 25 45 Disraelinin hayatı 100 55 Karıncalann hayatı 75 
6 J. Rasin 1 75 ~ 16 Samimi saadet 50 26 Tercümenin rolü 100 P. 36 Dinler tarihi 125 46 Metafizik nedir 25 56 Demosten 35 
7 lşçi sınıfı ihtilali 60 "ııı 17 · istatistik 33

1 

Z7 Değişişler 75 37 Filozofi ve sanat 40 47 Yeni adam 75 57 Çi!:eron 40 
8 Isfahana d~ğru 100 _ 18 Çocuk düşürtenler 60 28 Laokon 30 38 Etika 100 48 lrsb etin tesirleri 75 58 Hipnotizma lOO 

1 9 Ruhi hayatta I...aşuur 60 l 19 İlim ve felcıefe 30 29 Kapitalizm buhranı !>O 3~ Heraklit 25 49 Politika felsefesi 75 59 lnsan 50 == 
=: lO J. Rasin ır 75 ı- 20 Cemiyetin asılları 100 30 Salambo 125 40 Ruht mucfu1er 75 50 EstetıK: 25 60 Yeni kadın 40 \ 

l . ! = = ~ Bu kitaptan ya.zan muharrirlerin bir lmnunın ismi: A. Dode, A. Monıva, Lenin, Piyer Loti, Dr. Yung, Balzak, T. Bemard, Turgenyef, F. Moriak, TolstoY. , Anıdre, Mori! Silk, F. Engels, i; 
i_ Rosel, Lenin, Stalin, Ksenefon, Ovid, Lcsaing, Pr. Piru, Flober, Aristo, Plütark, August Bebe1, P. Kropotkin, D. Janet, Zichka, F. Strovski, Hegel, Vir gile, Reichenbach, M. Maeterlinck, ~ 
) I>r. P. Janet, Fr. Paulhan. f! 

( Bu kitapları teTcüme edenlerin bir kısmnıın im: H. Rifat, t. H. Alişan. Muhlis Etem, Sabiha Zekeriya, H. Nazım, B. Hıtyrulah, Dr. İzzettin, Sami zade Süreyya, Peyami Safa, Suphi ' 
j Nuri, Hilmi Ziy:ı, Muhiddin, Galip Kemali, Salih z~ki, Suud Kem.al, A. Hamdi B'a~r, H. Ömer Budda, Ağaoğlu Ahmet Cemil Sena, Burhan Toprak, H. Var oğlu, Öğretmen Remzi Türker ve Nihat b 
fl Kip, Sadri Ertem, Ziya Somar, M. Naci Ecer. \ 

~ _...._ ______ ,__.. ________ _...._~_,_,zua ._.,,_. 1-' - -- 3-J zwa 2-' 1-' ,._,,CWWWL ~ 3-2 $ ıswwwz 3-ii- - 1-' ı._..ı ._ ::: 
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VAKiT Kütüphanesine müracaat ediniz. Bu kitapları taksit ile de tedarik hususunda size \ 
kolal}lık gösterılir. Istanbul Ankara Caddesi Telefon 24370 ( 

~Hnınnııııtrınmnııımıını111111ııı"""'h"-ııuınııııııııııuıııııııııuınınn~~ııtı111aw111ıınnı1Utıt11111111111D1-lllllınllfllll'~llllaıttnHt11hın1111~""'1mılfllllllltırtt11Hffıımmnnu11ııııınmııınıııurımmrıı1111ıııınrmıı111n.J 

VAKiT Cep Kitapları----. 
• 

Bu ucuz ve kiiçük eserleri 
atıyor musunuz ? 

111ıııııı11111ıınııı1 1111 1ıııııı111uııııııı111 

C::imdiye kadar çıkmış olanlar: 

tUtabın ismi 

KADER 
Ollmp!yad 
oyun ar1 

Kferana Terraa 
Esrar. 

Muharriri 

Volter 
, 

Lobert 

Arnold Cialopln 
Yugoslavyada 
Seyahat notları Asım US 
Şark e!cspresinde 
Cınayet Agatha Chriatie 

EtrUsk Vazosu Prosper Mer.me 
.... 

Mlltercimi 

Aeım US 
Vildan Aşir 
GUCjlU 

v. Q. 

v. a. 
Ha_ydar Rif at 

Az basılmakta oldukları için bunlan tedarik etmekte istical gösterin. 
B.u küçük ve zarif kitaplar, ciltlenmeğe ihtiyaç göstermeden kütüphanc
nızdc yer alabilir. 

VAKiT kütüphanesi: !atar.bul Ankara Caddesi Telefon: 24370 

• 

Kitab 
ve 

Kitapçılık 
Her ayın on beşinde 

çıkar 

Yurdda eti olmıyan ve 
bUtUn kitap merakhla• 
rtnın yeglne mecmuaaı 

Kitap ve Kitapçılık 

Kitap mevzuu üzerinde en kıy. 
meW yazılarla bezenmiştir. Garp 
kitapları hakkında istenen ma.10-
matı verir ve okuyucularmm i..~
yecekleri her nevi kitap ve mecmu. 
ayı temin eder. 

nk altı aylık nüshaları güul bir 
cilt içinde toplanmıştır. Kitap me
raklılarilc reportajlar ve V AKIT 
Yurdunun neşrettiği "DUn ve Ya.
mı,, külliyatı hnkkmdaki yazıları 
her kitap mcr:ıklısmm olruma.sı ı~. 
zı:mdır. 

Yirmi UçUncü sayısı çıkan bu 
yega~e kitapçılık mecmuas.. nı o
kuyunuz . 

VAK 1 T Moda Mecmuaları 

Elbiselerini kendıleri dikmek 
isteyenler bunları aramaııdır. 

uııııııııu111ıııııı11111ıııııı111111ııııııı111 

Avrupada : Buf!Ün qalnız caket ÖrmÜlJorlar 
çok şık ve zarı/ koslümıer de meydana 

getiritigor •• • 

Bunların ö~çüleri ve biçkileri için 
ayrıca patronları vardır. 

111Hn111uıuıııııı111111nıııııu111ıııııı111 

Bir defa geçip bun'arı 
mutlak gözden geçirin 

Yalnız elb;se değil, elişler;, masa Örfü/eri 
file perdeıer ve çok şık ıç çamaşırı 

modelleri ••. 
• 

VAKiT Kütphaneai: latanbuJ Ankara Caddesi Telefon: 24370. 

VAKiT Kitabevi 
. Tirkiyede neşredilen bitin kitapları sat r 
Avrupadan istenilen hertürlü kitaplar, mecmualar en uygun şartlarla getirtir 

V AKIT matbaası tarafından neşredllen kitaplardan başka, Devlet matbaası ve diğer kütüphaneler 
n~şrlyatı ile, Avrupadakl bütün kltabevler!nfn çıkardığı en son, ilmi, edebi, içtimai- siyasi ve fenni 
kıtaplarla bütün tıp Alemini yakından alakadar eden Almanca tıp mecmualarını da sayın milşterilerinln 
emrine amade bulundurmaktadır. Katalog ve mnltlmat istlyenlerln arzuları derhal yerine getirilir. 

'ıa ~ Os'taıllillb>lYIO : ~ırnkaıraı ca<ğl©Jesu TeHeffoın 24370 
.......................... m:Jl ............. i 



K U Gazetesinin Karilerine Hediyesi 

41~37 il KVüMa 

lkincika un 1 37 
. 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 1 

Cumartesi 2. 

P zar 

~ KURUN GAZETESi 
1 Yıllık abone 750 ku.nıt 
6 AyJrk ,. 420 ., 
3 Aylık ,, 235 ,, 
1 Aylrk ,, 110 I ,, 

4 11 18 25 

5 12 19 26 
6 13 20 27 

7 14 21 28 

8 15 22 29 

9 16 23 30 
. 

·10 1' 2 131 . 

V AKIT MATBAASI 

Bastıkformdan iıte bir 
kütüphane: DON ve YA

RIN külliyab 
abone olunuz! 

5 abone yar.ılanın emrine Yer yüzünün ölmez kitap-
parasız bir abone armağan Ianndan çevirmeler 

Pazartesi 5 12 19 26 
-

Sah 6 13 20 27 
Çarşamba 7 14 21 28 
Perşembe l 8 15 22 29 
. 

2 9 16 23 30 Cuma 

Cumartesi 3 10 17 24 

Pazar 4 11 18 25 

lstanbulun en ucuz Doğruluğu, ucuz, temiz 
il ft en ço!t okunan i' yaPıcılığı ile 

gazetesidir tanınr.uştır. 

Sizin g:ızetcnizdir; oku - İstanbul - Ankara 
yunuz, okutunuz. Caddesi 

1937 

Pazartesi 1 8 15 22 
Sah 2 9 16 23 

. 
Çarşamba 3 10 17 24 

--
Perşembe 4 11 18 25 
Cuma 5 12 19 26 
,Cumartesi 6 13 20 27 

(Pazar 7 1

ı 2 28' 
' 

- KURUN GAZETESi V AKIT EVi 

j DüJündüklerinizi söyle- Yalnız buma teıkilib 
\ mek igi.n açıktır; her &or- değil, geniş bir DAGIT"" 

duğunuza karJdık verir. MA ie!kilatı. .. 

Avukatlık, hekimlik sorgu- Basma gibi DAôITIP 
Iannızda size yol gösterir. satılmayı da üzerine ahr. 

ay s 1 37 

Pa. er~ 3 10 17 24 31 
Sah 4 11 18 25 
Çarşa. . 5 12 19 26 
Perş. 6 13 20 27 
Cuma 7 14 21 28 
Cu. er. t 8 15 22 29 
Pazar 2 16 23 io 

-
KURUN GAZETF.SI VAKiT EVi 

=---=-
Yurt içinde n!ı.hiye mer- Banka i~leri: 
kezlerine kadar; dışarıda Başlıca iki büyük ulusal 
belli batl• hükumet mıer- kurumladır: iş Bankası, 

kezlerinde Öz muhabirler. Ziraat Bankası 
w= - - = =-- - = - "" 

Her iş bölümünde buluna- Kenı:lisi de banka gibi 
mmza en yararlı duyumlar ;şliyen bil' varlık t 

Mart 1937 

Pazartesi 1 8 15 22 29 
Sah 2 9 16 23 30 
Çarşamba 3 10 17 24 .31 

. -
Perşembe 4 11 18 25 
Cuma 5 12 19 26 
Cumartesi 6 13 20 27 

I Pazar 7' l4, :21 28 
~ 

~ --

:.~:: :;::~ l : .. Ü~:~~::: ba~ 
Birimiz hepimiz için! tmhnıt eserleri de kütüp-
Hepimiz birimiz için! hanemizde bulununuz. 

Kendisi için ulS. kazanç Vilayet, kaza merke:zle-

gazetesi olmak istemedi rinlde şubeler 

Haziran 1937 

Pazartesi 
• 7 14 21 28 

Sah 1 8 15 22 29 
1 

Çarşamba 2 9 16 23 30 
• 

1 

Perşembe 3 10 17 24 
' 

Cuma 4 11 18 25 
1 

il 

1 

Cumartesi 5 12 19 26 
1 Pazar 6 
u 

13_ 20_ 27 
KURUN GAZETESi V AKIT MATBAASI 

= 
En ünlü, en sevİlmİ§ yazı- M~ine d&iresi 
cılann en değerli yazılan: En son sistem C:izgi 
Roman, hikaye, gezgin ve k..skı makineleri ve 

mıdduplan harflerle kuruludur. 
=-

Renkli n~~imler tsteTseniz 198 sayfahk ki-
karikatürler taptan saatte 10 bin basar 


