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Türk bandırası altında 
ecnebi menfaati mi var? 

Ereyli kömür şirketiyle Barzi- purcularına vermemekte ısrarını 
lay isminde bir Musevi tarafın- ediyo~? 
dan 1 ürk bandırası altında Ka- Bununla beraber verilen ma-
radenizde iıletilen nakliye va- liimata göre Barzilay ara sıra 
purlan arasındaki milnasebet Odesaya, yahut diger limanlara 
malumdur. Ereyli şirketi kömür- malnakletmek için yağlı müşteri 
lerini Zonguldaktao lstanbula buluyormuı. O zamanda kendi 
ve diğer limanlara nakil için vapurları Ereyli şirketinin kömür• 
Barzilay'a müracaat eder. Bar• terini nakletmiye kafi gelmedi· 
zilay bu kömürleri Istanbula ka· ği için bu kömürleri diger Türk 
dar getirmek için ton baıına vapurlarına, fakat daha aşağı 
1,5 lira alır. Türk vapurcuları ücretle veriyormu~. Aradaki far-
Ereyli şirketine ayna miktar kö- kıda kar olarak kasasına atıyor· 
mürü yarım lira tenzilatla ı li- muş. Demek ki Barzılay'in ken-
raya götüreceklerini söylerler. disinden başka olan Türk vapur-
F akat tekliflerini kabul ettire- cılarına itimadı vardır. Bu itibar-
~ezler. Ja meselenin esası itimat iti ot-

Ereyli şirketi tarafından her madığı anlaşılmaktadır. Onun 
sene ihraç edilen kömürlerin için Ereyli şirktinin kömürlerini 
miktarı yüz binlerce ton oldu- zahiren zararına olarak yüksek 
ğundan t.on başına Barzilay'ıo nakliye ücretiyle mutlaka Barzi-
gemilerine verilen yarımşar lira laytın nakliye gemilerine verme-
fazla nakliye ücreti de senede sinde gizli ve büyük menfaatler 
yüz binlerce lirayı geçer. Acaba bu'uoduğuna hükmolunmaktadır. 
bunun sebebi nedir? Ereyli şir- Vakıa Ereyli şirketi hususi 
keti bile bile kendi zararını mı bir müesseıedir. Onua için ''kö-
iltizam ediyor? Yoksa deniz nak- mürlerini istediğine naklettir· 
liyah. işler.inde Barzilay'dan bat- mekte hakkı yok mu?t, Dene-
ka hıç bır vapurcuya itimat mı bilir. Bu söz çok doğrudur. 
~~emiyor? Ve itimat edemediği ~akat bu işte mühim bir iki 
ıçın her sene şirket hesabına yüz nokta vardır ki bu cihetleri de 
binlerce lira zararına da olsa Mehntet Asım 
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Karga meselesi! 
Va il m uavı·-n-=-i,-h-:--e-r-t-ed_b_ir_e_-!,~-ii-r-a caat edile

... ~ııır, silah da ku.11an!lıı~,.diyor 
~mınonu kaymakamlığı, sokaklan 

t~ltıs eden kargalarm itlaf için si 
lah kullanılacağını dün gazetelere bi
r~r t~zkere yollryarak ilan ettirmiş . 
ti Bır refiki'miz hu t~kere üzerine 
mü~dei uınuıniliğe müracaat ederek: 
Şehır dahilinde silah atılmasınm ka • 
nunt b" h ır ma zuru olup olmadığını 
sormuştur. 

ıni ~ü~dei umumilıik bu sorguya, E • 
nonu kaymakamlığının b .. 1 b" 

teşebb·· .. d oy e ır 
usun en haberdar edilmediği, 

esasen seh' d h"l' le :. ar a ı ınde her ne suret -
ah:..ttrsa olsun silah atmak kanuni 
teşeb~·~ tnuhaüf olduğundan buna 
lerl h~k edHdiği taktirde mütecasir • 
cağı şekli:ı~a ~anunt takıibat yapıla-

D .. hır cevap vermiştir. 
un vali rn . 

·· tük b uavınj Fazlı Beyle gö 
r~l d' u meseıe etrafında şu sözle~ soy e ı: 

- Kargaların nıaz 
fi nokta.sından "tlat arratlarının de-
bında kanunları~ m .. faydalıdır. lca-

ll8ezadcsi d · · de her tedbire rn ·· aıresın 
:uracaat ~düebilir. 

Vali muavini 
Fazh B. 

Sildh da kullamlır. 

· Müddeiumumf 
Kenan B. 
Mahaza süahın 

suç kısTlU varsa, müddei umumiliğin 
takibat hakkı tabi! ve müsellemdir. 
Ancak keyfiyet icradan sonra tetkik 
olunur. 

Kaymakamlar sahibi seM/ıiyet, me 
suliyetlerin hududunu farık zevat 
olduğu cihetle evvelden teferruata 
ait emirlerle hareketlerini takyit et
mek icap etmez • · 

Kahve iht:1Iirı davası 
Sultanahmet sulh biri.nciceza 

k . k "htik• d ınt. .emesı, şe er ı arın an nıüteveı 
lıt davayı bitirdikten sonra diin k h 
ve ihtikanna sebep olmaktan su al · 
~afa.il. Kandiyoti ve Vitali Baruhç ~ 
sımlennde iki kahve tüccarının nıu .. 
hakemesi.ni görmüştür. 

Dünkü celsede ticaret odasından 
gelen cevap okunmuştur. Bu cevapta 
kahve fiatir.in 22 şubatta 155 - 145 
lcuruş olduğu lıi1diriliyordu. İhtikar 
komisyonunun verdiği mazbatada ise 
bu tarihteki fiat 110 - 105 kuruş o • 
larak tesbit edilmiştir. Hakim bu hu
susat odaya tekrar tezkere yaZllma • 
srna ve davanın 12 nisana bırakılma• 
sına karar vermiştir. 

Maznunlar ·mahkemede 

Avukatlar tasnif 
Edilecektir 

Ankara, 9 ( Vakıt ) - Adliye 
Ye~aleti avukatları bir tasnife 
tabi tutacaktır. Tasnif sulb, hu· 
kuk, ceza, ticaret, temyiz, ağır· 
ceza mahkemeleri için olacak 
a9ukat1ar mahkemelere tasniften 
sonra diğer bir mahkemede 
avukathlc yapamıyacaklardır. 

Tevfik Rüştü B. 
Cenevreye gidiyor 

Ankara, 6 (Vakıt) - Harici· 
ye vekili Tevfik Rüştü B. Ce
nevreye gitmek Uıre bu akşam 
lstanbula hareket etmiştir. Ve
kil B. , istasyonda B. M. Meclisi 
reisi Kazım ve başvekil ismet 
P,. larla vekiller, meb'uslar, se
firler tarafından teşyi edilmittir. 

Bazı konsoloslukların 
Lağvı muhtemeldir 

Ankara, 6 ( Vakit) - Barsi
Jon, Burgazt Methet ve Kıbrııla 
daha bir iki konsoloshğımız.m 
tasarruf dolayısıyle ligYI muhte
meldir. 

Atilanın kabrı 
Bir Avusturyalı tara
fından bulundu mu? 
iddia tahakkuk ederse tarih 

bir hazine kazanacak 

V AKIT 1932 kuponu 
Bu kuponu ke ıp saklayınız 

ilk mektep t~lebcsinden: 
50 tanesini getirene 1inci sınıf 
60 n ,, 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4. 5 " 
kitaolan ld re tarafı ıdan hedive edil'r 
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Sayısı 5 Kuruş 
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1 ı a d·va ı gün \ 
l saat 10 da to )anıyor ! 
( !çtimaa Gazi Hz.nin ) 
I iştirakları de muhtemeldir i 
J Hükumet ·bütçeyi tevzin etmiştir \ 
\ Ankara, 6 (Vakıt) - Heyeti vekile bu sabah ve bugün I 
= öğleden ıonra içtima yapmıılardır. Bütçe hakkındaki tetkikat = 
f bitmiştir. Yarın fırka divanı ismet Pş. nm riyaseti altında ~ : = 
-
) toplanacaktır. lçtimaa Gazi Hz. nin teşrifleri muhtemeldir. l_ 
~- Bütçe rakamları etrafında yapılan şayıaların hiç birisi _§ 
= doğru değildir. Çünkü şu ande her şey meçhuldür. Muhakkak = 
i olan nokta ıudur : § 1 Hüküm et bütçeyi kat'i surette tavzin etmitlir. Her hangi ~ 

-_-_-_==~ bir şekilde istikraz aktedileceği doiru değildir. Bu şayıayı ~=-=-
tekrar tekzibe mezunuz. Bütçenin rakamları ancak cumarteıi 

6 günü anlatıla bilcektir. = t VAKiT - Dün bütçede yıpılmuı usav\·ur edilen tenklhat ve varidat ~ 
[ mevzuu üzerinde bir çok şayialar ve baberlu deveran etmiş bu ırada ha- -_g 
""' remin, ihtisas mahkemelerinin lAğvı, tediyatın teıili, Uyin ve nakillerin 
~ terki buhran vergisinin tefmili, kazanç vergisiyle gümrüklerin teeyidi ~ 
j mevı~ bıhs edildiği söylenmişti. Yukarıdaki telgraiımız verilen kararların ~ 
~ henüz belli olmadığını ve rakamlar etrafında yapılan şayiaların hiç birisinin § 
~ doğru bulunmadığını sarahaten bildirmektedir. ~ 
~nııııı111111111111 ıııııı 11111111111ııııııııu 11111ıı1ıııııııı11111111nıutt1ıı1t111wııııtlllllltnııllfflllltlllll~ııırııııııı111rıa 

" Şehrin iktisat işleri 
nasıl görülecek? 

Umumi meclisin dünkü iç~imaı Londra gazetelerinin verdiği 
malumata göre; Her Binderber • 
ger namında bir Avuıturyalı, At· Istanbul umumi meclisi nisan 
tilanm kabrini keıfetJiğini iddia e devresinin ikinci içtimaını dün 
derek Avusturya nükUmetinden yapmış, içtimaa ikinci reis veki· 
hafriyat icrası için ruhsatname al- li Necip bey riyaset etmittir. 
mıştır. d k 

(Binderherger) Bir takım ih • Geçen içtima zapb okun u -
zarı araşbrmada bulunarak Ati - tan sonra Refik Ahmet bey söz 
lanın Schaerding havalisinde med almı§, zabıta rahatsızlığı ve on 
fun olduğuna kanaat getirmiştir. bet gün müddetle mezuniyet al-
Onun tayin ettiği saha ve karar dığı bildirilen ve azadadan Ha· 
hakkında verdiği malumat şunlaı ~ cı Adil beyin meclis namına ha
dan ibarettir. 

"Bu sahada yer altı üç koridor ve tmmn sorulmasını teklif etmiştir. 
ortadaıki koridorda demirden bir ta • Bu teklif ittfiakla kabul olun-
but vardır. muş, ve meclis namına muma· 

Bu demirden tabutun içinde gli - ileyhi ziyaret edip arkadaşlarının 
müşten hir tabut, ve bu tabutun için- selamlarım bildirmiye Refik Ah- Belediye tktisa'"t - mlldlirtl 
de altından b~r. tabut bulunu;or.. 'met bey memur edilmiştir. Asım Süreyya B. 

1 Esas~~ At.~la~ıı;. t bu. ~e~Jde ~1:1~ EncUmeRlere gönderilen pılan 3000 liralık bir mUnakale-
0 unan ıçıçe uç a u ıçın e ya "'6 • mazbatalar nin tasdiki hakkındaki mazbata 
mes.hurdur." D · • .. b··t d f yf • • · ) ~B. d be er'm· a 1 t g·o·re· aımı encumence u çe e ya- (Lüt en sa agı çevırınız 

ın er rg n a ışına , =============-==============::===== 
Atilanm tabutu iki metre on beş san- K Aı• d h ' 
timetre uzunluğundadır. ara 1 e azır 

Ergeölüji alimleri, Atilanın Avus-- e 
tuzya arazisi dahilinde tetfin edil -
miş olmasını şüpheyle telakki ediyor
larsa da hafriyat yapılmasını müna -
sip görmüşler, Avusturya hükumeti 
de hafriyaıt yapılması için 13.zrm olan 
müsaadeyi vermiştir • 

Bu hafriyat neticesinde hakikaten 
Atilanm kabri meydana çrkanlacak o 
Jursa, tarih nazarında mühim bir ha -, 
zine elde edilmiş olaacktır. 

,111ıı111111 ımııı 11 nıııuııurıııı1111 ııı111ııınııı1111ıınıı111111ıııııııo' l Bu sayımızda 1 
~ r ............. Akh;b;· ..... --.... ~ ~ 
= • : : 

! Sinema, Çocuk sayfaları : 

i ..... ~~~.~: .. ~:~.~~-1: .. :..~~~~:~ ...... I 
- fi, 7, 8, 9 uncu sayfamızda -r .... A"~&ii .. b";;ıi~~r .... ı 

5 Arapçaya da uygun değildir! 
j Mısırlı Alim Mehmet Ferit Vecdi i 
c beyin çok mühim bir makalesi i 

- : ................................. "'................ 1 
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Yarın çoban Mehmet , Himmet ve 
Kara Ali pehlivanla karşılaşıyorlar 

Milli takımın ilk maçı - Namzetler Federasyonda dUn 
akşam söz verdiler- KAdıköyUnde atletizm bayramı -

Rebii bey futbol oynamıyacak 

Himmet pehli\·an ve Kuı Ali ye 
meydan okuyan çoban .Mehmeı pehfü-. ı 

1 

~lı 

' ' r 

-
Yan yana oynıyamamalan zarureti 
baş gfüteren Fik et ve Rebii B lt- · 

• Yazısı 9 uncu sayfamızda ) 

-
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r Hala llallerlerl ) 
Haliç şirketinin vaziyeti 

Şirketi hayriye Halicin kendisine devri 
haberinin asılsız olduğunu söylüyor 

Diinkn aktam gızeteleriaden 
biri Haliç tirketiuin Şirketi HaJ
riyeye müracaat ederek bftt6n 
tesiaat ve vapurlarilc birlikte im
tiyaunı Şirketi hayriyeye denet
mek iıtediğini. fakat Şirketi bay
riye 140 bin lira nrdiji içi• 
Haliç tirk~tioin bu •iracaata 
takipten yaz geçtiğini yazıyordu. 

Dün görü1tüiümiiz Şirket; hav 
riye müdürü Yusuf Zi~ bey bu 
haberin kat'iyen aaı'ıız oldujunu 
s~ylemittir. 

Yusuf Ziya bey Şirketi hıy
riyenin faaliyeti hakkında fU 
ızabab Yermiıtir: 

- ilkbahar uferJeriae kurban 
bayramında bathyacaiıı. 

Boğaziçinin ihya Ye inkiıafı 
yolunda geçen sene tasavvur 

edilen tedbi,Jıeri bu sene tatbik 
de de·,..m edecejiz. 

Geçen Mile Büyükderede vü
cade getiriten ıpor havazu bu 
sene de açılacaktır. 

Buiaziçinin Rumeli sahilinde 
itleyen otobüslerin rekabeti yll
ıDoden npurlarımmn haailltı 
azalmqtı. Euııun için geçen sene 
idare Meclisini toplıyarak llbum 
hual olduğu takdirde tirketimiz 
tarafından bu zararı kapatmak 
için otobüs işldmek salahiyetini 
alllUfbk. Fakat otobüs imtiya· 
ımın Belediyeye deni mevzu 
bahsolduğu şu sırada bizim oto-

blitı itlet•••İze lima ka1ma
dıiı zannındayım. Ç6alri Bele· 
diyenin bizim batlanmız l2eri• 
de etob&ı İffeterek memlekete 
dakıUmfit miUt sermayeyi aldDr
•eie ç•htac•iını zaaaetmiyo
rum. Her halde Belediye bu oto
bh ' iodİJH!. itinde bizim gibi 
milli m~ne.eleri11 vaziyetini he-
11p edecektir. 

Haliç firketiaia Yaıiy.ttt.i tet
kik etmek lzere letekkDl eden 
komt.yoa raporuna hazarlayarak 
belediye reialii.ne Yermiftir. 

Rapord., firketia iddla•Aa rai· 
men sefer' erin tabii tehli\ui 
mevcut olmadıiı ndicuine varıl· 
dıiı fak at· tirketi• şimdiki vazi
yetiadea lııurtar1f11tan için bele
diye. hi11uinin bir mftddet için 
tehiri aunfık oldufa ltildirilmek
tedir. 

Ke>H10•. prketia J 6G bia 
lira muavenet tekhfiai reclehnİf 
tirketin Yapmlarını tam;r ~in 
timdiye kadar verdiği 480 bin 
lirayla, klr olmaditı senelerde 
aemur maa9larıaa zam yapılma· 
llDI maf acldetmİftİr. 

Komisyoa tirketin mukave'ai 
•ucibince yeni bitse ıenetleri 
çıkarmak auretile ıermayeaini 
çotaltbğı takdirde valİyetini 
daıeltebileceği ınatalaaaını izhar 
etlliftir. 

Orman yangınları 
--~----~---·----~-------

Bazı ormanların yerinde ot çıkması için 
kasten tutuşturulduğu sUylenlyor 

Ba ıene l~tanbul Yiliyeti da
hilinde menimıiz olarak Ye ıim
diye· kadir emaa1i ı&rGımemİf 
derecede orman yangını çakmıı· 
br, Yalnız son dört 10!1 zarfında 
8 orman yanııoı olmuıtur. Bun
lardan mühimce olanlar ıunlardır: 

l - Oakildar. Kartal, BeyllOz, 
Şile kazalannı alakadar eden 
PaıaklyD atlayarak Ömerliyi teh
dit eden bftyük yangın. bu yu
pnn tehlikeli ıafbası geçirilmit· 
tir. Menii olan ateşde ı6ndiir6l
mek &zeredir. Y aopun aellebi 
meçlauldGr. 

2 - Şile mıntakasındaa ba1-
la1u Beykozun GölU1 oahiyeaine 
clofra sidea •• iki fiDdeaberi 
deYam eden yangua devam et
mekte olup faili lbean iamiade 
biri yakalanarak adJiye1e veril-
miftir. 

3 - Kartalcl• ... 4!fer ustadaki 
ormaa ,..,... 

4 - BeykosU11 Ay•alık çifli
iiadeki orma11 yaaıını 

5 - Kemerburpzda Pirin~çi 
k&yde enelki p 12 de bqla
yaa yana-ı11 lali6 devam eyle
m•latedir. 

6 - Y aloYad& da bir orman 
yanııaı çıkmtftır. 

Diter ikiline 11iabeten ehem
miyetıizdir. Y aaııoların itfası 
buamunda ıerek jandarma ıerek 
lc6yl6 Yar kuvvetlerile çalıımak· 
tadarlar. Y ansınlana ltaıılarıaın 
fudalaldarıa yerinde ot ç.alun111 
için 116716 tarafından bililtizam 
J•kalmak mretile vukua ıeldiii 
ele tallldkat ••ticeıai a-1•tt ........ 
Meaba• •ia&1et yaas111 111a6Mb
bipWi halda•da hakiki hıkibat 
icrMı i~in allkadarlara emir Ye
IDİflir. 

bu kaunçtan bize kalan teY sene'° Olmrtlklerde 
11unaa Mr zarar tösttnden başta bir T•a.•rru f 
teY detfldir. .._.. 

Para 4emagojisi kimi• ..... ıelir. 
Para demagojisi imtirazlardan ke 

misyon ılıniyenlerin keeeaini doldu· 
nr. Onlara refah nrir. Para de -
magojisfnin muammer ettiği tanzi -
mat Osmanlıları kocaman bir mem 
Jekett ve mem1~etin bitin kasan • 
ma. yaşama kabiliyetini biti(aç yalı, 

birkaç ha11, birbç tffmne apartımatt 
heubma ucığa hıru dotrar gftııi 
doğradılar. Bald<lara Saraybumun 
elan altın dağıtan sefih padişah da 
bunların yanında bir hasis kalırdı. 
Halbuki onlar bir memleketi ve ge 
lecek neeı1lerin nafakasnu etek, etek 
eerptiler, memleketin böyle bir Os -
muh demqojtsfue tahammiflü yok -
tu& 

SADRI ETEll 

Alllı•acl.. plee haberlere 
8're ... r&kler amam m&dtr 
•ekili G..u Etem lteyia ri,. ... 
tinde t .. ekktU eclea tuanaf na• 
•n itibera aı...rak fGmrlkler 
kaclroa...da mlahat memuriyet• 
lere ~ ki91.-. taym .mı.. •• 
Iİllİ kead.fttrllHfbr. 

8-clu b~ ,amrttlr heyeti 
teftitiyni kadr0111da 20 ye İa· 
dirilmiftir. Gomrlk müfettitlerin· 
den Sıddık be1 Menin gllmrl· 
i'il bq mUdiWttne, Mazhar bey• 
de Gazia1intab merkez mlidür• 
lOiQıM tayin edilmiflerdir. Direr 
mOfettitlerdea tekailt ıinnını 
dolduıaaJar ihıümilzdeki Eylll 

---Takvim --.ı • Kalpte iğne Tefrka: 

54 
Per,e111be Cuma 

7 nisan 8 nisan 
30 Zllh ece 1 Zllhtcce 

Gün doğn~u 5,36 5.3~ 

bırı~ı 18,89 18,41 
S.bah namarı 4..36 4,33 
Ôğle .. 12,16 12.ı 6 
ikindi •• 15 55 ı 5,56 
Akşam " 18 39 18,41 
Yaısı 20,12 20.f 5 
imsak .. 4,52 3.48 

Yılın geçen cünleri 96 97 
.. kalan .. !71 270 

Han - Dün !lcaldık azamr 28, 
uıaıl 14 der,ceydi. Bugün hua tksu·. 
yede bulutlu olacak \"e rüzgtr lodostan 
eseceL."tlr. Hafif yağmur çisintlsi de muh
temeldir. 

j Radyo 
rsta111tul - 6 dın 7 e kadar gu· 

mofon, 7.SO dın ~.30 a kadıır ~ervrt ve 
Hayrivc hanımların İ$tİrlkile saz, 8,'.JO 
dan ~ a kadar Selirn Sım bey tarafındın 
kenferans. 9 dan 10 a kadar Belık ha
nımın işdrtlrtle saz, ıo dan J0.30 a ka

der orkeetr a 
Yiyene - J 3,40 ı..onscr - J 5 

plak - 17.~0 piyano kon!cri - 18,05 
konser - !l.10 bar mu!!ikisi - 21.45 
!3.~0 dans 

Hed ... r9 - 7.30 jimnutik ve 
musiki - 9.80 jfrnnutik - 12,30 kon· 
!er - 14.05 korı~er - 17.30 konser -
21 Rerllnderı nakit 

Blkr.. - 18 hafif musiki 
1910 kon~ - 20 konser - 21 ta· 
ganrıf - !!,15 konser. 

lludape,te - 10.15 t11lon or· 
kestrası - 13,05 Tig:ın musikisi - 18,30 
piyanoyla farkı , viyolonsel - 21, 15 
operet. 

Oslo - ıs 30 koro - 21 orkest 
ra konseri. 

Moskova - 9 dan 21 e !!adar 
nefriyıt. 

v.r,on - 13,35 m'ktepliler için 
- 18,SS oda musikisi - 20,45 radyo 
ıaıetesi - 21,15 ~onser - 23.30 d:ıns. 

Parla - 8.45 jimnastik - 9.4Ş 
mu!ikl - ~ laa~r - 23 Pipi ti· 
yarrosundan nakil. 
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Ka111blfo 
FrnMz Fran;ı 
1 Jngı1fz liruı Kr. 
·T.ı.. •ata~m 

... 
• • . . . . 
M • 

l.Jnr 
Bele• 
nratınıt 

Is. Fra11lı 
U.ı 
llorta 
lumn 
~tınr 
Pesm 
M.n 
Zloti 
Peııtö 

Ln 
ı Ttlrlı Hruı DlJw 
(.'en·oneç Kurıı, 

Nukut 
Fransız f'ranrı 
Dolu 
Inefllz 1ir191 
Liret 

.. ,.. harici 
Alt1n 
Mecidiye 
Bannoc 

feh••d•betı 
Ferah Sinemada 
Bu gece hem 9iaeı111 isem tiyatro 

hem pi111tko san'atklr Fahri komik düm 
billlü 1smıi~ komik Rıfkı beyler ve he· 
yad iki oy1111 birden Bahar bülbülleri 3 
perde llfahanh Ali Dber 1 perde du
htıltye !~ tunJf. 

ayında t9'alde sm olunacalda· 
rı llDİ bu 111retJe mthldetlerini 
9'ftire11 rftmrtHrler memarlarıda 
ayni Yeehile tekaGd edilecekler
dir. B&t~enin tatbikinden ıonra 
tekaüt edilecek memurların ye
rine biç kimse tayin edilmeye· 
cektir. 

GOmrlkler kadrosında ber se
ne vaki olacak mahallere memur 
tayin edılmemek ıuretile tedrici 
teaikat yapdacakbr. 

- Yüıllnüz bira~ soluk rahat

an: mısınız? 
- H•yır. 
- Buyurunuz o halde amca· 

mıo yanına çıka!ım. 
Marki yukarda bekliyordu. 

yeğenının gelııine cam sıkı 1 ır 
gibi olmuttu. Marki onu beraber 
götUrmek istemiyordu: 

Amcacığım. ded·, daha ziyade 
bekJiyemedim. Sıhhatinizden en
dite ediyordum. Elhamdü!illib 
ıimdi artılıt cani tutuldu, rahat 
rahat uyumuısunuı.<lur. 

Elena: 
- Evet, dedi, artık kurtulduk 

demektir. 
Marki ıert bir sesle: 
- Henüz bu hususta kat'i bir 

teY söyliycmeyiz. 
- Ne demek istiyorsunuz am-

ca .• 
- Şunu demek istiyorum ki he

nüz bu ıabah yatak odama daha 
gitmedim, töyle gidip bir baksam 
fena olmaz. 

Marki elleriyle qyaya dokuna 
dok•ma yürümiye aava§lı. 

Elena: 
- Koluma dayanır mısınız, di

ye aorrlu. 
- T etekkür ederim, pek lutuf

kanınız. 

Nakleden ı /a. 
. -

ğini bir defa tecrübe etmittim. Bi• 
naenaleyh kendi kendime, kimse-
ye haber vermeden başka bir yet 
ayırdım, orada yatıyorum. Buraıı 
gayet muhkem bir yerdir. Yata~ı· 
mı kendim yapıyon•m. Sonra bu 
oda:ma gelip c.ar§afları bozuvo
rum. Yatağa bir manken yerler 
tirmek dün gece aklıma geldi. 
Neyıe uğrqa uğraıa, el yordamı 
ile böyle bir şey yapabildim. . 

l~aılelmeyran yük.sek ıeale mı
n l damvordu: 

- Kim, kim buraya girmiye ce
saret edebilir? Sizin ölümünüzden 
kim bir fayda umabilir? Bii" de 
Patris'in tevkifinden sonra her 
§eyi l'rt-ık bitmis zannediyorduk. 

- Evet, hu hancer darbesi fU'" 
nu İepnt ediyor ki eğer Patri• 
müc:ims~, satodıı bir teriki cür • 
mii daha vardır. 

Sonra ihtiyar birdenbire bu 
mevzuu bırakarak Elena'ya dön• 
düve: 

- Emrinize amadeyim, dedi, 
gide};"' ister misiniz? 

- Hay hay, hazırım (konta dö
nerek) azizill" kont, sizi burada 
bırakıyoruz. Btlki avdetimize ka• 
dar bi,. iz bulabilirsiniz! 

- Ümit etmiyorum ama, arıya• 
cağım .. 

NEHRJN SAHiLLERi 
F ranoy şatonun karıuına ıelİll 

ce otomobili durdurdu, indi. 
Sonra bir kavıkçıya seslendi, 

mühendisle beraber binerek sol 
sahile gectiler. Bu sahilde evlet 
sık değildi. Arazi arızalıydı. 

Franoy manzarayı göstererek: 
--Ne güzel yerler, dedi, ormaıl" 

ların üzerinden dağların görünii
tünü pek severim. 

Lartig cevap vermedi. Bütüll 
maksadı, bir bic;imine getirip, SÖ" 
zü, kendisini ~iddetle alakadar e' 

,,,.,,.~~-~den meaeleye getirmekti. 
- Burası tam av arazili. K~ 

telmevran burada yer sa.tm alm~ 
la iyi bir hareket yapıyor. Hed 
buranm muhafazası da kolay. 

Hep berllber yfüüdiiler, vatak 
odasına gelince Marki cebirı..len 
anahtar' r.ıkuıp kaoıvı adı. Ya
taihn cibinliği örtii1vc1ü. Pencere
lerin kapı- lı J1P.rd"'4rİ odrııva bir 
loıluk veriyo•d11. Yat,.kta "ir ir.:
u•n viicn-lu hdiriyordn. ihtiyar 
M?\rki, elleri ileri uzatılmış yürür 
ken: 

- r. .. 1: ... ;".. J;.., ..... ,tu. ~ .. ~nı~. 
KasteJmeyran hayretle haykır-

dı: 
- Y arabh•m. u ne? 
lhthrar $-"i11dü: 
- O . ıledL n•,.,,.k r.t.,,ev;";%, 

insan falan değil. Küçiik bir dala
VPr• vaotr.n.. 

EU•riy1e, vııtakta, haın yıu·cwa
"'Tn 1t.ftıl'd" J.. •• ıun1t" vücut ıeklin
deki .. _,yj vnk1mrnr~u. 

- t.t .... · rf·d: hakmız. 
K"'nt J..•lcb. Yorganın ii~erinde 

genitı hh· J..ır,"k u;ıı."ası vardı. 

K ..... , .l ~·ı .. 
- .? ''P.~ı, amcacıgım .•. 

AJt•J, cakltıı'fl'IIS .• 
d' Ovitfak gülüw,,.du: 
- E•-t evet .. Nedfl!" kahtl ,.,_ 

m,.,ııı,n. Y :ıo ••uz, "••9'u "'"lifle sö"li
yemiyecel;m. Zavalh· adamlar 
zp,t•n yonılu~ ~tt-Y.•""orl,.,.. 

Elen" tP'fedüt edivordu. Yava• 
"'~Vl!C el;.,; HZAf1:1, V~,...,,nT ll~ll, 

"'h"~"" k"J," 1': .. .,eJci)tfe iJ.·i ··"r 
kör Marki t,.r,_f,n(I ..... ..,.,...,tf,...~ ı..;" 
l'"•"'k•n sröriin~;; pA .. .,k,.nd,. h•;. 
...,;;k ";r yara vardı. E1ena mırd
danif •: 

- R1r l.ut'.f""•r darbesi! "'Tr"" 

lhti.,.111.r ,,. .. d": 
- lvi ... ~•-:ıc edi"";7, r. .... n,.; ı,:,. İ7 

J, .. luruz' Bi•ti•11 ,,1-., hitenf,..den 
,-.ôlıav~• ban" bir ~··:1~'\t• "'amle'""· 
~'"" ""ı .......... t,m. F ~~,. '11r ; ... h;,. 
~-ta l1111ahtlirsek '""k ivi. . H,. .. ,,f; 
b"~ahm ve~en .. Tam ~.mcan için 
Ç" 1 • .,1\Ctl k 7.,"""-1'dır. 

Elena ile l(' nnt ar1"•nrlaTd1. Ki;r 
ntm·!"'t11 .. tı1 . ı:'l~na ,1 .. rJ,"I ",.::..,J·~ 

J,-.71h11ömı ikt=··- ,...m;•ti. Kont 
el'a11 .... """"vd· ~:a..,..,...: 

- R:- •f?v v-k. ~.,f ;_ f='l.kat 'lm• 
Cll . ftrt1k l-··-.. "'" r• '''"""'ftnı?T ; .. t•-

r··- ~; daha iyi m•!'°'"' fp.za edilir
ıiniz. 

- J.f llvır. hP.yrr. ihtiyar ayı inin 
den 'l"'•'·~ı·rul7.. 

- F~ı.at c:J,.l;J;k h•ı '·. 
KaıtelmeVl"a11 •1n;,.ı ... "\;vordu. 

Amcası id" kr .. \c.1vo" fa.lrı:ııt "vr1i 
'i'lm,.ı-.rla 1<P.11di•ini de tehlikede 
h;ue,:t: •• ,..r,:t ... 

- O halde •. Patris? 
ff,t;w""' (',~n?:1arnu .. :n~ti: 
- J\Hm~,.... ki. . . Bit· k,.~ f:?I;,,. 

dür. H"tta ı>.._tri"'•""" ıüphe ec11'~ 
J'T\ed 0 .., avv,.1 hu orl'°"'ll\ yatmıvnr-l 
dum. Zira, buraya kolayca girildi-j 

-Olabilir. 
- EYeL • Kont dedin dP. aklım• 

ırP.ldi. Zav11.llı adam i~ık. DoğruJ11 
Madam Gregorovna'nın ona bll 
kadar lakayt ka1r8ına hayret edi 
yorum. Kontun iyi bir ünvam ve 
serveti var. Fakat bıt maceral>&" 
reıt kadınlar mücadelevi severler• 

( fö f nı Ml i) 

Avusturya sefiri 
'l'ekatlt edildi 

Bir müddet qvel mezuniyetle 
memleketine giden Avusturya 
sefiri M Ogüst Kral Viyanada 
Avusturya hükumetinden tekaü• 
de sevkini istemiş talebi kabul 
edilmiştir. 

Sefir on beş güne kadar mem• 
!eketimize gelerek Ankaraya gi• 
decek ve hükiımet erkiDıDa ve
da edecektir. 

M. Kraı•ın yerine Avamrya• 
nın Ankara sefirliğine kimin ta• 
yin edileceği henüz belli değil• 
dir. Yeni 1tfir tayin edilinceye 
kadar Avuıturya sefareti işlerini 
maslahatg6zar M. Bischof idare
edecekt:r. 

Kahve lbtlkArına 
Karşı tedbirler 
lıtanbul ticaret mıntaka11 ml

dtiriyeti kahve ibtiklnna maui 
olmak için yeni bazı tedbirlet 
almıştır. Bu tedbirlere göre tic&"' 
ret mUdilriyeti giimrlllderden çı• 
karalan kahvelerin beaabım itba
lltçılardan istiyecek ve çıkar 
dıkları kahveyi nerelere, kit11• 
ve ne fiatle sattıkla-nnı araştara"' 
caktır. Bu suretle rıorınal fiattd 
fazla satanlar, malıDI •atmaJll' 
1akhyanlar ve malım gümrOktetl 
kasten çıkarmıyanlar takip edile
rek derhal mftddeiuma.wt
bildirileceklerdir. 



Arap harfleri Arapça- , 1 

ya da uygun değildir! ~ 
Mısırlı alim Mehmet Ferit VecdiB.in 
fevkalade dikkate şayan bir makalesi 

Türkler lslAmlyelten evvel de bilyilk 
medeniyetler kurmuş bir mlllettlr 

Memleketimizde Kur'anın Türkçeye 
tercüme olunarak camilerimizde okun 
maaı üzerine Muur gazetelerinde mü
na.ka,alar cıktığını Mehmet Ferit 
Vecdi Bey umlndeki maruf mimin va 
kılane makalelerle aleyhteki nqriya. 
ta ftddetli cevaplar verdiğini ve aleyh 
tarları susmıya mecbur ettiğini yaz. 
nuıtık. 

Mehmet Ferit ve Sabri Beyin geçen 
Perıembe günkü sayımızda cıkan 
birinci ve ikinci maakleleri Kur'a 
nın Türk~eye tercüme olunabileceğini 
VÜzuhla gösteriyordu. Mısırlı mimin 
ü~üncü makalesi Arap harfleri hak· 
kındadır ve bu makaleyle, JJ/ısır mu
lıarirlerinden Taf tazanl'nin itiraz ve 
isnatlanna pek haklı cevaplar veril
mektedir. Fevkalade dikkate şayan o 
lan bu güzel makalenin tercümesini 
de bugün dercedlyoruz. Mehmet Fe
rit Vecdi Bey diyor ki: 

tlstaz Tafta.zani'nin -Tilrkler ta• 
rafından- menfaatlerine muhalif ol
dufu halde- kullanılmasını talep et
tiği Arap harfleri esasen Arap~ayı 
bozan, Arapçanın doğru olarak telaf
fuzuna mflni olan, Arapçanm bizzat 
.Araplar tarafından yabana bir lisan 
gibi telflkki edilmesine se~iyt nren 
ha~lrca bir illettir; çünkü Arap harf
leri, dünyanın bUtiin ilisanlannda ol
dufu gibi, kelimeleri tasvirden ~ciz. 
dir. Noksanlıfı yUzUnden Arap lisanı· 
nı mahvetmiştir. Eğer ecnebi hu ruf atı 
gibi, kelimeyi tellfuz edildiği gibi fa"• 
'rir e~ydl Arapçada yanlış telaffuz
lar §Üyu bulmaz, bizzat Araplar tara
f.mdan arapçanm en beliğ kelimelerj. 
nin binası ytk1Imazdı. Bu giin Arap
lar içinde: 

.. ,,.,ı.;,,.: ·.:ı~ı ı~:a -1:.P 1"'.,,.J ·4~ ı-._.J:.... :.ir'.J 
"' 'f' ~ı, .-)ıJa ı~,,~L,,ı ~ı.ı ı._._,,..!.i 

gibi her gün matbuatta neşrolunmak
ta olan basit kelimeleri doğru olarak 
okuya~ilen kaç Arap vardır? Bu keJi. 
mele~n ne suretle okunacağını, kamu
sa muracaatla anlamadan e\"\'el bu 
bapta lehlerine hüküm verı·ı . . . . mesını r. 
~ ederım. Böyle b~it kelimeleri yan-
'' okuy~nıar. Beliğ kelimeleri nasıl 

okuyabilirler'! 

Mütenebbi'nin, mahbubelerini taşı
Y~~ ~evelere hitaben bedduayı ve ken
dı ıçın temenniyatı muhtevi olan: 

1 :ı ""1' c$ .ı.. J .:.a. l. .:.ı.. ' 
~ ,,..:. .ı ..:.1P \. ..:.1P' 

~~I AraJ>Ça okuyanlardan kaç kişi 
~uat olarak okuyabilir? Dil .. t kuJ'ab · rus o-

fçl~ llen efrat ise ne kadar müddet 
BOnra ve kaç defa tereddüt ettikten 
nebf h>;';:ı~~ ola~ okuyabiJir? Ec
rap hartı ennın mükemmeliyetini, A· 
mak için :linin i8e noksanlığını anla
--.ırırm dU..ı...beyti ecnebi harflerle ya. -J- ' e •• ,aı' d . 
ki IAtin harf] rl una a ışaret edeyim 
koyarak okune ı.ınin harfine bir işaret 

auıu'I': 
ve hamaltou rna lco • 
1uı """1tı fi lıaz; elma 

ve hamalti ma hournllu 
Jşte 1Atin harfleriyle .!..' haı faratiha 

J .. zı an bu be-
litler, Avrupanın en Ufak kte 
rinde okuyan en küçük bir ç m~ t ple
frndan bilAtereddüt yan1ı-,_:c 1 akara
k ...., c. o ar 0 • 

onur. Halbuki yukarda mlnasm 
lattığım bu beyit Arapça okuya 

1
1 an-

la • ... b' narın 
l!RIU cs.zamını nCIZ ır vaziyete 80k-

111U§tUr. Acaba dünyada hiç bö 1 
harfler var mıdır ki o harflerıe 'Vay e 
J J ZI• 
an cümlenin evvela mAnası anlaşıl. 

madan okıınahilinmesin? Acaba dUn. 
Yada Öyle harf var mıdır ki Rftkim, 
Avukat, Doktor, Mühendis, gibi YÜk
eek tahsil görmüş zevat o harflerle 
-kendi lisan ,,.e harfleri olduğu haJ. 
de- YBZdıklarmı yanlış okusunlar? 
Avrupada iptidai mekteplerdeki en 
k~çtik ~klann okuduktan her han
cı bir Y8Zlyı -en yüksek f eJsefe kita
bı olsa bile- yanlış okumaları kat'iy
~n mtiınkön değildir. Arapçayı yıkan, 
.::plan; kendi lhsanlannı yanlış ola· 
r-estltellffwa 9"keden, Mlen putpe
rin' ~~ hurufa olan AraMa harfle
çU~ii A ırsatta ıslah etmek icap eder, 

rap harflerinin bu noksanlığı 

baki kaldrıkça - maarifin tamimi A· 
rapçanın yükseltilmesi için sarfedile
cek bütün ga)Tetler boşa gidecelitir. 
Bizim gibi böyle nakıs harfleri olan· 
lar, Arap oJmryan müslümanlarm 
-.kendi lisanlannı yanlış telaffuz et
memek, Jisanlnrrnı karışıklıktan kur
tanp okuma yazmasını öğretmek için 
uzun seneler çalışmıya muhtaç olma 
mak maksadiyJe -diğer harflere ilti
ca etmelerini tayip etmek cesaretinde 
nasıl bulunabilirler, 
lJstat Taftnzani diyor ki: "Türkleri 

devlet yapan müslümnnlıktır. Müsli.i
manhk olmasaydı. Çin hududunda ka
lır ve Eskimo Ye Hotantolar gibi dün 
yadan bihaber yaşarlardı. 

Bu iddia, tarihe karşı irtikap edil 
miş büyük bir hatadır Filvaki Türk
ler, dini Jsll\mJa teserrüf ederek ne
cabetleri tekemmül etmiştir. Fakat 
Türkler Müslüman olmazdan evnl 
de muazam ve parlak bir tarihe malik 
tiler. Fatih 'Mısır frraunlannın en zj. 

yade korktukları Hitas milleti şimd1· 
ki Türkler değil midirler? Mısır Fıra
unu İkinci Ra.mses, Hitas Hükümda
rı iJe karabeti s;hriye tesis ''e dostluk 
muahedesi aktettikten . sonra ancak 
Hitas milletinin Mısıra akınlarından 
· urtulabilmiş değil midir? Ne için i 
uzağa gidiyoruz? Dokuzuncu asra ka
dar Rusları 1iendi hakimiyeti alttnda 1 
buhınduran millet Türk milleti değil 
midir? Asya kıtasını' baştan nihayete 
kadar fetheden Cengiz Han Türk de
ğil midir? Babalarının fethettiği mil
letleri aralarında taksim ederek padi-, 
şahlıklar. Prenslikler tesis eden ''e bi· 
lahare Müslümanlıkla teşerrüf ettik
ten sonra da dünyanın &n muazzam 
dcyletlcrinden birini tesis cclen 'Cen
giz Han'ın evH\dı Türk değil midir-ı 
ler? Akdenizi inhisar altma alan, 
kürrei arz:n en büyilk devletleri ge
milerinin bile O manlı bayrağını ~ek
meden Akdenizde seyrüseferlerini me 
neden deYlet kimdir? Ecnebi hüküm• 
darları, saraylannın kapısından han
gj devletin sefirlerini istikbal ederler
di? Devletler.in bir aradaki donanma· 
larmı, müttefik ordularını defaatla 
mağlup edip parçalryan devlet hangi 
devlettir? 

Taftaznni diyor ki: "Türkler,, türık 
çeyi arap ve acern kelimelerinden tec 
rit ederlerse lisanları (zencilerin 1i -
sanı gibi) hiç bir şey ifade etmiyecek 
bir hale girer. 

Buna ce,·abımız şudur "Bu söz • 
Jer, Jisanın bütün meziyetlerini, be 
Jiğ nesir ve ince şiirlerini havi sek • 
sen milyonluk bir milletin tekellüm 
ettiği lisana karşı cüret.kfırane bir 
hücl1'111dur. Türkler, türıkçeyi, ara
bt ,,.e farisi elCazdan tecrit etmiye 
başlamışlardır. Eğer iddia edildiği 
gibi arabt ve farisi elfazdan mücer • 
ret olan tüllkçe zencilerin lisanına 
benzer bir \·aziyete girseydi medeni
yet sahasında en yüksek mevh.;e u -
laşmı} a gayret etmekte olan Türk • 
ler, tabiidir ki lisanlarının arabi ve 
farisi elf azdan tecrit etmek teşebbü
sünde bulunmazlardı. 

Taftazaninin bu baptaki maakle • 
si hakkmdaki bu mülahazalarmu, 
cihanda en bÜ'.)'ük bir islam devleti 
tesis ederek cihan siyasetinde pek 
mühim roller oynıyan n ahiren de 
beşerin işitmediği hayretbahş inkr • 
laplar yapan şarlun en necip bir mil
letinin baprdığı mühim işlere naza -
rı takdirle bakmaktan aciz olduğu -
muzu söyletmemek için serdediyo • 
rum. 

Limon meselesi 
lktasat vekiletinden gelen biremir 
üzerine ticaret mmtakası müdil· 
riyeti, lıtanbul limon ihtiyacının 
miktarını tesbit etmek üzere tet
kikata başlilmışhr. 

Vekllet dördilncll kontenjan 
liıtesini tanzim ederken buhrana 
sebebiyet vermek için memleke-
te kafi miktarda limon ithalini 
temin edecektir. 

1 

){aptanın Salon oyunlen 

Bölme 
Usulü 
Bu oyun geçende yazdığımız 

iki oyunun aynıdır. Yalnız usulü 
haıkadır. Hani yerinde saydan 
şeylerden birinin başına (Ya) e.• 
datı konacaktı da, gözleri bağlı 
olan bu suretle tutulan ıeyi bula
caktı. Bir diğerinde de sırayla bu 
lunan üç şeyden birni bulmak için 
salonun dııansında bekliyene 
" 1 " h d' 1 "h d' . ge ,, , ay ı ge ,, , ay ı ıçe-

riye gel,, dinecekti; değil mi?. 
Bu def asındayaa konuımak 

yoktur. Yalnız ıalonun dııanıın• 
da bulunacak, kimıe, her 
hangi biri tarafından davet edilir. 
Bu ehemmiyetli bir ıey değildir. 
Bulacak olan içeriye girdikten 
sonra, oyunu idare edenin kulak
ları altında çene maf salını tutar; 
gözlerini onun gözlerine diker ve 
hemen tutulan feyi ıöyleyiverir .• 

Bu nasıl oluvor?. 
Pek kolay. Tabii, bulacali olan· 

la oyunu idare eden evvelce anla
tırlar. idare eden .meseli iki defa 
ditlerini sıkıp ccne mafsalını oy• 
natırsa ikinci §ey bulunmut de
mektir . 

Yılmaz kaptan diyor ki: ı 

Bunun icin de gene sırayla olan 
üç feyden birini tutmak llzım gf:"' 
lir. 

hazırladım. Bunu bir makarayaı-r:============ı 
astım. Makaranın yukansında va· 1 Yen4 bilmecemi;ı 1 Gemimiz Afrika sahillerinde 

parçalannu§b. Yalnız ben, bin 
mü~külat ile kurtulabildim. O sı
cak ve vahşi memlekette yalnız 
kalmıştı.m. Dü§ündüm, düşündüm. 1 
Nihayet telsiz telgraftan istifade ' 
ile bir şey icat etmek ve bu suretle 
memleketime kavuşmak çaresini 
buldum. 

pura doğru konmu§ bir mik~atisi ------------
vardı. Uzaklardan geçecek hır va- 1 2 3 4 S 6 
puru beklemiye bqladım. Böyle 
bir vapur görür görmez radyoyu 1 
harekete getirdim. Sepete yerleı-

-
liJ -

tim. Gidiyordum. 2 
Tam bu sırada vahti zenciler ü

zerime hücum edip beni sepetten 3 
attılar. Kendileri g~~ oturdula~ . 
Maksatları uzaktirı gelen vapura 4 
gitmek ve onu, akıllan aıra, elde 
etmekti. Ben hemen küçük İf&J'Cl 5 
bayraklarını yakaladım. '~ ehli~e 
var, telsizinizi kapaynus.,, ıpreti· 6 

li1 1 

Parçalanan vapurumuzun telsiz l 
telgrafa ait bir cok ıeylerin: sahil
den topladım. Öyle bir alet yap
tım ki pek uzaktan geçen bir va
purun telsizinden çıkan elektrik 
dalgalarım kendine doğru çeki
yor, ama, uıl mühim ciheti bu 
dalgaların tam orta.ar çelik bir çu· 
buk gibi kuvvetli oluyordu. 

Bir taraftan da bir büyük sepet. 

1 Hllell Oyunlar ı ._ ___ _ 
Sillnmlyen resim 

ni verdim. 
Tabii, Elektrik dalgalan kesil

di; sepet te güüüm. .. diye denizin 
içine giriverdi. 

Musikinin tesiri 
------~_,.....,......_ -
Hayvanlara radyo 
Avrupanın ~imalinde Danimar

Elinizde bir cam parçuı var, ka memleketi vardır. Küçük o-
bunu arkadaıınıza göıteriyonu- okuyucuları mı z 
nuz. Üzerinde hiç bir ıey yok. Ki- bunu pep ali bi· 
ğıt yahut mukavva değil ki görün lirler ve burası 
mez bir yazı yazdınız da aonra ili'" 
ya ıokunca yahut ateıe gösterince ıllt Ye tere yağı 
meydana çıkmıt olsun. Cam bu! çıkaran en birin· 
her tarafı görülür. Bahuaua, arka· ci bir memleket· 
daılannızın göz~ ~nünde iıtediii- tir. Burada hayvanlara gayet iyi 
niz iıtedikleri gıbı yılqar, kuru- bakarlar. sütlerini ziyadeleıtir· 
lar~ınız. Hic korkmayın, arkadat· k f k - · 1 me ve azla yağlı yapma için larınıza camı verın, ne yapar arsa 
yapıınlar oyununuza kat•iyyen te her çareye bat YW'11rlar. 
siri olamaz. işte b&yle inek yetiştirenlerden 

Şimdi, bu itin sırrına gelelim? biri, bayvanlannı memnun etmek 
Pek kolay, yalnız tedarik edilmesi için ahırlarına bir radyo koymuı
icap eden bir teY var. Bunu siz tur. inekler bunu allkayla dinli· 
bulamazsınız. Büyüklerinizden 
birine rica edin ıize biraz zaçyağı yorlar. Yalmz garip bir ıey! rad· 
yani Asit Süffürik tedarik etsin. yoda tango çalındığı zaman hay· 
Maamafih ne yapacağınızı da söy •anlar biç aldırmıyor; fakat foks
leyin. Sonra bir parça çakmakta- trot çahmrken hem zıplıyor, 
tı bulursunuz. hem böiürmeğe baıhyorlar. 

Çakmnktatını .ince toz halinde. Gördünlizmti? inekler de dans 
dövüp biraz asıtle karıştırınz. merakhsıymışlar amma, sade fok· 
Bir kaz, hindi yahut kalınca ta- strotu ıeviyorJarmıı. 
vuk tüyü alır ucunu kalem gibi =====;;:==~====== 
yontarsınız. Bu kalemi hazırladı- arkadaılarınız merak ve hayrete 
ğınız çakmaklı ta§lı suya batırır, düterler. Bunun nasıl olduğunu 
cam üzerine bir yazı yazar, yahut öğrenmek isterler. Siz ıırrınrzı sak 
bir resim yaparsınız. Beş, on da- lamak azminde iseniz alay olsun 
kika bu halde bırakın. Fazla kal- diye (iyi saatte olıunlarm mari!e: 
masın. Sonra iyice yıkayıp kuru- tidir) dersiniz. Tabii dünyada ıyı 
tu saatte olsunların bulunmadığını n. 

Onlar muayene ettikten sonra, da bilirsiniz. 
gene bir arkadaıınıza, cam üzeri- Artık oyununuz hazırdır. Eğer 
ne hohlamaıını söyleyin. O, bunu yazdıktan sonra bet, on dakika
yapınca e&'!ll üzerinde bir resim, dan fazla bırakmayıp yıkamı!sa· 
yahut yazı ıörülür. Gene ıilain, ge nız, cam üzerinde bir şey görü!
ne iıtediğini yapıın; tekrar hohla•! mez. Her ne zaman hohlaraanız 
yınca ayni ıey görünür. Nihayet resim yahut yazı meydana çıkar. 

Ii1 - (il 
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Yukarıdan apğıyar 
1 - El iılerinde kollaadıjı• 

nız bir çamur, bir edat 2 - Bir 
emir, bir aza 3 - Bir harf, aç 
olmıyan 4 - Şimdi canlanmıya 
baılıyan şey, bir harf S - Lll· 
zumsuz bir kıvrım, bir mef'ul 
edata 6 - Bir harf, Evin üıtll. 

Soldan sağa: 
1 - Size çok l.lzım olaD tef 

2 - Bir emir, resim yaparken 
Ji11m olan 3 - Bir harf, lenet 
4 - Koyunun bir cinai, bir harf 
5 - Var değil, bir mef'ul edab 
6 - Bir emir, şeffaf bir ciıim. 
il 

Vakıt bilmece 
kuponu 

31·3·1932 

Geçen hatmkl bll111ece111lz 
AYVALIK 

••n Fıkrahr 

Sen Jorj mektebi albncı aınr• 
f ından Sioti imzasile gönderilmiı· 
tir: 

Ahmet annesine dedi ki: 
-Anne, salondaki çinili resim· 

Ji vazoyu biri kırarsa ne yapar• 
sm? 

- Ne yapacağım gebcrtinciye 
kadar döverim. 

- Öyle iıe anne, sopayı al da 
hazır ol. Babam vazoyu kırdı. 

BUyDk sadakat 
Gene ayni imza ile: 
Bir alacaklı borçlusuyla karıı

laştı: 
- Merhaba! Hani sende olan 

alacailımı unutmadın va? 
- Ne münasebet! Ölünciye ka• 

dar unutmıyacağım. 



Nansl Karol' 
un 
hususi 
hayatı 
Nansj KaroL. Sinema perde.c;lnin 

en 'uh en tirin ve çok sevimli yıldm 
Nansi Ka?ol, sesli filmlerden 801lra 
birdenbire parladı.Stüdyonun bu gen~ 
kadmı evlidir. 

Bir kocuı ve bir de küçük çocuğu 

vardtl'. Halbuki Nansi Karol stüdyo
da o kadar meşguldür ki, evinde kal-
dığı saatler, pek sevdiği küçük ya.vru
suyle beraber bulunduğu zamanlar 
çok azdır. Bununla beraber dilber 
Nansi Karol gıpta edilecek bir ev ka• 
dınıdır. Stüdyodaki hayatiyle ev al4-
kumı birleştiren, ~ocuğunun ve koca
smm anularmr, ihtfyaçlarmı gören ve 
unutınıyan bf r aile kadım.. 

Bu mühim işi başarmak hmusımda 
ciddi bir meharet gijsteren Nansi F'~ 
rol dbttr ld: 

SAADET GÖLGESİ 

. "-Meslek sahibi bir kızın bir ze\-.c, Madam Lfpet tı\rafmdan idere gördüğü gölge6idir. Ve bu gölge fev-
ol01asiyle İ§ için hazırlanmıyan bir kalAde uzun bacaklı bir adamdır. 
kızın r;evce olması arasında bir fark edilmekte olan yetimhanedeki biçare 

çocuklar annk bir gaye güdüyorlar- Jüdi mektepte Salli isminde bir 
nrdır. Hatü bmılan bağlıyacak ra- dı 0 da hayırperver zevat tarafından arkada~ peyda eder Snllinin kardeşi 
bıtalar bile birbirinden farklrd·tr. lş evlatlık edinilebilmek. Ve bu sayede Cimmi hıminde bir gençle de hafif 
w izdivacm bir arada toplanma.o;ı ka hiç olmaz sa bir sahip olabilmek.. bir ahbaplık tesis ederler, Bir gün kc
dm için oldukça yenj bir meseledir. ·bi leJ'e gelmicı olan Cervis, Jüdi.:i de Gene bu yukarrdaki çocuklar gı ~ ~ 
Hem •e kanşııkça bir mesele. Bir çof<. yetim bir genç kız olan Jüdi yetimha ziyaret ediyor. Laf arasında Jüdi 
lan nikbinane fikirler ileri sürdükle- · k-disini ihtiyar ve uzun bacaklı zann ne mihifriyetıi tarafından yaşınnl nıs ~ .. 
ri halde bu meeele tehlikeli safhasını beten ileride · olması dolayısiyle kü- nettiği amcasından Cervise bahsedi-
atlam11 sayılamaz. Çünkü iş sahibi bir çüklere bakmıya memur edilmişti. yor ve mektebi bitirdikten sonra ha
kadmın kocası her şeyden evvel geniş Günün birinde yetimhaneyi tahtı hi- yatını bu merhametli, uzun bacaklı 
bir his ve idrak sahi.hl olmak inp r- amcanın son günlerini tatlı geçirtmi-

mayelerine almış olan heyetin ,·aki 
der. İMan böyle bir adama nadiren ye hasredeceğinf ve hayatta kendi-
tesadilf ederse de ben böyle bir erke- olan ziyaretlerinde Jücli'nin fettan- sinden başka birisini sevmesine de 
le nail olma§ ıııayılınm. lık ve cesareti bu heyetin azalarından imk!n olmadığını iJAve ediyor. Genç 

Kocam, bir l!linema Nn'atkAnnm olan Cervis Pendleton ismindeki bU- krzın bu kadar safiyetle idarei kelamı 
zevd olmak itibariyle k1UU gibi bil' a- yük bir zenginin nazan dikkatin·i cet Cervis'e o kadar tesir ediyor ki ken
damdrr. Fakat ben acaba iyi bir zevce bettiğinden . kendisini bir koleje ver· disini kıza ~n.1': olmaktan kurtaramı-

·....r- mek ibre· tahtı hima1eslae almıya da y;or. Faka.t bu hu.ueta -Hldne vaki mı,,. .. u.. -
Her ~yden evvel şunu itiraf ederim ha doğrusu evlatlık edinerek bu zaval olan itirafı §eriki tarafnıdan bittahlil 

ki ev idaresinden hiç bir §eY anlamam. 1r dilber yetimi tam manasile bir gen~ kendisinin bu hareketinin yanlrşlığmr 
Esaeen buna imk!n yoktur. Sonra so- kız olarak yeti.ştirmiye karar veriyor. ispat edince bu hissini söndürebilmek 

Ancak, yaşmın daha · oldukra gen.. ·ı h A ha ek t d' kafa çıkııp bir §eY almak da elimden 'S ~ gayesı e emen nupaya r e e ı-
olmasmm -bu kıza karşı hareketinde yor. Avrupadan avdetinde artık Jüdi 

plmez. Fakat her yemeğin listesini yabancılann baŞka fikre zahip olma· yl sevmekte olıın Chnmi ile evlenmele-
llazrrJamak istemekle beraber ekseri- lanna meydan açacağını hisseden rine mü~aade etmek ü-ıre iken Cimmt 
ya ne J"iyeceğimi bilmeden sofranın Cen'İs, kendisini kıza karşı saklamıya nasılsa Jüdi'nin Cervi!il Pedletton'dan 
hqma ge~erim. Bütün bu işlerle ko- ve ·şmit namı· altında ta~rya "a· ba~kası olmadığını anlatma artık Cer 
eam mewul olur. Çocuğumla geçirdi- nr veriyor. Dilber Jüdi'nin hA.mi.o;ini vis için de ayağma kadar gelen saade
fim saatler son derece mahdut oldu- ait yegtne mahimatr, onun dıvarda ti tepmesine imkan kalmıyor. fundan ona bir şey almıya vakit bu- _____ _.._ ___________ .. _____ _.. __ _ 

Januyoıum. Onun için kızım ekseriya 
sabahlan stüdyoya kadar bana ref a
bt eder ft mürebbiyesiyle birlikte 
Cliner. · 

Kızan, bile tel!§ içinde doğmuştur. 
MeKUliyetlerim arasında doğan kızı. 
mm ilk ağlamasını : duyan, ilk di,inf 
&'Ören ben deftı onun babam ve dadı
mdtr. Krmn1a beraber kalabfldlthn 
Wr kaç 1&&t 8ttid~an d3ndtiğüm za. 
mana tendfif eder. Onun sevimli yft. 
sti bana gUnUn bütün zahmetlerini u-

nuttanır. Kocam muharrir oldofun· 
un işinin eberi8ini evde yapar ve bu 
nretle çocuğumuza daha fazla ref a• 
kat edebilir. Bununla beraber kocam 
benim evdeki bütiln yerimi ifgal etmi
yor. Onun için it Mhibi bütün kızlara 
nasihatim tam uyuşa.bilecekleri erke
ği ltolmalan<hr. Her oeyden evvel er-

kefin kı*anç olmamasına dikkat edi
niz. işçilik ve kıı.ııl<ançlık •• Bunlar kaf 
iyen ftiJU edemez. Çalışan kadınların 
kuıkanç bir koca ile yaşamaları &on 
derece tehlikelidir. 

BUBULUN 

Sinema artistin.in itleri ~k çoktur. • Mllton, Mona Gora ile nl~anhsını, pe• 
Bunlar temsil ettikleri piyeslerden de,.ne 1 bir muhabbetle ••rrederken 

Ben - Hu~:. 
Seslendirildi 
Koltuğunuza oturup ta sesli bir film 

seyrettiğiniz zaman, bu filmi seslilen
dirmek için ne kadar masraf yapddı
ğmı hiç hesapladınız mi? Hayır, değil 
mi? O halde size, meşhur Ben - Hur 
filminin nasıl ve ne kadar masraf mu 
kabilinde seslilendirildiğini söyliye
lim. 

Bu filmin sessiz olarak yapılması 

için tam üç sene zaman lazım olmuş.
tur. Rejisör Fred Niblo film için bir 
buçwk sene tetkikat yapmı~ bir buçuk 
senede de film yapılm:ştır. 

Bundan yirmi beş sene evvel, Ben
Hur eserinin müellifi muharrir Erlan 
ger bu tiyatro eserini sahneye koy• 
durduğu zaman 80,000 dolar sarfedil
mişti Ayni filmin seslilendirilmesi için 
tam üç sene zaman lazım olmuş ve 
16,000,000 dolar sarfedilm.iştir Deniz 
muharebesiyle araba koşulan sahne
lerini sesliJendirmek için tam·bir mil
yon dolar sarfedilmiştir. 

Tekrar yeniden 48 makine tarafın· 
dan fotoğraflar çekilmiştir. KulJanı
lan film miktarı 650 kilometredir, ya
ni U milyon resim alınmıştır. Bir çok 
uğraşıldıktan sonra bu 650 kilometre
lik film 4 kilometreye kadar indiril• 
miştir. . 

Yani, gösterilen her bir metre filme 
mukabil 160 metre film feda edilmiş-
tir. 

Cesur 
Kaçakçı 
Lui le Foks Kanadalı avcı nilmune

sidir. Btr bayram akşamı, Montreal 
şehrinden bir milyoner olan Rwıkin'in 
kızı Nedra dans etmiye gelir ve Je 
Foks ona aşık olW". Bu hadise Vuli -
Vu)j isimli bir kadının kıskançlığım 

tahrik eder • 
Suvari polislerinden Money, uzun 

zamandır, Ruskin'in ])06talarmı bir 
kaç defa soymuş olan bir haydut çete
si peşindeydi. Money, le Foks'tan şüp-
he ediyordu. Bu şüpheyi, kmkançhğmı 
tatmin edecek bir vesile telakki eden 

Vuli - Vuli Money'e le Foks hakkm
da yanlış malUmat veriyor, ve kendini 
tehlikede gö~n le Foks buzlu çölJere 
kaçıyor. 

Nedra iJe babası da bu araıık bir 
kızakla ~yahat ediyorlardL Bir kar 
fırtmasrna tutularak bu klübeye iltica 
etmfşlerdL Le Foks'u takip eden Mo-

ney'in de bacağı kmlmış ve yan yolda 
kalmıştı. Le Foks, polisi orada bırak· 
sa, kurtlar yiyecek. Ne yapsın? insani 
vazifesi ona yardımı etmektir. 

Ve derhal onu alrp baba ile kızın bu
lunduğu kulübeye getiriyor. Orada 
Nedra, le Foks hakkmdaki oüphelerl 
öğreniyor, akat inanmıyor. 

Ruskin ile Nedra yolJarma devam 
ediyorlar. Fakat ikisini de bir çığ ezi-

K on g re yor. Le Fob ktu kurt:ınp kulübeleri-
• ne getiriyor ise de, tevkif edilip ha~e 

Dans e d 1 yor atılıyor. IAkin ihtiyar baba Bir Komp 
Elhamra sineması, hu hafta f'Kon· isminde biri asıl haydutlan bulıdura

gre dans ediyor,, filminin Almanca cak ve iki gen~i birleştirecektir. 
nüshasını gösteriyor. Evvelce Frans!z işte Andre Luge'nin baş rolünü oy-
ca nüshası gösterilmiş olan bu eserin nadığı bir film. 
ne kadar muvaffakıyet kazandıtı ha• Bu f.ilmde Barbara Leonard ismin-' . . ' . tırhi<rclaatr. flııe, ı...a..ı iclıı yabanıeı fakat (IÜ7el. 

Filmin A~manca nüshasında .ıtaı er- bir de artist var. &erin tabii man~a
kek rolünü ViJJi Friç oynamaktadır. ralan, Amerikan nLmlerine mahsus 
Kadın rolünde ise gene Lilian Harvey temizlik ve güzellikte almmlflır. 
var. 1 ,_ 

Meçhul -ı n A ~ ~ 7ı 't E R I,_ 
Çavuş . 
Fransızlann meşhur "Ugion etran- § Ami!rikalılar Syrano eeerini tek· 

gere,. i, yani bir sürü ipsiz, sapsızların rar filme alacaklardır R.ostand'ın bu 
veyahut isimlerini saklamak istiyen piyesi, Amerika.da bUyUk bir muvaffa. 
biçarelerin melcei olan Afrika gönül- kıyet kazanmaktadır ve hali hazırda, 
lü taburu, bir çok filmlere mevzu ol· iki tiyatroda birden oynuyor. Söylen
muştu. diğine nazaran baş rolü Ronald Col· 

Bu sefer de, ayni "Ugfon etran- man oynıyacaktır. 
gere,, meçhul çavut isimli bir filme § Bundan bir sene e\'Vel, Edna Rest 
daha mevzu oluyor. isminde bir lngiliz artisti, Holfvut 

Bu fiJmin kahramanı bir zaman1ar artistlerinden, şehrinden ve rejisörle. 
şöhreti dünyayı tutmuş olan lvan rinden nefret ettiğini söyliyerek A· 
Mosjukin dir. Oteki artistler de Suzi merikadan lngiltereye gitmiıti. Bu ar 
Vernon Jan Anjelo. tirst Londrada bir film yapm~ştır. Ya. 

Meçhul çavuş, sabık Ru zabitlerin- kında gösterilecektir. 
den birisidir. lşi, giicü, ve aşkı olma- § Greta Garbo ile Ramon Novaro•· 
dığı için "Ugion etrangere,, e yazılı· nun beraber oynadıktan Mata Harl 

· yor. Fakat, orada, zabitinin kamııyle filmi gösterilmekte ve muvaffakıyet 
çocuğunun kendi kansıyle çocuğun- kazanmakta de\·am etmektedir. 
dan başkası olmadığını görüyor. Müt- § Greta Garbo şimdi, "Grand Hotel., 
hiş bir vaziyet. Karw, eski ve ilk ko- isimli filmi çevirmekle me~uldür. Bu 
casmı tanımak üzeredir. Fakat meç- film biter bitmez Feyder'in nezareti 
hul çavuş kendisini tanıtmıyor. Onu, altında başka bir filme başlanaca!ctır. 
sadece kansının yeni kocası tanffor § Şimdiye kadar sadece resimlerini 
ve aralannda çok heyecanlı bir mü· görüp beyendiğimiz Çester Moris, Ka· 
kileme geçiyor. rol Lombar ile beraber bir film yapa· 

Fakat meçhul çavuş, onlartn yeni- caktır. 
den kurdukları saadete dokumnıya- § Vallas Beyri gelecek filminde Po 
caktır, çekip gidecektir. 

• • • 
Film çok güzel oynanmrştır. tki 

nüshası vardır. Birisi Almanca, birisıi 
Frarusrua. 

lonyah bir pehlivan rolünü oynıya-

caktır. Filmin başında Almanca 1o. 

nunda İngilizce konuşacaktır. 

bqka konferanslar dinlemek, stüdyo " "Anaforcular -hı,,, "Boyacılar şa- kahkahalar atmaktan kendini tutamı- SUREYYA Tiyatrosu 
1 riy ır- ERnJ~UL S4ADETJ'IN - AllKADA$LAlll memura le gö~ek, :natbuat mü- hı,, ndan eonra Milton'u bu bayram yor. 8 Nisan 

§ Amerikalılar eskiden olduğu gibi 
mabatli filmler yapmıya tekrar baş
lamışlardır. ilk film, 24 kısımlık bir 
Fransız casusu hikayesi olacaktır. 

messlJleriyle 'Ye fotofrafçrlarla bulun "Bubul'ün Çetesi,, isimli bir filmde Filmde "Mona Goya,, da oynamak- C ma ak~· 
ma.k mecburfyetindedi rler. Zevcim bü görece& tadır. Bundan başka Lili Zevako da u mı saat 
ttin bu işlerde bana refakat edemedi- Bu filmin provası yapılnken g01. vardır ki bu artisti yeni tanıyoruz. 21 30 da 
ffnden başka bfrlnin refakatinde git• dük, ve tuna kani olduk ki, "Bubul'un Filmin kahramanlarından birisi de bir l u'n Hl 
mek IAzrmdır. Kıskanç bir zev~ buna Çetesi,, Milton'un ilk iki filmine her .• .. t.tı•r•. ------------
tahammfJJ edemez. Bense bu itibarla cihetten faiktir. 8 u R c u n o ft 
mesudum.' ÇünkU hiç bir gün "neden "Bu-burun Çetesi., nde, Milton, her Raşil Rıza tlyatros U 
pddfn,, veya "nerede kaldın,, kelf- zamanki llkayıt neşesi ile bir çok vak' Şehzadeba,ı Komedi 4 perde Y aıan: lbnir· 
melerfyle karşılan:madııın. Çünkü ben alara kahraman olmakta ve hattA, ka- Bu akşam ve yann gündüz: (\'arısı- refik Ahmet Nuri bey 
evimi sever ve IJk fırsatta evime dön- drn kıyfettne girmektedir. işte o za. lır) fıeia 4 perde Mahmut Yesari beyin Ayrıca artistler revU•O Yakında 
mek isterim.. man, insan l'illınekten, &ayrı Dıtiyarf euma ak~amı ; Samsoıa. L A D A M O K A M E L Y A 

§ Ramon Novaro futbol filmi çevil'lı 

mektedir. 
§ Pabst Ufa studyolannda Atlantid 

in dahili kurnnlannı çevirmekle mef
guldUr. Hatırlardadır ki bu filmde 
Brigitte Helm. Jan Angelo oynamak 
tadır. 

§ Berlinde gösterilen "'Şanghay E
kspre~.. bir hayli muvaffakıyet ka • 
zanmıştır. Filmin kahramanlan Mar 
len Dietrihle Clive Broock'tur. 


