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Reisicumhur Atatürk'ün sıhhati 
Dünü çok iyi geçirdiler. Um· ·mi ahvalde 

iyilik devam etmektedir 
Birinci tabliğ ikinci tebliğ 

lstanbul, 21 (A.A.) - Riyaseticumhur 
Umumi Katipliğinden: 

lstanbul, 21 (A.A.) - Riyaseticumhur 
Umumi Katipliğinden: 

1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vazi
Yetleri hakkında müdavi ve müşavir taJ>ip-
1 ::::-i tarafından bu~ün saat 1 O da verilen ra
Por i':inci maddededir: 

1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vazi
yetleri hakkında müdavi ve müşavir tabip
leri tarafından bu akşam saat 20 de verilen 

ı ra!)or ikinci maddededir: 

2 - Geceyi rahat geçirdihr. Umumi sa
la' artm~ktadır. Nabız muntazam, 94, te
neffis 20, hararet derecesi 36.9 dur· 

2 - Bugünü çok İyi geçirdiler. Umumi 
ahvaldeki iyilik devam etmektedir. Nabız 
muntazam, kuvvetli: 80; teneffüs: 20; ha
raret derecesi: 36.9 dur. 

3 - Bundan sonra 24 saat zarfında yal
nız bir rapor neşredilecektir. 

Yeni siyaset 
bilmeceleri Japonlar 

Son gföılc..;;·;::~;ı;, ~~~::,c~~~·- D Ü n ö ğ 1 ede n sonra 
zırı Hör Beliz. hl\)anatta bulunnrnk K l e d • ı 
lngiltcrenhı kıu·n ordusunu yeni Hı- a n o (la gı r 1 er 
tiyaçlarm icnhma gi>ı"e organize edl'· 

ceğini söylemiştir. İngiliz t.Ic,·Iet :ufa- ç i D 11 ler ç ~kil m eden ev ve 1 bil t Ün sevk Ü Iceyş 
uıınuı bu sözü bti nasız olarak bü-1 
tün mcınlekct ıııatbuatan<la büyük noktalarını talırlp eltiler 
bir tas\'ip ile knr';'ılunnırştır. 
Şimdi l.tüt im 1 ngiliz cfkurmnımni

yc.slnln dikkati hu noktn üzerine top
lanmış bulunuyor. 

Herk.es biliyor ki İngiltere iki yıl 
eneı llabc.şlstan meselesi fiurfne sl
lılhl"nnıa hnrcket.hıc giri~nıişti. nu 
sllAhlanma plAru daha sl7acle Akde
nl.zin, ve İııgfıterc ile Dominyonlar 
arasmdaki denizyollarmın emniyeti 

lçln donanma km'l•ctlerinin arttırıl
l11&81 maksadına matuf bulunuyordu. 
O zaman başlayan silAhlaruna prog
ramı hAIA tatbik edill7or. Bu defa 
birdenbire İngiliz kara ordularının 

yenlbaştan teşkil edilmesi işine ge
lince, bu teşebbiis l\lünlb konferan
SIDin bir ncticesilllr. 

Vakıa Münib konferansı Çekoslo

vak7a hak.kında verdiği karar ile bir illl-Rllll ...... llllllllllllllll ... Jtll.lllllllı 
Avrupa harbinin önüne ge~miştir. 

Fakat bu kararın tatbikinden sonra 
Almanyanm hAlA tatmin edilememiş 
olduğu görülünce İngilizler yeniden 
7enl7e harp tehlikeleri ile karşılaşa· 
caklannı, bu tehlikelere karşı hazır
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Resimli Hafta 
6 oncı 

lanmayacak olurlarsa bir gün lmpa- Numarası zen;?İD münderecatla 
ratorluktan \'azgeçmek mecburiye- çıkll 
tinde kalacaklurmı düşünmeğe baş-
lamışlardır. Umumi harpten sonra 
eski askerlik rejimine avdet eden ln
:,;1llzlcr htikbalde kendilerini bek.lc-
7en 7eni tehlikelere karşı hazırlan
mak için başka memleketlerde tat
bik edilmekte bulunan askerlik sis
temlerini kabul etmek lliznngeleceği 
kanaatine \'arnıışlardır. 

lngilizlerfn Al·rupa sulhu nokta
amdan hissettikleri bu endişe İtalya 
u~ olan münasebetleriııclen de anla
şıhror. Miinih konferansından son
ra İngiltere noma anlaşmasını tat-

Tam bir ev mecmuası olmağa azmetmiş 
olan RESİMLİ HAFTA'nm bu sayısını 

daha çok beğeneceksiniz. Sureti husu. 
siyede getirtilmiş iyi kağıda basılmıştır. 
Fiyatı yine eskisi gibi 5 kuruş, 36 sayfa .. 
Kadınlara iş ömeklcrl, değerli muharrir
lerin yazılan, Kendi kendinize b'.n kclimc 
ile İtalyanca dersleri ve bilhassa kıymetli 
muharrir ve terbiye • profesörü İsmail 

Hakkı Baltacıoğlunun ı:oeuk l'elilcrlne 
öğütleri... 

Resimli Hafta 
bik mc,· kiıne koymak tçı~ tta1ya ne 29 Teşrinievvel nüshasını 
ı mtabık knldı. l\lusolinı'nin lspan· • • • 
radakl gönülliilcrı geri ~ekmek işin- temin için müvezzıletınıze 
<le oysal ı:<>rünnıesi tnı;iliz. İtalyan Şimdiden fenbthlerde 
ınünasebetlerhıi normalleştirmek 

<Sonu: sn. 4, sü. 3) bulunmalısınız • 

..................... 
Hu lY ün k ii 1 8 v ,~ rn ., 

f;azetemizin 21 seot•ıih 

oe,riyat havatım bitirın 

veni hir vıla basm·ı ~ı 

mün '"ehe• ile nrkarla..;-
arımızm hatıra, ihtioi\a~. 

makale ve lefrikaların .ı 

ıt''rılmı-.ur ...................... 

52 
Sayfa 5 Kuruş 

l 
\'ali Nurettin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 
l\.adlrcan Kaflı (M. F.) Osman Cemal, 

1 

'Emin Karakuşun fıkra, yazı \'C ~ilrleri, 
~oeuklara eğlenceler, kadınlara ı, ör

n«-ldcrl \'C faydalı bUgfl<'r. 

ispanyada 
muharipler 

Birbirlerine yiye~ek 
ve gl yecek atıyorlar 

Henday, 21 (A.A.) - Frankist lspan.. 
yanın mensucat kıtlığı çekmekte olduğu
na bir işaret ve Frankonun tayyareleri 
tarafından geçenlerde Barselona ve Mad
ritin Francalalarla bombardmıan edilme
sine bir mukabele olmak üzere cumhu. 
riyetçilcrin bir tayyare filosu Burgos et. 
varında bazı yerlere tonlarca gömlek, ~ 
rap ve ipek kadın çorabı vesaire atmış
lardır. 

Randevucu 
Atin a 

, '(Yazısı 3 üncü sayfada). 

~am Mftdataa YeJdn Kaznn Öz:ılp 

Vekillerden beşi 
An karaya döndü 

Başvekil Celal Bayar Dolmabahçe 
sarayında meşgul oldu 

Şehrimizde bulunan Ba~kil Ray 
Celal Bayar dün Dolmabahçe sarayın.. 

da meşgul olmuştur. 
Milli Müdafaa Vekili General Kazım 

1 

Vekili Muhlis Alataş, vali ve belediye 
reisi B. Muhittin Ustündağ, §dlrimiz • 
deki Nafia, Deniz, Maarif erkanı ve di. 
ğer zevat tarafından uğurla~tardır. 

Özalp öğle trenile Ankaraya gitmiştir. 
Akşam üzeri de Nafia Vekili B. Ali Çe
tinkaya, Maliye Vekili B. Fuat Ağralı, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. Ali Ra
na Tarhan, Maarif Vekili B. Saffet A. 
nkan hükumet merkezine dönmüşler

dir. 

Kamutay başkanı B. Abdülhalik Ren.. 
danın bugün Ankaraya dönmesi muh
temeldir. B. Renda dün öğleden sonra 
Dolmabahçe sarayına gitmiJtir. 

MENEMENCIOGLU GELDİ 
Hariciye Vekaleti genel sekreteri B. 

Giden vekiller istanyonda Sıhhiye 

Numan Mencmencioğlu dün şehrimize 
gelmiştir. 

KURUN 
VAKiT YURDU. 
1917--1938 

ISTANBULUN EN ES Ki 
MEMLEKETiN EN UCUZ 

GAZETESi 

12 SAYFA 3 KURUŞ 
22 i NCİ SENESİNE 
MÜNEVVER VE GENÇ 
ŞAHSiYETLERİN 
YARDI MİLE NEŞRİ YA TıNI 
GENİŞLETEREK GiRiYOR 

.. 

MU HAR R • 1 RLER 
San'at ve Felsefe 

Nurullah ATAÇ * Ömer Lutfi BARKAN * Nurullah Cemal BERK • A. C 
FEROGLU * Asaf Halet ÇELEBi * Ahmet Muhip DRA.ı~AS * A. DL~O • 
Sabahattin EYOBOCLU * Celalettin EZlNE * Ziyacttin Fahri FINDIKOO 
LU * Enver Ziya KARAL * Sabri Esat SİYAVUŞGlI... * Ahmet Ham 
TANPINAR* Ali .Nihat TARLAN* Ali Canip YÖNTEM. 

Ekonomi ve Hukuk 
Ahmet Hamdi BAŞAR * Muhlis ETE* Suphi Nuri lLERI * M. NER}.U 

1L1 M ve FEN 
Tarık Suphi ARTEL * lsmail Hakkı BALTACIOGLU * Naşit BAYLAV • 
Burhan Kamil BA~'l * Nusret KÜRKÇÜOGLU * Celal SARAÇ * Tur-
han ŞEŞBEŞ.. ,,,."ffil' 

HiKAYELER 
Sait Faik ABASIY ANIK * FİKRET ADlL * F. CELALETI1N * Bedri R 
mi EYOBOGLU * Reşat Nuri GONTEKİN 
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B ir müddettenberi 1stanbulda bil
hassa Beyoğlu cihetinde emlak 

.fiyatları düşmekte ve bu bir çok eski 
yapı binaların satışa arzedilmeleri su
retile tefsir edilmekte idi. Filhakika bir 
çok binalar satılıyor, yerinde yenileri 
ve bugünkü ihtiyaca göre daha konfor
lulan inşa olunuyor. 

Eshabı emlakten bir kısmı bu nok
tai nazarı kabul etmekle beraber fiyat· 
lann haddinden fazla duşmelerinin se. 
bcl:>ini Rum vatanda~ların ellerindeki 
pyrimenkulleri hesapsız surette sat. 
malanna atfediyorlar.eh. 

Bu vatandaşlar, evlerini başkalarını 
da ızrar edecek bir fiyatla satıyor, ve 
Yunanistan yolunu tutuyorlardı. 

• • • 

V unanistandan alınan haberlerde 
evlerini satan ve oradaki aile

leri yanına giden vatan.daşlarıo, Atina
da, Selanikte, Pirede ve Patrasta em
Uk satın aldıkları ve bu emlakin bura
da sattıklarından daha kıymetli, daha 
cUzel oldukları biJ.dirilmektc idi. 

Burada mülkünü ucuzca satan va • 
tandaf, drahmi fiyatlarının düşüklüğü 
yG.zünden eline Yunanistana göre bır 
hayli para geçirmekte ve bu para ile 
de oralarda istediği gibi bir mala sahip 
olmaktadır. 

• • • 

I
• yi ama bu paralan vatandaşlar 

Yunanistana ne suretle göti.ırü.. 
yorlar? 

Gerçi dost ve müttefik Yunanistan
ıa ticari muamelelerimizde bir genişlik 
nr. Alman ve satılan mallar dolayısi
le para ithal ve ihracında diğer memle
ketlere nazaran daha büyük kolaylık
lar mevcut .•. Fakat nihayet bu çıkan 
paralann bankalarda usulüne göre tu. 
talmuı bir hesabı ve karşılığı olmak 
prt. Kar§ılı'ks.ız para çıkması bugünkü 
ticaret anlaşmasına mugayirdir. Bütün 
bunlara rağmen Yunanistana hesap ha.. 
rici birtaknn paraların çıkmakta oldu
'ta, malını satanm bir giln bile durma
dan gitmesinden ve haftasına varmadan 
oradan mal satın aldığını bildirmesin
aen anlaıılıyordu. 

••• 

Sayı 
~o -v o: an ogrelmen 

Otar-ite i 1 e cebir ve sevgi ile 
korku ayrı Ş€yletdir 
Yazan: lsmoil Hakkı Ha'laftıo~lu 

Korku, maddi cinsten üstün bir kuv. 
vete karşı duyulur: Yangından, yıldı. 
rımdan, canavardan korkulur. Sevgi 
manevi cinsten üstün bir ehliyete kar
şı duyulur: İdeal, kahraman, büyük bir 
artist sevilir. Maddi cinsten üstün elan 
kuvvetler bizi zorlıyabilirler; fakat ne 
sevgimize ne .de saygımıza mevzu ola. 
mazlar J Onlara sadece boyun eğeriz; 
fakat kendiliğim~den itaat etmeyiz 1 
Otorite yalnız manevi değeri olan bir 
şahsiyetten gelir. Hiç bir manevi ~h
siyeti olmıyan insanın tesadüfen oto
rite kurması1 yani gönüllerde acvgi ile 
karışık bir saygı yaratması bu alemde 
imkansızdır. 

Apaçıktır ki sayılan öğretmen yalnız 
ma.-ıevi değeri, olan bir öğretmendir. 
Gerçi her öğretmen isterse talebesini 
korkutı.bilir. Çün'kü dinde a§ağı numa
ra, ceza, imtihanda döndürmek gibi 
bir bakıma maddi müeyyidckr 'Vardır. 
Fal ... at, herhangi öğretmen talebesi Ü· 

zerinle manevi bir hakimiyet, otorite 
kurmak isterse, bunu yalnız ılmi ve 
mesleki şahsiyeti sayesinde yapabile. 
cektir. 

Gerçek, öğretmen için manvi haki. 
mi yetin i'ki kaynağı vardır: İlmi ve 
metodu. Öğretmenin hem iyi bilici, hem 
de iyi öğretici olması şarttır. Bazı öğ
retmenler, bilhassa lise ve yüksek okul 
öğretmenleri, bilgiye inandıkları halde 
pedagojiye inanmazlar. Fakat eğer bu 
öğretmenler iyi bir hatip, yahut iyi bir 
söyleyici değilseler, bilgi hazinelerinin 
zenginliğine rağmen, muvaffak olamaz. 
lar. 

Bir şeyi ~ok iyi bilmek ve bir ~eyi 
çok iyi öğretebilmek için insanın, hiç 
olmazsa bilkuvvc, psikolog olması ge
reklidir. Böyle olmıyan insan ne kendi 
ruhuna, ne c!e başkalarının ruhuna gi
remez. Psikoloji adamı ruhun zaruret
lerini tanıyan adam demektir. Bu za
ruretler tanındıktan sonra gerek kendi 
ruhi hayatımrzı, gerekse başkalarının 

kini idare etmek k:-layl<lşır. 

Sınıftayız. Kendim'.zi ruhi ha} atın 
zaruretlerin.den habersiz bir insan ola. 
ra.c düşünelim. Talebemiz.~cn biri gü. 
lüyor! Ne yapacağız? Adet nedir? Kız
mak, paylama!<, fena not vermek, de. 
ğil mi? Fakat, mademki pd!.:olog adam
laı ız, gülmenin tabii sebeplere bağlı, 

bazan da izt:rari bir hadise olduğunu 
anlıyacağız. O zaman gülmekten alı
koymak şöyle dursun, bilakis bu gül
meyi serbest bırakacağız. Hıitta tecrü
beli öğretmenler 4.S.-50 dakikalık ders 
7amanı içinde talebesinin yorgunluğu • 
nu azaltmak ve neşesini çoğaltmak için 
gülme fırsatı hazırlar, bu suretle dik. 
katlerini tazeler. 

Her vicdanlı terbiye adamı şıu soru· 
yu bir defaya mahsus olmak üzere ken. 
<line sorar: Ben bir zabıta memuru mu
yum, ycksa bir yetiştirici miyim? Ta
vır ve hareketi vereceği cevaba bağlı
dır. Zecri tedbirlere müracaat etmek 
kanun adamlarının işidir; kafaları, ruh
ları olgunlaştırmak işi ise yalnız ter. 
biye edicilere düşer. Cezanın gayesi 
sosyal bir tahaffuzdur. Hapisanelcr 
terbiye etmez, suçluyu tecrit eder. Hal. 
buki .. terbiye,. fiili "tecziye., fiilin.den 
apayrıdır. Terbiye bir soy tedavidir. A
rada şu farkla ki tedavi vaki hastalığı 
defetmiye çalıştığı halde, terbiye ter. 
biyesizlikleri - manevi hastalıkları -
defetmekle birlikte, sağlam ruh bünye
lerinin teşekkülüne yardım eder. 

Tababette hastalığa kızmak, hastalı
ğa ceza vermek yoktur. Terbiyede de 
tavır ve hareket biçimsizliklerine krz. 
mak ve ceza vermek olmamak lazım -
gelir. öğretmen de bir hekimdir; he • 
kim gibi o da tabiiyat~rdır. Her ikisi 
de önce teşhisi koymak, sonra tedavi 
etmek yerindedir. Otorite sahibi olmak 
istiyen genç öğretmen, önce talebenin 
ruhunu anlamıya çalış ... 

lsmail Halda Baltacıoğlu 

Bir diplomatın hatıraları: 

lstanbul köylerini 
dolaşıyorum 

ı 7 saat siiren hlr otomo'lll gez· ntls1 ve 
çah süpUrJ{etJ1nd~n ~ıkarıJan feısefe 

Yazan : Refik Ahnıet Sevengil 
Bir zamandır lstanbul ,· i!fı.yetıl 

köylerini gezip görınek için fırsatlar 
arayor, \'eslleler ihdas ediyorum ı 
Şimdiye kadar Bakırköy, Çatalca ,.c 
SiliYri kaznlarının birçok köylerini 1 
dolaştım. 

Geçenlerde bu son iki kaznnıızdn 

yenl bir CC\ elün fırs~tı cıktı, sabahın 
saat sekizinden gece sant bire kadar 
silren on yedi saatlilt bir otomobil 
seyahati yaptık. Bu işlerde sağlam 

araba, yedek malzeme, iyi rehber 
şarttır. Hele sohbeti tatlı, sevimli, 
değerlf arkadaşlar da olursa insanın 
keyfine pf1yfl.n olmaz. 

Du \'USlfların hepsini b'irden topla
yau iki arkadaşla beraber bulunmak 
benim bu gezintideki btiyUk nıazhn
riyetlmi teşkil ediyordu. Arkadaşla
rınım birisi lstanhul Delediyc llels 
muavini Uauf Dernlrtnş .. Senelerden 
beri köycUlükle uğraşan, köylUler
le can ciğer dost olan, onları yakın
dan tanıyan, onları yUkseıtmcğc, 

haya ti arını kolaylaştırmağa çnlışan 
bir adam. 

"Belediye reis muavininin köyler
le ne milnasebcti var?'' diye herkes 
sorar; ''Belediyenin vazifesi şehir 

hudutlarına. mUnhasır değil mi?" 
derler ... lstanbulda \'ilfiyetlo beledi· 

yeyl birleştiren kanunun çıkmasın

dan sonra vali \0 iH\yet husust idaresi
ne ait işlere de bakmayı muavinle
rinden birine, belediye işlerine bak
mayı öteki muavinine vermiştir. Ra
uf Demlrtnş vllft.yet hususi idaresi iş
lerine bakan muavlndtr; ''ilA.yet hu
sust idaresinde geçen sene kurulan 
köycUIUk bUrosu da ona bağlrdır. 

Seyahatte öteki arkadaşımız da 
mimar B. Şemsettin dl; İstanbul vl
IA.yctı huilutları içinde köy okulu, 
dispanser, nahiye binası vesaire, ve
saire; adlarlyle yapılan her binaya 

ıuutlaka hu mimar Bay Şemsettin 

emek vermiştir; onun için bu arka· 
daş scnelerdcnberl lstanbul YIHl.yctl 
hudutları içinde şimdiye kadar gez
medik yer, gitmedik köy, dolaşma

dık köşP. bucak bırakmamıştır; bu 
da bir şey değil; mlmnr Bay Şemset
tin bu gezctıı;ı, glttlgl, dolaştığı yer· 
!ere en az yirmişer, otuzar defa git
miştir; dikkati keskin, hafızası kuY· 
vetlldir; uzun sözUn kısası İstanbul 

YllAyetl hudutları içinde her köyün 
yolunu, her yolun geçidini ,her ge
çHtekı irill ufaklı taşların yerini cz
berılcn bllir. 

İşte böyle mUkememl rehber ve 
arkadaş iki zatla birlikte Edirneka
pısından çıkarak asfaltın UstUnde ka· 
yarcasına yola koyulduk. Bakırköy 

kazasından geçiyoruz. İki taratta 
benim eskiden gittiğim Mahmutbey, 
Safra, Halkalı, Küc;Ukçekmece, Fi
ruz, Ambarlı, Avcılar köylerine uza.
nan yollar ..• 

BUyUkçekmeceyl geçiyoruz. Bir 
yanda. gölUn manzarası gözleri okşa
yor; öte yanda deniz, güneşin altın
da pırıl pırıl Ye sanki uçsuz bucaksız· 
mış gibi şahane uzanıyor. 

Mimar Sinan köyUnU solda, asfaltı 
arkada. bırakarak Çatalca şosesine 

kn·rılıyoruz; artrk denizden uzakla
şıyoruz demek .•• 

Çatalcaya bu sene dördUncn gidi
şim. Yolun tamiri bitmiş, otomobil, 
tabll, asfalttaki gibi değil; ama gene 
sarsıntrsız, rahat, ilcrleyor. 

lşte ismini EnYer paşanın babası
nın adından alan Ahmedlyc köyU ... 
Arkada yamaçta yeaı bir köy vUcu
da geliyor. Sağda göl kıYrılıp bUkU
lerek bir tablo gibi yere serllmlş; et
rafında sUrUIU tarlalar renk renk 
şatranc tahtası gibi... 

M alını ucuza satan vatanda§, ts
tanbuldaki emlak fiyatlarını dü. 

1Urmekle kalmıyor, kaxakçılık, yoluyla 
•ttıgı malın bedelini de doğup, büyü.. 
Wiğü mal ve mülk sahibi olduğu bu 
aıemleketen kaçırıycr, ve parasını ka
prmak için de burada yardımcılar, 

tıelillar, bu işin ticaretile uğraşan ırk
kSaJiar buluyordu. 

Istanbuldan Ankaraya 

Çatalcada kasabanın mcthalinde
ki kahvenin önünde C. H. P. başkanı 
vilAyet um umı meclfsi Azasından dos
tum Hayri Uğur yolumuzu bekliyor
muş. Ağacın altına iskemle atıp bl· 
rer yorgunluk kahYesl içtik ... Sabah, 
saat henUz dokuz buçuk. Arkamız
daki kUçUk masanın etrafına toplan
mış meraklıların kUmeslnden. tavla 
şakırtısı, zar tıkırtısı geliyor. 

Bunlar kimlerdi, nasıl ve ne cesaret· 
le devletin kanunlarını hiçe sayarak 
hareket ediyor ve buradan para kaçm· 
:yorlardı? Kaçakçılık işlerile uğraşan ve 
aıuvaffakıyetleri her vakit görülen res
m! bir teşekkül bunu nasıl farketı:ıe
IDiı bulunuyordu? 

Evvelki gün bir arkadaşla bunu konu. 
pıyorduk. Şehrimiz.de büyük bir ka • 
~çılılc işinin peşinde bazı çalış. 
kan memurlar aradan kırk sekiz sa<ıt 
seçmeden bu suallerin cevabını ver
ini§ oldular. 

• • • 

B eyoğlunda bir evde taharriyat 
yapanlar buna ait bir çok vesi

kalar bularak ev sahiplerini mahkeme
ye sevketmişler ve kaçakçılar tevkif. 

i&baneye gönderilmişler. 
Yuna~istana para kaçırdiklan ve baş

bca marifetleri de olduğu anlaşılan bu 
mevkuflar, haklarında v:rilecek hükme 

tizar ede dursunlar, biz, yap1lmakta 
olan kaçakçılığın yalnız bu tevkif edi. 
]enlerin işi olmadığına kaniiz. 

Diğer kaçakçıların cia Jakalanarak 
ıcezaya çarptırılmalarını ve mcmlcl~ete 
yapılan fenalıkların önüne :;eç:ldiğini 
görmek isteriz. 

KEF 

Gümrükler Umum rdüdürü 
Ankaraya Gitti 

İstanbul gümrükleri b1~müdürü B. 
Mustafa Nuri Anıl, Silivri gümrükle. 
rinde teftişlerde bulunmak üzere dün 
Tekirdağın.ı. hareket etmi~tir. ı 

lzmit gümrükleri::dc tcff sl rde bu- , 
lunan gUmrUkler umum miidürü. ız .. 

1 tten Ankaraya g<'çmişlir. 

Türkiyc...'lin o zamanki kıymetli Pa
ris elçisi Fethi beyle karnrlaştırdığı
mızm aksine olarak. hab2r aldım ki, 
beni Ankarada kabul edecek olan Cum. 
hurreisi Mustafa Kemal, kuraklık yU 
zUnden, merkezden ayrılmıştı. 

Havaya baktım: Heyhat! Mallar
me:ıin maviliğini daima fikrine dola. 
mış olduğu gökyüzünde ümit verecek 
bir tek bulut yoktu. Halbuki, Gazinin 
de adeti ıdi. Yazı !stanbulda geçirir
ken Dolmabahçe saraym:la hiçbir elçi 
yi~kabul etmezdi. 

B:.ifün bunları bana, büyük bir te
Hi.ş içinde, kulağıma fısıldamış1ardı. 
Tabloyu daha karartmak için de ilave 
ettiler: Hariciye ı •azırı Tevfik Rüştü 
Bey, yaz tatilinden istifade ederek. YL 
ya~adaki doktorunu görmeğe gitmiş
ti. 

Kafam, fedakar arkada.~larımm ay. 
rı nvrı mütale:ılnrı ile §işmiş bir hal
de, biraz dinle:ımeğe cekildim. Bu eski 
ve çiçekli bah"e rı:ı sakin bir yerdi! Ga 
rip bir tesadüf: Bahçede bir ıtır saksı
sı i!e bir iki yasemin dalı arasında taş. 
tan bir dl'.?rvi~ heykeli duruyordu. Ne 
garip bir c,:ehre! (Yanılmıyorsam. sa
kalı yelpaze gibi !di, bruımda da bU. 
yUk bir l.üP1h va!'dı. Bu suretle, d~r
' İ<j orada S"l?lki bütün cic;eklcrin aç
m., e,:-a riya.qnt ediyordu. 

Ya~adıftr asrı skandal mevzuu yap. 
mış olıın ve ~ re~ sarayın. gerek şeh
rin ke?'ıli inden uzun uzun bahsettiği 
bu macerapcr0~t. me.hur Arne,·al i. 
di. 

Derviş olm&dan evvel. kavga çıkarı

cı kılıcını dünyanın etrafında dördür· 
müş. orda J- ... b. hemen her yerde 
c;arpışmı~tı. Şimdi bu son rolilnü de 
ciddiye mi alıyor acaba? Kendi'ldım 
gcç.'l, "Allah, hu!,. diye bağırıyor mu 
idi? Yoksıı yıldrzların dönmesini tak. 
lıt eden o ba~ döndürücü dervi~ avb
l"rhıi Sf'yroderek· koca sa.kalının altın. 
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YAZAN: 
Fransanın eski Ankara elçisi 

Şanbrön 
4 

... _::.-:1:::::::::::::::1 .... -.:.:.: 
dan gülüyor mu idi? Yaşamış olduğu 
o serseriyane hayat zarfında, 14 üncü 
IJuiden Sultan Mabmuda kadar kim 
bunları~ kaç tanesini görınliştü! 

Bu fena saray adrımı Fransadan Mm 
de .Mentenon'un caıunı sıktığı ve Har
biye Nazın Şamiyar'ı tahkir ettiği i
çin ayrılmaya mecbur olmuştu. blıi.m 
dinini kabul edip humbaracılar reisi 
Ahmet P~a ölü:ıceyc kadar ne ma. 
ceralar geçirmişti! Şimdi bu bahçeye 
kadar da nereden gelmişti? Cidden 
esrarengiz bir şey. 

Ne olurdu bana, Türklerin sevgisi
ni kazanmak için ne yapmak lazım. 
geldiğini söyliyebilseydi! Fakat ben 
ne Müslüma:ı olmağa niyet etmiştim. 
ne de dervi~ ... 

Bununla beraber, unutmamıştım: 

1913 de Pctresburgda. iken. sultanın 
oradaki elçisi Turhan Paşa bana, ga
yet ciddi bir şekilde, Osmanlı hük\i
meti hizmetine geçmemi teklif etmiş. 
ti. Diyordu ki: 

- Sizi temin ederim, bizde Fra:ısa
dakindcn daha çabuk ilerlersiniz. SL 
zin için tecrUbeli ve iyi hizmetler gör
müş. evrak yazmasını bilen bir baş
lditip derhal Babıalide siyası işler şefi 
bile olabilir. Siyasi notalarımızı hep 
frans,zca. yazarız. Onun için. siz bize 
bu:ılnrm en iyi ne şekilde yazılacağı. 
nı gösterirsiniz. Bize yol çizersınız. 
siyasetimize faydası olacak fikirler 
verirsiniz. 

Geçen gtin M. Delkasae, General 
Liman, Sımderin İstanbula tayini::den 
do!nyı Sazan of un odaSinm ön Ur.de ba. 
na bir çıkıştı ki: Gayet kati bir ~ekil. 

de; .. _ Kedorseg'de ben olsaydım bu 
böyle olmazdı! dedi!,, Be:ı de ona: 
"- Onun için ya, diye cevap verdiı 
sizin buraya bizimle beraber çalışma.• 
nızdan memnunuz.,, 

Hakikaten büyük bir dostluk göste. 
ren Turhan Paşa ilflve ediyordu: 

- Bizimle b<!raber çalışırsanız bun
da:ı Fransa da bir §ey kaybetmiş ol. 
maz. Düşünün ve bana müsait bir ce 
vap verin. 

Bonneval olsaydı, şüphesiz kabul e1 

derdi. Ben bir tebessiımle iktifa ettim. 
Daha az düşünceli, daha fazla hayat 
pcrest olsayc.1."ll belki Turhan Paşa
nın tavsiyesini dinler ve memleketime
belki daha yararlı olurdum. Fakat, ar. 
tık i:ısanlarm macera peşinden koş 
tuklan asırda değildik. 

1914 de İstanbuldaki Hariciye Ne
zaretinin dairelerinden birinde bir 
Fransız yerleşmiş bulunsaydı. kim bi. 
lir, be1l:i mahir bir oyunla, Türklerin. 
müdahaleleri ile uzamasına se-bep ol
dukları ve neticesi haklarmda da fe_ 

:ıa olan bir harbe girmelerine manfıi O· 

lurdu. O zaman. ne kanlar akmasının 
öniine geçilecekti! 

Harp, uzun sürdUğü icin, ihtilalleri 
daha çabuklaştırmış. tahtları devir -
miş imparatorluk hanedanlarına son 
\•ermi~ti. Garip bir şey: Meslek haya
tımda Uç hükfımet merkezinde yoldan 
geçcnleri:ı üzerine mitralyözle ateş e
dildiğini gördüm. 

Çar !kinci Nikolayı Petrograttan 
ayrılırkPn gördiik. 1917 nin o kayna. 
şan günlerini bütün ömrilmce u:ıuta
mam. Kızıl bayraklar. pencerelerimizin 
önünden geçiyordu. M. Palcolog, çok 
büyük bir işabetle tahmin etmi~: 

- Göreceksin. Şambrön, demişti, bu 
harpte üç memleket mnı'rlCıp çıkacak: 
Rnsva ve Orta Avrupadaki imparator. 
luklar. 

(Dooamı uar) 

Yolcu yolunda gerek. Kasabayı 

yanlama kesip geçerek Çatalca istas
yonuna doğrulduk. Otomobillmlz 
bundan sonra tarlalar arasından ge
çip kara yollarını aşarak mesafe a
lacak. 

Bir mUddet demiryolunun sağını, 
solunu kollıyarak, bazaıı demiryo
lu köprUsUnUn altından kUçUk ır

makoıklar:n içinden suları iki tara
fa sıçratıp geçerek, ilerledik ve Ka
bakçaya &eldik. Hedefimiz Karaca
köy, lstlranca muıtakası •.• Yolun an
cak yarısındayız. 

Kabakça.da, umumt harp yılların
da, bir zabıt akrabamın ailesiyle bir
likte oturduğu bir katlı köy evinde 
birkaç gUn misafir olmuştum; o za
man kasabada. hararetli bir askeri 
muvman vardı; şimdi otomobille 
geçerken sağda solda gördüğüm ka
balaklı, hakt elbiseli erler, subaylar 
bende o eski hatırayı canlandırdı. 

Kabakça.ya kadar toprak kıraç, 

yollar ağaçsız, mesafeler çıplaktır. 
'Kabakçooa.n Karanıandereye gidi
yoruz. Tepelere çıkmak ve tepeler
den lnnıclt Hl.zım. Bir iki köy geçtık
ten sonra pırnal ağaçlarının ara
sında yol gittikçe gUzolleşlyor. Or
man mmtakasına giriyoruz. Kıvrıla 

bUkUle uzanan oldukçn muntazam 
eski şosenin iki tarafında genç me
şı:derln gUzel manzarası genlşleyor. 

llelo boydanboya. yolun iki yanını 

pembemsi, cfldtunumsu bir renkle 
kordonlnyan çiçeklerin güzclllğine 

doyum olmayor. 1'.,undalık şeli:llndP. 

öbek öbek uzanıp giden bu güzel 
:;eyler neymiş bilir misiniz? Çalı sU
pllrgesl! 

Allahım, bu ince g0zcll1ği bir glln 
lcuruyup solduktan sonra en sefil 
hizmetlerde kullanılmak gibi lı:ızln 
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~ö.cüp Vüşündü~çe' 
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Ayni cinsten malda 
fiyat farkları 

• Pazarlıksız satış, bir kanun hükmü 
olduktan sonra, piyasada bir acaiplik 
görülmeğe başladı. Cinsi, ölçüsü, örü
Hişü, dokunuşu, nefaseti bir olan mal
lar, başka başka vitrinlerde ayrı fiyat 
etiketi taşıyorlarmış. 

Buna dair, benim kendi müşahede. 
!erim yok. Daha doğrusu iş edinerek 
bu dava üstünde etütler yapmış deği
liın. 

Yalruz, okuyucularımdan aldığım 

rtıektuplar, bana gösteriyor, ki, merole. 
kette böyle bir dert var. Hele bugün 
gelen, uzun bir okuyucu yazısında ma. 
gaza, semt, ve isim sayılarak, muhte
lif eşya listeleri yapılıyor. Şu halde me. 
seleyi iş edinmek, hiç te yersiz bir gay
ret sayılmaz. 

Bir mal, niçin Bahçekapıda, Sirkeci
cide, Şeh zadebaşmda, Beşiktaşta ve İs
tık]al cadesinde ayn ayn fiyatlarla sa
tılsın? 

Bu mal, eğer yerli ise, fabrikadan, 
topta.1cıdan biıtün satıcılara, bütün ma 
ğaza sahiplerine tek fiyat t" .. tün<lerı da. 
gıtılmıştır. 

Yok, e.,.:!r, yabancı tezgfilılarının 

ınalı,,ulü i.:.c, ayni gümrük, aynı vergi 
Suzgeç erinden geçtikı~nne göre ntti
ce yıne degişmez. Onu alanların Kvn. 
~lnıen toları, gizli kapaklı şeyler ciegiL 
-~rc.ıır. 

Şu halde fiyatların, satış yerlerir.de 
ıncclt:icezirlere uğraması neden? 

Bir gazete, bunu mazur göstermek 
için <liıkkan kiralarının, semtın şerefi
le de giştigini söylüy~r . 

Bence, böyle bir mütalea baştanbaşa 
yanlıştır. Tutalım, ki eni, boyu şu o
lan bir d.ıkanın kirası, Şehzadebaşında 
on lira iken, İstiklal caddesinde altmış 
."Jlsun. 

Bunda fiyatları değiştirecek hiç bir 
sebep düşünülemez. Çünkü o dük~:i. 
nın fiyatını yükselten, gelişi giiul bir 
yer ~erefi değildir. Orada halk daha ka
labalık, geçit daha bol, müşteri de o 

nisbette çok olduğu için fiyat yüksel. 
miştir. 

Şehzadebaşmda günde on krravat 
satılırsa, Jstiklal cadesinde altmış satı_ 
lır. Aradaki kira farkı, işte bu satış ve 

kazanç farkının payıdır. 

Bu basit meseleyi bir ihtikar siperi 
yapmak istiyenler, çok geçmeden ar
kasına sindikleri bu hilekarlık siperi • 
nin yıkıldığını görürler. Gönül istiyor, 
ki bu yıkılış, "rekabet., ten evvel ka. 
nun yumruğunun hızlı inişiyle olsun. 

> 

Romanyadan Damızlık 
Romanyadan getirilecek Montafon 

cinsi:ıden 100 ba~ inek ile 4 baş boğa· 
nrn Istanbul gümrüklerinden geçirile
rek yurda sokulmasına müsaade et
mek üzere Gümrük ve İnhisarlar Ve
kaleti bütün gümrüklere ve bu arada 
İstanbul gümrüğüne bir tamim gön. 
dermiştir. 

Yalnız getirilecek boğalar munha· 
sıran mentafon ırkmdan damızlık ev
safı haiz ve türlii hastalıktan salim o
lacaktır. 

Fotoğrafçıların Bir 
Müracaatı 

Şehrimizdeki fotoğrafçılar belediye
ye müracaat ederek diğer esnaf te -
şeklrülleri g ibi smıflara ayrılmalarını 
istemişlerdir. 

hir Akıbet mi be kliyor? 
Hava giize l. gökyüzünden bulnt· 

!arın akışı güzel, ağaçların iki yan 
rla genişleyip inişli yokuşlu kırlara 

<1oğrıı uzanışı güzel, kır çiçekleri gU

ze. ı ve b!ltiln bu güzellikler al'asrnda 
h ' •1 n:hiyc, şiire müsait! 

Ev işleten kadın 
Madam Atinanın beyaz 

ticareti yaptığı da anlaşılıyor 
Madam Atina, muhtelif Arap şe-l 

hirlerindeki bar ve gizli randeYu evi J 

sahipleriyle bu gibi şifreli mektup-! 
larla muhabere etmektedir. Bu mek-

1

1 

tuplar meselfi. şöyledir: 

kadın 

GUmrilk muhafaza teşkilatının lkil 
aydanberi gizli bir şekilde devam 
eden tahkikatı sonunda, dün birinci 
sulh ceza mahkemesinde tevkif edil
diğini yazdığımız Beyoğlunun tanın

mış kadrnlarından Güzel Atina na
miyle maruf randeYucu kadının, mü
him miktarda döviz kaçakçılığı yap
tığı ve piyasadan altın toplryarak 
hudut haricine gönderdiği tesbit· e
dJI m iştir. 

Diğer taraftan randevuculuk suçu 
hakkında müdcleiumumilikçe yapı

lan tahkikat da oldukça tekemmül 
etmiş ve Atinanın, sağ kolu mesabe
sinde saydrğı Katina kadın vasıta.si
le 9 senedenberi Beyoğlunda muhte
l r randcrn evleri işlettiği ve birçok 
ıdk kadını ile genç kızları fuhuşa 

tPı-;\'il< etti~i anlaşlımıştır. 

:0-Hi<ldciunıumilik diğer acı bir ha
kikatle dal:ıa karşılaşmrştır. Bu da 
eksniya Londra, Paris >e Berlin gi
bi ı:ı~hirlerde srk sık ele geçirilen ge
niş teşkilatlı beyaz kadın ticareti ya
pan müesseseler gibi Atinanın fuhuşo. 
aJrştırdığı kızları nerut ve diğer şark 
memleketlerine kaçırdığı ve beyaz 
kadın ticareti yapmış olduğudur. 

Müddeiumumillk bunu tevsik e
den birçok şifreli mektuplar ele ge-
çirmiştir. 

Kültür Bakanı 
Dün Muhtelif Müesseseleri 

. Teftiş Etti 
Şehrimizde buluna.:ı Kültür Bakanı 

Bay Saffet Ankan dün muhtelif kül. 
tür müesseselerini gezerek tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Bay Bakan, öğleden evvel, Sıhhat 
Bakanı Bav Hulı1si Al::ı.taşla birlikte 
Çamlıca talebe ve öğretmen preventor
yomuna ilave edile:ı sanatoryom pav

yonu:ıu gezmişlerdir. 

Sanatoryom pavyonunun bütün ha· 
zrrlıkları ikmal edilmiştir. CumhurL 
yet bayramında törenle açılacaktır. 

Ö"'leden soılra da Veznecilerde bu-o 
lunan yüksek öğretmen okulu:ıa gi. 
derek yeni yapılan teş'dlatı tetkik et
mişlerdir. 

Polonya F~rmaları 
Dün İstanbul Türkofis direktörlü

ğüne, Polonyadan bazı mektuplar gel· 
miş. bir kısım firmaların memleketi· 
mizden pamuk. üzüm, ve incir almak 
iste-!inde oldukları bildirilmiştir. 

Türkofis. keyfiyetten alakadar ih. 
racat taC'irleri:ıi haberdar eıtmiş, bu 
hususta icnp eden nü.munelerin gön
derilrr'f'C!İ hususunda hazırlıklara ge. 
çilmi~t;r. 

Bu firmalar memleketimizden külli
vet!i miktarda mal alacakları umulu
yor. 

Takas Komisyonu 
İstanbul takas tetkik komisyonu 

dün öğleden sonra Türkofis direktör· 
lüğünü ofis direktörü B. Cemal Ziya. 
nı:ı başkalığında toplanmıştır. 

Toplantıda bir haftalık takas mua
meleleri tetkik olunm~. takas mua. 
meleleri son zamanlarda :--- lan mem
leketlerin vaziyetleri incelenmiştir. 

-0--

Marakaz'ın ilk Seferi 
Denizbank tarafından Almanyadan 

en so:ı getirilmiş olan Marakaz vapu. 
ru, dün saat 16 da Mudanyaya ilk sefe
rini yapmıştır. 

''Geçenlerde gönderdiğiniz çiçek-! 
ler pek güzeldi. Aralarındaki sarı 

gülü çok beğendik. Onlardan bize 
daha yollayımz." 

Iluradaki çiçekler, kadın v9 

gül de faraza sarışın bir kadın 
casına gelmektedir. 

sarı 

ma-

Madam Atinanrn 30 bin liraya ya-
r.., mücevheratı tetkik edildikten 
S·Jnr:..ı. kendisine iade edilmiştir. 

Kendisinin şimdiye kadar 6-7 bin 
:ira ll.iiktarmda döviz kaçırdığı tes
b!t olunmuştur. 

.Madam Atina ve Katina dün ak
şam gene adliyeye sevkedilerek dör
d U nci1 sorgu ha.kimliğine verilmiş

lerdir. 

Sorgu hA.kimliği kadınlar hakkın
da birinci sulh ceza Mı.kimi tarafın
dan verilen tevkif kararını tasdik et
miştir. 

Hem m Uddel um um ilik, hem de 
gümrük muhafaza mlidilrltiğünce, 

iki taraftan tahki.kat ehemmiyetle 
ilerlemektedir. 

T r ak 
muhakemesi 

Dün Gemi Süvarisi Sorguya 
Çekildi 

Geçen Ağustos ayında 

önlerinde Trak vapuru lle 
Kabataş 

Namık 

Kemal isimli b1r yelkenli çarpışmış, 
yelkenliye bütün kuvTetiyle bindiren 
Trak gemiyi batrrmıştı. Kaza sonun
da yelkenlide bulunanlar kurtarıl

mrş, ancak Satılmış adında bir tayfa 

dalgalara karışarak bulunamamış, 

boğulmuştu • 

Neticede Trak vapuru kaptanı Ke
nan ile Namık Kemal yelkenlisi reisi 
Salih, ölüme sebebiyet vermek suçu 
ile ağır ceza mahkemesine verilmiş
lerdi. Muhakemeye dün başlandı. 

Evvela. sorguya çekilen Kenan 
kaptan, kazanın Salih reisin hatalı 

manevrasından ileri geldiğini söyli
yen·k: 

- Reis suların cereyanını hesap 
etmiyerek vapurun önünden geı:mek 
ıstedi ve kaçamıyarak battı, demiş
tir. 

Salih reis ise suçu tamamen Ke
nan kaptana, atmıştır. 

Salih reis şöyle söylemiştir: 

- Trak görtinlince, "kaptan tor
nist.ı.n' diye bağırdık. Fakat durma
dı V(; sürntle çarptı. Benim hareke
tim L izamidir." 

Oku ncın, ehli vukuf raporlarmda, 
yelkenlinı n nizamsız olarak Trak'ın 
önüne dfö~tüğU ve memnu yerde yel
ken aç~ı:Zı yazılıyor. suçlu olarak Sa
lih reis gösteriliyordu. 

nundan sonra şahitlerin dinlenil
mesine ıreçildl. Be:;;inci şube polisle
rinden ?llehmet şunları anlattı: 

- Hadise esnasında bir lngiliz ge

misinde nöbetçi idim. Trak'ı yel-

kenlinin Uzerine süratle giderken 

Cumhuriyet 
Bayramı 
pro Jramı 

Dün Alakadarlara Tebliğ 
Edildi 

Cumhuriyet bayramı münasebeti
le yapılacak kutlama programı ha
zırlanarak dün bütün a1A.kadarlara 
tebliğ edilmiştir; programa göre: 

Cumhuriyet bayramı 28-10-938 
saat 13 den 30-10-!!38 saat 21 kadar 
devam edip, bütün resmi daireler bu 
müddet zarfmda tatil edilece k lcrtl ir. 
Hususi mliesseselerin 29 teşriniev

vel gllnti kapalı bulunmaları mecbu
ridir. 28 ·ve 30 uncu glinleri bu 
mecburiyet yoktur. 

29 Teşrinievvel günü saat 9,45 den 
saat 10.15 e kadar viliiyet dairı;sinde 
vali, yapılacak tebrikleri kabul ede
cektir. 

Meı asime şehrimizde bulunan bü
tün s:ıylavlar, umumi meclis a.zaları, 
liniver~·ite rektör ve profesörler ve 
diğer daire direktörleri iştirak ede
ceklerdir. 

GEÇİT RESMİ 

ViUtyetteki kabul resminden son
ra vali ve İstanbul komutanı tam 
saat 11 de Taksim meydanına gele
cek, hazırlanan programa göre me
rasime başlanacaktır. 

A - Yali ve komutan meydanda 
toplanmış olan kıtalarla okulların 

ve d!ğer teşekküllerin bayramını 

kutlayarak Cumhuriyet A.bidesinin 
önUne gelecek, burada bütün bando
ların ve askeri kıta ve okulların iş
ti r:.ıkiyle İstiklal marşı söylenerek 
sancak çekilme töreni yapılacaktır. 

B - Cumhuriyet A.bidesine resmi, 
husust blitün teşekküller ~elenkler 

koyacaklardır. 

C -Abide önUnde merasimden son 
ra vali ve koml'l.tan tribüne gelecek
ler, bundan sonra geçit törenine baş
lanacaktır. 

Geçit resmine sırasiyle: 
ı - Malül subay '\"e şehitler ana-

ları. 

2 - Üniformalı yedek subaylar. 
3 - Polis müfrezesi. 
4 - İtfaiye müfrszesi. 
5 - Şehir bandosu. 
6 - Üniversite ve yüksek okullar 

(Alfabe sıra siyle). 
7 - Liseler (izcilerle l lrlikte) res 

mt, hususi, ekalliyet ve ecnebi. 
8 - Spor teşekk:illleri. 
9 - Kızılay, Yeşilay, Çocuk Esir

geme Kurumu, Türk Hava Kurumu, 
diğer birlikler iştirak edecektir. 

D - Saat 15 de Edirnekapıdaki 

şehıtliğe bir heyet giderek çelenk br
rnlrncaktır. 

Gece şehrin her tarafında tenvirat 
yapılacak, yer yer fener alayları ter
tip edilecelüir. 

Okullarda Cumhuriyet 
Bayramı 

önümüzdeki pazartesi günUnden 
itibaren bütün okullarda dersler 
Cumhuriyet bayramı mevzuu etra
fında Ycrilccektir Talebeye öğleden! 
sonra da l<anferanslar tertip edile-
cektir. 

Cumhuriyet Bayramı İçin 
Yeni Kibritler 

Türk kibrit şirketi idaresi, Cum
huriyet bayramına mahsus olmak ü
zere yeni kibritler çıkarmağa k::ı.rar 

vem.iş, bu hususatki hazırlıklara 

geçıni~tir. Yeni kibritlerin üzerlerin
cle Cumhuriyetin 15 yılını idrftk e
clışin: kutlayan temsili güzel hir re
sim ile, BUytik Şefimiz Atatürkiin 
rcsım le: ri bulunmaktadır. 

Denizbank bu varW"tln ilk seferi do
layısile bütün yolculara ilk sefer ha. 
tırası olarak rozetler vermiştir. 

gördUm. Yelkenliclekiler. bağırdılar. 

I<'akat suların cereyanı ile beraber 

10 mil kadar sürat1e giden Trak du
ramadı ve yelkenliye bindirdi. Cumhuriyet bayramında satışa çı

Muhakeme, başka :;ahitleri de k:ırıiacak olan bu kibritler esld fi-

işacetlu: 

Bir mukayese 
Yazan: Sadri Ertem 

Palestin son senelerin harikulade 
bir mevzuu oldu. Mukaddes tarihlerin 
elmas kanatlı meleklerin ve yanık yüz
lü, yırtrk abalı velilerin ayak izlerinden 
bahsettiği bu topraklar rahatsızlık, 

huzursuzluk, ve emniyetsizlik içimle 
çalkanıyor. Vahiylerin ruhlara bir a
lev gibi saplandığı ufuklarda bomba
la::- patlıyor, insaıt bedenleri bir yağ
mur tanesi gibi damlıyor. Çatlak ou
da!clı toprak insan kaniyle ıs1anıyor. 

Bu levha karşısında insan türlü, 
türlü düşüncelerin ağırlığı altında e
zildiğini, alnrnm kırıştığını ve ~akak
larınrn terlediğini hisseder. 

Palestinin dünyanın her köşesinden 
başka bir görünüşü vardır. Bana gö
re, bu mar-"'lra sonu gclmiyen bir mu. 
kayesed.en başka bir şey değildir. 

Palestin daha yirmi beş sene evvel 
bir mutasarnflığmuzdx. Büyük Harp
ten sonra Türk hudutlarından uzaklaş
h. Hudutlarımızın içinde iken bu 
mıntaka zekanın sembolü halinde a. 
mlırdt. Fakat bugün bir mah;ıerdir. 
Bu mahşeri hazırlıyan sebep ya Avru
palının idaresizliğidir; yahut burada 
sıkışmış olan insan zümrelerinin biri
'birine zıt istiklal davalarını duymuş 

olmalarıdır. 

Her iki takdirde bizim tarihi: vazi
femizi çok iyi yaptığrnuza inanıyorum. 
Eğer Avrupalı idare vazifesini göre
miyorsa biz idarenin en güzel nüınu. 
nesini buralarda tatbik etmişiz demek. 
tir. Çünkü Palestin bizde iken 6i.il<lın 
hakimdi. 

Eğer bu milletler istiklal davasının 
ateşini hissetmişlerse bu ateşin arka
sında yine bizim insanlığa hizmet e
den karakterim.izi görmek mümkün

dür . 

Tarihi mukadderat hazan bir mille
ti başka milletlerin emri altına sokabi
lir. Beşeri manasile se'Vimli clıruyan 

bu halin bazr mukayeselere yol aça
cak cepheleri vardır. 

Mesela emri altma düşen milleti in. 
sanlığmdan tecrit eden hakim unsur. 
lar olduğu gibi, mahkum unsurları te
kamül ett1rerek iitiklfil şuuruna ka. 
vuşturanlar da var.dır. 

Palestindeki rolümu.z birinci ~ekil

de değilse mutlaka ikinci şekilde ol
muştur. Palestin mahşeri karşısında 

ben bunları hatırlıyorum. 

Ozüm ve incir 
mahsulü 

Almanya Ve İngiltere Çok 
Rağbet Gösteriyor 

Ege mıntakasından şehrimizdeki a
lakadarlara gele:ı malfı.mata. göre, ü. 
züm piyasası açılalı he11üz bir buçuk 
ay gibi pek kısa bir zaman olduğu 
halde 45000 tonu tamamen satılmış

tır. 

Bu yıl Ege üzüm rekoltesi 75 bin 
ton olduğuna göre mahsulün yarısın. 
dan fazlası satıbuş bulunmaktadır. 

Bu miktarın 2300 tonu bilhassa Al -

manva ve !r.giltereye olmak üzere ha
rice .ihraç edilmi~tir-. Müt<>baki 30 bin 
ton üzümün en kısa b ir zamanda ih
raç edilebileceği kuvvetle umulmak. 
tadrr. 

Bununla beraber incir rntıı:;ları r.ok 
iyi bir safhada bulunnıakt ... dır. Incir 
rekolt~si '.:.'30 bin çuvaldır. Bu mikta
rın da 110000 çuvalı satılmı!3lır. 

-o---

Türk - Yunan Ticaret 
Anlaşması 

Yunanistanla aramızda yeni bir ti
caret anla~ması yapılmasına karar ve
rildifri mliı.mdur. Bu husustaki mü. 

b Y• 

zakercler Ati nada cereyan e<le<'egın-

Az l{iJlsın, çalı süpürgesinden fel
sefe çıknracaktım: değil böyle bir 
kır çiçeğinin, insanı olduğu yere 
mıh1a:.'ıp başını döndüren. kalbe çar
mntı v(lrrn, ruha genişlik ve sarsın
tı g e tiun en m1ıhtcşem insan güzel
lii:Inln bllc gliniln hirinde zamanın 
cll.-ri ı.rasında nasıl feci bir yıkılışla 
bUzlllUp söndüğUnden f!IO.n babsede
cektım: hı>rekf't vt>rsln, yazı uzadı 

tin r0. lcalnındı; yanı. seyubatlnılzin 
lı · k;ı:ycelac devam edPriz. 

~-W$±4Jlf · ~ ~~ oınlemek !izne laHk • dildi. yalla sot<lacakt<c. 

~'~ i...3.-=--.J rnr knYı;ra - Aksarayda Mahmut- Tak Komisyonu 
BL'GC~ KA.LK:\CAK \'APlRLAR 

de:ı memleketimizi temsil edecek olan 
heyet bugün Ankaradıın şehrimi1,e gc. 
lcrek Atinaya hareket edecektir. 

Refik Ahmet SE,7E?'1GİL 

paşa sokağında oturan Sabri. ayni Dlln öğleden sonra milll sanayi 
<Hur"a - ıs Rartına). Dfarakaz -

16 
evde oturan Rıza ile kavga etmiş ve 1 C mesi için icap eden1eer emir verilme-\fıırl:ıny:ıya), (Ülgen - 20 Bandırmaya), birliğinde bir toplantı yapı mış, um-

<nartın - 15 Ay,·:ılııln), k:ılnk:ıcaktır. Rızayı dövdüğü ~ibi kansını da to- huri~·et bnyramı dolayısiyle Eminö- si kararlaştırılmıştır . 
GEi FCEK \'APl'Til.AR katlnmrştır. nü tüccarlarının köprü başında yap- Toplantı sanayi birf:ı•i r0isi Bay 

C('Jgen - ıo'"n:ırıındanl, f\':ıkas - 11. Yakalaaan Sabri t"ilrmti meşhut trrmakta olduklarr tak üzerinde gö- Dr. Halil Sezer 'e Wtiin EmınönU 
50 ~fudan"ad;ın), <Dumlupınar - 11.30 rüsülmU tak'ın bir an evvel bitiril- tUccarları hazır bul Merı;i n den) gelecek tir. ===-=----_!._gmualJh~k~e~mmJe!.,§Sl!,i n~e..lii:!e:J:r:LillJms.!Ji UtJ..i rı:ı. _____ ..'.._..ti!§J!lm~l.ı...!&.!lLl!Ll!.!!:..A!Liı.Y:!'.Il..fil..!d!;!!,:ı_~!:i..\d!.!.!:.!i!:.!..!...!~~..!:!.!~"""".....,. ...... ..,. _ __ _ 
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J a PO n 1 a r Casusluk muhakemesi 

s~ rber kadın 

Dün öğleden sonra i~~~!~~(~u~~~ .. -

K 
Askeri 

udüst 
harekat devam 

e 
ediyor 

Irak Harlelye 
meselesinin 

Nazırı yakında Flllstl 
halledlleceğlnl sUyledl 

K l • d • ı amm bqhca maznunu olan Alman Rum. a n o h a g 1 r 1 e r rih, dUn mahkemede curiım ortaklarmm 
Amerikan ha''" kuvvetlerile sahtı mtlda. 

Çlnlller ıttektlnıeden evvel billün sevkU.ceyş raa servi ı arasında yapılan g1zu telgraf 
~ muhaberelerinde kullanılan •·z., tıaretli 

il 0" ( a l 8 f 1 il 1 t 8 h f i p el t 11 er şltre~; ele ge<;I nnE.'ğe çalıştıklarını söyle-

Kudüı, 21 (A.A.) - Bütün gün u
keri kıtalar eirdikleri mahallelerde te
mızlik yapmışlar, münferit asileri takip 
ederek bunlardan dördünü öldürmU1-
ler, bir kaçını da tevkif etmişlerdir. 

nazın Tevfik Sueydi buradan ı~ 
D. N. B. ajansı muhabirine yaptıl' 
yamtta Londradaki ikametinden 
tin meselesini hal için iıtifade 
tngifterenin, Arap milletlerinin 
ğunu muhafaza etmek için A 

Uongkong, 21 (A.A.) - Kantondan 
Uöyter aJanaına gelen malumata göre, 
japuo kıtalaruun pıştar kuvvetlen sa 
at 14,30 da Kant.ona g1rmışlerdir. 

Tokyo, 21 (A.A) - Domei aJc-.nıı 

bildinyor: 

Kanton, 21 (#..A.) - Çin kuvvetleri 
buradan çekilmeden evvel bı.ctiın ıcv. 

kukcyş noktalarını tahrıp ctmişlerdır. 

Hon'kong ile Kanton arasında biıtun 

muvasala ve muhabere k,.silmi'ıltir. 

Tckyo, 21 (AA.) - Pfkin - Han
kov dcmıryolu bo} unca harekatta bu · 
lunan Japon ordusu Hankovdan on beş 
kılomctre ıne afe~ bulunan Uçeng bo
ğazına bakım tepefi zaptctmiş:ır. 

miştir. 

Maznun, Erih Glaesere Alman caauıluk 
ıwrviıılenndP kullanılabilecek olan aslen 
J\ iman bazıAmerikan aııkf'rlertnln llste
sını v nli-ini llAve eylemiştir, 

Rumrlh n ifadesi almdıktlln sonra Eu· 
ropa vapurun la berberlik eden Jahanna 
Hoffmanın tahnrl ifadesi okunmuıtur. 

Johanna bundll Berlindekl caawıluk af"r. 
vhılf'rile AmPrikııdaki ajanlan araı.mda 

irtibat memurluğu yaptığını ltlraf etmek. 
te idi. 

imparatorluk umumi karargahının 

denız bürosu tarafından neşredılcn hır 
tcbli&de Kantondaki kıtaların ak~ama 
doiru Çenıshın& nuntakasından çek.1-
dığı ve Japon tayyareleri tarafından şid. 
dede bombardıma:ı edildiği bıldıriJ • 

mektedır. 

Hankcn, 21 (A.A.) - Santral Niyuz 
aıanaına &ore, Japon tayyareleri dün 
Pin&atiyanı'ı bombardıman ederek 300 
evın yılulmaıına ve 600 kişinin ölme -
sıne veya yaralanmasına ve sabahle -
yan de iıç defa Huan'ın payitahtı oJan 
Çangba'yı bombardıman ederek 300 kı
pnin olmesine ve yaralanm.uına ve 
400 evın yıkılmasına sebeUiyet vermiş 
terdir. 

Tokyo, 21 (A.A.) - Kantona saat 
13,30 da giren tank kıtaatını yakından 
takip eden ve 1ehir Aizerine bir kaç kol 
dan mütemerkiz bir vazıyettc ılerlıyen 
Japon kuvvetlen şehrin dcirt kilometre 
9arkına geldıklen vakit mühim Çın kuv
vetlerin n ş male doğru ncat etmekte 
olduğunu tcsbit etmittir. 

Sonuncu hayvan 

Şanghay, 21 (A.A.) - Japon krtaab 
dün Hankovun SO mil cenubu garbısın
de klin Tayeb ıchrini iHal etmiıler -
dir. 

Japonlar, Çin payitahtının memleke. 
tin sair aksamı ile olan son münakale 
hattını kesme'k için Hankov - Kanton 
dcmiryolu istikametinde ilerlemektedir. 

Şanghay, 21 (A.A.) - Kanton ıeh. 
rının büyük bir kıımı Japon kuvv~tleri 
tarafından işgal olunmuştur. 

Tank kıtaatı ögleden biraz sonra ~h 
re girwktcn sonra bunlann hemen ar. 
'kasından motörlU kuvvetler de şehre 
dahil olmuştur. Halk sakin bir vaziyet 

takrnmı"trr. 

Ecnebilerin bulunduğu mahalle he
nüz işgal edilmemiştir. Japonlar gelme· 
den evvel Çinlilerin ıehirde yaptıkları 
tahrıbat vlisati henüz belli <kğil.dir. 

Yeni Çek teklifleri 
Macaristana bildirildi 

Macarlar nümayiş yaparak Polonya 
ile müşterek hudut istiyorlar 

Budapeşte, 21 (A.A.) - Öğle gaze
telerinin btldlrdlflne göre, yeni Çe
koeloTak tetllflert Macar hariciye 
nezaretine tevdi olunmuştur. 

Bu tekliflerin aartb metni hakkın
da henüz biç bir malQmat verilme
mektedir. Gazetelere göre, sallhlyet
tar makamlar, Prağın yeni teklifle
rinin tayanı memnuniyet olmadığı
nı, fakat eskilerine nazaran mahsus 
bir terakki arzeyledlginl bildirmek
le iktifa eylemektedir. Mamaaflb, 
7eol Çekoslovak tekllflert de, Mecar
ların istedikleri bazı şehirlerin mu -
blmlerlnl Macartatana vermeğl la -
tlhdaf eylemektedır. 

Re1ml makamlar, halen yeni Çe
koelovak tekliflerinden haberdar ol
madıklannı blldlrmektetllr. 

zın Kont Clano, Macar elçisi Vll· 
Janlyl kabul ederek orta Avrupa va
ziyeti ve bilhassa Macar - Çek me
selesi hakkında görUşmUştUr. 

BJR ROMEN GAZETESiNiN YAZISI 

Bükreş, 21 (A.A.) - Polonya ha
riciye nazırı Bekin Romanyaya yap. 
tığı zi) aretln ııeticelerınl tetkik e
den "Onhersul., diyor ki: 

''Polon) a ile Homanya arasındaki 
mil ter k hudut Auupanın bu kıs -
mmda nlz w ı.e sulhu muhafaza e -
diyor. l•,aknt Polonya ile Macarlatan 
arasında ıuUşterek bır hudut Roman 
yayı Çeko lovakya koridorundan 
mahrum ederek yalnız bu memleke
te a11'ıkasını kesmekle kalmayacak 
ve fakat blltUn Garp Avrupaslyle 
de mu~asalalarını kesecektir. 

• • ser-"' ısı 
l>On ŞHed~ açıldı 
İstanbul vilayeti tarafından bu sene 

açılmasına karar verilen hayvan sergi
lerinden onuncu ve sonuncusunun rca
mi kiıpdı dün Şilede yapılmıttır. Açıl. 
ma töreninde belediye reiı muavini B. 
Rauf Demirtaı ile daimi encümen ua.. 
larından bir kı1m1 ve gazetecilerle ma
halli hükumet erkanı bulunmuıtur. 

htanbuldan gidenler otomobillerle a· 
raha vapurile Oaküdara geçmitler, ora. 
dan Şileye gitmiılerdir. Kendilerini baş
ta Şılenin faal kaymakamı Rebii Kara
tekinle diğer zevat karplamqtır. 

Ser&i Şilenin mctbalinde yeni inti 
edilmiı olan Parti •e halkevi binumm 
bahçesinde haZtrlanmııtır. 

Sergide 119 sığır, 12 at teıhir edil
miıtir. Bunlann birinci, ikinci ve üçün
cülerine vilayetçe ve köylerince ı-ara 
müklfatlan ve saat vcrilmiıtir. 

Yeni siyaset 
bilmeceleri 

(Bqtarafı 1 lnd de) 
arzusunun tahakkukuna 7ardım et. 
tJ. 

lngtlJz slyasettnin Avnıpada alda· 
ğı bu 7enl istikamet O.erinde Fran· 
sayı da görüyoruz. Uzun zamandan
berl Romada umstl edtlme1en Fran· 
sa, ltal7a ile karşıJıkh olarak eeftr 
toatJ ediyor. Yeni sefire verilecek 
itimatname ne o da ltalyan kralını 
afnl zamanda Habeşistan lmparato
m olarak tanmıağa gldi1or. 

Akıam, eski tchrin büyük bir laL 
mı inal edildikten aonra kıtalar, ö. 
mercamii civarındaki mahallelerde fa. 
aliyete devam etmitlerdir. 

Eyaletlerde gene birtakım taarruz

lar vuku• gelmittir. 
Kudüs. 21 (A.A.) - Yafada bir Ya· 

hudi kamyonu taarruza utr•mrı ve iki 
amele öldürülmüştür. Galile eyaletinde 
Hitting civarında İngiliz kıtalan asi
lere bir baskın yapmışlar ve bunlar -
dan beş taneıini öldürmüılerdir. 

Beyrut, 21 (AA.) - Irak hariciye 

memnun etmek llzım geldiğini 
olduğunu söylemiş, Filistin mesel 
teıriniaaninin sortU11dan evvel 
lcceği ümidinde bulunmut ve bu 
lenin Filistin mümesaillenle diğer 
devletlerile birlikte halledileceğiııl 
bu iş için tekrar Londraya gideee 

kaydeylemiıtir. 
Irak hariciye nann, Filistin bat 

tüaü ile görüşmek llzere Şama h 

ket etmittir. Oradan tayyare ile 
da gidecektir. 

Türkkuşunun motörlü 
tayyarelerinden üçü 

Dün Eskişehire 
gidip geldileı· 

Ankara, 21 (A.A.) - Ankara Uze
rtnde filo talimlerini yapmakta ol
duklarını halkımızın aevlnçle gör
dükleri TUrkkuşunun motörlU tayya
relerlnden bugUn Uç ta.nesi munta
zam bir fllo halinde Eakişeblre ıtt
mte n dönmUşttlr. 

Eskişehir uçu~u henüz bu 111 
devresinde yetişmiş olan Türk 
gençleri için kUçUk fakat iyi bir 
rUhe olmuştur. Türkkuşu fllosU 
klşehlrde askeri tayyarecllerımtı 
rafından pek samimi bir surette 

şılanmıştır. 

lnsrlllz llahUlye Nazırının nutku 

Başvekilin sulh lehindeki 
takdirle andı 

• • 
mesaısı 

Uorıdra. 21 (A.A.) - Dahiliye nuı. 
n Samucl Hoc.ı.Püa JOa..,_ OD Sea'da 
bir nutuk ıöylemittir. Bu nutuk, B. 
Hitlerin g ilkteırinde Sarbrukta irat 
etmit oldugu nutkun cevabı addedile. 
b:lir. B. Hor, B. Hltlerin ıulha mUt~ 
allik olan vaitlerindc samimi olduğu
na kani bulunduğunu söylemit ve mü· 
teakiben bizzat Hıtlerin "daima sulha 
•e daima kendimizt müdafaaya hazırız .. 
ıeJdindeki vecizesini kabul ederek ıi • 
lihlanmayı muhik göstermiıtir. 

birleri almak tasavvurunda oldufu 
kında teminat venniıtir. 

Hük!iınet, icabında yeni aalllıiye 
almakta tereddüt etmiyecektir. 

B. Hor, yakında ittihazı zarurt te 
birleri i1ln edebilereğini ümit etme 
olduğunu beyan etmi1tir. 

Hatip, netice olarak töyle deriftil': 
''Anavatanm emniyeti biltiın va 

datlann antreneman yapımı mesai af< 
kac:latı gı"bi rollerini oynamalanna rot' 
dar olacü surette tensik edilmelidir. 

Tokyoda 
Tokyo, 21 (A.A.) - Tokyoda zuhur 

den bir kasırga, tramvay mUnakalAU 
telefon muhaberatmı inkıta& uğrat.d 
ve 10 bin evin zembı katlan au al 
talmıetrr. 

Ankara b11bt"rleri: 
ANKARA YA GİDEN tzctLER 
Ankıua, 21 (Telefonla) - Ca 

-y -

PEŞTEDE l:lTlZAR 
Budapeşte, 21 (A.A.) - Havas a

jansının muhabiri bildiriyor: 
Prat tarafından yapılacak teklif

lerin resmen tebliği beklenilmekte -
dtr. Çeklerin Karpatlaraltı Husyası 

meaeleslne şiddetle itiraz edecekte -
rlndeo şUphe edllmemekt dlr. Bu • 
nunla beraber, RUtenlerle Macar -
ların müşterek menfaatlerini telife
decek bir sureti tesviye bulunması 

burada tlddetle arzu edilmektedir. 

Dl~er taraftan. Romanyanın Ma
carlstanla bir hududu vardır. Ro • 
manya bu hududun 160 kilometre 
daha uzamasını hiç de istemez. Son
ra, Çel o lovakya dahi Karadenlzde 
blr mahre<·e muhtaçtır. 

Bununla beraber H6nlh konferan· 
aınm netJcesl İngiltere ve Fransanm 
Avrupa siyasetlerinde böfle bir de
ğişiklik ) aptığı gibi Macarlstannı 

Rütenya baklandaki lddiaıu k&rfı

amd& ltalJ a ite Almanranm kal'fl
lıklı vazl7etlerlnde dikkate değer ha
reketler oldu: lta17a Mac-arlst&D Ue 
Lehl!rt.anın Rlltenya hakkındaki ta
leplerim kuvvetli bir surette t&fflp 
etmesine makabil Alm.anyada endi· 
,,ell bir hal hlssedlldl. 

Acaba Antlua hareketl7le A vus
tul"J&Jı. Münib konferansı ile de Ç.e
koslovak7adakl Sildetler mmtakaaı· 
nı llbak eden Alman1anın bundan 
50nrald lstekleı': ne olacaktır? JngU· 
terenin henüz harbe hazırlanmamış 

oltluC,.runu anlayan Bitler 7e.nl bir fır· 
sattan istifade ederek 7enl bir harp 
tchıJhll ile yeni taleplerde bula.na

<'.&k mulır? Böyle bir vaziyet meıda
na gelince faşist Almanyo. lngtıtere 
ve Franıoıa tarafında mı, 10"8& Al· 
manya tarafında mı mevki alacak· 

Hatip, B. Çcmberlayn aleyhindeki 
tenkitleri reddetmit ve Başvekilin sulh 
lehindeki mesaisinin muvaffakıyetle te
tevvUç etml tolduğunu beyan eylemi1. 
tir. B. Hor. ölçülü bir sabır .e müte. 
kabil anlayıta temayül uyesinde A•
rupayı ye'kdiğenne düpnan kamplara 
ayıran çukurlan doldurmak ve müsta
kar bir ıulhil tesis edecek bir Millet
ler komitesini bir kere daha ihdas et· 
mek mümkün olabileceğini ıöylemijtir. 

lngiltercde bir milli servis lbdall aıe: 
seleaine ıeçen B. Hor. büyük aan&Yl 
camiasını muhtemel bir bava taarruzu
nun meı'um darbesine kartı kendisini 
müdafaa edebilecek bir ıe'kilde ter.ilk 
etmenin kifı olacağı mütaleasıru ıerdet. 

burlyet bayramı merasimine işti 
edecek deniz taburu •e izciler gol 
ter. Deniz taburu öğleden eVTel 
lus meydanındaki lbldeye ce1eoJ 
koydu. Caddelerden g~erken çok 
kışlaodr. 

Bazı stynsf mahfeller. bu mukave· 
met dolayı lyle his ettikler memnu
niyetsizliği saklamamaktadırlar. 

MACARLARIN NOMA Yt~f 

Romanya - Polonya dostluğunu bi
hakkın takdir ederiz ve Macar - Po
lonya do tluğuna da hiırınetlmlz var
dır. Fakat bu lşde, "dostlarımızın 

dodtu bizim de dostumuzdur" sözU
ne 1 tırak etmekte mazuruz.' 

15 Yıl Evvel Bugün 
I rıımıı huli.fınıttı !tloskımuya bır lelural 

v n f ru k So yel hukıimtllnl fıflen ut 
/ ukulwn l<1nrdıgını bilıilrnıiı ııt muleka. 
bilen sefir gö11derllmtsi11i iıtcml~lir. 

OOn~O hava 
tır? 

Şlmdlkl halde Avrupa diplomatla
""m halli için kafalarını ıordukları 

mittir. 

Hatip, sözüne fi>yle devam etmiştir: 
"Böyle bir darbeyi gayrimUmldln la. 

lacak ıurette memlekette tefkillt vücu.. 
de getirildili takdirde istikbali ull 
mai16p olmıyacağımr.ı itminanı ile der-

pi§ edebiliris." 
Hatip, tngıliz karakterine n tngili.ı 

müeeıeselcrine intibak ettirilmeli 1bım 
gelen bu vuifenin ifası için bUyük bir 
milli ıayret sarfı llmn olduğunu .CSy
lemiftir. 

B. Hor, hilkillnetin tedaf üt müdafaa 
sisteminin ıalabı için zarur olan ted-

ETIBANK )rt'DVRt1 
LONDRA.YA GİDİYOR 

Ankara, 21 (Telefonla) - Etlba 
cenel direktörll HAml Naftı ya 
Londraya hareket edecektir. Mad 
işlerimizin techlzatıanmuı ve ln 
tereden temtnlenen kredlDln ban 
lle allkah mesunlarına datr tem 
larda bulunacaktır. 'Oo batta kad 

allrecekttr. 
HttRA.KABE HEYETi .&L\LIGI 
Ankara, 2 1 (Telefonla) - YUkse 

murakabe heyetine aeçtıee;• bal 
arasında Maliye Kambly~ Ud 
Atıf vardır. 

Budapeşte, 2 ı ( A.A.) - Bud peş
te balkı. c;arşanıba günU 1848 kur
tuluş harbi esna ıııda Mn • r ordu . 
auocıa kumandanlık Ptml ol n Po -
looya generali Bf'm'ln bf'ykell önün
de Macar - Leh do tlu~u lehinde te
zahüratta bulunmuş \'e iki memle
ket arasında mllşterek bir hudut te
sisi nl la tem ı,u r. 

\ e ılkoy ıııekoroloıı 1 1ıts) onundan ah
ııan rıı ılumulıt l(ore )Ur11a ha\11 Oııa A
nn.tohı tıolı.ıt"lerınde, Akdenıı kıyılarında 
lıultıtlu. dıAer hr.t11clerde uınumıyelle çok 
hı h:t:u ,.,. yer ver l'&Jlı,lı, rüz.ıl\rlar do~u 

cenup do usu ,.e Karaılenıı. kıyıl rınılıı 

umu ıı ) ı-ı le ır ı:ıll hl amelle, Eııe kı) ı-

1 rııı l ı ""'' ıt c·e ılığer \erler le orıa kuv. 

&l7asot bilmecesi I~ hanlardır: A 
ASıM usı--•JugUn SAKARY Slnemasıodo-11!1 ---------------------

Budapeete. 21 (AA.) - BııgUrı 

Varşovaya dönet"·et-ı evvelce tekurrllr 
etmiş bulunan Polonya hariciye ne
-ıaretl hususi kalem direktörü B y 
Bubllnskl. hareketini tehir etmiş -
tir. Bnltn•kl. bOkQmetten aldığı mO-

n de 

ZAYi 
NUfua teakereml zayi ettim. Kıy

m~tl yoktur. - Zakir Meriç. 

.------~, Garbonun Sun 
YazJlanımmn çokluğundan 
dola ı buıilo ~irememiflir 

Cazip, hareketli "çok Hnsin bir prosnm: 

Vicdan azabı Gökten Düşen Kadm 
VICTOR MAC . LAGLEN, M Y R N A L O Y 

JUNE LANG, PETER LORRE ROBERT MONTGOV..!ttERY 
tarafındaa oynanmıı Fransızca sözlü wafmdan oynanmq Franaızca .CS&lll 

hiHt ve müessir bir dram. eğlenceli bir 'komedi. 
IJA··etcn: PARAMUNT JURNAL aon dilnya haberleri. 

~U-N ... t 8.30 da Mr iki film lainlea 
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Tehlike 
Yazan: Sidney Horler - 52 - Çeviren: H. Münir-

Ma.rı, Amerika.dan gelen arkadaşla-ı 
rile bir bara gitmiş olmakla beraber. 
hiç te keyfi yerinde değildi. Arkada§. 
larmdan Oliv isminde olanı: 

- Neyin var Meri, diye sordu: Bir 
Yerin ağnyor gibi ... 

- Evet. başıma .bir ağrı girdi. 
- Ne kadar fena. Biz ise, buraya 

ıelirken gemide rastladığımız bazı de
likanlıları görmek üzere. seni:ıle be. 
ra.ber gidecekti. 

- Beni mazur görün olmaz mı? 
Ayrılış biraz soğuk olmuştu. Fakat 

Meri aldırmadı. Bir taksiye atlayarak 
Savoy otelinin adresini verdi. 

Otele geldiği zaman lııabasının Slr 
Rarkort Brus fle sohbet ettiğini u
nıuyordu. Bu münasebetle ona bir 
atırprlz yapmak istedi. 
Yavaş yavaş korfdonı geçti. Otur

nıa odasının kapısını usulca açtı. lco
rlkt odaya gitmeden evvel dUşünü

Yordu: Bu iki orta yaşlı adamın ken
di aralarında konuştukları şeyler 

klmbfllr ne kadar enteresandı! 
Birkaç dakika kadar dinledi. Son

ra alt dudağını kanatıncaya kadar 
ısırarak, uzaklaştı. Kendi yatak oda
sına girdi. 

oturduğumuz yerden de dışan attı-
lar. 1 

''Bir hafta evvel" sözü, MOfetUş 

Rovlings'i dUşUndilrmeğe başladı. 
- Kocanın adı neydi? 
- Nlyton Montag! 
- Nerede otu~yordunuzf 
Kadın nerde oturduğunu söyledi. 
- Kocan neden seni bırakıp git-

ti? 
- Para almak Uzere gitti. Bir da-

ha gelmedi. i 
- Kocanla mesut bir hayat geçire-

biliyor muydunuz? ı 
- Hayır. Ondan nefret ediyordum. 
- Kocan ne !ş yapıyordu? 
- NamuskAr oJarJk htç btr iş. 
- Öyle ise kocan bir serseri, bir 

sabıkalı idi. 
- Tereddi etmiş bir centilmendi. 
- Anla.dım. Parayı nerden alacak-

tı? 

- Bir efendiden ... tsmt Jar.
Kadın burada durdu. 
Müfettiş Rovlings sesini yumuşa

tarak: 

s~hirlıgatrosv 

(Devama~) 

22-10-938 Cumartesi 
RÜndüz saat 14 de 

ÇOCUK TiYATROSU 
22-10-938 Cumartesi 

! - KORUN 22 TEŞRiNiEVVEL 1938 

rınızın 
I - Şartnameleri mucıbınce satın 

kiloluk 180000 adet tuz çuvalı ayn ayn kapalı zarf usulile eksiltmeye kon 

Gilzellifini n cazibesini arttırmak 
için JOLI F AlVJ rujlarını kullanmu 

Son moda renkleri nr. Srhhidir ''e 

Dudakları 
bozulmaz 

muştur. 

Il - Muhammen bedelleri: 50 kilo hıklarm bclıcri 23 lnıruş hesabile 345 
lira ve muvakkat teminatı 2587.50 lira, 100 kiloluklann beheri 41 kuruş h 
sabile 73800 lira ve muvakkat temina b 4010 liradır. 

lzmirdc teslim e~:iildiği takdirde be herine 50 kiloluklar için 25 santim 
100 kiloluklar için de 50 sa.:ıtim zammedilir. · ı m - Eksiltme 7-11.938 tarihine r astlryan pazartesi gilnü 50 lik çuvalla 
saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 da Ka.b:ıta.şta levazım ve mubayaat §U 

besindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartn3JDcler 50 likler 1.73 lira Ye 100 lükler 3.70 lira bedel muka 
bilinde inhisarlar umum müdürlüğü le vazmı ve mubayaat şu besile Ankara ,. 
lzmir başrnildürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mcktu.bu:ıu, k 8.nunl vesaik ile yfizde 7,5 güvenme ra 
rast makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtfra edecek olan kapalı zarf 
larm ihale günü eksiltme saatlerinden yarnn.5ar saat evveline kadar yukard 
adı geçen nlım komisyonu b~kn:ıhğm a makbuz mukabilinde verilmesi ı· 
znndır. (7731) 

• • • 
I - ş.rtna.ıne ve nOmımesl mucibince sa.tm alınacağı flAn edilen lOV\.ruım 

kilo ba.şipi 2<>-9-938 tarihinde ihale edilemediğinden ye:ılden pazarlık usu 
lile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabile 10800 lira ve mu 
vakkat teminatı 810 liradır. 

m - Eksiltme 25-10-938 tarihine ra.st.lıyan salı gUnü saat 15 de Ka 
taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her giln sözü geçen şubede:ı alma.bilir. 
·v - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve s:ıatte yüzde 7,5 gllv 

me paralarile birlikte yukarda adı geç en komisyona gelmeleri ilAn olunur. 
(7530) 

• • • 
Yastığa başrnı gömerek hxçkırn 

hxckıra ağlamağa başladı. lşıttlkle

rf sözler. o kadar korkunç ve acı 
fdf. 

mmııınm 

\~!!!:::!!! 
sünü akşamı 20,30 da •-.1•••••••••••••••iii VANL1$L1KLAR • 

I - İdaremizin Uzunlı:~prll tntnn balrnnerl dııbfilnde prtname ve plAnı mu 
hince yaptmlncak belalarla k~mnrtnk işi pamrlık usullle eksiltmeye konm03tur. 

XXIII 

MtıfetUş Rovltngs, Vayn sokağt 

polis karakoluna go1mtştl. Mahut 
cinayete.. dntr malf1mat toplamakla 
meş'guldü. tstedlğtnl aldıktan sonra 
tam dışarı çıkarken, orta yaşlt bir 
kadının bir memur kolunda getirll
dtğtnl gördü. 

Kadın, sokakta erkekleri durdu
rarak fena maksatla davet etmekten 
8tlçlu ldt. Her zaman tesadüf edilen 
bir vaka.. Bu itibarla Rovllngs'ln o 
kadar ehemmiyet vermemesi lft.zım
geJlrdt. Fakat kadının kıyafeti onun I 
dikk&.tlni celbetmişti. 

İnsanların karakterini çok lyt ta. 1 

nryan Rovllngs, bu kadının sokağa 

KOMEDYASI 
razan: v. Şek!pir 

Türkçesi: Aıınl Giııda 

TURAN TİYATROSU 
llıılk san'atktırı Naşit, 

Okuyucu: SEMİHA 
lş Koç 3 Kemiksiz 
Kızlar tarafından Ak

robat numarası 
ÇfFI'E GELL'\'LER 

3 perde 
DANS, SOLO, Dt)ET •• 

HALK OPERETİ
Reyoğlunda (Eski Çağ
layan) Yeni Halk o. 
µere! tiyatrosunda ya. 
kında başlıyor. İlk 
eser: M. Y esarl 'Ye 

S. Asalın. 
Telef on: 40335 

yeni dllşmüş olduğunu hissetti. Za- ---------------
ruretle sukut etmiş bir kadın oldu
tunu anlıyordu. Halinden, daha iyi 
günler sUrdUğU sezlliyordu. 

Kendisinde her zamanki kaldırım 
clceklerintn alışkan tavrı yoktu. Göz
lerini korku ile açıp kapatıyor, vil
cudu titriyordu. 

Rovllngs bu bakımdan aU.kadıı.r 

olduğu için, kadının istlcvabrnda da 
bulunmak istedi, 

Kadro söylüyordu: 

- Mecburdum. Böyle harekete 
mecburdum. Kocam beni bırakıp 

gitti. Param yoktu. Yiyeceğim yok
tu. 

Rovlfngs ilerleyerek, bu kadınla 

bir iki çift la.kırdı etmek Uzere ko
miserden müsaade istedi. 

Komiser ldtife yollu: 
- Her halde kendisine kefalet e· 

decek değilsin ya .. dedi. 
Müfetlş Rov1lngs bu şakaya n.1-

dırmıyarak kadının omuzuna do
kundu: 

- Benimle beraber geUn, dedi. 
Boş bir odaya girdiler. Müfettiş, 

kapıyı knpadı. Kaaın dehşetli bir 
korku içindeydi: 

- Ben hapse mi gireceğim, diyor· 
du. 

Müfettiş: 

- Hayır ,diye cevap verdi. Hapse 
girecek değilsin. İlk defa böyle ya
kalanıyorsun değil mi? 

- Evet. Nefret ediyorum. Kor
kunç bir şey .. l"nkat ne yapayım! 

- Kocan seni ne vakit bıraktı? 
- Bir harta ev...·cl .. Ve sonra beni 

· selimıye Askeri S~tınalma 
· • Ko·m i s,yo n u ilan la rı , .. 

1 - Selimiye Tümen ve Karadeniz 
Boğazı birliklerinin mart 939 sonuna 
kadar ihtiyaçları ola.:ı 15000 kilo kuru 
soğan açık eksiltme suretile satm a
lnıa caktır. 

2 - Eksiltme 2 ikinciteşrin 938 çar
şamba günü saat 14 de Selimiye Tü· 
men askerlik dairesi binasındaki tü
men satın alma komisyommda yapı_ 
lacaktrr. 

3 - 15000 kilo kuru soğa:ım tahrel
ni fiyatı 1290 lira olup muvakkat te. 
minatı 96 lira 75 kuruştur. .. 

isteklilerin eksiltme saatinden ev
vel bu teminatı tümen muhasebe vez
nesine yatırmaları 18.zmıdır. 

4 - Tnliplerln bu işle meşgul olduk. 
larrna dair vesika ibraz etmeleri §art· 
tır. Bu işe ait şart:ıame ve vasıfname 
her gUn komisyonumuza müracaatla 
görülebilir. (7457) 

lstanbul Asliye Mahk~mt.~i Allıneı l/u
kuk l)afrcsinden: 

lbrıılıim Konuk tarafından karm olup 
mukaddema Snmatyada Sancakdar Hay. 
rettin mnh:ıllcııi Emirlcrccşm'.!si sokak 23 
sayılı evde iken halen ikametı:ıAhı meçhul 
Fatma Arzu aleyhine açılan boşanma da
vasıııın yapılmakla olan tahkikatının 20-
10-938 tarihli celsesine davet olunan mu

maileyhanın hazır bulunmamasına mebni 
hakkında gıyap kararı ittihaz olunarak bu 
kararın on beş gün müdtlctlc ilanı için 
tnhklkııtın 5-12-938 pazartesi günü saat 
dokuz buçul:ııı bırakılmasına karar vcrilr
rck lhh:ırnemcnln bir nüsh:ısının cfa mnh
kcıne ılh·nnlır.nesinc nsılclılh tchlil: yerine 
geçmek üzert: !lı\n olunur. (27131 l 

Orman koruma genel komutanh;!ından: 
Orman koruma genel komutanlık İstanbul Zeytinburnundakl talimgfılt 

erab ihtiyacı içi:ı açık eksiltme ile 54000 (elli dört binl ki~o sadeyağ ilan 
edilmiş eksiltme günü talip çıkmadığından 2400 sayılı kanunun 4.3 maddesi 
mucibince pazarlığa çevrilmiştir. 

Pazarlık günü 25 birincitcşrin 938 sah günii saat 10 da lstanbu1da Galata
da Topçular cıı.ddesi:lde 176 No. da komutanlık satın.alma komisyonunda ya· 
pılacaktlr. Yat-. muhammen bedeli 4968 lira olup muvakkat teminatı 373 I 
lira.dır. Şartnamesi her giin genel komuta:ıhk İstanbul nmbarmda "Galatadal 
fopçular caddesinde No. 176., g 'rü1c bll.r. 

İsteklnerb ~artname evsafı görmek Hzere miirac.'.latlan. (7754) 

1U:ti~1 ı»iıımnıııınl 
$aha .~,~ 
~-~HELİOS "ÜESSESATI !!.~~ 

İstanbul Komutanlığı 
~ntınalma Komİ_gyonu ilanl~"' 

Komutanlığa bağlı birliklerin ihti

yacı için 10000 kilo kmnrzı mercimek 

sa.tm almacağmdan pazarlığı 22 birin
citeşrln 938 cumartPsi günü saat 11.30 
d& Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonu:ıda yapılacaktır. ----İsteklilerinin belli gün ve saatte ko-
misyona gelmeleri. (7727) 

• • • .. ' lj 

Çatalca Müstahkem mevki komu • 
tanlığı için 172 tane civata, 52 tane 

kelebekli rabıt vidası, 180 tane demir 

kaim mesnedi 180 tane yeşil fincan sa 

tın alınacağından açık eksiltme ile iha.. 

lesi 31 birinciteşrin 938 pamrtesi gU
nü saat 10.30 da yapılacaktır. Muh~m
men kıymeti 118 lira 80 kuru~tur. l!k 

teminatı 9 liradır. Şartnamesi ' ihale 
gününden maada her glin komisyonda 
görülPbilir, 

lstek!ilf'rinin ilk frM!nat makbuz ve 
•a mektuplarile 210() ~:ıyılr kn:ıunun 

II - Keşif bedeli 791,45 lira ve muvakkat teminatı 59.36 liradır. 
Jtt - Pazarlık 2..11~938 tarihine rnstlıyan ~ba g{lnU ıaat 14 de Kabataş 

leV8zun ve mubıı.yaat ~ubesindelrl alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv _ Şartname ve planlar 4 kunıe bedel mukabilinde İnhisarlar levumı 

mubayaat şubeslle Edirne b~UdUrlUğUndcn ve mahalll inhisar idaresinden 
na bilir. 

v - lsteklfle:rfn eksiltme için taybı edilen gtln Yfl saatte ytızde 7.~ gQvenm~ 
paralıırlle birlikte yukard.3 adı geçen komisyona gelmeleri llAn olunur. (7531) 

• • • 
ı - ldaremizb Yavşan ve Çamaltı tuzlalan için memur. amele ve lüzumUD'" 

da. hafif yük naklinde kullanılmak ti7.ere satın almacağı ve 27-~38 tari
hinde ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyoneti:ı §artn.amesinde tadiHit yapı 
lacağından yeniden açık eksiltmeye konulmu.~ur. 

ıı - Muhammen bedeli beheri 2400 lira ve muvakkat teminatı 360 liradrr 
rn - Eksiltme 26-1~938 tarihi ne rastlıyan çarşamba gUnU sa&t 14 d 

Kabataşta levazım ve mubayaat §ubesi ndeld nlım komlsyomı:ıda yapılacakt~ 
IV - Muaddel §artnruncler parası z olarak her gOn sözil geçen eubede 

alma bilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin katntoğlarile karoseri, şekli 

dahili taksimatını gösterir bir plan il c benzin earfiyatı:ıı gösterir fenni teS, 
liflerini ihale gün Un den 8 gün evvelin c kndar inhisarlar tuz fen eubesine ver-ı 
meleri ve tekliflerinin kabulU:ıU muta zammın vesika almaları lazımdır. 

VI - lsteklilerin eksiltme için tayin edtten gün ve saatte yüzde 7.5 gtı" 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisY,_ona gelmeleri ilan olunur. 

,,.. - ,(7312) 

• • • 
28.9.938 tan1ıinde akdolunan heyeti umınniye iÇtlmamcta•e.befiyet liasıl olma 

ğmdan 3.10.938 padartesi günü saat 14 te cemiyet merkezinde ikinci bir umumi toVt 
lantı yapılacağı ilan olunur. 

ı - Şartname ve nümuncsi mucibi noe 20 x 25 cliadriida 10 milyon silin 
dirik rakı mantarı pazarlık usulile sat m almacaktrr. 

Il - Muhammen bedeJı beher bin adedi 400 ku.nıe hcsablle 40.000 Ura 
muvakkat teminatı 3000 liradır. 

m - Pazarlık 31-10-938 tarihine rastlıy:ın pnz:ırtesi gilnU saat 14 
Kabata~ . levazım ve mubayaat §Ubesindeki ahın komis:,'onunda yapıl 
caktrr. 

iV - Şartnameler 2 lira bedel mu kabi'i., P fnhis"r:~r l"V"Ztm ve müba. 
yaat §Ubesile Ankara ve İzmir b"~ti darlük r nden alm~~.lır. 

V - lsteklilcrin pazarlık için t:ıyı n c il n ; ·n \'C "!l:tttc y:::de 7,5 gü 
venme paralarile birlikte yukarda adı ge~rn komis}onn ge!me'eri illn olunur 

(7311) 

C'uınhuriv<>tın on beşinci ytldönüm li milna :-betıle blı incite.erin ıc::s ayı. 

:ıın ~8. :.'!l, 30 ve 31 inci günlerinde. b:mliy·: ve :1al!t ticaret bilctl~rı ile ba 
hususi tarifelere t5bi bilet!~ hariç ol mn.k ÜZf'rP AAtı'nr.ıı': hi'd',..nn h<'\1C. r 
üzerın<.!en yilzde 20 lenzil:.t yapılacak tir. 

Fazla t:ıfoil:..t için istasyonlara mfi raca:ı.t edilebilir. ( '1 ~:::~) (7716) 

2 ve 3 üncil maddclerinde yazılı ve~. ~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kalarile ber:.bcr belli gün ve ... ıı.e; ·_o __ E_N i z B . . K 
====~~=~alma~1 

26 tlkt<'!'Tin 9~ :.~amba günü :ıa.I 1 z mir pazartesi postası ka 1dırı1d1 
at J 1 de kapalı zarfla ihalesi yapılaca
ğı ilan edilmiş olan komutanlığın 

844000 kilo kuru otun İstanbul komu· 
tanhğınm 6-10.938 gün ve 24820 sa
yılı emirlerile evrakı:ida yapılacak ta. 

Istanbuldan ~ günleri kalkarak 1zrnire uğrayrp Pireye gide::ı 

postalar badema yalnız !zmirle Pire araı:ıınd:ı se.f er yapacaklardır. 

Bu itibarla 24 birinciteşrin pazartesi gü:ıünden itibaren İstanbuldan pa

zartesi günleri lzmire vapur kalk mryacaktır. 

dilattan dolayı şimdilik almmumdan!11 il•••••••••ı••••••••••••••••••• 
sar!mazır edilmlatir. (7490). 
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Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 
I - Yozgat vilayeti merkezinde inşa edilecek hüktlmet konağmm 48500 liralık 

Jmmıı kapalı zarf usulile ve temdit suret~le eksiltmeye çıkanlmıştır. 
2 - 129312 lira 19 kuruş keşif tutaı lı hükumet konağı inşa.atından eksiltme. 

J9 çıkarılan 48500 liralık kısmının 18500 lira 938 senesi ve 30000 lirası 939 senesi 
tahsisatından verilecektir. 

3 - Bu işe ait prtname ve evrak §UP lardır. 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Yapı işleri genel şartnamesi 
D - Nafıa işleri genel şartnamesi 
E - Hususi ııartname 
F - Projeler, metraj ve keaif hulasUf 
f.iltYenler bu §artnameler ile evrakJ 25 llrıı. bedel mukablllnde nafta mftdllrltı. 

tnııaeııt 'verilr bilir. 
-4 - Eksiltme 25-10-938 salı günü saat 14 de nafıa dairesinde müteşekkil ko 

misyon tarafından yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3637 lira 50 kuruş muvakkat temi· 

mt akçesi vermesi ve bu işe mahsus Jlmak üzere eksiltmenin yapılacağın günden 
Jlakal sekiz gün evvel tarihli vilayetten verilecek ehliyet vesikasını ibraz etmesi 
şrttır. 

6 - Teklif mektuplan 4 üncü madde de yazılı saatten bir saat evveline kadar 
~yon reisine makbuz mukabilinde Vft rilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplarm .ıi hayet 4 ilncn maddede yazür saate kadar 
tplmiş olması ve dış zarfın mühür mıım u ile iyice kapatılmış olması şarttır. Pos. 
4tadaki gecikmeler kabul edilmez. (7 494) 

lklısat FakOltesl Dekanlığından 
Fakültemi?.e elli lira ücretle ı:.:.r daktilo alınacaktır. Makine ile çok iyi 

J'UUlak, alınınca. fransızca, ingilizce dillerinden bi..rini bir dereceye kadar ol. 
su::ı bilmek şarttır. 

İsteklilerin her gün saat 10.12 arasında fakültemiz iktw.ıt ve içtimaiyat 
eMtitüsü kalemine müracaatla.l"r ilan olunur. (7665) 

.......... - ............................. 1 
AZ KÖMÜRLE ÇOK iŞ GÖRÜNÜZ 1 
KREFFT SOBALARI 

1937 Ankara Enternasyonal sergisinde birinci r"kafat, 
altın madalya ve şeref diploması kazanarak diğer 

bütün sobalardan üstünlüğünü ispat etmiştir. 
KREFFT her kömürü ve odunu yakar, mahrukat- __ _ 

tan yüzde elli tasarruf temin eder.. -~i ~~~~ 
Bir defa KREFFT'i görünüz. ' ~ 

Taklitlerinden sakınınız. Türkiye Satış Deposu -; 

Ohanes Papazyan Evi 
İstanbul Yenipostanc caddesi No. 20 

Belediye Sular i daresinden: 

CRSES 
~A LA TA':;;; s E s ti H AN z Ot FA R lJ z_s o RAm 
vı . H E ZAR EN_CAODESl~Ng 121. 

. ı. l .ı ~"' . • .. _.:/' ~ • ı' 

Devl et Dem iryolları 

Istanbul Demlrspor klübü 

1 

Büyük eşya piyangosu 
Çekiliş: 22 - 11 - 938 

1 Frijider, radyo, tahan hahları~ oda takımı, bisiklet, 
fotoğraf maki- i--··--·-·····:-··---·····--··; takımları, koJ 
!leıeri, _K1zı ı~y ıHedıyeler~ saatıeri, likör 
ışlemelı sofra $._ .................... ~ .. ····-·········-··.J ve çay takımları 
mutfak malzemeleri, kadın ve erkek ıçin çok zengin 

tuhafiye ve eşyalar 1 

Biletler 50 k U r U Ş 
Mukabilinde 

Sirkeci: Tramvay caddesinde Nihat Işık gramofon ve plak mağazasında, Emin-
3nündc Tekkcllu Cemal, Ankara caddesinde 105 No. tlan bürosunda, Karaköyde 
Uğur gişesinde, Beyoğlunda İ&tiklal Cad. Fransız Tiyatrosu yanında Zengin gişe
sinde ve diğer hususi bayiler de de satılmaktadır. 

Hcrliyelerin ~ekiliş tarihinden üç ay sonraya kadar alınmn~ı mercu hır 

" • • , 1 

1 

Bir ameliye dolaytsile 23.10.938 pazar akşamı saat 21 den itibaren 8 saat 
1W1rıı.-uar Kuşdili köprüsünden başlamak üzere Göztepe, Erenköy, Bosta:ıcı ve ha 

isinde Elmalı sularının kesilmek mecburiyeti hasıl olduğunu sayın halka 

diririz. (7710) 1 
ü~tn0<uau u n~ce~n 
Direktörlüğünden : 

1 

- Tahmin edilen bedeli 3611 ı lira lJ kuruş olan 107900"kilo sabun, 1 ikinciteş 
938 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 30 da kapalı zarfla alınmak üzere ek· 1 

tme)e konulmu~tur. 1 
2 - Muvakkat teminatı 2708 lira 56 kurucs olup sartname;,İ komisyondan 181 

bedel mukabninde alınabilir. 1 

1 - ilk, orta ve lise kııımlanna )&bh ve yaharz, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - isteyenlere mel<tcıbin kayıt şartla ,nı bildiren tarifname paras12 gönderılir. 

Adres: Sehzadebaşı Polis ka rakolu arkası .Telefon: 22534 

3-~~i~n~OOsayıl,~~~~~tıd~i~~~m~~hl~m~·~k~a~~~~~----~~··············•I 

1 
1 



Al m a n 
• 

Teknik kuvvetini ve radyodan 
beklediğiniz bütün zevki Yalnız 

1 9 3 9 

. ~ )!- ' 

Radyo arında bulablirsiniz. 
Görünüz, 

\ \ 

Dini eviniz, 
' 

'Cafsi/B.f isteviniz ! 

Ve l( aıetin den: 
7 Teşrinisani 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vek !eti bina-

8llı.da malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunca 
\ı'ago:ı içinde ve Haydar9aşada teslim edildiği takdirde ceman 4700 lira mu
hanımen bedelli çıralı çam ağacından 100 metre mikap kerestenin ebadının 
ve teslim müddetlerinin değiştirilmesi dolayısile yeniden açık eksiltmesi yapı~ 
lacaktn-. 

lstekliler Anadolu hattı üzerinde olmak üzere teslim istasyo:rnnu değişti
rebilirler ve bu istasyonda yine vagon içinde teslim l5artilc \'erccc!dcri fiyatla. 
tın ne suretle hesap edileceği şartname sinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat 352.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme mü. 

dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
lsteklileri:ı muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla biı lil:te 

a:ynj gün saat 11 de komisyonda hazır bulunulması lazımdır. (7724) 

K ı b ı ı... . r .ı Hı ırnrı..:. oıa n l'aksımue bclt:dıye m:;.11 c an lJa~cılrk 
lubü bınas nın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartn.amesi 
l{!vazım mildürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2190 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlü· 
ifünde; alacakhrı fen ehliyet Yesikasi le 94 lira 90 kuruşluk ilk teminat mak
buz \'ı'Ya mcktııbi1e beraber 2.'i-10.938 salı ı?ür.ü saat on d6rt bu~ukta Daimi 
8ncümend" bulu!'l.rnalıdırlar. (D) (7308) 

-----~~~--~~--~~~·~~~~~~~~~~~~ ·~~~~~~~-
T alilt S.' le1m1.ndan: \ pl:ik:ı r-um!lr:ılı Ooç markalı lii.ı.tiksiz ve 

rııih 1 :ıınf'l otoınohil 2t-10-93R larihine mü
:ıl ıC' ıj::; ıı m ıiul,wı nıahcu7 saclif paz:ıı·lcsi güııii saat 11 ıle 11nzcl:ığan 

kenıcl'indc Kadriye gar;ıjınıln hilıııiizı:ı)c

clc s:ılı];ıc:ığı iıan ohınnr. ('.'!i13:ı) 

• 

u m umi ven<nnı 

Abdurrahman Imre 
lstanbul Bahçekapı Hasan 

Deposu 
Telefon: 

üstünde 
23521 

lstanlıııl ,tsli11e Birin('/ Tlııkıık Mahl\e. 
mesiııdcn: 

. 
Vasilaki Ando11 oğlu tnrafınclnn .l\ikoln

ki Scfcroğlıı mir:ıs~ılnrından Tiınelobi Çöz
gücükr, Eliznhct Misailidis, \'asilaki 
Sdcroğlıı, Srrafiın Scferoğlu, Va~il Kızıl

o~lu, Suk:·:ıı KızıhıAlu, lliriston Es:ıbclof!-

1 t '.l.!cylılcriııc açmış olclıı?::ıı ınüclahnlcrıirı 
men'i ,.c haczin fekki dnı asın :\ ı ' 

OOION ... t 

ler<len Sokra!, Vnsil, J-Iiristo, Scrafime teb
liğ olunm:ık üzere gönderilen davn islidn
farının tebliğ ilmühaberine mülınşir tnra

ODIOR ... o -

saat H de mahkemeye gelmeleri veyahu 
bir vekil göndermeleri ilan olunur. 

(2i133) 
fından verilen meşrubata nazar:ın her dör- --------------- -, 
dü de !\fısırn gillikleri ve Mısırdaki ik:ı- Z A Y 1 
mc!g:"ıhl,ırı ise meçhul olduğu anlaşılmış 205!) mımaralı nr:.ıh:ıet chliyetn:ımcmi 
oidu~ıınıl:ın istidoyn knrşı bir buçuk nv zayi eltim. Yenisini :ıl:ıcnğıından eskisinin 
ıarCmıln r.c,·:ıp vermeleri ve malıkcmc kin ,hükmü Yo!•tıır. - Ercnköy; Arabı:ıcı • .\h-



... aracaaınız maıa dikkat ediniz ve teklif edTf_e-n ner n an: 
• 

gı oır ampuıu Kaouı etmeyınız .. 

Cumhiirlyetın 15lncr YıTdönümü lc;:in her halde hazırlıklara ba$1ayacaksınız ve oonanmanız rem 

ampul tedarikine koyulacaksınız. Yalnız dikkat ediniz ve ucuz mal diye sürülen her hangi bir 

ampulu almayınız. Bir ampulun ucuzluğu ahşında belli olmaz ve cereyan sarfetmeğe başladığ 

zaman kendini gösterir. Bir ampulu imtihan etmek için bundan güzel vasıta yoktur. Hem alaca 

ğınız -ampuıu her zaman kullanabilmelisiniz. Bütün şeraiti haiz olan TUNGSRAM ampulunu hatır-. 

layınız. Bu ampuıun hem aydınllğı boldur: h .emde cereyan sarfiyatı azdır. TUNGSRAM ampulu 

güzeı ve sağlam ambalajı sayesinde ila nihaye muhafaza edilebilir ve uzun seneler, her don.an-

mada işinize yarar. Menfaatınız TUNGSRAM ampulunu kullanmaoızı _icap ettiriyor. Alacağı-
/ 

nız her ampulun üzerinde TUNGSRAM markasına dikkat ediniz. 

BOURLA ·BiRADERLER 
l&TANBUL - A N K A R A i Z M i R 
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ISTANBULUN EN ESKi 
MEMLEKETiN EN UCUZ 

GAZETESi 

12 SAYFA 3 KURU 
2 ·~ .'JNCf SENESİNE 
MÜNEVVER VE G E N Ç 
ŞAHSiYETLERİN 
YARDIMİLE NEŞRİYAT·NI 
GENİŞLETEREK GiRiYOR 

MUHARRiRLER 
San'at v·e Felsefe 

Nurullah ATAÇ"' Ömer Liıtfi BARKAN* Nurullah Cemal BERK• A. 
FEROCLU * Asaf Hf\let ÇELEBİ * Ahmet Muhip DRANAS * A. Dt."'O 
Sabahattin EYÜBOCI4U " Cclalettin EZİNE * Ziyaettin Fahri FINDIK1 

LU"' Enver Ziya KARAL •Sabri Esat SİYAVUŞGlL * Ahmet Hamdi 
TANPINAR "' Ali Nihat TARLAN * Ali Canip YÖi\'TEıL 

Ekonomi ve Hukuk 
Ahmet Hamdi BAŞAR * Muhlis ETE * Suphi Nuri 1LERt * M. NERM:t 

ıı::· 

Tarık Suphi ARlL~ l~m~Hnkk~ B:TA~C: ~ Nagit BAYLAV ~' 
Burhan Kamil BATIMAN * Nusret KÜRKÇÜOCLU * Celal SARAÇ * Tu.r-. 
han ŞEŞBEŞ .. 

HIKAYEL ,ER 
Sait Faik ABASIYANlK * J:t'lKRET AD1L • F, CELALE'IT!N • Bedri Ra!i• 
nıi EYüBOGLU * Rcsat Nuri GÜNTEKİN 
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tarihli gazeteye ila
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Kurun 22 yaşında 
Kurun (\'akıt) bujilll yirmi iki yaşı

na giriyor. Yirmi iki yıl evvel \'akıt'm 
ilk sayısı iki sayfnclan ibaret bir gnzc
tıı halin<le cıklığı zaman memlckcl U• 

muınl harbin son senesindeki buhran
ları ge('lrfyordu. Altı ey sonra elim 
miHarcke devri geliıı ('allı. Mütareke 
prllarının tatbiki adı ııllında memleke
tin . nasıl mühlik bir esaret feldkcline 
u~nıdığını, fnkut bundan sonra Alntür
kün .nçtıSı lslikliil bayrajının eırnfına 
Türk millelinln nasıl toplandığını, ni
hayet milll hall'ısın nasıl tahakkuk et
?ijlni gördü. Daha sonra memlekette 
başhıyan lnkıldp h:ımelcleri içinde ya
fa'lı. 

Bugünkü sayımız ile neşriyat hayatı
mızın ylnnl iki yıllık uzun bir deHesl 
tamamlanmış oluyor. 
Şimdi arknda bırakhlhm yirmi iki 

yıllık neşriyat bııyntından sonra düşü
oüyortım ve düşünürken bu satırları 
okuyan binlerce okuyucuları tıözönüne 
gelirmeAe çalışıyorum ve ktndi kenıll
me: 

- Acaba onlar ne dO~ilnüyorlar7 Hu 
kadar uzun bir :ıaman içinde gazele· 
..Din siHunlarında gördükleri feylerden 
.le gibi hükiimler veriyorlar?,. 
. Diyorum. 
· llu bir sualdir ki hiç bir vakit hi(' bir 
gazcıccinln cevnhını bulmasına mndde
len inıkl'ın )'oktur. Gündelik hilıliscler 
üzerinde her !{Ün okuyucuları hesal>ına 
dü,ünen, HördüRünQ ve dü~ünıliHtiinn 
olıhı~ıı ııihl cıöd"""" hlr ıııı7rlrl'i lı:ı7:ırı 

, ............................ . 

hata ıJa edebilir. Bir kasta mııkruıı ol
mayan bu gibi hataların ıırfcdilccc~ine 
eminim. 

)'ıılnız sayın okuyucul:ırın şunu da 
.kabul etmelerini isterim: Kurun (\'a
kıt) ynzılaruıda bnzan hala etmiş ola
bilir. Pakat hiç bir vakii lnanın:ıdığı 
bir sözü sütunlarına ge('lrmemiştir. Sa
mimt düşünceleri haricinde olarak hiç 
bir şey yazmamıştır. 

Bir gazeteci t('in en milhlm mesele 
giirıtlclik tılldit1eler anısında gidilecek 
doğru yolu görmektir; biribiri ile te
uıd halinde olan binbir tnrlü ccrcynn
lar anısında milli menfaatin icap eıtl
Ai lstikamell bulmaktır. Fırtınal:::r ora-
ıınd:ı a('ık denizlerde giden bir vapu
run kaptanı 11idccelti yolu tayin etmek 
kin pusl:ıya bakar. Halbuki hıldise dal
galan orasında bocalayan bir gazeteci-
nin elinde milli menfaat lı;tlJrnnıelinl 
bulmıık l('ln hazan bonsan~ından '"e 
fahst cohşmnsından başka bir vasıt:ısı 
yoktur. Nitekim miihırekenln acı gOn
lerlncle hiiyle olmuşlur. 

Bununla beraber Kurun (Vakıl) Is., 
lanhul gibi esarete düşmüş bir muhit 
!cinde neşriyatına devam etmek zarure • 
tinde kalmakla beraber )·olunu şaşırma
llışlır; AlalürkOn Anndoludan 11elen 
lesini en evvel duyan ve ona iman 
tdenlerden olmuştur. Memleket ile be. 
tnhcr hu imanın mfıklHntını dn gör
lnüş&ür. 

.ıi_..\°'U~ 
.19 

"Kurun,,un Yıldönümü 
Yazan: 

Hakkı Süha 
''Vakıt - Kuru:ı,. bu gün 

yirmi iki yaşına b:ısıyor. Yirmi 
ı klnci bahar, bir insan ömründe 
lelikanlıhk çiçeklerini en par. 
ak renkli ve en keskin kokulu 
vapan altın bir Ç&ğdır. 

Fakat bir guet<: için iş hiç 
:e böyle değil. Bir gazcte:::ıin bir 
~nde geçirdiği çile, bir adamın 
Jlr kaç yıllık öır.rUne bedel tu
tulabilir. 

"Vakrt .. a ilk girdiğim gUn, 
!ıer şeyden önce. bu gazetenin 
;atıları nllındaki genç ve sami. 
ni hava bçni kcnd.sinc ısındır
nıc;tı. Patroısuz ve uşaksız, fa. 
rnt derli toplu bir gazete. 

O zaman:arda yazı işleri mü
fürü "Enis Tahsin,, di. Hafta. 
:la bir gün de Hakkı Tarık bu 
işi görüyordu. Ben, "Meclis .. 
muhbir! olarak çalışıyordum. 

Ayan tarnfr:ıdak! koridordan ge 
çerek, meclisin gi::.li müzakere-
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lerini dinliyen Damat Ferid~ 

ağası yakalandığı gU::ı, bu ha. 
beri, yalnız Vakıt yazmıştı. Bu, 
gazetede benim itibarımı arttı· 
ran bir vesile oldu. Meclis ka.. 
paiımca. ayrılmak istedim. Fa
kat ''Vakıt". ailesi arasına ka. 
rışanlan, ne gelişigüzel seçen, 
ne de iş srıhası dr.rahnca, kal · 
dırıp atan biryuva idi. 

- Olmaz, dediler. Tashihte 
ça lışaca ksı :ı. 

Cah~tım. Mütareke yıllan::ıın 
en karanlık dewl içindeydik. A. 
na1oluda. ayak direylş, henüz 
yeni başlamıştı. Kalemlerimize 
takılan sansUr prangası daya
nılmaz derecede ağırdı. Fakat 
yazıyorduk. Başmııharrfrfmlz 

Maltaya sUriildü. Yine yamık. 
"Kroker,,e çağınldık, tehdit edil 
dik. Aldınnadık. 

Bu cesareti, tek tek bu gUn 
hiçbirimiz benimseyemeyiz. Bize 
o yürek pekliğini vere::ı, hepimi
zin ayni fikirde oluşumuzdu. 

Ne güzel, ne sıcak, ne çarpın. 
tıh gUnrer geçirdik! 

Hiç unutmam, birinci lnönU 

zaferi haber.ini bir gece sabaha. 
karşı "İstern,, kabloeunu:ı Ga. 
latasaraydaki merkezinden al • 
mı11. ko§a koşa matbaaya getir· 
mi~im. Mürettiphane bomboş. 

tu. Kumpaslar bir kenara yığıl· 
mı,. sayfalar makineye verilmiş 
ti. GörUnUrlerde kimsecikler 
yoktu. 

Hakkı T:mk'ı kaldırdım. Za· · 
vatlı gecelikle kasaların başma 
indi. Onun elinde::ı mürettiplik 
te geliyordu. Telgrafı büyük 
puntutarla dizdi. Köşedeki mer-

danede provalarını ben bastım, 
tashihini yaptım ve eafak sö. 
kerken basılan ilk nURhayı göz

lerim izde yaşlarla okuduk. 

O günlerde fstanbulu işgal e
de:ıler "Vakıt., ı, en uzlaşmaz 

bir düşman diye tanıdıktan L 
~in yapmadıklarım bırakmıyor

lardı. Kaç defa matbaamız ba
sıldı! Kaç kere yabancılardan 

emir alan İstanbul hilk\İmetinin 
karakuşi hükmü ile kapatıldık! 

Kaç kere divanı harplere veril. 
dik! Bu acı hatıraların )'anı:ıda 

~mdi tathJan da c,anlanıyor. 
Her sene gaze~emlzin yıldöntl• 

mUnU ~atafath ziyafetlerle kut. 
lardık. 

Bu gecelerde caizcsiz kasideler 
okunur, bunların kafiye ve vezin 
kuC\urJnrı Sl\rhoşluklnra ba.ğıe

lanırdı. 

Bu yazı da gösterir ki "Va• 
kıt", "Kurun,, olmakla samimL 
yetinden bir şev kaybctmcmit

(Denmı 8 Jnel del' 

Jdare mUdürUm'üz Ahmet Can muwebeoi Enver Ole.ay 
ile görüşüyor •.• 

''Vakıt,, Yurdu idaresı 
Vakıt yurdu kapısından girer 

ıtrmez karşılaşacağınız adeıt bir 

sem;, size işi zevk haline getiren

lerin bir nlimuncsinl verir. Beb. 
ram Uzcan, matbaanın bUtUn te. 

iıllyelerinl yapan, abone ve muha

berelerile meşgul olan, mektep za 
nıanlarında etrafına toplanan yüz

lerce talebeye elektrikle I:lUte

harrik bir robot gibi bir arı. blle 

:radırgamadan kitaplarını veren ar 
kad8§1IJ1ızdır. Bitlgiğindeki odada 
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Karan mUretflplerlncJea: Yakar. 
ilan a,ağı: Ihsan, Tarhan, Talit 

M. Hulüsl Dorademlr 
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Hayan Sıvim 

KemalettJn tren ve Ferdi Selenin 

idaresindeki ilin bürosunun faali. 
y~Unl göıiirsUnllz. Daktilonun 

mütemadi blr ahenkle çalışması, 

girip çıkanlann çokluğu, idare 

.teşkilatfıının içinde bulunduğunu. 

zu gösterir. Merdiveni çıkTyonıu

nuz. 

Karşmıza gelen odada masasına 
gömü!U, gözltikJı>rinln kenarından 

bile etrarını 8fizm<'ğe vakii bula

mıynn, her dakika, bitişiğinde ça· 

lı§anlara direktifler veren, izahat 

alan bir ılma ile kareıJaeıyorsu • 

nuz. Bu iş adamı, on beıı senedir 

kendini mUt>ssesesine vermq idare 

mUdUrU Ahmet Candır. 

YU.zden fazla işçi, onu canı gibi 

sever. Nasıl ıevmcsin ı.ı. tediye 

gününden evveJ para almak thU .. 

yacını duyanlar nefesi onun ma· 
ıaaı başında nlırlat. 

Karııısındakl odada muhasebeci 

Behram Uuan ldltilpbanede mUıterllcrl Ue meegulkea ... 

:. 
Enver Olcay, klUp Osman Glln• 
sav ve İbrahim Taylanı, k'lm 
defterlerin rakamlarına göı:nöl.ı 

ınllş bulursunuz. 
Kurunun emektar arkadaşların. 

dan Bayan Sevim Taylan, mlrticl" 
odasında etrafındaki ses ve· ,._. 

reketlere kulakvermeden ya ·mac 
kineslnln bagında yahut dos)'Ma .. 

rmın arasında çalışır. 

Maklaecller: 

l'akardao aptı: Yo~af, 1111. 
harrem, Zekeriya, Fcni o:üre\ 
tip), Emin, Salahatthı. llMl:Wl ll&a 

lf.hattıa; Cemal 
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'avanta saçları beyazla
~§. Güzel kadınların da 
ı ça'buk ihtiyarlaUıkları 

.. 

* O midi en kuvvetle hisse· 
'den ihtiyarlarını§. Gençler, Ü· 
mitten ziyade arzunun çem· 
beri içinde kıvranırlar. 

• insanda yalana ınanma 
arzusu olmasaydı korkulu rÜ• 
yalardan canımız sıkılmaz, İ· 
yi rüya içimizi ferahlatmaz• 
dı. 

k im D2Dlle r l : 

züm nasıl bir meyv~ dır, 
e gibi faydala r ı vardır? 

m, sonbaharın meyvaları 
da çok ehemmiyetli yer 
bir meyvadır. Soğuğa 

pek yüzü olmadığı için şi
emleketleri::dc tutunamı-

u meyva Akdenizin bütün 
rinde yer bulmuştur. 

rada memleketimizin he. 
er tarafında üzüm yetişe 
de İzmir ve civarında ye 

üzümlerimizi nefaset iti
çok yüksek olarak göste 
iz. .Binae:ıaleyh (gıda, 

t, iştiha) vermesile, ko ,
' hazme yardımile birçok 
·etleri k~ndisinde toplayan 
·n yalnız kendisinden de
u ye~tiren asmaların 

.klarından, gövdelerbden 
üade· edebiliriz. Hatta. es

(gazet) adındaki adam 
yapraklarJJlı toz haline 

rek uzun süren ishallerde 
a sair buı hastalıklarda 

~aç olarak kullanmıştır. 
zat bu yaprakların tozu· 
kibinde r.amk. tanen elma 
ı gibi bazı kabız ya:ıi pek 
rici maddeler bulunmasın 
olayı kullanmayı münasip 
iiştür. 

pimiz biliriz ki asmalar nl 
yında budanırlar. Bu a -
e yapılırken budanan yer. 

ir su gibi akar. Buna (as
özyaşr) derler ki terkibin 
rke hamızı ve kireçli bazı 
eler bulu:ırnasından nıı~i 

.&ri deri hastalıklarında 

da kullanilmağa vesile teşkil 

etmişti. 

Üzümlerin henüz kemale er -
miyen ham şekillerine (koruk) 
denildiğini herkes bilir. 

Koruk adı verilen üzümün bu 
hali şekli kabız yapar, idrar 
verir. Onun için ishalli hasta -
larda faydalı olabilir. Hele bü.:ı 
dan yapılan şurup şişmanlığı 

gidermeğe karşı çok faydalı 

olabilir. lşte böylece gövdesin
den ta yaprak, koruk ve mey
\'asına kadar insanlara çok fay
dası dokunabilecek olan UzU • 
mün memleketimizde birçok çe.. 
şitleri vardır: 

Çavuş, misket, çekirdeksiz, 
razakı. parmak, yapıncak, il • 
zümleri sayılı çeşitlerdend1r. 

Bunları:ı hepsinin kendilerine 
göre hususiyetleri vardır. Al • 
manya ve İsviçre tedavilerde 
pek iyi yer tutabilen üzümün ter 
kibinde şeker ve albüruin fazla 
olduğundan gıda, kuvvet ve 
mülityimet verici bir kudreti 
vardır. Bu kudreti hasebile has 
ta1arı:ı nekahet devrelerinde is 
tifadelidir. 

l'züm. taze veya kuru bir 
halde yenildiği gibi şira. nar _ 
denk, pekmez, sirke, bulama, 
şarr-1> şeklbde de yenilir ve içi
lebilir. Hele hazimsizlik, kansız 
hk, daimi peklik, müzmin ishal
ler, bronşit vesaire gibi bazı 
hastalıklardaki faydaları ken • 
disini bir kat daha yükseltebL 
lir. 

Sezginoğ lunun iht i sasları 
iz yıldan fazla oluyor, çok 
ğ:m gazetecilik mesleğime 

yılında Vakıtta başladım. 

tımda bir dönüm nc·ktasım 

1 eden bu mesleğe 'intisabım 
esinin Vakıta girmek sure -

aki olma!ı bende ölünceye 
ır unutamıyacağım bir hatı -

KU~UNt·n ILA vr:~t 

ra yaşatmaktadır. Ve bu hatıra 
benim için o kadar samimi ve o 
kadar candandır ki, bugün sev -
gili ve kıyetli Vakıtın .22 yaıı· 

na girişini kutlayanlar arasında 

bulunmakla hayatımın en ll"esu~ 
hadiselerinden birini daha idrak. 
G gıda ile yaşıyorum. 22 yaşm
rim. 

Karıncaların 
düğünü var! 

(Baştarafı 9 uncu da) 

Benim de ismim aşağı yuka
rı öyle idi: Koca kafalı bir vav 
ile başlar. yabız bir iki daha 
Cazla kesilme ve kıvrılma ile de
vam edip küt bir te ile bite-di. 
Bu küt te uçluda bulduğum a. 
hengi ancak bu gün bhlil ede
biliyorum: yeni musikinin a
hengine benzi yen bir şeymiş o! 
Klasik musikide her nota bir 
repos (dinlenme) ile biter. Hal· 
buki caz musikisinde falan no
talar birbirini, dinlenmeden, so
luk soluğa takip eder ... Siz de 
"tilki yürüyüşü,, (fokstrot) ile 
yüriirsünüz. Yürümek istersi. 
niz.. Yürilmeseniz .ayaklarınız 

rahat etmez. 
.Ben de bu eski harflerle ya

zılı Vakrt'm o talik yazısının 

so:ıundaki küt u~lu te'nin arka. 
smdan sürüklenmiş olacağım. O 
zamanlar Beybama o gazeteden 
alır getirirdim. O okurken ke
narından ke~arından şöyle ba· 
kardım. Beybam. onuaj bana 
imla !iyazdırırdı ... 

Bugiin, 22 teşrinievvel. bir 
yıldönümü .. Bütün yıldönümle
rinde olduğu gibi, bu gün ve o 
gün mevcut bir şey bfai, mazi. 
ye götürüyor. Mazideki zamanı 
teşkil eden dekor ve cisimler -
den biri bu gü:ı de var: O gün. 
kil Vakıt. bugünkü Ktının, "O 

gün de var, bugün de var., olan 
bu şey bize geçmiş bir anda, o 
anda yaşıyormuşuz hissini Ve" 

riyor .. YıldGnümleri işte bunun 
içi:ı güzeldir. 

Y.ıldönümleri bize ayni za,. 
manda yenilik havası getiren 
bir şeydir de. .. Bugün bizde ye
ni bir şey var. Yeni, insanın hlg 
bıkmıyacağı tek şey .. 
la belki daha iyi çalışacağız. 

Bu yeni:ıin verdiği heyecan. 
Kendimizde ~mdi 21 senelik blr 

mazisi olan gazetenin hayatına 
karınca çalışması ile iştirak e.e 
den bir kimse olmanın mesull. 
yetini buluyoruz. 1 

Hakikate!!. gazetedeki çalır 
ma bir karınca çalışmasına ben 
zetilemez mi ? Kalem, klğıdm 

üzerinde karınca gibi gider ge.. 
lir .. : Mürettipler onları karınca 
gibi dizerler.. Makine burJan 
karınca gibi siyah siyah harf· 
lerle basar çıkarır ... 

Hani çocukke:ı bahçede bir 
alay kadıncanın bir yere top. 
lanmış olduğunu görür, "karın• 
caların düğünü var,, derdik. İf. 
te bugün de karıncaların düğtl• 
:ıü var. "Karıncaların diiğünü 

var., dediğimiz o yere, hasır.ak• 
tan çekinerek, sessiz durur, bir 
tazim hissi ile bakardık. Bııgiln 
de içimizde böyle bir his var .• 

Vahdet Gültekin 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-------,......----

'· 

}{urunun kllşecllerl: Nişan Zorlu. Artın Yanar .... 

AüB~liifilô~ 
"Vakıt,1 ın bugü:ıkU yazı al· 

esi içinde en kıdemlisi benim. 
Hakkı Süha. bu hakkı benim

le münakaşaya kalkacaktır. Fa_ 
kat hesap işlerinde zayıf olma
ma ve sık sık yanılmama rağ. 
men bu .seferki hesabımın doğ
ruluğundan katiyen eminim. 

"Vakıt,, ta ilk yazım o:ıun ilk 
sayılarından birinde çıkmış bir 
tiyatro tenkididir. 

Yirmi bir yıl. Ne uzun, rakat 

bk bakıma da ne kısa bir za
man .. Ancak bir göz yumup aç
marra, daha doğrusu derince bir 
göğüs geçirmeğe kifayet edebi

lecek bir an .. 
Ben Vakıtm ilk çıktığı gün. 

lerde yazı neşretmeğe başlamış 
~nn. ~mek ki, muharrir ınfa· 
trm itibarile onunla yaşıtlz ve 
tarihimiz biribirininkine karı. 

ıcr. 

• • • 

Yazı olarak iyi kCtU nem 
Yarsa bir çoğunu onun çerçeve 
ve havası içinde ve onun tesir. 
leri altında dilşUnUlmüş ve mey 
dflna gclm~Ur. 
Asım Us. bir gün bende:ı bir 

r oman istememiş ve Darülbe· 
'dayl için hazırlanmış bir piyes 
olan Çahlrnşunu romana çe'tlr• 
meme v:ı~ıta olmamış bulun
S'.lydı bil"'E'M romn.'1 yazmakta 
devam edere!c rnivdim? 

Ksybeffikleriml:r.ln ~n yaşlıın 
Ahmf't nsslml, en g<'nı:lcrl ŞUk

r il ,.e Sır.rıyı hatırladığım zaman 

bu yurdun ıo, koridorlarında do 

lıaşıyor, mütenzl masnlan ba· 
ııada çalışıyorgiirüriim. 

$ - 'KURUNım 1f,AVESt " 
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Yazan : 

Reşat Nuri Güntekin 
-..uııım ıonııuaıııull1!ııııılJllllllll~ 

dedim, Zannederim ki, bu ter. 
kipteki yazı kelimesi fazl::9n' 
ve yanlıştır. Vakıtta çalışa:ı in·" 
sanlar sadece bir aile olınU§uz.. 
dur. Kelimenin öz manasında 

bir aile ... 

Bu uzun tarih esnasında ara
mıza birer genç çocuk olara~ 

gelenler büyilmllş, uka ve ka· 
f;arakterler bu yuvada istikametle 
rini almış, maddi, mlnevt st. 

vinç, saadetlerim.iz bizi burada a 
rayıp bulmuş, baba. kardeş, ev. 
ıat ölümü gibi f el ak etler bile 
başımıza dü~rke:!'.1. m~terek 

kardeş kollarile karşılanarak 

9iddetlerinf tadil etmişler • 
'ir. 

Kaybettiklerimizin en yaşlısı 
Ahmet Rasimi, en gençleri Şil.k 
rU ve Sırrıyı hatırladığım .za
man bu yurdun loş koridorların 
da dola!;Jıyor, mütevazi masala
rı başında çalışıyor görürüm. 

Refik Ahmet, Hakkı Süha, 
Nurettin Artam, Ömer Rıza, Ni 
zamettin Nazif, S:ıdri Ertem, 
Yunus Kazım, Hüseyin Necati. 
bUyük ve küçük Selimler. kil
çlik Rasim, Ekrem, Bekir Sıtkı, 
Reşat Enis, Gayyru Bey.Vartan 
paşa ( hiçbir kanun Gayyur 
Beyin beyliğini, Vartan paşanın 

paşalığını istirdada muktedir 
değildir.) ve daha niceleri dal. 
ma bu çerçeve ve bu hava için· 

de görerek ve bir kardee mu· 
habbetl duyarak hatırladığım 

insanlardır. 

Ben herhangi bir çerçeveye 
sığmıyaca.k çapta büyük ipsan
lar olan Hüseyin Rahmi ile 
Halit Ziyayı bile ayni aile için
de düşünmeyi severim. 

Ayni zamanda bu görüşün be 
nim !;}ahst görüşüm olmadığına 
da kanaatim vardır. 

Bazılarıjın, ismini rMtgele 
saydığım arkadaşlardan bir kıs 

mı ayrı meslek ve talih yolla. 
rma sapmışlardır. Bir kısmı ts
tanbuldan uzak yerlerdedir. 

Hepsi kalben bu yurda bağlı
dır. Dışarda olanlann lstanbu
la gelince mutlaka uğramayı 

ihmal etmedikleri yer burası

dır. 

Hepimiz yorgun yahut bez· 
gin bir zamanımızda oraya uğ. 

radığımız vakit gUndüzleri öte
de beride uçup yorulduktan .so:!'.I. 

ra geceyle beraber duvardaki 
kovuğuna başını sokmağa ge

len bir güvercin sükfuı ve em
niyeti duyarız. 

Doğrusunu isterseniz 90nrakl 
mesleklerimiz ne olursa olsun 

gUnUn birijde herhangi neviden 
bir kaza tehlikesine karşı uğ-

(VAKiT ) a dı iJe ç ı kan 
gazeteler 

Kurunun eski a<lı olan (Vakıt) ı, kendinden evvel Tür~::ye· 
nin içinde bir, dışında da bir gazete kullanmıştır. 

istanbulun eski (Vakıt) ı ilk sayısını 26 mayıs 1875 te ne:? 
retmiştir; o devrin de en muvaffak olmuş bir gazetesi (Vakıt~ 
idi. Kemal Paşazade Sait Beyi:ı (İcmali ahval) teri bu gazete 
nin en çok rağbet gören neşriyatındandı. İmparatorluğun ye 
nilik hareketlerini tutan gazetelerden biri de ( Vakıt) tı. r.ir ~· 
ralık kadınlara mahsus ta bir nüsha çıkarmıştı. 2972 sayıy~ 

kadar devam etmiş. sonra adı (Tarik) a çevrilerek 5079 nüs . 
ha da bu ünvanla çıkmıştır. 

Türkiye dışında Vakıt 2dıııı alan gazete de Rusyanın Uren· 
burg şehrinde Kazan T ürkleri tarafından çrharılıyordu. 1324 
muharreminin 1 t in.ele yani 1906 ela tesis clunmuş, ve Sovyet İı! 

kılabına kadar devam etmi~tir. 

1 
Gazetenin muharriri Fatih Kerimof. naşiri Mehmet Şakir v 1 

Meh~~~ Zakir P.amiyd'ti. Heı iki gazeteni'l b'lılı~rn· rrc;.,·- 1 

de goruvorsunıız. 

••=,-m • 

Re~t Nuri 

runa son sığınak olarak u ... '!i_ 

meyi severiz. 

Bu ailenin en kıdemli .ferdi 
bahsinde niçin Hakkı Süha ile 

bozuşnayı göze aldığım zanne. 
derim kl, a:llaşılmıştır. 

• • • 
Genç, ihtiyar bütü:J bu .f n· 

sanları sıkı bir .kardeşlik bağı 
ile birtirine bağlayan sebep ne
dir? 

Hemen söyliyeyim ki, sebep 
bir değil, ikidir: Asım ve Ta
rık Us kardeşler, bu mücevher 
yaratılışlı iki tertemiz insan .. 

Gazetecilik gibi en muvazrre 
li insanları bozmağa müf:tait 
bir heyecan, hırçınlık ve ihti
ras mes~eğ· onlara bu yirmi i. 
ki yıl içinde temi7: \'eltor ve- sü
kunetlcrinden hiçbir şey koy • 
bet tirmemi~tir. 

Bu uzun 7.amauın bütün bir 
tal'ih oı:ı, vabılnrı knrf'.!f'r<!a 

onları Hi:r.ım reldikre cpı:ı11r. lfı.

zını gPldikt>e irti\·:ıtlı \'E' !'"!cin 
fakat daimıt malml. muvrzrnrli 
·:e ' 1sbi gördiim. 

n u iki kard , Fin r,ii•·;;ı. ~f:-''"k 
'eri ara~;onn:ı nlhnvr+ .. :., r'r f"'t 
!ılıkla giilümf:i:;rl' rıh·c·~ ' ·f"' .ı>ri 

ark:ıdaslarına clPİIYl:l rnnivet. 
"C süklı., .. t verıri:;•ir Va ':ıt gaz'! 
'<>sini b•r ni1p vıır-"1t ı.r •: .. A g'f'" 

''rcrı sırrı rn :ır•l< lrrr)lil"ri!e 
•nr<>!Jilc~c"'i'l'l 17 V"r 1'•ı cözler

iir. 
Rt.:~ t Nı.ıı G~•,ı:c.:. i:2 



Ali Ek-r1>m Re1im Rrı,,ır 
' I 

Cernt F(>bmJ 

"V AKIT,, te yetişenlerin ihtisasları 
Senelerce evvel, şimdi benim 

çatısı altında mesleğimin en he
yecanlı günlerini yaşadığım mü. 
essesede çalışanlarla konuşacak 
tıın. Yirmi iki sene evvel kÜru. 
lan (Kurun - Yakıt) ın neşir ha 
yatında gcçil'Jiği lıinbir hadise· 
y1 bir gazeteci tecessüsü ve gö_ 
rUşü ile yaşıyanların çoğu, hat· 
U. hemen hepsi kendilerine ay. 
n ayn meslek bulmuşlar, kimi 
m-:ıaılim, kimi ıniidiir, birçoğu 

m:.Hett.~. memur vesaire olmuş 
fakat aralarında ölçüsüz bir fe
ragat, yılmaz bir enerji ve fa-
n surette yılmak, yorulmak 

bilmeden beklediği hizmete 

mukabil aynı derece ölçüsüz bir 
r:evk veren gazeteci1ik mesleğin 
de kalanlar da var. Bunların ço
ğu dün (Kurun • Vakıt) ın say
falarında kendiler1r.e düşen va. 
ıifeyi sessizce yaparlarken bu · 
gün gazete sahibi olmuşlar, ve 
gazetenin en yüksek mevkilerini 
almı~lardır. 

hk uğradığım S.:::n Posta ga -
zetesi ohlu . Yakında onuncu yı· 
lJnı idr::ı.lc edecek otan bu akşam 
gazeteı:;ini bugünkü mükemme
liyete ulaştıran sahipleri de Va
kıtın çatısı altında yetişen "Va.. 
kitin çocukları .. ad.mı almış kim 
selcrdir. 

Sahip ve neşriyıt müdürü Se

lim Ragıp Emec;, ihti~lannı 

sorduğum vakit: 
- Şimdi mi? 
Dedi. 
Muhakkak ki bu cümleyi söy. 

lerken biran için gazeteciliğin 
havasını unutmuş, çocukluğu -
nun tatlı hatıralarına kendini 
verenlere mahsus biı his içini 
kaplamıştı. Fakat gazetecinin, 
aldığı vazifeyi yapmn.dan, bir 
günün değil, bir saatin işini ö. 
bür saate devretmiyeceği::ıi çok 
iyi bilen Selim Ragıp: 

- Nasıl olsa Ekremi de göre
ceksin. Dönerken uğra olmaz 
mı? dedi. 

Ortağı A. Ekrem U~aklığilin 
odasına girdim. 

Havanın kararm:ş olmasına 

rağmen elektriği yakmağı ya u... 
nutmuş. yahut bu iş için birkaç 
saniyesini ayıramadığı masasın
daki işlerine gömtilmUş olma • 
sından anlaşılıyordu. Ve kimbi -
lir günün bu saatine kadar kaç 
ayrı işle dimağını yormuştu. Fa 
kat, Kurunun yirmi iki yaşına 
basmış olması haberi, yUzünUn 
yorgun çizgilerinde iç ferahlatı. 
cı bir rüzgar tesiri yapmıstı. 

Ali Ekrem Uşakh
gilin ihtisasları 

Önündeki kağıtlardan gözünü 
ayırarak: 

- Vakıtm, dedi, birçok husu
siyetleri arasında bilhassa iki 
tanesini çok beğenirim. 

Birincisi: Gazeteciler için bir 
mektep hizmeti görmüş olması.. 
dır. Hangi gazeteye giderseniz 
gidiniz. Vakrtta yetişmiş veya 
çalışmış Uç beş kişiye mutlaka 
rastgclirsiniz. 

ikincisi: İçinde çalışanlara 
karşı duyduğu ve onlardan gör· 
düğü bağlılığın kuvvetidir. ~ 
çok yuvasında çalışmış olanları 
unutmaz. Unutmadığı için de U

nutulmaz. 
Muhbir, mutercim, yazı mil • 

dürü olarak bayatımm birçok 
ytlları Yakıtta geçti. Baz.an se. 
verek, hazan kızarak fakat her 
zaman için benimseyerek. 

Ekrem Uşaklup.l sustu, eski 
günlerinin hatırasına dalmıştı. 

Sözlerini şöyle bitirdi: 
- Seneler var ki uzaktayım. 

Fakat şimdi şu anda o eski gün 
\erin Vakrtçılığmı her zamanki 
.;ibl canlı olarak içimde duyuyo 
rum. Ve, ba~Tamını bayram ya-

' pıyorum.,. 

Tekrar Selim Ragıbm odası • 
na girdiğim vakit bana söyliye.. 
ceklerini bir kağıda yazmış, dir
seği masasına dayalı, dalgın, 

mahzun bir halde buldum. kim 
bilir, en heyeca:ıh günlerini ge
çirdiği (Kurun - Va.kıt) de ne 
unutulmaz hatıraları vardı. 

Selim Ragıbın 
ihtisastari 

Kurunun bugün yirmi iki yaş 
gibi rubu asra c;ok yakın bir 
hayata merdiven dayadığını gör 
mek, bende, büyük bir memnu -
niyet, biraz da hayret uyandın.. 
yor. Memnunum; çilnkll: g·aze
teciliğe Vakıt tahrir ailesine 
intisap etmek suretilc hem ha -
yata, hem bugünkil mesleğime 

Ressam Münif Fehim 
Kurun gazetesinin yirmi iki 

yaşına basması beni ild türlü 

mütehassis etmiştir. Biri hiç 
tıilphesiz ki, on beş senedir men 
subu olduğum Kurunun daha 

uzun ömürlil olması, diğeri de 
tamamen şahsi: MatJbuat ha. 
yatı:ıa girişimin yirmi iki sene
yi bulmuş olmasıdır. 

Kurun gazetesinin yıldönüınU 
benim için iki mana taşnnak.. 
tadır. 

Ali.imi/ Fehim 

girmiş oldum. Kurun ise eskı 
Vakitın bir istiha.lesinden başka 
bir şey değildir. İnsanın, emek 
verip yaşama ve ytirümesıinde 
velev pek cüz'i bir surette dahi 
müessir olduğu bir müessese • 
Din inkişafını görmesi, hayatı • 
nın devamına şahit olması ka
dar haz veren bir şey yoktur. 
Memnuniyetimin saiki işte bu

dur . 
Hüznümü doğuran amile ge

bnee; hatıralanında yanılmıyor. 
sam eski Vakıta 1920 senesi 
başlannda intisap etmiştim. 
Dünyayı altüst eden bir kasır • 
ganın tazyikile mektep sırala • 
nndan sil8.h başına koşmak mec 
buriyetinde kalan bizim gibi 
tüysüz talebeler, büyük harbin 
elim neticesi ile beraber vatan· 
sız kalmak tehlikesine de maruz 
bulundular. Çoğumuzun dönüşU 
bir cenaze alayını takip eden 
lnsanlannkinden farklı değildi. 

Serbest hayata at1lmanın sa.r· 
hoşluğu içinde mestolmak lazım 
gelirken yarının endişesile za -
manından evvel omuzlarımız 
çökmüş, belimiz kamburlaşmış
tı. Ben, işte o günlerde ve bu 
§artlar altında gazeteciliğe inti
sap ettim. Matbuat, hukuk sa.· 
ha.sı gibi her zaman içine girme 
yi özlediğim bir &lemdi. Zarure
tin tazyikı, beni dileklerimden 
birine kavuşturmuştu. O gün, 
bugün, kah şurada, kii.h burada 
ve daima matbuat ailesi arasın
da bulundum. Bir çocuk çağın· 
da içine daldığım bu füemde şim 
di saçl:ırım bembeyaz. Geçmişi 
t.fl.hassürlc anıp geleceği ümitle 
beklediğimiz şu dakikalarda 
duyduğum meraretin derecesini 
tarif etmek güçtür. 

Kuruna ve O"ll çıkaran eski 
patron ve bugi.iııkü dostlarıma 
ve beraberlerindeki genç arka • 
daşlara muvaffakıyet dileriffi. 

Dürüst başlayıp, dürUst de • 
vam ettiğimi sandığım bu mes
lekte Asım Usla Hakkı Tanğıı: 

(Deyamı 13 Uncu de) 

__.... ~ .-. -

Kış kokuları 
--

Yazan: Osmalfil Cemal Kay~ulu 

Bundan bir, bir buçuk ay ka. 
dar önce bazı muharrir arka. 
daşlar: 

- Aman kış geliyor, hattl 
geldi bile! 

Diye bağırışırlarke~ ben, o 
zaman tutmuş: 

Daha çok yazımız var; 
Diye bir yazı yazmıştım. Bu 

yıl, havaların vaktinden çok 
önce serinl~n.esine rağmen, yi· 
ne benim dediğim çıkmış ve o 
zamandan bu zamana kadar 
haylice hatın sayilır yaz gün
leri geçirmiştik. 

Hoş, havalarımız hal! de fe
na gitmiyor. az serin, çok tatlı 
bir sonbahar iklimi içinde ba
)'an İstanbul, ~Ali bize yaz ciL 
yelerini satmağa çalışıyor. 

O, bir taraftan bu dlvesini 
1atmaya çalışa dursun, öte ta.. 
raftan da burnumuza m!s gibi 
kış kokula.rı geliyor. Birkaç 
gUndilr, bakıyorum, sabahlan 
erkenden .J...yazağa, hafifçe en· 
le ve kulaklarımızı dalamaya.. 
1e>kaklarda da salepçiler birbir
leri::ıi kovalamağa başladılar. 

Boza da çıkalı bir kaç gUn ol
muş ama bentiz onu, ne satan 
gıördilm, ne de içen! 

Satan belki vardır, lfiltin he· 
nUz öğle vakitleri ceketlerin bi. 
le ağırca geldiği bu giinlerde 
ihk bir bulamaç içer gibi boza 
da içilmez a ... 

Ama diyeceksiniz ki: 
- Buz dolapları ne gi.be du.. 

ruyor? 
Evet, o da var, istiyen şim-

0.i bozayı, bardakla içeceği yer
de. onu, buz dolabmda dondur
ma şekline getirip tabak ve ka
oıkln yer. 

Şaka, maka değil ama, kış ko 
lruları gittikçe alıp yUrilyor. 
Yaz boyunca bir hayli sinek av. 
lamış olan işkembeci dükkanla. 
nnda, her gün biraz daha sı~
la.şan trampeta konserk:ri:ıi ta· 
bii, duyuyorsunuz. Bundan bir 
bafta öncesine kadar önünde <;:e· 
eit çe~!t bisikletler duran yarı 
demirci. yan tenekeci dükka
ıımm ö:ıündeki bisikletlerin ye. 
rlnl, eimdi bı.mire gelen çeşit. 

çeşit ve bic;im bic;im sobalar, 
borular, maltızlar işgal ediyor. 

Uzun zamandır kokusuna has. 
ret kaldığımız o canım rastıı
manın sıcak çeşnisini şimdi, 

sabahları bazı ahşap evlerin ö
QUnden g~erken bol bol duyu
yoruz. Daha sivriler, altı par
maklar pek kendilerini göster. 
mediler. Tak-ı• palaruurhı.ıı

~indl"tJ c;oı~ıarm.ı gına g<'IJıği 

gibi. adi torik lakerdalarınm 

kokuları da §imdi çarşı ve pa· 
ıa.rların en bas kokuları ara
smda birinci mevkii aldılar. 

Koku dedim de hatırıma gel
di: 

Geçen .sabah, adı lazım olmı
yan bir semtte:ı geçerken bur. 
numa hafiften bir koku geldi 
ki, bu koku, mevsimin en cana 
yakın bir koku.su idi Hani sı. 
kılmasa idim, hanı utanmasa 
idim, hanı ayıp olmasa idi, o 
kokunun geldiği kapıyı c,;alacak 
ve: 

' · 
- Aman, :ıe olur, şundan bir 

kaşık ta bana verin! 
Diyecektim. Diyecektim ama 

ev sahiplerinden de, hiç şüphe
siz şu cevabı alacaktnn: 

- Kadın d'!ğil ki, aş yeriyor
sun, diyelim, be adam! O ka
dar canın c;ektiyse şekerciyi kör 
mü gözün? 

Ne idi, canımın o dakikada 
( 

o kadar çekmiş olduğu koku bi-
liyor musunuz? Ne olacak, man 
galı!'.1 üzerinde tam kıvamını bul 
makta olan enfes bir ayva rna. 
cunu koku.su ... 

Lakin .. Pek dilim vaıınryor 

söylemcğe ama haydi yine söy. 
llyeyim: 

Onun ayvası da. narı da, hun 
nabı da, Uvezi de. muşmulası 

da, kestanesi de ... 
Ve sonra rn.kerdası da, pas

tırması da, bozası da, salebi de 

Osman Cemal 

hep sizin olsun! Çü:1kÜ bütüıı 

bunlann alt tarafı kış değil mii 

Bereket versin ki. gelecek ya· 
za, önümüzde pek bir §ey ks.1· 
madı. İşte ikincitcşrin gel 
demektir, arkasından birine 
kanun, derken yılbaşı:ıa do'" 

bir de bakarız ki. ne uımand 
kısala kısala röportajçı (N 
man kız) a dönmüş olan günle 
yavaş yavaş u.zamıya başlar vı 

zaten günler uzamıya başl 

mıydı yaza da döndük deme 
tir. 
Şu halde kışın her tarafı 

D}ağa başlayan kokuları değ· 

ke:ıdisi de artık bize vız ge"' 

Osman Cem.al Kaygıl.t 

"Vakıt,, te çalışanların 
ihtisasları -

(Bn.ştaraf'ı 4 uncu de) 
bUyük bir ağabeylik hisseleri 
yoktur dersem yalan söylemiş 
olurum. 

Eski Va.kıt, çok temiz ve bil
hassa memleket menfaatini her 
eeyin üstünde tutan bir yurttu 
ve ben o yurtta emeklemiş i.ı. 

sanlardan biriyim. Bugünkü Ku 
runun dünkü Vakıtten farklı O

labileceğini ise hatırımdan ge • 
çinnem. "Kurun.,a uzun ve mu
vaffakıyetli ömür dilerim. 

Cevat Fehminin 
ihtisası arı 

Bir gazetenin en ağır, en mc 
suliyctli işi yazı işleri müdürlü. 
ğüdür. Sayfaları güzel başlıklar 
la süslemek, yazılan vaktinde 
okuyup en canlı yerlerini baş. 
lıkta tebarüz ettirmek için bir 
yazı mildüril çok defa aç kalır, 
uykusunu, istirahatini daima f e 
da eder. 

Son Postanın patronlar'indan 
sonra onun değerli ve genç ya
zı işleri müdürünü de masasın 
da ziyaret ettim. Cevat Fehmi 
herkesten çok Yakıtın çocuğu 

olduğunu söyledi. 
- (Vakıt _ Kurun) dedi, ol 

masaydı ben gazeteci olmıyacak 
tun. Gazetecilik beni içine al _ 
makla bir şey kazandı mı bil. 
mem, fakat ben gazeteciliği ka. 
zandığım için çok memnunum. 

(Vaktt • Ku .. un) ıçin bir mek 
teptir. Eir çok gazctecil~r ora 
dan yetişmiştir derler. Bu be
nim hakJumda olduğu kadar hiç 
bir gazeteci hakl;ırnla doğru d~ 
ğildir. Orada kendfaindcn ilk 
gazetecilik d~rslerini aldığım 

muhterem hocam Hakkı 'l'arılc 
Us, çocukluğumda. mektepte 
iken de bana yazıp okumayı öğ 
retmişti. 

(Kurun· Vakit) başkaları için 
Türk kUltUrUne en büyük hiz
metlcrl yapmış kıymetli bir mü 

essesidir. Benim için olan m. 
nası ise bundan da üstün ve k 

Gazeteciliği orada öğreneli 
sidir. 
Orada .ı:;cnclcrcc çalıştım. Biri 
çok emek harcadığımı hatırlı 
yorum. Fakat hazan buna 
me:ı boynumdaki katm 
şükran borcunu kısmen o 
ödeyebildim, mi? .• Katiyen .. ,, 

• • • 
Son Postadan ayrrılrken, k 

pıda yüzlerinde muvaffakıye 
t:ı th izleri okunan genç m 
harrir arkadaşlarla karşıla 

tnn. Vazifelerinden sıcak yuv: 
lnrına dönen bu mesleği :ı fed: 
knr uzuvları bir gün se.nele 
sonra bir gün. bir Selim Ragı 
bir Ekrem Uşaklıgil ve bir 
vat Fehml olduklan zaman onl~ 
da sönmez sPvgl ve bağlılıklıı 

elbette mukaddes bir alev gibi. 

Postaya karşı duyacaklardır. 
lf.A~ 

- KURUN'un ILA VESi 



Gazetemiz 
nası I 
çıkıyou 

arındakl değeri izaha lüzum 
yoktur sanırım ... 

Refik Ahmet SevengU, gaze. 
temizin şimdi wnum neşriyatını 

eden .arkadaşımız akşam· 

ları saat beşle yedi a.rası:ıda 

uğrar. Umumi vaziyet etrafın· 
da izahat alır . .Matbaada geç 
vakte kadar kalıp yazı y&.Zdığı 
çok olur. Kendisi Şehir Meclisi 
ve Daimi Encüme:ı azalığı ve 
belde mümessiliği gibi şerefli 

bir vazifeyi taşıdığı gibi onun 
kadar şerefli bir vazife de yap
maktadır: Öğretmendir. 

Bu kadar işler arasında g:ıze 
teye yardımım hiçbir zaman ih. 
mal etmez. 
Asım ve Tarık Us kardeşler .• 
Yazımın başında söylediğim 

gibi bu gazeteyi kurup yaşatan 
ve bugiln millet vekilliği gibi 
pek büyük bir şerefe malik bu· 
Ju:ıan bu iki kardeş Meclisin ta. 
ül devrelerinde tamamen gaze
ten in başındadırlar. 
Asım Us, her gUn ta.şmakale· 

ıini yazar, siyasi tercüme ya • 
par. Bu münasebetle bir i1ll7.a. 
nm da sırrını f a.şedeyim: Bl· 
rinci sayfadaki Hasan Kum~ayt 
imzalı yazıyı da Asım Us ya. 
zar. 
Tarık Us ... gazeteni:ı, umu· 

mi müdürüdür. Bütün hesap ve 
muamelat elinden geçer. Vakit 
buldukça fıkra. maka'e yawığı 
da olur. Bu iki büyüğümüzün ar 
kadaşlar üzerindeki himaye ve 
sahabetleri, dnima artan tevec
cühleri bütün arkadaşları ken
dilerim~ bağlamıştır. 

Henimiz. candan ve samimi o 
larak emirlerin! y::ı.par, arzula. 
rmı yeri:ıe getiririz. 

Saat sekiz ... Bütün gündüz 
yazılarının sonu alınmış, mil· 
re~!Aphaneye verilmiş, d1zilme. 
ye başlanmıştır. 

lhtısasf ar Us kardeşfe,r 

Baştarafı & incl de) 
be edemlyecek kadar berraklığı. 
nı görUrUz. Kurunda çalıştığım 

zamanlar, hnkikaten çalışanlar a. 
rasında bir aile samimiyeti ya • 

ıardı. 

(Baıtara/ı 7 inci de), 

da.karlığı hürmetle anmak ve bu 
nisbetto de o:ıları deruhte ey• 
lediklerl işi başnrmak hususun• 
da gösterdikleri ikdamdan do. 
layı tebrik etmek l!zımdır. 

O gün için bu halin yeni cı. 
madığını söylerlerdi. Zannediyo
rum, ki bu samimiyet bu aile ara· 
sında bugün dahi mevcuttur. Ya
kıt 21 senelik gazetecilik haya • 
tmda bana gerçekten bir mek • 
tep olmuştur. 

Bu mektepten aldığrm o kud
retledir ki kendi !başıma bir ga.. 
zete çıkarmak cesareti:ı.i bulabil· 
miştim. Kurunun çok yaşama • 
sını ve şimd!ye kadar yaptığı 
mili hizmet yolunda yücelmesini 
dilerim.,, 

Yirmi bir sene, bir tarihtir. 
Vakrt müessesesi ve onun · neş· 
reylediği Vakıt ve Kuru:ı gaze· 
telerl o tarihin sayfalarıdır. 

Bu sayfalar ve sütunlar Asım 
ve Tar•ii Us k:ırdet-!cr feda. 
!\arlık v·~ feragatle mtydana ge
tirdiklerl eserin m. gnzetecilik 
tarihinde daima ön safta bulu. 
nacağma ve hürmetle yftdoluna~ 
cağına hiç şüphe etmemelidir. 
ler. 

• • • 
Bu satırları intişarında:ı son· 

ra görecek olan Asmı ve Tarık 

MOMTAZ FAİK FEN1K · Us kardeşlerin, temiz ve alayiş-

Ulus yazı itleri müdüril 
On bet aenc evvel gazetecill· 

ğe Vakrt binasında doğdum. Va 
kıt, gazeteciliğimin annesidir. O 
anne beni çok sevdiğim meslekle 
gıdalandırdı, büyüttü. Şimdi de 
ediyorum. Vakıta 22 yüzyıl dile
daki daima taze, ve daima sıhhat 
li annemin ellerinden öperim. 

SABAHATTlN SÖNMEZ 

Ulus memleket mRsaıı tefi 
"On iki senelik meslek haya • 

tıının en heyecanlı ve en zevkli 
günleri bundan altı sene evvel 
Yakıtın Ankara muhabirliğinde 

geçti diyebilirim. Bu meslekte 
çalışan gazeteci, Vakıt okulun • 
dan geçtikten sonra meslelc ve 
fazilet bilgilerini bir kat daha ar. 
tırır kanaatindeyilJl. Çünkü en • 
da samimiyet ve dürüstlük gaze 
teciliğe bile hakimdir, Şu an.da 
beri de bütün yetişenler kadar 
hıwecanlıyım. 

MECDİ SADRETT1N 
SAYMAN 

ten azade olan yaratılışları ica
bı olarak kızaracaklarını görür 
gibiyim. Eserlerini samimiyetle 
tebrik ederken, gazetenin bu 
bayrailı günU:ıd~ kendilerini bu 
satırlar rahatsız etmiş .iae bunu 
derin hUrmet ve sevgime bağış. 

lasmlar. 
KB. tren 

ve vefalı yuvayı candan bir ıev. 
&i ile seyrederim.,, 

SAFFET GURAL 
Ulus sazetesi muharrirlerin • 

den. 
Bundan on be' yıl evvel Kon. 

ya muhabiri sıfatile ailesi arası
na girdiğim ve uzun müddet An· 
kara muhabirliğini yaptığım Va
kıtın .. Bugünkü Kurunun" yirmi 
iki yaşına girişi meslek hay~tın. 
da iftiharla ve gurupla kutlaya • 
cağun bir hadisedir. Oraya in • 
tisap edenler maddi bir bağ.dan 
ziyade samimi bir arkadaşlık çer 
çevesinin içine girmi~ olurlar. 
Kendimi hayatımın her Eaf.ıasın. 
da daima "Vakıtlı'' sayncağıın. 

Emin Karakuş 
GAZETEMiZ ANKARA 

MUHABiR/ 

Kurun'un 22 
ılhk emektarı 

Hayri Şahin 

' (Baştarafı 6 mcı da) 

- En heyecanlı günleri ne va 
kit yaşadınız ? 

- Çok .. heyecansız gün olur 
mu? Harbi umumide tayyareler 
1stanbula bomba atarlarken bi.a 
perdeleri pencereye çeker saba.• 
ha kadar Kafkasya. Galiçya, dl• 
ğer cephelerin tebliğlerini dizer• 
dik. O vakit gazete bir yaprak 
çıkıyordu. 

Mütarekede de her gece san • 
sür heyecanı içinde idik. Hattl 
bir gece şimdi Haberin başmil • 
rettiği thsan ile sansürün çıkar• 
dığı bir satırda V harfini kaçır• 
m.ıştık. On beş gUn gazeteyi ka• 
pattılar. 

Kurun bir de lstik!fil harbinde 
on beş gün kapandı. Kabahati• 
miz Başkumandan Mustafa Ke• 
malin resmini basmaktı. Gazete . 
nin müdürü mes'ulünU de Mer• 
kez Kumandanlığına götUrmu,. 
Jerill. 

Hayri Şahin sözünün burasuı 
da elindeki milsveddeleri dağıt• 
maktan vazgeçti. O günlerin ha• 
tırası içini sarmıştı: 

- Hayatımda dedi, en bUyUk 
zevki o günlerde tattım. Yazı • 
tarda san.sürün çıkardığı yerleri 
ayn kağitlara basa=, dağıtırdım. 

Mütarekede kalplerimize blll 
ölüm kabusu gibi çöken Scvı: 

muahedesinin metni neşredildi• 
ği vakit, bu acı haberi yurddnŞ4 
lara duyurmak için Beşiktaşta. 
gazete satar, Alemdara rekabet 
€-derdim. 

Dokuzda gece mC'snisl başla • 

vacaktır. 

Türkiye it Bankası ncıriyat 
müdürü ve Sonposla gazetesi An 
kara mümessili. 

''Gönül ve emek verdiğimiz ga 
zetecilik mesleğinde Vakıt bize 
beşik ve mektep oldu, Havadis 
nerede bulunur, nasıl alınır, na
sıl yaratılır bunu ben Vakıt be -
nüz ilk yıllarını yaşarken cnun 
daima "her şeyin fevkinde müsfa 
kil Türkiye,. ilhamını ya,mııı 

çatısı altında öğrendim. Ruhları. 

mız, sinirlerimiz havası içinde 
yoğruldu ve şimdi biraz daha 
yorgun. daha yıpranmııı. Babıali 
yokuşunu çıkarken Vakıtın bina 

''- Bugüıı hem hukuk fakill· 
tesinde okuyor, hem de Kuru • 
nun Ankara muhabirliğini yapı. 
yorum. Gazeteciliğe ben de Va • 
kıt mektebinde başladım. Bu, be.. 
nim hayatımda bir daha tcsndüf 
edemiyeceğim en bilyilk bir ka
.zançtır. 

Aır..a, bu acı güı.!ere mukabıl 
mes'ut günler de gördük. lzml• 
rin İstiklal hnberi.ıi aldığım ge
ce yerimde duramadım. İşi bir. 
arkadaşıma b!r:ı.l:nrak mahalle 
mahalle dolaştım. Bizim mahal. 
!eliler evimin önii "'.de davul zur• 
na çalarak eğlence içinde sabah• 
ladılar.11 

KURUN 
'stanbulun en ucuz ve 
en güzel gazetesidir 

önünden sa2a bakarak ecc:er 

Memlekete her hususta bir çok 
kuvvetli şahsiyetler yetiştiren 

müesseseye intisabımdan dolayı 
büyük bir gurur duymakta ve o
nun bana verdiği vazife ve mesu
liyeti tayıkiyle başıı.rmak arzusl· 
suyla çalış'!Ilaktayım. 

lzmirin cand~n tşıkı Hayri 
Şahin, Izmir cfcl~ri hadar temiz 
seciyeli, coşkun rutıludur Bunu, 
yirmi senM.ir (Vakit - I\urun) 
müessesesine bağlanmakla dn 
~sbat etmiş olmuyor mu 1 

. 

1 ~ 

Gazetemizde uzun müddet çalışmıt olup 'bugtln !Mr blrlel 
baoka birer vazl!e ile aramızdan uzaklapn arkad11lardan hL 
tırlarını rica etmiştik. Bize bazılan tele!on. bazılan da mek· 
tupla ihUsaslnrmı lirt!etttler. Bu sayfada KUtahya Saylavı 
Naşit Hakkı Uluğ, Topluiğne mUstear lsml altında senelerce 
okuyuculnr.mııza nUkteler dağıtın~ olan Nurettin Artam. bu 
gUn Dil Fa.kültesi TUrkoloji doçent! bulunan Tahsin Banıo. 

oğlu, Akşamın Ankara muha.btri ömer Naklpln bu ihtlsasla.

rmı okuyacaksınız. 

dı acaba Vakıtın yan ailesin. 

den ayrılabilir mi idim.? 

ter, fıkralar yazdım. Şimdi o es
ki gazeteyi ylne ealrl adıyla ea. 
k~ bir dost gibi hatırlıyorum. 
Madem, ki 22 yapna geliyor, yo
nl yeti§en blr delikanlı demek- · 

Naşit Hakkı Uluğ 
KUTAHY A SAYLAVI 

''- Bundan 19 ytl evvel Va
kit gazetesi milli kurtulut da
vasının bir yaprağı olarak Mus. 
tafa Kemalin emrinde çalışıyor • 
du. Universiteye girdiğim gün, 
Vakıtın d:ı tahrir heyetine inti· 
sap etmiştim. Vakıt, mütareke 
yıllarının karanlık gününde mil.. 
lt duygulara bağlı insanların o
cağı idi. Miltefekkirler, muallim. 
lcr, gençler en iizüntülü ve ırtı·. 

raplı günlerinde bu çatının altı· 
na koşar, Anadoludan ümitli bir 
haber almak için saatlerce bek. 
ler, işgal sansürüniln, padiıah 
sansürünün neşrine müsaade et. 
mediği haberleri ora.da öğren· 
mcğe gid~rlerdi. 

Zaman zaman Vakıt matbaası 
yabancılara alet olan polisin baı 
kınına da uğrardı. fakat Tank 
Us böyle gilnlerde gene gazetesini 
idare eder; Asım Us divanıharp. 
lere, istintak heyetlerine ~ötürü· 
türdü. Milll mücadele, yıllan 
:Vakıtın milli vicdanda yerle§mt
&i için büyük imtihan seneleri el· 
muştur. Biz, bugiln bir çok ga. 
zetelerdc daha esaslı vazife ve 
mesuliyet alan 10-15 arkadaş 
işte bu Vakıt mektebinde vt tiş. 
tik. Asım Ustan hadiseleri sükun
la ve basiretle tetkik etmeği öğ. 
ren.dik. Tarık Us vatan ve nıc.m· 
lcket meselelerinde r asıl candan 
bağlanmak ve feragatle çalış • 
mak lazım olduğunu Vakıt ça· 
tısı altında bize anlattı. Esasen 
bir çoğumuzun da lise sıraların· 
dan hocası idi. 

Vakıtın 21 yıllık politika ve 
ideal hayatıru kutlarken memle. 
ketin bu kıymetli fikir mllesee • 
sesine uzun ömürler dilerim. 

Nurettin Artam 
ULUS MUHARRiRLERiNDEN 

"- 1919 aencsinde Mısırda e
saret çeken ve ıztırap içinde o
lan vatanımı özlerken btanbul· 
daki dostlarım arasında beni dll
ıünUp mektup yazanların galiba 
ilki Hakkı Tank U ı ve adresime 
gönderilen ilk memleket gazetcal 
Vakıt olmuıtu. 1920 de eaaret· 
ten döndUkten aonra bir müddet 
ara sıra yazılar yazdım. 

Gazete büsbUtUn Hakkı Tank 
v-e Asımın olduktan eonra de. 
vamlı olarak yerleştim. Orada 
sonusuz bir samimiyet havası için 
de çalı~tık. Vakıt gazetesinde bir 
çok tercUmeler yaptım, makale • 

tir. 
Fakat, durunu:r:; oradaki ar-

kadaıtardan, hayatın başka aaf. 
balarına geçenlerin yanı ba§Jn. 
da ebediyet ilemine göçenler de 
oldu. Onların içinde bilyük Uı -
tat Ahmet Rasim.in, bUylik insan 
Vartan efendini~ kardeşim Ah
met Şükrünün ve arkadaşrm Sır· 
rının hatıralarını da rahmetle 
anmak ve Vakıtın aile mezarlığı
nı ziyaret borcunu yerine vetlr· 
mek te lazımdır.,. 

Tahsin Bangooğlu 
Anlcara Tarih Dil fakültesi 

Türkoloji doçenti. 

"- Vakıt gazetesi Babıalide 
bilhassa bir gazetecilik mektebi 
olmak vasfiyle temayüz etmi1 • 

iki kıymttli uzvu 

Bugün ai.tşamın yazı mildüril 
Enis Tahsin, teknik terbiyemizi 
veren kudretli bir sekreterJi. 

1J26 dan itib<ır<'n "Vakıt.,a 

ıki kue ınlısap t'ttım. Pek çok 
ı;.rkadıışkrımn o!Juğu gibi. bu 
nıücssn:c, bana da hır meslek 
mektepliği ett.i . 

Nurettin Ertar 

tir. Ben orada gerek gazete sa. 
hiplerinden, gerek gazeteci arka. 
daşlardan çok iyi dostlar edin
dim. Vakıt pek çok cntcllek. 
tilel adamları çatısı altına topla
mıştır. Bilhassa, entellektüf'lle • 
re hitap eden bir gazete olmut
tur. Bu neviden bir gazeteye 
memleketin büyük bir ihtiyacı 
vardır. Kurun gazetesinin bu 
vasfını idame ve inkişaf ettirme 
sini gönülden dilerim.,, 

Gayyur Bleda 
"Gerek eski mensupları, gerek 

yeni mensupları için Vakıt mil • 
essesesi ve bahusus Kurun ga. 
:r:ctesi daim1 surette bir yetiştir
me mektebi vazifesini gören yük 
ıek bir kültür kaynağıdır.,. 

Ömer Nakip 
AltŞAlJI GAZETESi A'b'KARA 

MUIIABIRI 
"- Vakıta intisabım 15 ~ne.. 

ye yaklaşan gazetecilik hayatnn
da yeni bir merhale teşkil ~dere 
Eski Vakıt ve yeni Kurun, bir 
çek arkadaşlarım gibi benim için 
de bir mektep olmuştur. 1nsana 
rr.e•lek itimadı ve feragatle ça • 
Jqmayı öğreten bir mektep. 

Temiz eller tarafından kuru • 
lan ve yaşıyan bu müessesenin 
şahsında Türk gazetelerinin ve 
Türk gazctecılcrinin bütün hu • 
susiyetlcnni görenler bu görüş. 
krınde cidden isabet etmişlerdir. 

Kurunun 21 senelik mazisi Va
kıt müessesesi iç:n olduğu ka • 
dar Türk gazeteciliği için de U.. 
mit verici blr hadisedir. 

925 te şark isyanındaki neşri. 
)'at hizmetinden döndükten son. 
ra Vakıtın Anadoluya ait yazı· 
tarını yazdım. Kurtuluş yılların. 

da Anadoluyu Vakıtta canlan· 

dır<lım. 

Onun Ankara muhabirliğini ve 
mesul müdürlüğünü yaptım. lU.
kimiyetimilliye yazı müdürü ol • 
duğu:-n z:ır.ıan bana vazife .. ·eren 
ei?er llfikimivetimillive olm:ısay· 

Mütarekenin en ka.ra,hk gün
lerini, son.-.ıJan Kurun adını 
alan .• Vakıt gazetesinde geçir. 
dim. Vakit, o zamanın bütün 
tazyiklerine rağme:ı tuttuğu 
yoldan asla ~aşmndı ve nihayet 
bir gün zafer haberini karileri· 
ne miljdelcmokle en büyük mü· 
kfıfata mnzhar oldu. 

Vakıt • I\urunun temiz ve 
samimi muhitinde geçirdiğim 
seneleri hiçbir uman unutmı
yacnğım. 

tyı ahlak nümunl'lerinin btr 
çoğunu Us lrnrJ .. 1şkrdt! gördüm. 
Azimle çalışma onların en bil· 
yük evsafı arnı::ıındadır ... V .ıkıt., 
cidde:ı bütiın müntcsip!ernıin 

bir ailesi, daimi kadrosu dışında 
ltalan bUtUn kalem sahipleri. 
niıı bir ocağı halindedir. 

N=.mık Edip 
Çankaya matbnnsı sahibi: 

•·- Kurun ve eski adiyle Va· 
kıt çıkarken ben de üç sene ka· 
dar Ankara muhabiri olarak ça· 
lı!imıştım. Kurunu mazisi bakı • 
mından tetkik ettiğimiz zaman 
onun ilk vasıfta temiz bir Tt:rk 
gazetesi olduğunda kimsenin şüp 

Devaını 12 inci de) 
Enis Tahsitı Til ( ~I a-.\ U) 



R~Jl11'1 TttrT·fı' • .. 

Pır~lfi'l~~~ 
KD J Ü 
Siiahlı Sulh Ve 
S b l .. v d~l'J em o u; ne ı .. ... 

Yazan : 
M lE.IHI M E[Q) ~~IL.i M 

P RENSES KIJİ; matbaa.. 
da benimle birlikte ya

ııyan ve yazarken bana yardım
cı olan sincabi tekir kedinin is
midir; ismi ve ünvanr .. 

Kedilerin doğuracakları yeri 
ıeçmeleri adetine göre, K.ıjiyi de 
annesi mürettiphanede yeryüzü · 
ne getirmek temayülünü göster _ 
miştir. Orada büyüyen yavruyu, 
mürettipler dişiliğinden ötürü 
önce - kız - diye çağrrmıya 

koyulmuşlar, sonra her neden • 
ıe,.. belki annesini de birlikte ha
tırlayıp - Kızı - derneğe clil
lcri alışmış ve - z - ye de za
manla dilde - j - telaffuzu be
nimsetilmiş, kısmen belli saikle, 
kısmen de gizli kalmuk iizere, 
sincabi tekirin ismi - Kıji -
diye ekz.:tikleşmiştir; aslında 

kendisi halis İstanbul kedisi! 
Prensesliğine gelice .... asil do

ğup ta t:.irlü sebeplerle saklı tu
tulan asaleti sonradan, büyüyün. 
ce sır olmaktan çıkan, ifşa veya 
keşfolunan Orta Zaman Prenses 
terine benzercesine, ona ancak 
büyüyünce bu Unvanla hitap e
dilmeğe ba§lanılmıştır: hal ve 
tavrında ifade bulan kendine mah 
sus kibarlıktan ötürü 1 

üstelik gene hal ve tavrındaki 
cazip hususiyetlerin yanı sıra, 

melankolik bakışlarından ötürü 
- Pars - diye seslenen de var, 
sincabisiz - Tekir - kolayına 

elen de; ta yavruluk zamanın. 

daki deyişle hala - Kız - di
yiveren de ...• 

Bana gelince, ben kendi hesa
bıma - Kapris - ismini ona 
bilhassa yakıştırırım; onun en e
le avuca sığmaz, en seksapelli, 
en orijinal taraflarından .biri de 
bu ol.duğu için ... Mademki Fren 
sestir, Prenseslere has ve mutat 
olduğu üzere, Kıji, bir çok isim 
arasında bu ismi de sırada alık.o 
ya bilir; herkes hangisiyle tanır, 

hangisiyle çağırırsa, .. o türlü ta. 
nısın, o türlü çağırsın; fakat 
şimdiki halde dilden dile Pren. 
ses aşağı, Prenses yukarı 1 

Prenses Kıji!? ... 
Sık buluşa buluşa, derecesiz 

anlaştık, şimdi benim onu ara -
dığım kadar, o da beni arıyor ve 
ben yazı yazarken o, hemen .dai
ma kucağımda yangeliyor. Ba • 
:zan kalkıp gerine gerir.e önüm. 
deki kağıtların üzerine yange -
lişi var, ki dikkat ettim, çok de
fa en fazla y-::rgunluk duyduğum 
halde işi elden bir türlü bıraka
madığım anlara rastlıyor; yakm
hğiyle canlılığın zevkini veren, 
canayakrnhğ1yla yorgunluğu gi· 
derirken, yeryüzünde bence en 
hoşa gitmiyen şeyler~en biri o • 
lan emrivakiin tek istisnai tar • 
ziyle bu sempatili müdahaleyi, 
yazmaya ara verişle beni daha zL 
yade dinlendirişi temin yollu en 
müessir çare buluyor. 

Belki arada kendisiyle daha çok 

22 senelik Kurun'u n 
22 senelik emektarı 
Gazeteciliğin en tah~mmül e

dilmez yükünü omuzlarına alan
la r, hiç şüphe yok ki mürettip
lerdir. Gecelerini fo j a ederek da
ima so~uk harfleri biribirine ek 
lemek suretiyle hazırladıkları 

gazetede isiı ' . ri l::iı gün bile 
görünmez ve hayatlarınca, eser 
leri olan gazete, okuyucular ile 
aralarında bir perde gibi onları 
saklar. 

Mürettipler, matbuatın birer 
meçhul askeridirler. 

Kurunun yirmi ikinci yaşında 
yirmi iki senesinin hemen he • 
men bütün gecelerini çatısı al -
tında geçiren başmürettip Hay
ri Şahin, gazetenin canlı bir ta
rihidir. Acılan ile acı duyan, iyi 
günlerinde iyi gün gören emek
t~r ve mesleğinin ehli Ha)'Tİ Şa
hine hatıralarını sorduğum va -
kit, her mürettibin ezeli mahvi· 
yeti ile gülümsedi. 

Bir gün sonra gazete sütun 
larında okunacak yazıları yaii 
müdüründen sonra ilk gören ve 

meş~ul olunmağı da gözetiyor, 
ki meşgul edilişin bana tarafın -
dan bahş olduğunu düşündüğü
me göre, dolayısile gene kendi -
sinden çok düşündüğü benim 1 

Prenses Kıji... kendisine be -
nim kucağımdan daha dar gele
cek bir yerde onun vasfını bu ka. 
darcıkla kısmak, daha yerinde ... 
esasen bu yazının vaziyeti, sade. 
ce bir resim tarifi olmaktan iba -
ret; yoksa ... böyle bir kediye da_ 
ir olarak, bu yazı, ne mükem -
meldir de o nisbette uzun, ne de 
kısadır da o nisbette veciz ... 

Bununla beraber, sadece bir 
resim tarifi olmaktan ibaret ya -
zının sonuna, vesileyi fırsat sa -
yarak, gene kendisiyle alakalı bir 
mülahaza sığdırıyorum; resim ta. 
rifi yazısı, - zaten olmadığı gi. 
bi - fanteziye kaynatmayrp ta 
ciddiye alınır, kediye hem yakın
dan, hem görerek bakılırsa .p -
nunla bir parça haşirneşir olu • 
nursa, enerjikleşerck harekete ge 
çen ruhun, geçerken çok ·kere de 
hayret ve şiddetle, şeytanet ve 
mefsedetle kıvranarak kasıp ka. 
vuran varlığın, ondaki manala • 
nışın derinliğinde hazla kımılda. 
nacağı ve tertemizliğinde inşi -
rahla yıkanacağı müJahazasmr ... 

Kedinin ruhi halet ve hareket 
değişikliklerinde müessir oluşu -
nu, wnsuz cenemelerle biliyo -
rum; tarihin meşhur kedi seven-

okuyan müsveddeleri mürC"ttip
ler e, makinelere dağıtan başmü
rettiptir. Bu, onun en heyecanlı 
ve en .mühim işidir. Sayfaların 

biran evvel tamamlanması ma -
kineye verilip basıiınası için baş
mürettip dakikaları bile hesap 
eder. 

Ha;yTi Şahini, ancak bu, içi ba. 
şından aşkın saatte bulabildim. 
yirmi iki senedir biclerce gaze
tenin on binlerce sayfasına sa -
yısız müsvedde veren başmüret
tip bir taraftan işini görüyor, bir 
taraftan da anlatıyordu: 

- Kurunun, yani Yakıtın ilk 
sayısını §imdiki Sıhhat .Müdilr
lüğünün yaranda bulunan Ami
di matbaasında çıkarmışlık. Ser 
mürettibimiz Sırrı Efendi idi. 
Yirmi dokuz sayı çıkardıktan 

sonra yerini baçr~'ircttip Hayri 
Muhtara bıraktı Hayri · Muh. 
tar. sanatin en ince kaide!erbe 
bihakkin vakıf, eli öpülecek bir 
usta idi. 

N. A. 
(Devamı 12 inci de) 

!erinden kumandan KromveJ, ken 
dini zafere vardıran atılganlıkla. 
rmda, ordugahtaki madeni pa • 
nltılarla dolu çadrrrnın altını üs 
tüne getiren kediden ilham aldı • 
ğı gibi, onun kabaran sırtını,. 

kendi her kıpırdanmasında ça -
kırçukur eden zırhla kaplı clizle
rinde okşadıkça da, atılganlığı • 
nın aşırı lüzumsuzluklarından f e 
ragatle mutedilleşmiştir; diplo • 
mat Rişliyö, kendini muvaffakı .. 
yete ulaştıran zeka dolaml.ıaçla -
mşlarmda, sarayındaki salonunun 
sessizliğine daha sessizce soku -
lan kediden nülhem olduğu gi • 
bi, onun yumuşak tüylerini, &o. 
yu kuytulukta dalga dalga u
zun alevli libasla örtülü dizinde 
okşadıkça da, kurnazlığının j}c .. 

rivanşlarmdan tebaütle munis • 
leşmiştir, hissindeyim; ancak Q 

ve bu zamanlarda bu iki türlü te. 
sirle öyle ve böyle .• 

Bence, yeryüzünde silahlı sulh 
tan bahsedildiği ıu sıralarda, bu 
varlık, kedi pençesile en uygun 
silahlı sulhün sembollidür. Akla 
esişlerle cehle, zulme, gayza, ina 
da, menfaat ve hırsa peşkeşçe'ke. 
rek, insanlıkları çılgrnlıklara kur .. 
ban vereceklerine, insan <knilen 
ler, ortalığı kasıp kavurmadan b~ 
rer kedi edinmcJiydiler ... 

V c edinmelidirler!?. 

. 

evvel bitirmek istiyorlar. Bun
da, işi erken bitirip yatmaktan 
ziyade gazeteyi vaktinde oku
yucu eline yetiştirebilmek arzu. 
su hakim! 

Entertayplerinıiz Nihat, Sa

l!hattln ve İlhami son sistem 
dizgi makinelerinin başında bü
tün gayretleri ile sütunları doL 
duran karınca yazılı satırları 

diziyorlar. 

sini ancak akşam üzeri ticari j 
harnulesile dönmüş görürsünüz. 
Diğer arkadtışlar da gelmiş, va. 
zifclerini almış ve gitmişlerdir. 

Saat Uç ... Hakkı Süha Gez • 
gin matbaadadır. Güzide edibi
miz değerli fıkrasını yazmak -
tadır. Arada bir yazısını yarı bı 
rakıp Kenan Hulfısi ile ve ya
hut kendis,ini ziyarete gelen ar. 
kadaşlarile ed.ebi mübaha~elere 
daldığı olur.· Buna rağmen fık-
rası ve makalesini saatinde ver 
miştir. 

Sabahın, üçüne. dördüne ka· 
dar gece ekibi hummalı bir su
rette ç.alışıyor .. Gazete tama -
men hazırlanmış, makineye ve. 
rilmiştir. Kısa bir müddet bek
lerseniz baskı makinesbin se . 
sini işitebilirsiniz. Bayi 1fosta· 
fa ve, arka.da11t Halit gazeteyi 
gece karanlığında· kapıya diki
len mün:zzilere dağıtmakla meş 
gul. Postacılar da bir yanda ga 
zete a!Ip odalarında Anadolu. 
t1Chir postasını hazırlıyorlar. 

Kurunun değerli edip yazıcı
larmda:ı Sadri Ertem, Ankara.
dan lstanbu!a geldikçe yazıları. 
m daima matbaada yazar Ye 
yed daima pencere önüdlir. Kır 
mızı mürekkepli kalemile konuş 
madan bir çırpıda fıkrasıru bi
tirir, makalesine başlar. Anka. 
radan geldiği:ıi haber alıp mat
baaya baskın yapan arkadaş

ları olursa işte o zaman işi bi
raz çatallaşır, kendisinin ba -
zan matbaada o!madığı yalanını 
soöyleriz. Matbual Umum mü -

Saatt~ .tuz lıtcş lin ~~te L? r .;"n son sistem D\a!;iftemtı:. 

l\Iiir.ettiphanede, maki:ıe dai_ 
re.$indm kimse yok. Ben de ilk 
gazetelerden bir kaçını gördük
ten sonra evi boy1amışım. 

Okuyucular dünya ve :nemle. 
ket haberlerini 0kurken biz mü
saadelerile uyuyacağız. 

Gece ekibinin gidişi:ıden he
men iki saat soma entertayp 
dairesinde yine faaliyet başlar. 
İlave yazıları dizilmeye b

0

aşlan
mıştır. Sekizde idareci arka • 
daşlar gelmiştir. İdare şefi Ah
met Can, bayilerden gelen mek. 
tupları okumaya başlamıştır. 

Muhasebedeki arkadaşlar da 
masaları başında ... 

ki odaya girelim. Burada karşı
lıklı iki genç oturuyor. Biri Hik 
met Münir. diğeri Mehmet Se. 
lim. Bu iki imza okuyuculara 
ne kadar güzel eserler ,·ernıi~

tir. Hikmet Müniri ele alayım: 
Evvela fıkracıdrr. "Günün 

akisleri., ni a kscttireeek h'- ha
dise oldu~ gün muhakkak yaz 
mıştır. Önünde h~zırctır. Bu bi. 
terbitmez siya~) bir terci.i,....e,-e 
b·u;lar. Kısa bir 2''.!rnan sonr::ı 

resmile birlikte bu yazı dn ev
vrlkinin üstü::e lrnnmprtıır. Bıı 
nu iki romıınr. bir ~pyf~ l·lı: l.1'r 

cii mı> \'eya telif hi1·::,·e::;; t'11d"" 

c:ler. YorulmnMııo;tır. Ven:ı P 

Hu!iisiye ~<'sıenir: 
- Yazılıır lPmam. rr"'" re 

kıratta ve boyda yazı istiyor -
sun? 

Behram kütüphanede, mües- ...._ 
•esc:ıin çıkardığı kitapları isti- -g 
yenlerle alışverişte... • 

Ktırım <lo7;toru Nccaettir. 

Kenan clcseriya ş:' yl::.- ce\'QP
verir: 

- Magazin, y~hut poli ~~ye tir 
yazı ... * * * 

S aat 12,30... Yazı işleri 

müdürü Kenan Hulüsi 
gelmiş, Boğaza nazır oda.:ımda .. 
Fakat mavi de:ıizin güzelliğine, 
havanın parlaklığına bakacak 
halde değil! Çünkü böyle şaira
ne bir manzaraya dalsa bile bi. 
raz soma başına dikilecek mü
rettip yazı istiyerek neşesini 

kaçıracaktır, o, bunu bildiği i. 
çin başı ö:ıüne eğik, çalışıyor. 
Yedi meşalecilerin en değerli 

bir rüknü olan Kenan Huliisi, 
fleçkin hikayelerini mütem:>dt 
ısrar ve istekler karşısında an
ca!< fırsat bulabildikçe yar.ar. 
Çünkü telefo:ı zili mütemadiyen 
ötmektedir. Bir yandan bunlara 
cevap verirken bir yandan da sa 
atinde gelen arkadaşlara vazife 
vennekle meşgul... 

Selim Cavit. erkenden mat ; 
baaya gelrnlcrde:ı biridir. Ga, 
Z<.'telere göz atar, sonra tica • 
ret mrntakasma gider. Kendi-

dürlüğünün şefleri::ıden olan 
Sadri Ertemin daha !stanbuL 
da bir çok işleri vardır ve bun· 
ları kısa bir zamanda bitirip 
dönecektir. 

- Pe!dila ... Şimdi... 

Biraz sonra bu yazı da hazır
dır. Hikmet Mi\nir bu-lnrdzn 
sonra Başvekili teşyie veya kar 
şılamıya veyahl't ta bir ecnebi 

* • • ile mülakata gitmi.,tir. 

S 
aat Uç sıralarında Ke- Mehme' s ~ıım !=',,,....ı ... ,.,..e ga 

:ıan Hulıisinin yanında- :l.(.temizde · adliye rcp~r~jları 

Entertayp dizgi maldnesl n operatörleri. Soldan bL-Jrıci s~ 
lahattin, Kizun, altta birinci Ağa lsmail, A!Jidirı. 

yapan ve bugün bir hakim 
dar bütün ad lj kanunlara 
kufu olan arkadaşımız 

~iirleri gazetemizi ve W•vı 
daim::ı sü!:'!emt>l::tcdir. ~lı 

arasında pek s~,·di ";i kPdi!erı J 

:n!v::ı"!r.2r1.:ı.n t· · -~·üme'rr ya! 
Un 1' ·'"t r;:1'tr11 i., ile b· ~.lrra .. ,.a I 
dan t8r ciimelcr .}' '.'pan \'r 

' :ı"a a~ir 

im.leler y a z :ı n 

tic-'irr>=·.; "-•ı ,..,..,, crrr"" 

" '''ive h ::ı !'Pl'~f>· ;ııi t " 'l' 

li""' :' >ı Erc~rettin f~ı..,. ... n• 

rif ve iinivnr.,it:.> lı~ ı,,.r'erini 

tirm;nt ;r. ~ ~ n111Cay: t tP 
m"-Wr. 

Hıtrn1rt t-.föpir P,,,. 

Z'1r. 

tJiyazi Ahmet Eu :~rnç 

m'.l>ırrıı geC'Mt.>n yaznıış 

~'1!1"1~rı ~!T'dÜ? riiprıt:ı;<\ 

~ ..,,,r<ıh:ıt meraklu:ıı o1cl• , 

··,'l~h ihrı daim:ı bu m 
, .. ;"'dedir. 

Klişeye mıkan Nihat 
odası:ıdadır. Yazı ve 
bu arkadas da yardım 

Osman Cem:ıl... Ma 
seyrek uğrar ... Yazısını 
riyetle kapıdan ı;eçer' 

kır .. T\endisini rnasa 
g-;)rdii·'Tiimli7 do olur. M· 

( Ui1 fen sayfnJ"I cevhln: 



cıhrmıt Noomcftiın Deli<mnan f/ihtıt Koço~lu tu.et AiıJıltttn Apall Hff.fan .Boo~tfüı Enver Bafltrkan 

Gazetemiz nasıl hazırlanır '? 
K urun, bugün yirmi bir 

senelik ömrünü tamam
ayıp çeyrek asırdan Uç sene 
vvelki yaşa basıyor. (Vakıt) 

dıyla intişara başlayan ve ka-
a günlerde Anadoludaki millt 
nkılabm sesini, esaret altı:ıda
i lstanbullulara büyük feda. 
arhklarla işittirerek milli ve 
atant vazücsinl yapan (Vakıt) 
ört aene evvel milli kahraman 
üytik ,Şefin dil inkıHibını ya.. 
attığı .sıralaroa eşsiz dehanın, 

üyük bir teveccühü:ıe mazhar 
lmu§, Atamız.. (Vakıt)m adı 

(Kurun) olsun demişti. 
Başında Asnn Us ve Tarık 

s gibi soyadlarını yine .Büyük 
eften almış olan ikl kardeşin 
ulunduğu (Kurun) yazıcıları 

·e mensupları gazetelerinin ve 
ahipler.i:ıin erdiği bu mazhari-

yetten kendilerine büyük bir 
ftihar hissesi çıknrnrak cum

huriyetin on beşinci yılında mil· 
sseselerinin yirmi üçüncü yı· 
mı kutluyorlar ... Ne mutlu he. 

ıpimize ... 
• • • 

1 

O o beş sene evvel mektebe 
. devam ederken stajyer 

olarak i:ı1.isap ettiğim bu mü. 
es$enin bu gün ynzı ~fleri a
rasında bulunuyorum. Bunu, 
sayimin olduğu kadar ellerinde 
Uyüdilğum Us kardeşlerin te

vecçühle dolu takdirlerine med
yunum. 

Kurun mc:ısupları bu itibarla 
~kµyucuları:ı eline her sabah 
erkenden erişen şu garetenin na 
sıl çıktığını yazmamı bana va
zife olarak verdiler. Sık sık 

renkli ilavelerle, 12, 16, 24 say. 
fa ~olarak inti~r eden ve kırk 
parası milvezzie, şu kadar pa. 
re.Sı bayie, pula, klğıda, rnürek 
kebe ve tUrlil tUrlU masraflara 
giden. buna mukabil Uç kuru· 
şa satıla:ı Kurunoo okuyucu 
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J{urun SekrM'erlcrlnckn 

.Yekta Ragıp öNEN 

hesabına yapt1ğı ma\i fedak!lr
lıkları yazacak değilim. 
Geniş okuyucu kütlesine ma

lik bulunuşumuz, bu f cdakarh
ğm takdir edildiğini göstermek. 
tedir. Bunun verdiği manevi 
haz, cumhuriyet rejiminden al.· 
dığımız feyiz ve enerji çok se
neler Kuncıu yaşatacaktır. 

Kurun nasıl çıkar? Gece ve 
gündü;: ekip değiştirmekle her 
an müessesesinde büyük bir fa
aliyet göriilen Kurun naı:ııl ha· 
ztrlanır? 

Benim başladığım santten baş 
lıyalım: 

Gece snat dokuz. .. Mürettip
hanede büyük bir faaliyet göze 
çarpıyor. Başmürettip Hayri 
Şahin kollan sıvalı. e:ıte.rtayp. 

lerin odaları ile mürettiphane 
arasında mekik dokuyor. Hayri 
Şahin Vakıt'm ilk sayısının ter. 
tibinde bulunmak şerefini ta.şı· 
yan bir arkadaştrr. 

MUreltiphanc<le:. sesler işiti
liyor : 

-Sayfa al! 
Bu saatlerde ilAn sayfaları 

bağlanmıştır. Makine dairesine 

tertip ve tanzim edilen sayfanın 
alınması için sesi gUr olanlar
dan biri haykırıyor. Maki:ıeler 
hani harıl yazı diziyor, sayfalar 
bağlanıyor. Daha uzaktan ma• 
kine şefi Orhanm sesi geliyor. 
Daha temiz, daha güzel basla 
tin emirler veriyor. 

Ben mürettiphaneye bakan 
odadayım.Ajans kil.ğıtlan, mem 
ieketteki muhabirlerimizden ge
le:ı telgraflar masada sıralan· 

mış, tasnü bekliyor. Bunlara el 
sUrmeye kalmadan Ankara ~ 
lefonu çalıyor .: 

- Allo ... Ben Emin Karakuş. 
Muallim, nafıa tayinleri var ... 
Bir kısmını telgrafla verdim. 
Bir kısmını da söyliyeccğim ... 
Çabuk yaz! 
Aldığım kfığıtlar dolup dolup 

yana çekiliyor: 
- Emin! Daha :ıe kadar 

var! 

Bu sözü usancımdan veya yo
rulduğumdan sormuyorum. Bu 
nu günd tizden tanzim edilen 
magazin sayfnlarıı.m hesabın& 
soruyorum. En doğru ve bol An 
kara haberlerini veren Emin Ka 

raku§'un mükfılcmcsini bitirme. 
sini bu noktadan .istiyorum. Biı 
Y:andan da alakadar okuyucu • 
ların istedikleri haberi verebil· 
menin l1azzı içi:ıde yazıyordum. 

Telefon kapanıyor, radyo a• 
çıhyor. Enver Baturkan başın• 
dadır. Arada bir lisanların de• 

ğiştiğini, bir yere takılıp kal • 
dığını görilyonmı. Sabahlara 
kadar süren radyo servisi saye

sinde bir çok atlatma haberler 
verdiğimizi hatırlıyorum. Biri• 
ni söyliyebllirim: Dünyanın ne
ticesini merakla bekledikleri 
Şmeling - Coe Luiz maçını bil· 
tün gazetelerden bir gtin evvel 
biz vermemiş mi f dik? 

Tashihle uğrasa:ı Nihat Koc. 

l\'6t Pm!'rlı 

.Sf!lfm Cıl\if 

oğlu ve Necdet te odalarDM 
da bUtUn okuyuculardan önel 
gazeteyi okwriakla .meşgul. 

Kurunun diğer bUtUn geced1 
lerJ A.ldrklan vazlf eleri blr UI 

~DnUn eklslerı ı 

Ne 
meslek 
tutmalı? 

Kö§eyi dönersiniz; karşınıza 

çıkar1ar: 

- Oo.. neredesin yahu? Çok. 
tandır görüşemedik. Anlat ba· 
kalım, ne yapıyorsun; ne edL 
yorsun? 

- tyiyiz! · 
- Yoo! .. Kolay kolay yakanı 

bırakmam. Ben seni Nuh Nebi 
yılındanberi tanırım. Gel şöyle 

bir tcahve içelim,. biraz dert yana
lım .• Söyle bakalım; ne iş görü
yorsun? 
-Avukatım. 

- Amma yaptın ha? .. Başka 
meslek bulamadın mı idi .. Bütün 
hayatınca mahkeme koridorların· 
da dolaşmak, elalemin derdini 
sayıp dökmek, sonra .onlann hak 
it taraflarını bulabilmek için ki. 
taplar, kanunlar, zihinler kan~ • 
ttrmak ... Bu çekilir şey mi? Ya· 
nılmışsın; birader... Dişçi ol say. 
dın daha iyi idi. 

* * • 
Di§çisiniz. Yine bu neviden bir 

tanıdığınız karşınıza çıkar : 
- Nerelerdesin yahut Yıllar 

.var seni görmedim. Ne i1 yapı .. 
yorsun? Halin vaktin yerinde 
görünüyor ma~llah... Senin za. 
ten ehemmiyetli bir adam olaca
ğın ısocukluğundan belli idi. Ga • 
yet ciddi tavırların, bize kargı 
gösterdiğin çekingenlik, sı:ufın 
hiçbir haşarılığına iştirak etme. 
yişin hala hatırımızdadır. Ola o
la ne oldun acaba 1? 

- Dişçi çıktım. Beyoğlunda 

bir muayenehanem var .. Çalışıyo. 
rum. 
· - Diıçi mi? Hay Allah müs
ta.hakını versin. Bütün o ciddi 
tavırlarının neticesi bu mu ola • 

•I • 
caktı. İyi hoş ama, herkesin ağ • 
simn içindeki harabeyi dota§Dlak, 
1aatlerce kınk, çürük ve ince ma. 
plara takılı pamuk parçalan L 

1 • 

,rasında yaşamak tahammül edi • 
Ur ~y değil doğrusu .. Bak, mi ~ 
mar olsaydın aklım ererdi. 

• * • 
Mimarsınız. Fakat :ııesJek me· 

raklısı bir arkadaş bir yer.den 'be
lirir ve sorar: 

- Oo !.. Benim canım ciğe . 
rf m kardeşim. Şu diinyaya geJ • 
dik zidiyoruz. Biribirimizle kar· 

gı karşıya oturup rahatça 'konu • 
pmadık. Sen ne iJ yapıyorsun, 
ben ne i§ görüyorum; haberimiz 
yok... Sahi sen ne gibi bir igle 
meşgulsün? 

- Mimanm. Ev planlan çizi
yorum. Bazan inşaata nezaret e. 
diyorum. Neden öyle baktın? 

- Baktım, ~linkü mesleğin ho 
§Uma gitmedi. Hem biraz tebli -
kesi var. Allah saklasın günün 
birinde başına bir ta§ düşecek ol· 
sa, yandın gitti 1.. Sonra nedir o 
şimdiki evler efendim? .. Emin ol 
dostum, bütün o düttüril leyl! 
binalardaki zevk fukaralığından 

yann mesul olacak sizlersiniz. 
Herkes bakıp bakıp yüzünü ekçi 
tecek.. Sen ilrtık kübik mimari, 
şu veya bu yarattığın; daracık 

evler ve baş aşağı taraçalar yap. 
tığın için böbürlen dur. Bak pa
ra eder mi? Seçecek meslek mi 
bulamadı nayol .. Öğretmen ol • 
saydın .. Hiç olmazsa vatan evll
dını yetiştirerek, hem memlekete 
hem dünya irfanına ... ilah .. 

Fakat §Una katiyen eminim kt, 
tesadüfen öğretmenlik mesleği -
ni intihap etmiş olsanız, bu mes· 
lek tnünekkidi adam, yine de bir 
kulpunu bulur, Gizi tenkit CJ.!er; 
öğretmenlik yolunu tuttuğunuza 
tutacağınıza pişman ederdi. 

* • * 
Geçen gün bunlardan bir ta -

nesi de Köprü üzerinde benim 
karşıma çıkmıştı. 

- Ne iş görüyorsun yahu? 
diye sormaz mı? 

- İçimden "Eyvah, dedim!.. 
yandık 1,, Bir an için "GazetecL 
yim,, .derneği düşündüm. Fakat 
onun ağzını açıp gözünü yuma. 
rak gazetecilik aleyhinde atıp tu. 
tacağmı tahayyill ettim. 

- O da meslek mi? diyecekti. 
İstikbali nedir? Bir taraftan fU 
havadis oldu, bu havadis çıktı 

diye aürt Allah kerim 1 Diğer ta. 

raftan kitaplar., gazeteler ve tür
lü lisanlar içind<: bocahyarak en
teresan ıeyler bulup çıkannağa 
uğraşmak. Bir taraftan da bir 
eser vücude getire}im hamlesile 
harap olup gitmek .. tş mi 'bu?. 

Meslek münekkidi Vınıdıınına 

Us kardeşler 
Us kardeşler, bugün tesis et· 

Uklcri ve yirmi bir senedir ya• 
§atlıklnn gazetelerinin yirmi 1· 

kinci yılını idrak edlyorlar. 
Bir gazetenin tesisi za:ınedil. 

diği kadar kolay olmadığı gibi 
bu gUnkU vasıtalarla bir gazete
yi idare etmek ve y~atmak ta 
göründüğü gibi basit bir iş de· 
ğildir. 

'J Yirmi iki sene evvel, Asım ve; 
~Tarık Us kardeşlerin meydana 
getirdikleri bu mUessese, yavaş 
yavaş inkişaf etmiş ve harf in
k:ıHibınm memleketimize soktu 
ğu yeniliklerle kemallı:ıe vA.sıl 

olm~ur. 
Vakıt milessesesi, bugün dört 

renkli tabı yapan ve saatte. 25 
bin basan muazzam rotatif ma. 
kinesi, muhtelif boylarda çeşit 
çeşit hurufat döken dizgi ma• 
kinelerile Avrupadaki emsall 
derecesine gelmi~ bir haldedir. 
Asını ve Tank Us kardeşler, 

bu koca müesseseyi, il.zerlerine 
aldıkları neşir ''azifesi:ıi dile • 
dikleri gibi iyi bir §ekilde yap
mak için zamanın e.n iyi maki· 
nelerile teçhiz ederken aslA ö
vUnmemişler, daima miitevazl 
ve daima mahviyetkii.r bir su. 
rette Çalışmayı tercih eylemiş
lerdir. 

Bu iki büyük haslet ile yu. 
ğurulan bu iki kardeş, yirmi i· 
ki senelik mesailerinde daima 
memleket menfaatini ön safta 
tutmuşlar, hususi menfaatlerini 
umumilcr karşısında daima fe
da etmişler, memleket ve rejim 
bahislerinde adımlarını daima 
ileriye doğru atarak vatana mil 
fit olmak için bUyUk bir fcra • 
gatle çalışmaktan hfili kalma • 
mışlardrr . 

gazeteci olduğu söylemiyeyim, 
dedim. Çünkü başıma musallat 
olarak belki beni çileden çıkara
caktı. Diğer meslekleri de mü· 
nasip görmedim. Çünkü hepsine 
bir bahane bulacaktı. Öyle tir a. 
damdı.... Tam bir emniyetle: 

- Hiç bir ırr.eslek tuttuğum 

yok, dedim. Babalı fırın has çı. 

karıyor. Biraz oradan, biraz da 
töyle lböyle geçinip :gidiyccuz. 

Gözlerini hayretle açtı. 
- Ne? dedi. Hiç bir meslek 

tutmuyor musun? 'Mesleksiz a -
dam olur mu yahu? .. Mesleksiz 
a.dam, .kabuksuz yumurtaya ben -
zer. DUnyada yapdasak .iş mi yok. 
Avukat olabilirsin, diKi oJabilir
ıin, mimar olabiJirsin.. nihayet 
gazeteci olabilirsin ... ilah ... 

HiKMET MUNIR 

J(e.. !ren 

Temiz .ruhlu kardeşler, yill[ .. 
sek neşir vazifelerini yapark~ 
memleket içbı çok faydalı bul 
dukları bu mesleğP. taşkalarmm 
da. intisabını temini bir vazife 
edinmişler, kabiliyetli ve çatır 
kan gençleri yetiştirmeği bir 
zevk telakki etmişlerdir • . De11&4 
bilir ki, Us kardeşler, gazetecl .. 
lik yaparken ga1.etccl yetiştir. 
mek için hocalık ta yapmak g1_ .. 
bl ayn ve şerefli bir vazifeyi U. 
zerlerine almışlardır. 

Bugib memleket 'kUltUrüne 
kalemile, gazete.sile hizmet Er 

denler arasında görünen müte· 
mayiz simalar içinde "Vakıt,, 

mektebinin talebeleri çoktur, ve 
onlar da Vakıttaki hocalarını 

bu gün büyük bir hürmet ve mu 
habbetle yadetmektedirler. 
Asnn w Tarık t's kardeşler. ne 
kadar rnüevazi, mahviyetltar i
seler, o kadar da temiz ruhlu 
ve dilrllst 5nsa:ılardır. Onların 
bu hasletlerini bilmek ve anla.. 
m:ık içi· keooi!crile UT.ıJll mUd.. 
det beraber çnlışmnk ve yahut 
onları epey vakittenberi tanı. 

mış olmak lazım değildir. Mu· 
nis simaları, tatlı konu3u12lan 
muhataplarna karşı gösterdik .. 
leri muhabbet, herkesi onlara 
bağlamakta ve herkese kendile
rine karşı bir hilrmct hissi ilka 
eylemektedirler. 

Kendilerini tanıyanların hür. 
metine nail olan ve herkesin 
hürmetbe Iayik olmak değerin
da bulunau kardeşler, yirmi iki 
senelik neşir vazüelerini g<::rür. 
ken her şeyi daima iyi görmek 
cihetini iltizam etmişler ve her 
şeyin daima \'e en iyi olmasını 
lstemeği kendileri için bir mes· 
lek ittihaz eylemişlerdir. 

Bu gü:ı dolgun mündericatı 

ve temiz baskısile elinizde bu
lunan gazeteye, Asım ve Tarık 
Us kardeşlerin verdikleri bUyilk 
emeği ve yaptıktan bUylik fe-

Ke. lntm 
(1Jeı•nmı 12 lrıd dt). 
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litseyin Rahmi 

22 
Gün ve senelerin azametini 

bir all bile düşünmeden ömür 
tüketen insan, gözlerbi hayata 
kapayacağı vakit, arzularmm 
)'arım kaldığını sonsuz bir lnki
urla duyar, sızlanır : 

".'"""Ne gördüm ki, ne yaptım ki .. 
Ve o vakit senelerin bir rUzglr 

slbi esip gitmiş olduğunu hisse. 
der. 

Fakat bir insan ömril, duyarak, 
bilerek geçirdiği günlerine o ka. 
dar başdöndürilcü h8.diseler sığ. 

dJrmıştır ki... Bunlara katlanabi
len et ve kemikten ibaret adem 
pflunun fazlasına tahammUI ede· 
IDiyeceğini niçin anlamak, niçin i• 

ıaanmak istemiyoruz? 
Yirmi iki yaşına basan (Vakıt. 

Jl'.urun) un yirmi iki senelik cilt· 
lerine bakarken böyle dUşUnil-

7ordum. 
Neler, ne inkılaplar, ne acı, ne 

tatlı hatıralar taşıyor bu cilt· 
ler? 

Bir ikisini ıöyle kanştmyo

ruın: 

.a'ilrk ilim Aleminde ebedt izler 
iırakarak göçen rahmetliler .. O. 
iller Seyfettin, Cenap Şahabettin, 
Ahmet Haşim, Ziya Gökalp, Nigar 
Banım, Leyla Hanım, Ali Hay· 
dar Emir, Kemalpaşa zade Salt 
Bey, Ahmet Hikmet, Abdurrah-
111an Şeref, Mehmet Rauf, ve en 
llibayet Ahmet Rasim ve daha bir 
tok imzalar ... 

Mesleklerinin en olgun meyvala 
rmı bu sayfalarda vermişler, mes. 
leğin zevk ve neşesini bu sayfa. 
larda tatmışlar ve !Jfmdl aramız
ia yoklar ..• 

BugUnün en olgun kıymetlerini 
:ıe bu sayfalarda buluyorsunuz. 

Ruşen Eşref röportajlarını, Re
t&t Nuri, Hüseyk Rahmi, Halide 
iıcup, Halit Ziya, Nizamettin Na
~ romanlarını: HUseyfn Cahlt, 
'ballp Ata, İbrahim Allattin, tb-
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Badri Ertem 'NizıametUn 'No.zto 

s .enelik tarih 
rahim Necmi, Ahmet Ştikrli, Fa
zıl Ahmet, Selim Sırrı ve daha bir 
çok bugtlnlin göhretlerl senelerce 
yazılarını Vakrt sayfalarında yaz

mııılar ... 

Umumi Harbin kara günlerinde 
çıkmağa başlayan Vakıt, TUrk 
matbuat hayatının en mümtaz si. 
malarm.ı çatısı altında toplamakla 
TUrk kliltilrilne yapbğı ölçUsilz 

•ıwır'llllHllP~!~IRHllllllllllUlllHlllllltlllllllMlllllll-

\"azan : 

Ni_yazi Ahmet 

•llllllllllllHUlllUlllllUIHllHHllNllllllltlUllllllUlllltlllllHllllllllllHll 

hizmet kadar Türk milletinin dal. 
ma ve dalına milli benliğine kavuş 
ma.sı için gösterdiği yılmaz çalış
ma kendini tarihe mal etmiştir. 

Bunun en mesut safhalarını 

İstiklil Harbi arifesinde başlayan 
ve Tlirk topraklan düşman çizme 
lerlnden kurtuluncaya ve bugün 
elinize aldığınız sayısına kadar de
vam eden neşriyatında görüyorsu-
nuz. 

TUrk milletinin kurtarıcısına i. 
manını, bUtUn tazyiklere rağmen 
yurttaşlara bildirmekten bir an 
bile çeklnmiyen tazete bir gün 

gUne!J ytlzll ile mesut bir Türkiye 
doğuracak Başkumandanın resmi. 
ni koyduğu için kapılarına kilit 
wrulmuı, susturulmak istenml!Jtl. 
Fakat on beı gUnlUk kapanış, (Va
kıt - Kurun) u yıldıracak yerde 

ona yeni kuvvet, yeni cesaret ve 
sarsılmaz limitler vermişti. 

~ Yirmi iki yıllık ciltler, Türk 
matbuatının canlı bir inkişaf tari
hidir. Havadisçilik, röportajçılık, 

yerli, yabancı roman ve hikayeci
llk,Vakıt sayfalarından Türk ga. 
zeteciliğine yayıldığını görürsü. 
nliz. 

Vakıt, Leylil. Hanımı Lülii Si, 

i 

n...svı, buyuk ve eşsiz ııatr AbdUl-
hak Hamit, Ahmet İhsan gibi de· 
virler yaşamış, !Jahs)yetlerin en 
meraklı hatıralarını neşretmekle 

de Tilrk matbuatında bir çığır aç. 
mıııtır. 

Yirmi iki senelik Vakıt kollek. 
ılyonlannm bir kaçını uluorta ka
rıştırdıktan sonra senelerin insan 
ömrilndeki azametini daha içten 
anlarsınız. Geçmiş gUnUn bir tek 

sayfa gazetesi bir su gibi akıp 

giden zamanın neler yuttuğunu 

anlatırken, bir kağıt parçasmm 
sakladığı hakikatlerle Urperlrsi
niz. 

Yirmi iki senesini sürçmeden 
geçiren, daima muvaffakıyetten 

muvaffakıyete atlıyarak her za
man mükemmeliyete ulaşan gaze. 

tem, yıldönümünde tarih sevglml 
bir daha katmerleştirdi ve ben, 
onun yirmi iki senelik tarihini 
yazmak cesaretini gösterdi~e 
kalın ciltleri karşısında kızararak 
pişman oldum. Yirmi iki bUyUlt 
cilt her satırı ile devirlerin ölmez 

bir tarihidir. 
Niyazi Ahmet 

KURUNun 
yıldönümü 

(Baştarafı 2 incide) . 
tir. Hala burada ne uşak, ne pat 
ron var. E:ı büyüğümüzden en 
küçüğümüze kadar, herkes, dü .. 
§ündüğünü söyliyebilir ve klın
se bundan ötürü ona gücenmez. 

. Bir gazete, fikir hürriyetini 
evvela, kendi muhitinde tesis 
,.?tmeden ~u cemiyetten istiy&
mez. Bu bakımdan ''Kurun., & 
diyecek sözümüz yoktur. Bugün 
İstanbul piyasasında çalışan 
değerli gençlerin hemen bir ÇO-f 

ğu bu ocaktan kendi zeka mum 
larm1 yakmışlardır, diyebilirim, 

"Vakıt,, m övüneceği şeyler. 
·den biri de bir kaç muhbirini ga 
?.ete sahibi ve zengin etmiş ol .. 

maktır. 

Ama, diyeceksiniz, ki sen bu 
kadar ısrarlı sebatına, inatçı a• 
yak diremelerine rağmen neden 
bunlarda:ı biri değilsin? 

Siz. bana bakmayın, benim ba 
zı şeylere:. hiç istidadım yoktut 
"His,, dünyasında kendimi avu.. 
tacak çok şeyler bulduğum için• 
hesap aleminin çetrefil ve d()ol 
la.mbaçlı yollarında yorulmak i
time gelmiyor. Olduğum gibi 
kalmak daha iyi. 

•• ~u Canip 'liman Hakkı Baltacıoğlu 

Karıncaların 
düğünü v8r! 

Yzan:a Vahdet Gültekin 

· Yıldönümlerini sayarım ben,. 
Saydığım bayramlar zaten yal. 
mz yıldönümleridir. Benim Ya§ 
glinilm, milli bayramlar, yılba .. 
11, bazıları yılbaşı:ıı ve yaş gü. 
nünü bayram yapmayı yerli bul 
mazlar, A vrupadan gelme bir 
ldet sayarlıır. Yılbaşında hı• 
ristiyanlar gibi çam donatmak, 
mum yakmak belki ama, o gü
nü yine bir hayat devresi baş.. 
langıcı sayarak kutlamak her 
halde yerindedir. 

Bir yıldönümü gününde duy• 
üuğumuz hisler evvela sevbç, 
''bugüne yetiştirdiğimiz için son 
ra yenilik hissi: Bugünün baş. 
ka günlerden farklı olduğunu 

görmekten dolayı, sonra da can 
!ılık: Yeni bir devreye girerken 
duyduğumuz hamle, heyecan.z 

İstikbal daima uzak görünür, 
mazi ise çok yakı:ı. Beş sene 
sonrası bizim için çok uzak bir 

~ 
' 

-

"Kuran,, gazetesini olduğu kadar 
"Haber arkadaşonw da en mo
lem teknlkle neras bir surette ta-

beden baskı dairemizin tefi 
Orhan Temel 

istikbal gibi gelir, fakat ?)eş 

sene evvelisini dün gibi hatır
lıyoruz. Çünkü etraf ımıma ma
ziye bizi bağlayan bir çok şey. 
ler vardır. Bunları gördükçe 
o gün aynen mevcuttur. 

Einstein eşyayı ~asıl zaman 
içinde var görüyorsa, zamanı 

da eşya içinde var görebiliriz. 
Şu cisim, şu boy, şu en, §U de
ri nlik ve - Einsteinin riyaziye. 
sindeki ddrdüncü buut olan - şu 
uma:ı içinde bu şekildedir. O
nun gibi bir an da şu eşyalar a. 
rasında böyle muayyen bir an • 
dır. On sene evvelki bir hadise. 
yi ayni dekorlar içinde tekrar 
edin: Size verdiği his hemen 
hemen ay:ıi olacaktır, siz ken· 
dinizi bir an unutup, o on sene 
evvelisini yaşıyormuş hissede· 
cekainizdir, 

[adircan Kafl,ı 

Bir yıldönünıünde kendimizi 
.)ir cihetten mazi ile yanya:ıa, 
o günkü ile bir arada hissede
riz. Ayni ayın ayni günü .. Fa. 
kat başka senenin .. Olsun, yine 
ayni ayı:ı ayni günü ya... Şüp• 
hesiz, bu ayniler a~ak ismen: 
teşrinievvelin 22 si.. Fakat, ge. 
çen senenin ayni gününü ya:ıı
mrza kadar getiren iki şey .• Za
manı kapsayan cisimlerden. de 

korlardan ikisi ..• 

• •• 
Bugün Kuru:ı yazı ailesi ga. 

zetelerinin 22 inci senesine gir. 
mesini kutluyorl~r. Diyorlar ki, 
bundan 22 sene evvel teşrini ev. 
vell 22 sinde o gün belki çok 

küçüktük. 
Vakıt'ı babaları_µıız okur. 

du. Ondan belki sekiz, on sene 
sonra • yani bundan on üç, on 
dört sene evvel • hatırlarım, ma 
halledeki aktara gittiğim za .. 
man, adam alacağım şeyi te. 
raziye koyup tartarken, be:ı ca
mekanın dibinde duran ga?.ete
lere bakardım. (0 zaman ben 
on bir, on iki yaşında falandım) 
Aktar bütün gazeteleri ca.
mek~:ıın önündeki pencere içi 
gibi yere sermiş, uçlarından bi. 
razı dışarda kalmak üzere ü~ 
zerine camın çerçevesini indir. 
mişti. Oradaki gazetelerin baş· 
lıklarından ilk gözüme çarpan 
Vakrt olmuştu. Belki ismime 
benzediği için, kim bilir. 

Sonra elime kağıt kalem alıp 
boş vakitlerimde resim yapma-

ya, bir şeyler karalamaya :ni -
yet ettiğim zaman, ismimi ga. 
zetenin üstündeki Vakıt keli -
mesinin yazılmış olduğu talik 
denilen yazı ile yazar dururdum, 

Koca kafalı bir vav ile başlayan 
bu kelime (Vakıt) ahenkli bir 
kesilme ve bir kıvrıltı ile de. 
vam eder ve küt bir te ile biter
di. Üzerinde de (iki kere iki) 
dört noktası vardı. 

.(Denmı 14 tlacilde) 

Refik 'Ahmet ı~sve11gil 

ômer Rıza Doğrul 

Fikret Ada 

K enmı 11u1ttıll 

Kurun Yazı lıteıt llldürll 
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