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Sinema Sayıfaları 

Kara •• goz Yar mı, yok mu ? Köprülü 
zade Fuat Beyin fikri 
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Ört gün sonra dünya afsmetPş.Hz.1 40 milyon halkın reyi 

Yıldız yağmuru yağacak 
0

.. h . . ıd· evveli içki yasağını 
un şe rımızege ı, A •k d k d k 

3u kuyruklu yıldızın kuyruğundan yarın gidiyorlar merı a an 1 aca 
çıkacak olan bu had·se yer 

!•iizünde f e ak ete sebep olmıyacak 
Başvekil ismet paşa Hz. dün 

sabahki trenle Ankaradan şeh-
rimıze gelmişlerdir. ismet paşa 
Hazretleri istasyonda vilayet er-
k anı, şehrimizde bulunan meb'us-
1arla diğer birçok zatlar tarafın-

dan karşılanmış, Haydarpaşadan 
bir motörl' doğruca Heybeliada
ya geçerek kardeşi Rıza beyin 
köşküne gitmiştir, bir yere çık
mamışlardır. 

Başvekilimiz şehrimize ailesini 
ve geçenlerde bir hastalık geçi-
ren küçük çocuğu Ömer beyi 
görmek iizere gelmiilerdir. Ya· 

Demokratların bir dalga gibi atı ışı •. 

YenıAmerıka Rei•icünlhur u geçen yaz bir deniz banyosunda 
NEVYORK, 9 (A. A.) - Amcnkod::ı. 

rclsicUmhur ve mccllıılcr intihabatı mUnn
scbctılo demokratlar korkunç bir dalga gi
bi ıpddctlc ileriye atılmaktadır. 

Alınan neticelere ve yapılan tahminlere 
göre, şimali Amerlkadnkl 48 hUkumcttcn 
slmdlye kadar 42 si vckG.letlertnl ve reyle· 
rint M. Roosveltr vermişlerdir. M. Roosc
vclt, bUtun şimali Amcrıkada kaznnncağ"ı 

reylerin M. Hoovcr'in 1028 de aldığ'ı 21 mil-

yon reyden 5 milyon !azla olaca ı znnnc -
dllmektedir. 

M. Roos \·cıt, lntıhap mıntakalarmdan 

4i2 sini de kazanacağından arUk cm n bu
lunmaktadır. 

Ayan meclisine şimdiye k d r 21 d mok
rat intihap edilmiştir. Bu ndirc bı'c yap 
mcclısindc l'kscrlyctl daha !Jlmdıdcn d o • 
ratlara vcrmrktedir. 

( /Juna ait tafsilat ikirıci ·ayıf mı da) 
································ ............... -.. .-........... --·-·--··----·······--·--··················--· .... , ................................... ·········--·· .. ····-···-···.._....._ ...................... -............... . 
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Buhara Emirinin sarayı 

Nuhun gemisi gibi ... 
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Korkulacak bir 
şey değil! 

'(Baı taralı l inci sayıfamızda) 

sonra 1866 da tekrar görülmüş· 
ti. Bugün onun her otuz üç se· 
ıieCle seyahatini ikmal ederek gö-
rjlldUilhıtı mükemmel biliyoruz. 
O halde bu yıldızın 1899 da 
g8rlllmesi icap ederken görülme
mesinin sebebi dikkat olunama· 
muı idi. Halbuki bugün rasat 
aletleri ıon derece tekemmül 
etmif bulunuyor. 

O.un için bu yıldızın a-özden 
kaçmasına imkan yok gibidir. 

Eski f8hap yağmuru 

Kuyruklu yı!dızlar, seneler geç
tikçe, gazlerinin buharlaşması ve 
şabaplannı atması yüzünden sö-

nlikleıirler. Bu yüzden Temple 
yıldızının, batta teleskop ile de 
kolay kolay görnlecek derecede 
aönlikletmiı olması çok muhte· 
meldir. 

Fakat heyelfinaslar, daha eski 
ka11tJara bakarak neticeler is
tihraç ederler. Bu Tadideki en 
eaki lcayıt 902 tarihinde yapıl
llllfbr. O zaman görülen pek 
pulak ıabap yağmuru o zama
DID adamları üzerinde derin bir 
telir yaptığı için onlarda bu te· 
mi kaydetmiılerdir. Bununla be
raber ancak asırlarca sonra ya-
p~n hesaplar neticesinde bu 
yılaızın hangi ay ve hangi gün 
g6rfineceği hakkında müphem 
bir takım fikirler edinmek müm
k'an olmuıtur. 

Bunun sebebi, muhtelif sey
yarelerin bilhassa müşteri seyya
reainin bu kuyruklu yıldız üze
riDcleki tesiri, onun yoluna karşı 
geİerek llr'atini azaltmasıdır. 

Bugün bile kaç kuyruklu yıl-
dız bulunduğunu tayin edemeyiz. 
Qüatın bunlardan malum olanlar 
599 kadardır. Fakat kaydolunan 
~Ulann sayısı binden faz
ladır. Belki bunların sayısı daha 
ç"Oktar. 
.1"~ple kuyruklusunun şayanı 

dılikat bir hali, onun nisbeten 
kısa bir devirde geri dönmesidir. 
TÜttle kuyruklusu ancak her 120 
ıenede gC>rülebiliyor. 

Arz mahvolur mu ? 
Kuyruklu yıldızın görünüşü, 

birçok insanları bir ıürü vehim. 
Jere dnfürür Te korkutur. Bun
lar arz ile kuyruklu yaldız ara-
•J!d• bir milsademe YUkuu tak
diiade arzm tarumar olacağını 
y&hUt tuhapcağını zannederler.' 

Bunun bayle olmasına zerre 
kadar ihtimal yoktur. Hatta, 
biç te ihtimal verilmemekle be
rab~, böyle bir müsademe vuku 
bÜlia tiile, yeryüzünün tutuşup 
YJlelDallna imkln yoktur. Yer~ü
zthl8n herhangi tarafına yaga-
ciak ıabap yagmurunun en cüz'i 
eoditeyi bile uyandırmasına yer 
yoktur. 

Bununla beraber buna benzer 
bombardumanlar yeryüzünün ka
bap üzerinde mühimce tesirler 
yapmtŞhr. 1908 de Sibiryaya 
bGylk bir phap düşmüş, ve bir 
ormanı hak ile yeksan etmişti. 
Bu hadise yüzünden havanın 
Ost mantakalarında toplanan toz
lar, bazı yerlerde güneşin yüzünü 
csrtmliftO. 

Bundan bqka Amerikanın 
Arizona nhaaında kutru 4000 ve 
derinliği 600 kadem olan bir 
Şehıp krakoru vardır. Bu kor
liunç uçurumun civarındaki en 
eaki aiaçlır, 700 yaşındadır. 

Fakat en salibiyettar müte
hauıılar bu seferki Şahap yağ
murundan, herhangi bir felake
tia tUkuunu beklememektedirler. 
Baalara ıare biltün göreceğimiz 
...-ı manzaraların en gDzelle· 
••• biriClir. 

VAKiT 10 Teşrinisani 19~2 

r-·-;-.. -·-Te-ıg r a.--·--.. ii IJ'&r"ierı··-·---;--i Kaçak bir bükü 
darın macerası 

···············································································································································································-· 
Amarlkada Demokratlar 
iş başında ne yapacaklardır, prog
ramlarının esaslı maddeleri nelerdir? 

PARlS, 9 (Hususi) - Ameri
kada yapılan riyaseticümhur inti
habatında, cümhuriyetçilerin ezi
ci bir mağlubiyete uğrıyarak mev 
kilerini demokratların namzedi 
Mister Franklen Rozvelt cenapla
rına bıraktıkları anlaşılıyor. 

Cümhuriyetçilerin bu kadar 
kat'i bir mağlubiyete uğramalarr
mn sebebi, devirlerinin iktısadi 

buhranlar ve teıevvüıler içinde 
geçmesidir. Esasen Amerika a -
yan meclisinde ve milli kongre • 
sinde ekseriyet, demokratlarda i
di. Cümhuriyet fırkasına mensup 
olan Mister Hoover, yeniden in -
tihap edilmit olıaydı, ayan mecli
si ve kongrenin muhalefeti ile 
kartılatacaktı. Onun yerine de -
mokrat bir cümhur reisinin gel -
mesi ile riyaset makamı ve tetrii 
heyetlerin ekseriyeti daha ahenk
li bir surette çalıtmak Amerika • 
mn ticaretini canlandırmak, Ame 
rika iktısadi buhranını bertaraf 
etmek için aldığı tedbirleri daha 
kolaylıkla tatbik etmek imkanını 
elde edecektir. 

Amerikanın iki baılıca fırka
sı arasındaki baılıca farkların bi
rincisi içki yasağı kartısındaki 

vaziyetleridir. Demokratlara göre 
bu yasak manen iflas etmit bir hal 
dedir. Amerikanın ekseriyeti de 
bu fikirde olduğunu gösterdi. 

İkincisi iki fırkanin gümrük ta 
rifeleri hakkındaki fikirleridir. 
Cümhuriyetçiler müfrit himaye 
taraftarıdırlar. Fakat demokrat -
lar öyle değildirler. Hedefleri: 
Himayedeki ifratı bertaraf ede -
rek daha müsait terait altında ti· 
cari mübadeleyi canlandırmaktır. 

Üçüncüsü, işsizlik meselesi 
hakkındaki fikirlerdir. Cümhuri-

!!t111111ıııı ıı111ıı1ıı111111ı1111uıııııı111111ıııııı 111111ı ı ı ı ı 11111111 ı ı ıı' *ınıtlr.i 
~ E 
~ M. Rozvelt ~ = s E i j nasıl kazandı? ~ 
~ NEVYORK, 9 (A. A.) - M. Hoovcr,' 

ff ekscriye tl ancak 6 hllkaimct dahilinde ( 

~ muhafaza ctmlşUr. l 
ff İntihabata iştirakin nispeti pek fazla \ 

~ olmuıtur. 19~ de 37.000.-00 mUntehlp f 
~ TeY vermişken dlln 40.000.000 kişi rey İ 

~ vermiştir. I 
~ DcmokraUar, ayanda da ckserlyeU i 
~ haiz olacaklardır. İ 
~ Diğer taraftan T cxas'm kadın dcmok- \ = s 
~ rat valisi olan Mme. Fergüson. cilmhu - f 
g riyetçi rakibi karşısında ı~o.ooo rey ek- \ 

~ scrlyctıc kazanml{lt ır. I 
= = 

-

=_=_=_:_- Sabık Reiaicümhurdan ,~ 
yenisine telgraf 

~ M. Hoover, hatta intihabatın neUcele- f 
~ rl malum olmadan evvel M . Rooaevclt'e l 
~ §U telgrafı çekmlgtir: I 
J ".Memleketinize hizmet etmek fırsa - •ı 

~ tma nail olduğunuzdan dolayı tebrik e -
~ derim. İyi ve hayırlı bir idareye muvat - l 
~ fak olmanızı temenni ooerim. BUtUn kuv I 
~ vetiml, heplnlzcc malum olan gayeye te\•-

~ c1h ~ğim ... 

~ Yeni Ref•iciimhurun 
) ilk beyanah 
~ Nevyork Taymls, M. Rooaeveltın a -

E pğıd&kl beyanatmı neşrctmektedlr: l 
~ "BUtUn kuvvet ve faaliyetimi memlc- İ 
j u•ı.. ~ ~etmek taaırvu· ı
~ rwıdayun. Vo vataDdaflarınua ıumıuıuu 
g kalblmln en dertn kötesinden gdcn bir 

~ hble ne derece takdir etmekte isem, 

ğ yüklenmiş olduğum mcs'uliycli de o dcı'C- ~ = ~ 
~ cede mtıdrik bulunmaktayım... f 
iııınııı11 11111ııııııı11111ııııırıı111rıııı ırııı11 rt•lllll11 11ıılfllll1 1111111ıııııııı?., 
yetçiler, iısizlere sadaka vererek 
yardım ediyorlardı. Demokratla • 
rın hedefi, i'sizler için bir sigor -
ta, yani iısizler için bir hilaliah -
mer vücude getirmek fikrindedir· 
ler. 

Amerkarun Avrupaya karşı a· 
lacağı vaziyette bir deiişiklik 
bekleniyor mu? 

Şimdiye kadar söylenen söz -
lere bakılırK Mister Rozveltin 
hedefi beynelmilel teıriki mesai
ye ehemmiyet vermiyerek daha 
fazla Amerika ile meıgul olmak, 
yani azami derecede infirat si
yasetini takip etmektir. Fakat 
Mister Rozveltin, gene demok
rat olan selefi meşhur Vilson da 
ayni şekilde hareket etmek üzere 
gelmiş iken müfrit derecede bey
nelmilel bir siyaset takip etmişti. 

Mister Hoover, Avrupanm uğ 
radığı mali felaketi hafifletmek, 
teslihatı azaltmak için uğraımış
h. Onun halefi tarafında.\ Avru
paya karıı ayni siyasetin takip o
lunup olunamıyacağı en çok me • 
raklı meseledir. Fakat Mister Roz· 
velt, dünya sulhünü sağlamlaş -
tırmak icap ettiği bir sırada Ame· 
rika cümhur reisliğine gelmiş bu· 
lunuyor. Onun bu işe karışmama
sı ihtimali pek uzaktır. 

intihabın son netl-
ceterl 

Nevyork, 9 (A. A.) - Şimdi

ye kadar öğrenilen son neticeler 
A. Roosevelt'in büyük bir galibi
yet kazandığını teyit etmektedir. 

Sll tntihap mıntekualMlan 
472 sinde demokratların timdi • 
den muvaffakıyet ihraz ettikleri 
ve mutlak ekseriyeti kazanacak
ları söylenmektedir. 

Nevyork, 9 (A. A.) - Meb'u
san meclisinde de.mokratlar 215, 
cümhuriyetçiler 66 azalık temin 
etmi,lerdir. 

154 azalık hakkında kat'i ma -
lumat yoktur. 
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Hayvan 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
1839 numaralı hayvan vergiıi ka
nununun 4 ve 14 üncü' maddeleri
nin tadili hakkında Sıvas meb'u· 
su Remzi hey tarafından, mecli -
se bir kanun teklif edilmiıtir. 

T tklifin esasları ıunlardır: 
Bir Yatını ıeçen keçi, koyun, 

tiftik vergisini tesbit için her vi -
layette tubat ayında Tilayet idare 
heyeti, belediye meclisi ve ticaret 
odası olan yerlerde odalardan se
çilcek birer zatın iştirak.ile bir 
komisyon toplanır. 

Bu komisyon bir sene eTvelki 
hayvan fiatlarını nazarı dikkate a 
larak her cins hayvana bir fiat 
koyacak ve vilayet hiaaesi de da
hil olduğu halde bu fiat üzerin • 

Adliye vekili Yuıuf Kemal bey 
bu aktamki ekspresle lstanbula 
harket etti. 

Yusuf Kemal bey istasyonda 
adliye erkim ve dostları tarafın • 
dan tetyi edildi. 

Adliye vekili lstanbulda üç 
dört gün kalacaktır. 

CelAI 8. yarın geliyor 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

lktısat vekili Celal beyin kısa bir 
müddet kalmak üzere yarın lı -
tanbula gitmesi muhtemeldir. 

Bir idam kararı 
llecllste 

ANKARA, 9 (VAKT) - Ya
nın Muradiye kazasının Kani -
kenan köyünden Aptutlah oğlu 
Ahmedin ölüm cezasına çarptırıl
maa. hakkındaki başvekalet tez -
kereıi mecliae gelmittir. 

den hayvan başına yüzde on ver· j!i!!!!ii&!!!!!~~~~~~~~~~ 
gi alacaktır. 

Bu nispet; iklimleri icabı ae • 
nenin altı ayı kapalı yerlerde beı
lenen hayvanlar için; heyeti ve • 
kilenin tesbit edeceği vilayetler • 
de yüzde sekiz olacaktır. 

Hayvanlarımn senelik tuz ih
tiyacını reamen teıbit ettirenler 
her ıene hayvan verıiai verdikte • 

lihalardan, ambarlardan tuz ala
bileceklerdir. 

Ancak bunlar okka batına 2 
kurut tuz vergisi vereceklerdir. 

Bu teklifin kanuniyet kespet -
mesinden üç ay sonra kaza mer -
kezlerinde tuz ambarlan açılacak 
veya muteber ticarethaneler vası
taaile talimat ve mukavele ile tuz 

Bugünkü ruzname
deki maddc:er 
ANKARA, 9 (VAKiT) -

Meclisin yarınki. ruznamesinde 
müzakere edilecek meseleler ara
sında dahili nizamnamenin 22 in 
ci maddesinin tadili hakkındaki 

Cemil (Tekirdağ) beyin teklifi 
ve meclisin mayıs, haziran ayları 
hesap raporunun tetkiki vardır. 

Bundan b&Jka Ahmet Rasi:n 
İstanbul, Mahmut (Urfa) Beyle -
rin vefatı hakkındaki bat vekalet 
tezkeresile, maarif ve iktıaat ve • 
ki.Jetlerindeki değişikliği bildiren 
riyueticümhur müzekkeresi oku
nacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar encüme
nine seçilecek azaların intihabı 
da bu gün yapılacaktır. 

Londra iktısat konferan•ı 

CENEVRE, 9 (A. A.) - Lon -
drada toplanacak iktısadi ve ma
li konferansa ait hazırlıklarla uğ
raıan komisyonun reisi M. Tripp 
kapanan ilk İçtima devresinde sar 
f edilen mesai hakkında izahat 
vermit, fakat müzakere edilen 
mevzular hakkında biç bir ıey 

. . ,_ ... ,,,,,., 
(Baş tarafı l ıncı _,,.. 

. ..,ı .. 
yon lngiliz altım tuttugu '° , ,. 
niyordu. Mücevherler b•I~ 
bunların içinde C:ört bet •.., 
evvelki Türk imparator::.,. 
ait birçok elmas'ar, bir gl k.e
yumurtası büyüklüğünde ya 
lar, zübreçler, inciler vardı. 

!:arayın dış kapılarından bil 
kin:se izinsiz giremezdi. Gir:: 
derhal yakalanır ve en yl ~ 
kuleden apğı atalarak öldllP' 
lürdü. 

E · · b · · b" Do bl' mırın aş vezırı ır g _.., 
nim yanım• geldi ve üç mek 
getirdi. [unların biri Iou-......._""• ·~··w 
kırahna, biri Hindiıtan :. ~ 
valisine, biri de bana b~ 
yazılmışb. Emir, Bot,evik~ 
istilası ylizünden memleke ...... 
kurtarılmasını ve lngiltere i_,.
ratorluğuna ilhak olunm•:~ 
bundan başka servetinin 1 ri" 
tere tarafından muhafazası•_...; 
ca ediyordu. lng ltere hok.....-: 
bu anulon is' af edemedi ~ 
ticede Buhara BolştTiklere 

Emirin bat veziri bana ~ 
caat ettıkten ıonra ben de.~ 
kadar makamlarla muhaDf'!" 
ettim. cevabın gelmesi haft 
ca uzadı. Baş vezir her 
geliyordu ve konuşuyorduk. 
na anlathkları ıunlardı: 

Dünyanın en güzel kadı 
Bubaradadır. Bunların en 
leri sf'çilir ve emirin haredl

0 

hizmet eder. Fakat Emirtn k 
disi de buolaren ancak birlr 
gör bilir.~----~ 

Mababeremizin de••• 
sırada Rus tayyareletinden 
ıebrin Gzerinde dolaşh. 

Halk fena halde korktu. 
rin kendisi de kaçmağa 
landı. Onun için bir arabact 
yafetine girdi. Ve sarayın 
kapılarmdan birinden çık 
şehri terketrnek istedi. 
kapıları açılmıfb. Ve Rus• 
leri içeri giriyorlardı. Ask 
girdikten sonra Emir ara 

stlrdü ve kaçtı. Fak at onu• 
tün altınları, bilt6n mOcevh 
bütün sarayı ve bütün b 
geride kalmıfb. Emir, ı 

kalmak mukabilinde her 
feda etmişti. 

Uşakta koopera ı'
uşAK, 9 (A. A.) - u~, 
köyünden 102 ıinin itti~ 
ği 22 kredi kooperatifi ~ ~ 
ve 95 bin lira sermaye ill 
faaliyete geçmiştir. ,. 
T. O. T. cemtyetl1• 

toplanma ~ 
ANKARA, 9 (A. A.) _, 

Dili Tetkik CemiyetindeO:~ 11" 
Türk Dili Tetkik·~~ 

mu.mi merkez heyet• . -,,. 
... 41' 

14 te Ruşen Etref beY' ~ 
altında toplanmıf, dil !~-~ 
halk bilgisi için hazırla ~ ı:.. 
derleme kılavuz kitabılllll <"' f". 

• ye kıl• 
lerini tetkik etnııt dd teri• 
tabının içindeki nı• . e deftl!Aı • 
b. l" . . p--k fıt ır ıstesım ya .... - ·oe 
nin de batına geçiriJ.aıea• 
vermiıtir. da 

Heyet yarın saat 16 

narak bu liıteJİ -•!".-..,... 
ve kılavuz kitabuu da 
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. T ~yy-=·,,;;"'"1 F rugi Hz. rm=jt;;;~';f '"'""l Vapur cular 
\Piyangosu !I filomuzda jjsütün memleket-il ve inhisar 
; l arın çekiliyor ! !~ Bu akşam V aliBeyin ll lerde neden ıı · Yeni karar onları 
ı l, == • f t• ·· azalmıştır ? :: k sevı·ndı·rmı· ' : dü Yyare piyangosunun dör- H zıya e l Var g • g ÇO Ş • 
~ ·~ullcjj keşidesi yarın Daru"lfü- :.=:.= :.=.~ ::1 Dün Anadolu ajansmm verdi-
r:., 11 k Şehrimizde bulunan Iran hari- Jkllsacli bulu an re /zer ·· 

~
ı '-•ı onterans salonunda çe- g · F H H fi Hlj ği bir telgraf haberi bütün va-
! ıcıeccJcr •• cıye naım rugi an z. dün .. ıııeı11/n 1l·n. t1'11 ı't/1l1/(J.ll •• 1 • d' · t' b" ır. Bu keşidenin en :: Gö~cüğe giderek Türk filosunu :: ı. ıı ı. :: purcu arı ıevın ırmış ır. 
• dUYük ikramiyesi d0000 lira- H ~i a::allnıa:a i.i.1

1 
2062 numaralı posta vapurları 

, ır B • •. ziyaret etmiştir. .. k 17 K ı ' 2 · unda b k 15 000 :: ·· :: anununa RÖre anunuevve 
l O OOo . n aş a • • :: Misafirimiz dün sabah yanında :: ihracat ofisi mühim hükO· H 
1
1 

la:d gıbi büyük ikramiyeler :.·:.' !.:.· •• tarihinden itibaren bütün vapur-
• ır Ç k maiyeti erkanı ve hariciye veki- metlerin 932 senesi ilk sekiz H h k ! 

0
.. • e ilen numaraları bir i: H •• cu:uk in İsar altına girece ve 

: 
0
u11 :: Jetinden Cevdet B. olduğu halde :: ayı zarfındaki ithalat ve ibra· g k l ı k sonraki sayımızda sıraya H h b :: •· hükümetin tesbit edeceği iı e e-i -·Onrnu. bir h ld b 

1 
b'l' . . :: ususi ir motörle Heybeliadaya :: cat vaziyetlerini toplamıştır. ~.~. lere yalnız inhisar vapurları ugv. 

~ .,. a c u a ı ırsınız. ;; gitmiş. deniz: lisesini ve orada :: Buna .. Al L h' .. =::::-..... :: gore manya. e ıs· :: k 
.•.•••. :····································· b ı d ı :: · ·· rıyaca tı ..................................... u un an enizalh gemilerimiz e ·· tan harıç ol k ·· d' - :: · 

1 
:: mn uzere ıger :: Hususi vapurlar ise ancak ha· 

a 
• torpitoları ziyaret ettikten ıonra ii memleketlerin ticari müvaze· g 

e ı Z b
. · ·ı G ı · · · ·· ·· riç memleketlere seyrisefer ya· ır torpıto ı ~ ö cüğe gıtmışhr. !~ neleri açtkla kapanmıştır. g 
F rugi Hazreti eri Gölcükte filo ~~ Bilhassa lngilterenin, F ran- H pabileccklerdi. Eski iktısat ve-

p e ~ a Z erkanı tarafından karşılanmış, g sanın. Yunanistanın. ltalyannı ~~ kili Mustafa Şeref B. tarafından 
.. - l .. · y hl d d •• h •· hazırlanmış olan bu kanun Jayi· og e uzerı avuz zır tsm a o- :: i racah ithalatına nisbetle :: 
nanma kumandanı tarafından bir :: k ı t :: hası kabul edildiği halde hala 

b 
:: ço aza mış ır. :: b . 

· f ·ı · · I H · · .. •· ütün vapurcular bu kanunun 
eşyüz kutudan zıya et ven mııtır. ran arıcıye !i Buna ıebep 'iktısadi buhran g 

l veziri Gölcükte saat on altıya ~S ile birçok memleketlerin itha- ~~ tadil edileceğini ümit ediyorlar 
Qı:t.Ş y.. • kt f k d k ı k d b ve buna muhakkak nazarı"le ba-

ç UZ ıra ÇI 1 • a ar a ara ora a ulunan !! lahnı tahdit ve döviz takay- ~~ 
~Gınhuriyet ilanının yıl dönü- harp gemilerini gez.miş ve saat H yüdah hususunda fazla tedbir ~~ kıyorlardı. 

tc~ . günü, veremle mücadele on dohuzda Perapalas oteline ~~ almasıdır. ithalatı tahdit için H Bilhassa Celil B. lktısat vekili 
to~'Y~ti tarafından şehrimizde dönmüştür. Otelcie akşam üstü g ittihaz olunan tedbirler ihracat g olunca vapurcularm ümitleri da-
~t dağıtılmıştı. Iran kolonisi tarafmdan bir çay H üzerine de tesir icra etmiş Ye H ha ziyade artmıştı. 

•tıı abcr aldığımıza göre, bu 2iyaf~ti verilmiştir. ~! ihracat ta aıalmıştlr. H Dün gelen Ankara telgrafları 
~İıbe rozet hasılatı, gen senelere Eu akşam da vali Muhittin B. •=:::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::. vapurcuların. ümitlerinin tahak-
dar ette çok c zdır. Şimdiye l<a- Nişantaşmdaki vilayet konağın· Belediye koopera- kuk ettiğini gösteriyordu. Bu 
•tııa beş yüz kutu açılarak içine da bir çay ı:iyafeti verecektir. haber üzerine vapurcular çok 
be tt Paralar sayılmış ve bu tjfj nİzamnamesİ sevinmişlerdir. 
he' ~\iı kutu içindeki par~nın iskan muameleleri Belediye memurları koopera- Dün bir muharririmiz vapur· 
tııt{jPsı ancak beş yüz lira kada: lifi nizamna_mesinin heyeti veki- cular birliği idare heyeti azasın-

Ustur Iıtanbul viliyetinde iskan mu· d gu • ıc ~ lece tasdık edilerek ticaret mü· an bir zatla görüşmüş ve yeni 
ha1 c!. 0 çı arı an uluların sa- amelesi borçlanma kanununa d . . ld'V. . k şekil hakkında fikirlerini sormuş-
iÇitı•d ~k~uz üzdür. Buna nazaran tevfikan devam etmektedir. Is- ürıyetıne ge ıgını yazmıştı • 

d
:r e ı paralar •ayıı .. -ı _ _._. Nizamnamedcn ,ııllı nusha jktıı.at tur. Bu zat demiştir ki: 
\1 _.._ J.~ _ __.n..1u-tuırs-u- -...,.g-.. 1 oldu-• tt "" ı. l d B - · 1 d b' · . ve kale ti istedigv i için dün nizam- - Ankaradan gelen ajans te-

•~·1hd JUZ KU u var ır. unlarm gu ış er en ırısı de ıa!ıipleri ~" k" name katibi adiJlikçe teksir ve lgrafını okuduk. Fakat bu hu-
4~, 

1
e ı paralarla beraber, rozet çıkan emlakin iadesi işidir. Bu t d'k d"l k t'ca t -du ,· 

1:;-ı at , as 1 <:: 1 ere 1 re mu r - susta tam bir malumata sahip 
~ .... ının bin lirayı geçmiyeceg-i kısım emlak 'J.57 parça kadar yetine verilmiş ve iktısat veka-.... ın ı ·· değiliz. Bu yeni şekle göre bizim 

liaı o.~nmaktadır. tutmaktadır. Tefviz edilmiş em- ~ Jetine gönderilmiştir. Onümüz· 
~t b·b~kı dokuz yüz kutunun likten iadesi icap edenler çıkar- deki pazartesi günü de beledi- bütün istediklerimiz hasıl olmuş-
~ı~, ırınden üç lira kadar para sa elinden alınan mülke mukabil, yede kooperatif müe&sisleri top· tur. Biz diyorduk ki: l:Siz kendi 
)' a, bütün kutular üç bin Jira- mübadile bu mülkün tefviz kıy· ]anarak görüşecekler ve çalışma <lramızda bir şirket yapalım. Sey-
~ııt~kın hasılat temin edecekti. melinin dokuz misli kıymetinde dogramım hazırlayacaklardır. risefain de kendi kendine çalışsın. 
~~ .. ~ardan daha ziyade ufaklık bono verilmektedir. Heber aldı- Arada kısmen rekabet olunca 
~-t. Ç•.kınaktadır. Beş para, on ğımıza göre ileride bono yerine Bedeli nakdi veren işler daha muntazam işler. 
~~ Yıt?1i para, bir kurut gibi... para verilecektir. efrat Maamofi hülciimetçc güzel bir 

lllUhlik hastalıklardan biri Sahtekarlık tarife hazırlanırsa bu rekabet 

l~iicadeleye girişerek Eren 1 1. F. As. D. den: 932 teşrin temizliğe. sür•ate ve intizama 
~ 1111d iskan sahtekArlığı mese esin- celbinde bedelinakti veren efra-~l'ff e bir sanatoryom tesisine den suçlu görülen iskan memur- dm bir kısmı sevkolunacaktır. kalır ki asıl yolcuların ve eşyanın 
•,t~ıı:ı· ~k olan ve başkaca da lan yerine Kars iskan müdürü Binaenaleyh bu kabil efradın nakli için lazım olan esaslar da 
~~k ırı tahrip sahasını daralt- ile sabık Samsun iskan müdürü derhal ıubelerine müracaatları. bunlardır. 
tıc,1, .. Yolunda muvaffakiyetli ne· tayin edilmişlerdir. Tadil edilen kanun layihasının 
d,ı, elde eden verem müca- Ayni meseleden ıonra tevkif Radyoda ihracatımıza Millet Meclisinden çıkmasına ka-
:~ b~crniyeline karşı, bu kadar edilen sabık Istanbul !ibik Ça- dair konferans dar intizar etmekteyiz. Ümidi-

Ut ~~ alaka gösterilmesi, tees- talca iskan müdürü Cemil Beyin verilecek mizin tahakkuk ettiğinden çok 
h .........._ ı.tndırmıştır. kefaletle tahliyesine vilayet ida- m 
4-l h · ~ Türldye ihracat vaziyeti hak· emnunuz.,. 
~~ı~ re heyetince karar verilmiıti. Ö:Jrendiüimize aöre vapurcular 
" '«l' y d d B k tb'k d'I · r kında ayda bir defa radyo ile o o .,. {)ıı onan an e· u arar ta 1 e 1 mıf ır. k k f birlig·i bug·u·n o··g-leden sonra fev-
~ h yanm saatlı on erans verilme-

> izden tütün si lstanbul radyo şirketi tarafın- kalade bir içtima ai<tederek An-

d 
ni .. k nıacaktar Denizden çıkan dan ofisten istenmiştir. karaya bir murahhas heyet gön-

• &ç •• ceset kı·mı·n ?. Ofis aylık ihacat vaziyetini dereceklerdir. Bu heyet Millet 
d tıltı.t" gun evvel Yunanstan·i h 15 · d t · Meclı's'ı azaları'le temas edecek-ttı .. ( M er ayın ın e anzım ettiği 
dan :~~lttı Rilliyet ) gazetesin- Kumkapı sahillerinde bulunan için bu konferansları her ayın lerdir. 
~ı. Utull usların Yunanistan- cesedin hüviyeti anlaıılamamışhr. 19 veya 20 sinde vermeği tes- -----------

Dteye ~atın almak için mü- Dün deniz kenarında yeniden bit etmiştir. Oöztepe - Erenköy 
lb.ı Ütı oo.gıriştiğini yazmıştık. araştırma yapılmış sahilin biraz Konferans yalnıı: rakkamları k 
"'la h 'ltend· elektri cereyanı 

da l\Usl ığimize göre Ati- ilerisinde iki koltuk değneği bu- götermekteo ibaret kalmayacak, 
tc,.hPıla .. arı~ Yunanlılar arasm- lunmuşlur. eu deg-neklerin ihtiyar ticaret hayatı haricindeki dinle- Göztcpe ve Erenköy elektriki 

1 ak· " tlit" 1 d ı lUnı 1 rtı k un alma müzake· olan ceset sahibine ait olduğu yicileri de alakadar edecek şe- meselesi haia ha le i memiştir. 
Uıniteti ltrnj:lnı~ştır. Rusların tü- tahmin edilmektedir. Üzerinde kilde hazırlanacaktır. Elektrik şirketi erkanından biri 

Cdilrn cıvarrndan alacağı boş bir teneke tabakadan başka ilk konferans bu aym20 sinde diin bu hususta devlet demir 
'h:h ektedir. verilecektir. ·ı h b d · l·,._.th --. _ hiçbir şey bulunmadığı için hü- yolları ı e mu a ere eyız,. ceva· 

S \l.l} viyeti tesbit edilemiyen ceset bını vermiştir. 
l,k:n hafta"·e_ Yumurta morga nakledilmiştir. Belediyede talebe Diğer taraftan halkın şikayeti 
tiYcy''tıdan Aıçınde Samsun mm- lstanbul üçüncü ilk mektep ta- üzerine belediyede bu işle ala-
tdilnı~ ~2.104 \t~~Pa 'Ve lskende· Danı tamir ederken :ıebeleri dün sabah belediyeye kadar olmıya başlamış, belediye 
Ytya J~ır, Bu ~lo tütün iharaç 18 yaşında Necdet isminde gelerek hayat bilgisi tetkikatı reisi muavini Hamit bey şirket· 
~'Ye. 3

0
71 Fran an başka ltal· amele KaragümrUkte kahveci yapmışlardır. Talebeleri getiren ten bu hususta malumat iste-

~dj!,llıisr8 •and~~aya 69, Alman- Mehmedin damını tamir ederken muallimler belediyenin her tara· miştir. 
ır. Yumurta ihraç düşmüş. başından yaralanarak fım gezdirerek izahat vermiıler· Şirket harıl, harıl yeni cereyan 

hastaneye yatırılmıştır. dir. mukaveleleri yapmaktadır. 

························-···--··················· ._ ..................... .-................ ___ .. . 
== s· .. :: 
~~ r oy~~ .. :: .. .. .. li 

!!baş yer ıı 

il B~:~m~=~.:;:. ~b- !! 
g mediye köyü yamndaki batak-! SE .. .. 
H lığın kurutulması büyük mas· E~ 

I :: 

i~ rafla.rı mu~!P. olduğ~ndan Ah· is 
:: medıye koyünün ılkbaharda :S 
H karşı tarafa geçirilmesine ka- ~~ 
H rar verilmiştir. Köy Muradiye l~ 
i~ çiftliğinin yanında yeni baştan i~ 
i~ tesis edileceği için adı değiı- i! 
H tirilecek ve Muradiye köyü is· j• 
g mini alacaktır. 

! : : : :: ::: : : ::::::::: ::: : :: : ::: .. :: ::: : :: ::::tm::c 

e 

Si 

Kızıl 
• 

şam 

ha ti 
has alığı 
eğ· dir 

Istanbuldaki sıhhi vaziyet hak.: 
kında, sihhat işleri müdürü Ali 
Riza Bey. dün bir muharririmize 
şu izahatı vermiştir: 

- Istanbu'.un sıhhi vaziyeti 
esas itibarile memnuniyefi mu· 
ciptir. Şehrin baza semtlerinde, 
bilhassa Beyoğlu taraf mda kızıl 
hastahğma tesadüf edilmişse de, 
bunlarda şamil bir mahiyet gös· 
terruektedir. Mnnfeıit mahiyet
tedir. Uununln barabcr, hastalı· 
ğın sirayet etmemesi için, lazım 
gelen tedbirler alınmış. aşı tat
bikine başlanmıştır. 

Güreşçi erimiz 
şerefine diin akşam 

verilen ~ay 
Balkan giireş müsabakalarında 

birinciliği kazanan sporcularımız 
,eretine Olimpiyat spor mecmua .. 
sı tarafından dün akşam Pera• 
palasla bir çay ziyafeti verilmiş· 
tir. Ziyafette güreş federasyonu 
azaları ve erkanı. güreşçilerimiz, 
gazeteciler bulunmuşlardır. 

Ziyafette Olimpiyat mecmuası 
namına Sadun Galip bey bir 
nutuk söylemiş, bunu gazeteciler 
namına Türkspor mecmuası sa· 
bibi Talat Milat beyin bir nutku 
takip etmiştir. Bundan sonra Is· 
tanbul mıntalrnsı reisi lsmail 
Hakkı bey bir nutuk söyliyerek 
güreşin tarihçesinden babıetmiş, 
bizde fenni güreşin ilerlemesinde 
büyük yardımları görülen antre .. 
nör Her Petere teşekkür etmiş
hr. 

lsmail Hakkı beyden sonra 
güreş federasyonu reisi Ahmet 
F etgeri bey de bir nutuk söyle· 
miş ve Her Petere teşekkür et• 
miştir. Her Peter bu nutuklara 
cevap vererek hakkında söyle
nilenlere teşekkür etmiş, şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra 
da intizamla çalışıldığı takdirde 
her sene birinci çıkabileceğimizi 
söylemiştir. 

Ziyafetin sonlarına doğru vali 
Muhiddin bey de gelmiş ve spor· 
cularla hasbuhal ederek güreş 

için lstanbulda kapalı bir stnt 
yapılmasına çalışacağını vaddet• 
miştir. 

• 



Sayıf a 4 V AKIT 

AHMET CEVAT Beyefendinin Yeni Türk Mecmuası No. 2sinde çıkan 
········································-.. ···································· ···············•·••·········································•········• I" 

Dilden çıkarmak, Dile almak iş er· 
Yazısı M ünase betile Ce nette 

Bir Gece 
Muhterem Ahmet Cevat beye

fendi yukardaki un\ran altında 

bir yazı nefrettiler. Bu yazının 

sırf ve saf türkçeye ait olan kı • 
tlll'llannı hürmetle okuduk. Cevat 
beyefendi bununla kalmıyarnk, 
bilhassa almancaya dair de be • 
yanatta bulunuyorlar. 
· Yakıa, bundan dört ay önce 

Darülfünunda verdiğimiz u1:1umi 
konf eranıtan sonra. artık ıusma • 
nm altın olduğunu takdir etme • 
liydik, zira. bu §eyler bize yoru • 
cu ve iıimizden aykırı düşen me • 
saiye maloluyor ! Benim neme ge 
rek, diyemiyorsam, sebebi Türk 
Dilinin garp bakımından harsı 
meselesine kayıtsız kalamamak • 
tan leri geliyor. Muhterem ve fa· 
zıl eski bir dostumuzla bu vadide 
açıkça konuşabilmek fırsatım hu· 
lunca dayanamadım. Y almz şu • 
nu temenni ederiz: Bugibi ilmi mü 
naka!alarda söz hazan o kadar 
dallanır, budaklanır ki ıaye ve 
mevzu ortadan kaybolur. Keşki 

bu sefer öyle olmasa! .... ~ 

"Tion,, eklentisi meselesi 
:<Makalede ıayıfa 95, sütun 1) 
muhterem muharrir diyor ki: 

"Almanca doğruca latince -
Clen i•muı gibi eklenti aldığı gibi 
franıızcadan da "tıion,, suretin -

" 'de telaffuz ettiği halde imlasını 
bile değiıtirmiyerek "tion,, lahi • 
1'aıını da almı!tır.) Dört satır aıa 
ğıda: (Yüzlerce böyle "tion,, lu 
kelimeler de öyledir.) 

Bu iki cümledeki (alınmıştır) 
ve (ö.)lcdir) diye kat'i birer h\i.; · 
kij&n ifade eden kelimeler açıkça 
aösterir ki muhterem muharrir, 
Almancadaki bütün ( tion) eklen
tili kelimelerin o dile fransızca -
dan geçtiği zannındadırlar. Bun 
lara timdilik dikkat edelim! 

Almanların "is.musn eklentile
ri, onların tamamen latinceden 
aldıkları kelimelerde vardır: Ath
letismus, Humanismus v. ı. de 
olduğu gibi. Latince tabirlerin al 
mancaya millileşerek geçtiklerine 
'dair misaller çok ise de bu mevzu, 
timdilik bir tarafta dursun. Ma • 
kalenin 95 inci sayıfa ve birinci 
sütununda muhterem muha-rrir, 
dermeyan etliği fikirle !Unu tes -
bit etmek istiyor: (Almanların 
dil işlerinde yaptıkları, onların 
millicilikte en ileri vardıklarını 
gösterdiği halde bile, onlar yaban 
cı dilierden ve bitahsis fransızca
'dan, hatta fransızların (tion) ek
lentilerine kadar almışlardır. O 
'halde biz de böyle alımlar yapar· 
sak ne olurmut?) Bahsettiğimiz 
sütundaki yazıdan çıkan netice 
budur. 

Osmanlıca hastalığı ile müca
'dele tam yerinde ve bilhassa u • 
mumun tasvibine uyan bir ham • 
ledir. Fakat beride bir de "Tan
zimat hastalığı,, var!. lıte bu, 
tahteHuurda yatan ağyara doku -
nulamaz, bilirim. Makale, fransız 
cadan, fonetikçe kelime alımını 
bakh göıtenniye matuftur, bu i · 
te bizim senelerden beri tenkit 
ettiğimiz davadır. Eski zamanla· 
n, Napoleon zamanını bıraka -
lım, bırakalım da milletlerin mil
li hüviyetleri tebellür ettikten 
sonralara bakalım. O halde görü
rüz ki, milletler arasındaki bu ke
lime alım verimleri bizde moda ol 
duğu tarzda değildir. F:·Rnsızca 

"Chauffeur,, kelimesini Alman • 
larda, ltalyanlar da aynen abıı • 

lardır, hem de tıpkı Fransızlar 
gibi yazıp, onlar gibi telaffuz e· 
derler. 

Kelime, millet harsına alınma
mış, yabancılıjı, o milletin çocuk
larına ıösterilmiştir. Buna muka· 
bil, mesela ltalyanlar, fransızlarm 
( chauff eur) kelimesi yerine ken 
di öz dillerince (Automiate) yap
mışlardır. Biz de, mesela, ne bile
yim ben, ıiz dil ulemamız koyu • 
nuz, Türkçe (ısıcı) veya (ısıtan), 
veyahut da (kendigidersüren) ve 
ya kııaca (kendisüren) gibi 
türkçe bir şey yapa.maz mıyız? 

Böyle öz dille icatlar nerede, 
türkçe diye (Şoför) yazmak ve 
telaffuz etmek nerede? 

itte her zaman söyledim ki, 
Büyük kurtarıcımızın yükıek 

dehaıiyle milli varlığımız kaza • 
nıldıktan ve milli hüviyetimiz, 
gözlerden fııkırıp, yamaçlardan 
akan çajhyanlar gibi kudret ka. -
zandıktan sonra bile bize verilen 
küheylanı, gene bize açılan mey
danda oynatmasını bildik mi? 
Aklımız, garp asıllı kelime de • 
yince, hep fransızcaya kaçıyor! 

Y azımzda da ayni şeyi görüyo • 
ruz. İşte misali: Tion eklentisi 
almanca ya f ransızcadan geçmiş 

olması iddiaffiz ve ya, buluşunuz! 
Demek ki, fransızca zihniyeti, hat 
ta Alman diline kadar bize yol a
çıyor. Hayır, muhterem beyim, 
bin kere hayır! O eklenti, alman
caya fransızcadan asla geçmemiş
tir! 

Bu e denli, siz·n verdiğiniz mi· 
sr..li ele ala.hm, latiuce (&bstracti' • 

onem) kelimesinden alınmıştır. 
Bu latince (accusatif) kelimenin 
son latin eklentisi atılarak fran • 
ıızcaya da, almancaya da, ingi • 
lizceye de hep ayni şekilde geç • 
miştir. (Tion) eklentili kelimele
rin ltalyancalarındaki (z) harfi, 
ayrı bir mevzudur. İsterseniz ona 
sonra geliriz. Ayni latince keli -
menin ( participe) şekli olan 
Abstractus'tan almancada, keli
menin (us) eklentisi atılarak ve 
almancaya millileştirmek ıçm 
alman alfabesinden (k) harfini, 
)itinin ayni fon~tiğini veren harf· 
le değiştirerek almanca (abs • 
trakt) yapmışlardır. Bu suretle, 
ancak greko • li.tin esaslara ve 
milli alfabenin fonetik kıymetine 
itibar etmek nerede, bizim yap • 
tıldanmız nerede? 

Alımancadaki iıch eklentisi -
Bu eklenti, hazan da yalnız (sch) 
dır. Yani, başmda (i) harfi olma· 
dan da gene almanca bir eklenti
dir. Meseli. Almanca (Abderhal -
den'sche Methode) de olduğu gi
bi. Zatıaliniz bunu, yani (isch) i, 
fransızca ( ique) ten almanca -
ya geçmiştir, diyerek kat'i bir hü
küm veriyorsunuz. Bu hüküm ve 
ifade, aceledir. Zira bu eklenti -
nin alman dilindeki menşei hak -
kında bizzat alman dil u~eması 
henüz karar verememitlerdır. Şa-
hit iıterseniz, buyurunuz: 

Şimdiye kadar almancada 
50 000 nüsha basılmış olan (Wo
cb~r? Ableitendes Wörterbuch 
der deutachen Sprache, von Er • 
nıt Wasaerzieher. 6 Auflage) is· 
mindeki eserin 58 inci sayıfasın· 
da almancanın bu iıch eklentiEİ 

için (unerklart) = (izah edile • 
memit) denilmektedir! Şu hal -
de ayni eklentinin almancaya 

fransızcadan geçmiş olması hak 
kında (tır) ve (dır) lı ve bir hü
küm ifade eden sözünüz, alman -
ca için cidden iyi bir buluş olur • 
du! 

Fikir (association) una türk -
çede Kümelenme demek istediği
nizi Dil Kurultayında da söyle -

mİ§tİniz, bu yazınızda da teyit e
diyorsunuz. Bu kelime güzel ol -
makla beraber, (jonction) ile 
(associaticn des idees) nin ayrı 

şeyler olduklarını düşününce ve 
türkçede küme tabirinin, muhte -
lif yığınlar arasında birleşiklik i

fade etmekten uzak olduğunu na 
zarı dikkate alınca, pek yerinde 
bulamadığımızı itiraf ederiz. Çiin 1 

kü, mesela birine (Şu kum yığı -
nım kümelere ayır!) derseniz, ya
pılacak iş, oun, aralarında birlr. • 
~iklik olmadan bir takım yığınlEt
ra ayırmak anla~ılır. Ama, siz o 
yığınları teşkil eden her bir ta • 
nenin bir arada toplanmış olmc.-

Fransızca sözlü ve şark ıh filmi 
takdim ediyor. 
Baş rol!erde: 

ANNY ONDRA ve ROBER r 
PIZANI bu filmi vücuda getir
mek için RUE DE LA PAIX'deki 
bütün büyük terzihaneler iştirak 
etmişlerdir. ilaveten: 11 0enizin 
derinliklerinde,, fenni filmi ile 

en son FOX halihazır dünya havadisleri. 

Bu akşam : BÜYÜK GALA OLARAK 

G LOR YA' da 
Pierre Benoit'nın ruk sc, eseri ve P t\ BST tarafından , ticuda gcıirilruif 

Fcansızc ı sözlii 

ATILA~ 1l'iJD) 
Şaheseri başlı\'Or. B:ış rollerde : r 

BRiGiTTE HELM ıı:.\N ANGl~f.O \ 'C PllmRE l3LA~CflAR bütün seb 
l'alkı bu lrn~ı k :ı ~ ı :ılkışl:ı) :ır:ıl,tır. FOX J uınal'dc en soıı 

l!Dıııcmım:s--wız:ıı1w:::ı:;uaaw~- halihazır düny:ı havadisleri. _, ___ _. ..... 

larını kastediyorsunuz. O halde Eu akşam: MAJiK'te 
(agregat) ya ne diyeceğiz? Be - M 1 e· o··"'... M 1 l 
yin uzvunun işlentisinde (associ- Uli. teşem ır ugun eras m : 
ation des idees) denilen (Psycho- r.enç \'e gilzcl çiftler: JEA~ WEBım - SUZı\:'\~E CHRl~TY Şahit,'~\ 

Jl~AN:'\l~ BOITEL-COLETTI~ DARFEUll .. - MAURICET- ARNAU1' 

physiologique) hadise, beynir. D:n·eıliler. Güzelliği se\'c-n, neşeyi seven, nükteyi bil<"n 
merkezlerinde top!anan (fikir Bütün ı TAN13ULLCLAR 
agregat) larının, teşrihçe rnuay - Kadın güzelliıti l,.ransız neşe ,.c nüktesi : .. iki saat ze,·k 'c sürur 

yen bir takLm yollarla aralarında lE \f n i n e r V e s e V d. a ı l n a tr 
birlik tesis etmiş olmalarıdır. Ek- tt.ı:ıııı-.-----· (Un coup de Telephone) ____ _. .... 

lentilerin, baş kelimeye yapışması !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ise (Jonction) dur, buna (assosi· 
ation des idees) demeyiz! Bu me· 
sele münascbetile beyin uzvunun 
o kadar b sit olmıyan i~le~in ci
ri rııi)'clinı. 

Netice olarak size soruyorum: 

A - Almancadaki .(tion) ek • 
lentili ve tabirinizce yüzlere va • 
ran kelimeler, o dile fransızca • 

dan geçmiş olduğu hakkındaki 
sözünüzde duruyor musunuz? 

- Bu akşamdan itibaren 

ASRi S1NE1\1A 
I.BE:RT PRbjl-:\ "e A • \Hf.l · 
L~ mn temsili muhteş mlcri 

ın . 
Fransızca sözlü ve şarkılı film 

başlıyor. 

ll:lretcn: M:ıbir köpekler tarafından 
Fransızca sözlü bir komedi. Pıograın 

B - Almancadaki (isch) şek • ... 
linde sıfatlara mahsus eklel'!linin r 

her pcr~cmbe akşamı değişir. -' ı , 
iZZET o dile gene fransızcadan i g~i.miş 

olduğu mütaleamzda sr.. • misi • 
niz? 

Bu sarih sorgulara cevabınız 
(Evet!) olursa, teklif ediyorum: 
Bu sorguları ve cevapları bürha.n
lariyle birlikte "V AKIT,, İdaresi
nin lütufkar himmetiyle alman • 
caya tercüme ettirilerek Alman • 
yanın her hangi bir dil alimin~ 

gönderilsin ve gelecek mütalea 
"V AKIT,, sütunlarında neşre -
dilsin! 

Türk Diline garp aslından ke
lime almak ve maletmck davası -
nı zımnen, fakat al.mancayı doğ -
ruca alakadar eden bu sarih tek· 
lifi §İmdiden kabul edeceğiniz -
den ümitli olduğum halde derin 
hürmetlerimi takdim ederim efen 
dim. 

Kemal Cenap 
::::::::: :: :::: :: : ::: :: : :: : : :::::::: ::::: ::::: :: : ::::::::::: 

Sovyet cenaral k•>n
solosluğuuun 
teşekküril 

lSTANBUL, 9 (A. A.) - Sov
yetJer birliği hüklımetinin lstan -
bul jeneral konsolosu M. Zvilling 
ile zevces,i Mme. Zvilling Sovyet 
inkılabının on beşinci yıldönümü 
münasebetile kendilerini zıyare

te gelen misafirlerine lcşekkür -
Jerinin bildirilmesine Anadolu 
Ajansının vesatetini rica etmiş • 
lerdir. 

ETEM 
Beyin son edebi 
romanı çıktı ••• 

Göz YAŞLARI 
t.ı. .ıl. 

Istanbul Belediyesi: 
Derlllbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri: 

6ugün akşam ISTAHBUl BELEDiYESİ 

::~:~~::da ~~~t~ ~ij ı 
Perfembe ı ı 

Komedi 3 perde 1f11 
Yazan: 

Musahip zade 
Celil Bey 

Umuma 

1 .11111111 
mahsus 

1.,eşekkür 

Müptela olduğum apandisitten 
dolayı fakülte hastanesinde bu
lunduğum otuz. beş gün 2arfında, 
bilhassa ameliyatımda gösterdik· 
leri yüksek nezaket, ihtimam ve 
titizlikten dolayı hazık do.klor· 
larımızdan Kerim Sabahattin, Ka· 
zım, Ali, Muammer ve Gıyas 
beylerle hasta bakıcılardan Kud· 
ret, Melahat ve Neriman hanım· 
lara en har teşekkürlerimin ib· 
Hiğına muteber gazetenizin ta· 
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~ T!frinisani 1932 

Sfenks konuştu! 
Maurice d Cobra'nın 

O Yokken Robe t d .. .. tneJc · i . . r s, U!unme -
fa l'Ç n, ıstıhkamın harici müda

a tertib t 

Son Romanı : 19 

- lfitiyor muıunuz?. Teftiti· 
niz benim umurumda. değil!. Sof· 
ra başındayız .. Raporunuzu yarın 
sabah verirsiniz .. Şimdi asıl, izin
li iken Mıaırda ne yapbğınızı bil
mek istiyorum. 

l'Iİalard . a. ını yokladı ve tel ma· 
hiııt a ıkı rahnenin ta.mirine 

İkin~aret etti. 
lıt. iki Y\i.z çu~~l toprak doldurt
SidiQ · nııtralyozle Kartallar ge -

' • 
111 aizını tutmak için icabm· 'ttll' . 

~ ~ 1 l§e yarıy cak bir top -
dii~ hbımda giper kazdırdı. 
dıt Ç I eınek iç.in vesile arıyor -
tol!Q 1 dırtıcı hayalleri mutlaka 

lk lazımdı. o .. 
(•) ÇUJıcij günün akşamı, Mess 
,.0~e Yalnız b şın yemek yi -

ftln j ·~ kalmayınca, kara dü -
~:: C:•, &ağır, inatçı, eskisinden 
bit ~llı, geri geliyordu. Birden -

t ••t'hk 'tal . 1 i.nıın avlusunda nal 
~tınden, çatılan silahların şa 
'-d ••ndan kolun döndüğünü an· 
'tı:- ~k ından dehlizde ayak 
t~ ~ duydu. Nikolson, toz top
ıli: •Ç1tıde, sarığı elinde içeri gir· 

do" ........ d Ronsuar, yüzbaşım.. Şimdi 
ıt Uk. tur .. Duş yaptıktan sonra yü-

~,ttı~flln neticesini ~ize anlataca -

-...... Sizi bekliyorum. 

~ül&zim dı arı çıkarken Ro -
~Ot ; onun dağlarda üç günlük 
)'İifq tltnluğa rağmen çevik yürü -
tf ~ baktı. Soğuk kanla, zahi
~İ~· ~di ile nasıl onu karşxlıya• 
dj • •ttı? Uzun müddet böyle ken 
L •ırıe haklın olabilir miydi? Mu-
~....... . a· -oueti ne vakit kırılacaktı? .. 
trde.ttb • 1 b" · d ~tı.I ıre bastırı maz ır mı e 

l>ıı ~ttlı•ını andıran bir düşünce -
•'1Jldt: 
ı ıaırda ••• Biribirine şarılm•!·· 

lttitt~le.;inden fırladı ve sinir
~d l }' bştJrmaJi: tliUhU'l. • l:~-
b~ehine koyduğu viskiyi bir 
't 1ede içti. 

>elti ~!ln ::aat sonra Nicholson 
~)l den görününce Roberts onu 

cqllı_ f ·· d .. k·· ··ı· · no. suz u . ~ mu azım: 
ttt;':: ~ eftişimin neticesini merak 
~~~ltlı~i görüyorum, yüzbaşım, 
~~ Şimdi :>İze gördüklerimi 
S Cağım .. 
~llta nefere seslendi: 
~ noy ! Çorbayı getirin .• 

~~ 0be~ta arkadşına mana veril· 
:'''\'-~ıt bir bakııla bakıyordu. 
~lq /Jekutücü göz dikişte kin, ya· 
~ t' fret veya en vahşi bir istih· 

~li d w•ı • d" .. • egı mıy ı:. 

~i~ \'~başım, Albara Kehl ka· 
~~~l\ıt'eialerinin bir haylisinin 
~'-ı.d:t-adım. Onlarla konuşma-
lı~ tl çıkan netice !U: Başa 

t!o~ •ö l d"kl · · ·1 ~ı-ı. Y e ı erının tamamı e 
~lf~dtığu anlaşılıyor. Civarın 
t ·~ . • liaındi Hanın taraftar· 
.,~ti~~tlice silah ve cephane ve
\(tı.... ...._,t. b 
d "'Q~()tl 1 İr aydır etrafa yayıp 
~~l'hi\l . "°· Tabii duyanlar buna 
'\oh trıa a._ i\l'i\ ~ nıyorlar; bana kalırsa 
~ ! it()~· efavere haber vermeli .. 
a~f·. tcd~ .. in bu uydurmalara 
>'tt lllınir, ~ a1nıası zamanı çoktan 
tı,~~Cti~ U §ayialara bir niha· 
'.t() ftt, .. e~e çok geçmez iş fe· 

~h._ \t~ .. i A 
tı"tt ~)lıit nı.. yrıca, Hatta-

'-ttt_ Q e uzun uzadıya ko· 
ha°d nllt, .. l\a. dedi ki... 
a,tb~_'koııu~za, efe?ldi, Hattrog-
~ ! kların12a ben kulak 

tte 
0~ttı. t·f 

'ert~Ir. kolJ •cholsonu iskemlesi· 
~ •t bak, tr•nı ka VU§turmu§, 

t. '"eh 1 a dini · · Q1f •ttirı· enııştı 

~l~ ~'ll'tt ınd~u cevabı ~enç za· 
el ~el ır ıgı · · 
CteJt tri t~ ıçın, Roberts, 
~~l•dı~eker telaffuz e· 

~)'~ ~ lleme1ı; 

Nicholson, Rohertsin aldığı tav
ra rağmen, faka yapıyor sandı •• 
istihkam kumandanının garabeti· 
ne zaten alışıktı. Onun çok zeki 
bir zabit, lakin garip mizaçlı, an· 
lqılmaz hiddetlere kapılan nev'i 
şahsına münhasır bir adam oldu· 
ğuna hüküm etmitti. Güler gibi 
yaptı ve cevap verdi: 

- Şaka yapıyorsunuz, yüzba • 
~mı!.. iznim sizi nasıl alakadar e· 
der?. 

- Kahirede ne yaptınız, öğ

renmek isterim?. 
- Annemin sıhhati pek yerin

de olmadığı için iznimi Mıında 
geçirdiğimi ıize söylemiştim. 

- Evet, söylem ittiniz. Amma 
~ ay münhasıran validenizin 
tedavisile me§gul olmadınız ya? •• 
Kahirede eğlenecek yerler var. 

- Şüphesiz! (Shepherd's) de 
dansettim. Kozmopolit alemin • 
den bir kaç kişile tanıştım. Hu
lasa, sıkılmadım. 

- Kadınlar?. 
- Yüzbaşım, bu öyle bir mev-

zu ki ... Şey ... Açması münasebet
sız .. 

Roberts, büyük bir gayretle, se
sini tatlılaştırdı. Nicholsonun kar· 
şısmda, sofraya dirseğini dayadı 

ve zoraki bir gülümseyişle onu 
süzdü: 

- Ey .. Bir kadın?. 
-Oh! .. 
- Haydi canım, burası bir ma-

nasbr. .toml 'VA' e ..... ; b_sta .-.nİ 
sanıyorsunuz?. Ben de, izinli i· 
ken, eğleniyordum. Nihayet iki
miz de bekarız! .. 

- Şüphesiz ... 

- Zaferler kazandığınızı itiraf 
edin .• 

- Zaferler mi?. Yok .. Bir tek 
kadınla alakadar oldum .. 

- Genç kız mı, dul mu, koca-
dan boşanmış mı?. 

- Hayır, evli .• 

- Oooo! Ooo! •. Tehlikeli ıey •• 
- Evet, biliyorum .. 
- E, işine' göre.. Münasebeti 

iyiden iyiye ilerlettiniz mi?. 

- Yüzbaşım, bu bahiste daha 
fazla konuşmanın doğru olmaya· 
cağını siz de takdir edersiniz. 

- Sizden ismini sormıya k~l

kışmıyorum. Y almz o kadını çok 
seviyor muydunuz, bilmek ister
dim?. 

Nicholson trcddüt etti. Soma 
katı'i: 

-Çok .. 
Bu tek heceli kelime, Robertain 

ta kalbine çarpan bir darbe ol
du. Renk vermeden zor devam 
edebildi: 

-Ya o?. 
- Nasıl, o?. 
- O da sizi çok seviyor muy· 

du demek istiyoru?. 

Nicholson bu sefer, Robertain 
ısrarına karşı ıabıraızlandı: 

- Bakın, yüzbaşım, başbaşa 
iki adam arasında bile açılan sır· 
ların bir haddi vardır. Adeta, his· 
si işlerim sizi ali.kadar ediyor de
nilecek .. 

-Tekrar soruyorum: Bu evli 
kadm sizi çok seviyor muydu?. 

- Ben de tekrar ediyorum ki 
size cevap vermiyeceğim .. 

Devamı var 

VAKiT 

Aşıkını 
öldüren 

Bir dansöz nasıl 
beraat etti? 

Nice, 9 ( A. A. ) - 6 Nisan 
tarihinde lşılcı otelci Leopold'un 
oğlu Zenngat' ı c ldOrmüı ol do 
Glevih:'li dansöı Adeldide Kos
lovski, diin Atpes Martimes ci· 
nayet mahkemesi hu~uruna çık
mıştır. 

Dansöz, facia hakkında şu 
manlmah vermiştir: 

0 
- Sabahın ikisinde odamı

za döndük. Frederic, beni döv· 
dü. Çünkü ebeveynimden para 
atmıyordum. Pijamamın cebinde 
saklamakla o\duğum revolveri 
aldırr.. Beni tekrar dövdü •.. Ken• 
dimi öldürmek istedim. Bileğim· 
den yakaladı, bu csaad revol
ver patladı. Bundan ötesini ka· 
tiyen babrl yamıyorum. ,. 

Şahitlerden fazla malumat ve
ren olmadı. Muddeiumumt, şid· 
detli bir ithamnadme okudu. 

Jüri, kendisine sorulan mutat 
suallere menfi cenp verdi. 

Ali Fehmi Beyin 
vefatı 

lstaobul, 9 (A.A) - Temyiz 
mahkemesi ikioci ceza dairesi 
re.isi Ali Fehmi Bf., dün gece 
kalp se~teısinden vefat etmiştir. 

Türk adliyes=nio esl<i Ye yeni 
kanun1arıoı seyyanen ayni vukuf 
ve liyakatle tatbik etmiş, en le· 
mir, en namuslu ve liyakatli bir 
hakim olan merhumun ziyaı, 
Adliye muhitinde büyük bir tc· 
essür tevJit etmiştir. 

Cenaze, bugün kaldırılmış ve 
w.la muav.ioi AU Riza BE., l.stao• 

bul ve Üsküdar müddeiumum\
leri, Adliye teftiş heyeti, Ağır 
cc:r.a heyeti, lstanbul ve Üskü-
dar mahkemeleri rüesa ve erki· 
nı, merhumun birçok bürmetkar-
lan, asker ve polis müfre2eleri 
cenaıcde ha21r bulunmuşlardır. 

.. -uzum ve 
lnclrlerlmlz 

lımir, 9 c A. A. ) - Şehrimiz 
iktisat ve tasarruf cemiyeti ih
racat emtiaınızdan en mühimmi· 
ni teşkil eden incir ve üzümle
rimizin dahilde istihlikini artıra
cak suretle sürümünün ve kuv· 
vetlendirHmesinin temini için or· 
dumuzda asker ve askeri tale
beye verilmekte olan tatlılar 
yerine üzüm ve incir verilmesi 
için Mılli Müdafaa vekaletine 
müracaat etmiştir. Bu kere MilJi 
Müdataa -.ekaletinden gelen ce· 
vapta badema tatlılar yerine 
tercihan ü2üm ve incir verilmesi 
hususunun icap edenlere tamim 
edilmiş olduğunu bildirn:cktedir. 

Zeppelln balonunun 
seferleri 

Friedrichshafen, 9 (A .. A.) -
Volf ajansından: Graf zeppelin 
balonunun Rio de Jeneiro'yo 
yaptığı son seyahat, bu balonun 
bw seneye ait seferlerine niba· 
yet vermiş olduğundan Zcppelin 
atelyeleri aşağıdaki bilançoyu 
neıretmiştir : 

Graff Zcppelin balonu, ilk 
seferde çıktığı tarihten bugüne 
kadar 290 seyahat yapmış, 
530.600 kilometrelik mesafe 
katetmif, 1218 yolcu, 2.745 
kilogram ağırlığında posta ye 
2.021 kilogrambk ticaret eşyası 
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Milli Roman -4-
KilçDk anne, çocuğunun, da 

ha ziyade, kaşı, iÖZÜ, ağzı, bur
nu ve rengiyle alAkadardı. Ce
vat bunlard•n evvel, onun tom· 
bul ve kuvvetli görünen kolları
na, bacaklarına, biraz bUyUkçe 
başıoa bakıyor ve bu vucut için
de inkişaf edecek olan kuvvetli 
seciyeyi dilşllntiyordu. 

isim meselesi görüşillmeğe ba~· 
Jınıncı, Cevat ayJardanberi ta
sarlayıp hazırladığı adı, bir mü
nakaşa mevzuu o!arak değil, 
kat'i bir karar halinde ortaya 
attı. Nihal hiç bir tercih yap· 
maksıım, Feridun, Bülent, Lebip 
gibi şık bulttuğu isimleri ıöyJü
yordu. Halöuki babası bu mini
cik vücudu gayelerinin tahakku· 
kunun müşabbas bir vasıtası 
gibi görüyordu. Ona ••Turan., 
dan daha yakışır l:>ir at buluna
bilir miydi? 

Nihalin yataktan kalkması için 
bir hafta ıYetti. O haftayı geceli 
günClüzlü kıımm yanında geçir
miş olan büyukanne, artık ge-
celeri yatmak için kendi evine 
giöiyor, fakat her sabah .çok 
erken, hiımetçisini beraber ala
rak, kızının Ne torununun biz· 
metlerine koşuyordu. 

Nihal için, ~ocuğıına ıüt ver· 
mekten başka iş kalmamııh. 
Küçük Turan çok uysal tabiat· 
liydi. Annesinin ve babasının 
vermek istedikleri, slltünil mun
tazam fasılalarla içmek ve son
ra uyumak gibi. güzel huyları 

· hiç tklyetsiz kabul ediyordu. 
Hele sabalıları, çocuğunu yı· 

kaoırken görmek Cevat için do
yulmaz bir zevkti; Turan kö
pükJI solar içiade ilk acemi 
çırpıo•,Jarla ayaklanuı ve kotla
rını oynatırken onun yüzü en 
geniş bir gülllıle aç.lırdı. 

'furanm yüzüne yavaş ya•aş 
mana gelmiye başlıyordu. Tabii 
bir tombuUuğa dönen yüzünde 
her uzuv teker teker seçilebili
yordu. Gözlerinin koyuluğu ya
vaş yavaş açılıyor, dökülen kara 
saçlarının yerine daha açık ipek 
gibi tüyler geliyordu. 

* 
- Şeke Toto, canım Toto 1 

Niçin böyle erken uyandın? 
Karnın mı acıktı? Valı benim 
arsız Totom vah! 

Bir sabah Nihal çocuğuyla 
böyle konuşuyordu ve çocuk 
annesine genele vıyaklamalarla 
cevap veriyordu. 

Cevat gözlerini açtı: 
- Gün aydın Nihal Benim 

oğluma bu müoasebetıiz Toto 
adını da nereden taktın? 

- Bilmem, dilime daha kolay 
ve şık geliyor da. 

- Bırak AUab aşkına, baıka 
isim Turan kadar güzel değil· 
dir. Haydi Nihalim sen oğlunun 
kamını doyur, ben de ıaoa bir 
süt getireyim. 

Doğan çocuk kısmetini de 
beraber getirir derler. Çocuğu 
üç ayını doldururken Ce.vat da 
lstanbula nakledilen Sultani mü
dürünDn yerine tayin edildi. 
Maaşına da kendi bütçesinde 
pek ehemmiyetsiz olmıyan bir 
zam yapıldı. 

imtihanlar başlamak üzereydi. 
Derslerinin üstüne yüklenen mü
dürlük işleri ve hiçbir zaman 
ihmal etmediği Ocaktaki vazife
leri kendiıini yoracak kadar 
çahşhnyordu. Fakat o bu İJler-

Yazan: Necmettin Halil 

duymuyor, bilakis, koştukça 

açılan asil koşu atları gibi, ça
lıştıkça azmi kuvvetleniyordu. 
Ufak maddi yorgunlukları ise, 
evmde sevgili karısiyle yavrusu· 
nun yiitlerini görünce, günün 
ilk ışıklarında dağılan sabah 
ıisleri gibi yok oluyordu. 

iV 

19 l 4senesinin yaıı. Bu kOçük 
aile en geniş bir saadet havası 

içinde yaşarken düoya ufukları 
kara tehlike bulu\1arile çevrili· 
yor, medeni alemin tam g6be

ğinde görülmemiş bir yanardağ 
patlıyor, bu infilakın sarsıntıları 
dalga dalga etrafa yayılmıya 
başlıyor. 

Harp ... Medeni milletleri birer 
sırtlan vahıiliğile birbirleri üstü• 
ne saldırtmıya başlıyan büyük 
Ye facialı harp ••• 

Gazeteler her gün aia.irleri alt 
üst eden haberlerle dolu. Teh
like yaklaşıyor. Bilbaasa bazı Is· 
tanbul gaıeteleri açıktan açığa 
Alman taraftarlığı yapıyor •• 

Türk Ocaklarının politikaya 
bulaşmaksızın Türkçillük yapmak 
fikrini en samimi surette benim
siyeolerden biri ola.n CeYat bu 
hadiseleri biltüo hassasiyetile 
takip ediyordu. O Tnrkiyenin bu 
boğaılaşmıya karı§masmı doğru 

bulmuyordu. Bilhassa seferberli
ğin ilanına kadar bu jhtimali 

kuvvetli olarak hatırına getirme
mişti. O yakın Balkan fellketine 
rağmen milletinin kabiliyetlerin
den şüphe etmiyordu. Fakat 
kendisini bu işin neticesi hakkın-

da tereddüde düşüren şey kat· 
!anılması IAzım ırelecek mOşkül
lerio çokluğu ve geniıliğidi. Bu 
uğurda Türk milletinin kabiliyet
leri lüzumsuz ve ağır tecrObelere 

vurularak israf edilmiş olmıyacak 
mıydı? Sonra, Osmanlı impara· 
torluğu kapısız •e duTanıı ge· 
niş bir bağ fibiydi • 

Gent T\lrkçü aklı erdiii n· 
mandanberi ittihadı an11ır hül
yaaını gülünç bulmuştu. Hadsiyle 
seziyordu ki her hangi bir ha
yat memat gününde İf bapnda 
kalacak olanlar ancak Anadolu· 
da yaşıyaulardı. 

Nihayet Cevadm zayıf gördil· 
ğü, yahut hatırına getirmek is
temediği ihtimal tahakkuk etti, 
Türkiyede harbe girdi. 

Artık hudutlarda Türk deli
kanlılarıom akını başlamıştı. Ce
vat, hemen her gün, askeri kııla 

ve hükumet konağı önündeki 
meydancıkta toplanan askerleri 
mektebin penceresinden .seyredi
yor ve onla'rm yüzlerinde, kendi 
kalbindeki tüpbe bulutlarını gi
derecek parıltılar arıyordu 

Boru ve trampet sesleri ..• Bü· 
yük kıılalardaki gibi kalbin de
rinliklerinde de titrek ve uzun 

akisler bnakan boru ve trampet 
sesleri. Yerler gibi göğüsleri de 
sarsan adımlar ... Haki bir insan 
nehrinin durmıyao akışı. Sokak
l:ırda sık sık dalgalanan bayrak· 
lar... işte bütün o günlerin man• 
zar ası. 

lf 
Turan gün geçtil<çe serpiliyordu. 

Cevat her akşam evine diifünce
lerini dı~arıda bı:-akarak yahut 
kafasımn i;:ne gömerek irlrmiyc 
çahşırdı. DOnya ahvaline dair 
kansile hemen hiç g6rütmezdi. 
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Kôprulu zadeye göre 
············································································ 

aragöz, yaşamış değil 
bir şahsiyettir 

~ aragözün ismi Üstünde: Hayaldir. 
ııat B. kanaatini değiştirmiş değil .. 

Geçende Bursada Karagöze ait 
olduğu söy lenen mezarın tamiri 
yolunda bir teşebbüs yapılmış, 

(Daruloedayi) artistlerinden Ha
Z ! m Bey hasılatı bu mezarın tami
rine sarfedilmek üzere verilecek 
müsamerede Karagöz oynatma
yı teklif etmişti. Bu teşebbüs ve 
teklif üzerine, Bursadaki mezarın 
Ka1 agözün mezarı olmadığı ve ni
hayet Karagözün hayali olduğu 
kanaati ileri sürülmüş, buna işti· 
rak edenler ve etmiyenler fiJrirle
r ini söylemişler, bu ara da müder
ris Köprülü zade Fuat Bey, Ka
ragözün yaşamış bir şahsiyet ol
madığı kanaatinde bulunduğunu 
anlatmıştı. 

Hazım Bey, bu mütaleaya kar
şı, Fuat Beyin vaktile Karagözün 
yaşamış bir şahsiyet olduğunu -
söylediğini , şimdi hayali bir şah
siyet olduğu iddiasında bulundu -
ğunu ileri sürmüştü. 

Bu mesele, bir refikimize Bur-
adan gönderilen bir mektup ü

zerine tazelenmiştir. Bu mektup
ta, Fuat Beyin, Hazım Beyin bu 
iddiasına neden cevap vermediği 
sorulmaktadır. 

bilir. Ancak, bu meselede vaziyet 
böyle değildir. Ben, Karagöz hak 
kında eskidcnberi ayni kanaati 
besliyoru.m. Evvelce, hayali bir 
şahsiyet olduğu kanaatindeydim • 
Şimdi de ayni kanaatteyim • 

Esasen, bu, halledilmiş bir me
seledir. Bunu yeniden uzun uza-

Karagöz konuşuyor! 
Bu itibarla, bir muharririmiz, dıya münakaşa elmiye ne lüzum 

Köprülü zade Fuat Beyi ziyaret var?. Karagöze dair şimdiye ka
etmiş, bu hususta ne diyeceğini öğ dar bir çok eser yazıldı. Ecnebi
renmek istemiş Fuat Bey, şu ce • ler de ya:ıdılar. Bu arada Alman-

bı vermiştir: lardan Dr. Jakobun ismini zikre-
"- Ben, hiç bir va kit böyle bir debilirim. · 

ı söylemedim. Evvelce Karagö· Hazım Bey. benim evvelce şim-
~un hayali bir şahsiyet olmayıp diki kanaati beslemediğim, aksi 
yaşamış bir şahsi~el olduğu ka- kanaati gösterdiğim şeklinde bir 
naatini ileri sürdüğüm, kat'iyyen iddiada bu1unmakla her halde ya
doğru değildir. nılıyor. Belki hatırında yanlış 

Bazı meseleler hakkında za- ka1m1ştır. Yahut, bunu söyliyen 
mania başka vesikal°ar elde edi- baska birisidir de. aradan zaman 
lerek, neticede eski kanaatin de- geçtiği için, kim olduğunu unut
ğişmcsi mümkündür. Ve bunda muştur. Kendisine ben söylemi -
bir fevkaladelik yoktur. Bu, ola- şim gibi geliyor!,, 
=:::: :: ::: : ::::: :::::::: :: ::::::::::: ::: : :: :: : : : :: : :: : :::::: ::: : : : : : : : : :::: ::: : : : : : ::: :: ::::::::::::::::: :: : :: : :: : ::: :: : 

işitilmemiş bir facia 
········································································ 

rag' da bir hasta • 
gencı, 

acıyarak annesi 
re teyzesi ö dürmüşler •• 

Bir kaç gün evvel, Prag'ta bir 
kadın doktor tarafından öldürü • 

len Peter Ohobradski isminde 
hasta bir gencin ölümü, Çekosla· 
vakyada mühim ak.isler bırakmış
tır. 

Peter Ohobradski, bir lise ta
lebesidir. Kendisini öldüren ka -
dın doktor da, tyzesidir. 

Vak'a, şöyle olmuştur: 

Anne, öldürmek kararma işti· 
rak etmekle beraber, bu hareketi 
kendisi yapmıya cesaret edeme
miş, gencin teyzesi "ben bu işi ü
zerime alırım!,, demiş ve bir bı-ov-
ning satın alarak, hastayı ziyare
te gelmiştir. . 

Yatağın kenarna oturmuş, oda· 
nın tenha bulunduğu bir sırada 

1 

rovelveri çıkarmış, başına üç, kal-
bine bir kurşun sıkarak, yeğenini 

VAKiT 

umur 
Dam galan 

• mese esı ve 
ispanyanın fikri 
Dün ispanyadan bir haber 

gelmiştir. Bu habere göre 
"ispanya hükümeti yumurtaların 
damgalanması hakkında 11 Ka
nunuevvel 1931 tarihinde Brük· 
sel konferansı kararını kabul 
etmiyen memleketlerden gele
cek yumurtalar için menşe şe· 
hadetnamesi aramaya başlamış
tır.,, 

Bu haber üzerine yumurta 
tacirleri derhal ticaret odasına 
ve ihı acat ofisine müracaat 
ederek bu meselenin iç yüzü 
hakkında malumat istemiye 
başlamışlardır. 

Tacirlerin istedikleri bilhassa 
bu konferansta memleketimizin 
olup olmaması ve kararın mem
leketimizce kabul edilip edilme
mesi idi. 

ihracat ofisi yumurta tacirle· 
rine hükumetimizin bu kararı 
kabul etmediğini bildirmiştir. 

Bunun üzerine tacirler ne su
retle hareket edeceklerini sor
muşlardır. Kendilerine verilen 
cevaba göre bundan sonra 
ispanyaya sevkedilecek bütün 
yumurtalar için menşe şehadet· 
namesi lazımdır. 

ihracat ofisi dün şu tebliği 
neşretmiştir : 

"ispanya hükümeti yumurtala· 
rm damgalanması hakkındaki 11 
Kanunuevvel 931 tarihli Brüksel 
konferansı kararım kabul etmi
yen memleketluden İspanyaya 
gidecek yumurtalar için menşe 
şahadetnamesi talep etmiye ka-

rar vermiştir. Türkiye bu konfe
rans kararını kabul etmiyen hü

kumetler meyanında bulunduğun
dan 26 Teşrinievvel 932 tarihin
den itibaren ispanyaya gönderi· 
lccek yumurtalar için menşe şa
hadetnamesi gönderilmesi ica
beder.,. 

Tarihi hırka ile 
seccade 

Vaktile Konyadan Istanbula 
gönderildiği mevzuu bash tarihi 
hırka ile seccadenin ne olduğu 
hakkındaki tahkikat, devam 
ediyor. Bu tahkikatla müzeler, 
evkaf ve polis müdürlükleri 
mefgul olmaktadır. 

Şimdi, 1330 senesinde Kon. 
yadan, Konya evkaf müdürü 
Cemali Bey tarafından lstanbu
la gönderildiği anlaşılan tarihi 
eşyanın listesi aranmaktadır. Bu 
liste bulununca, hırka ile sec
cadenin gönderilen eşya arasın
da bulunup bulunmadığı mey
dana çıkacaktır . 

Vapurdan çıkarken 
düşen ihtiyar bir 

kadın Peter Ohobradski kimya dersi
ne ait tecrübeler yaparken, bir 
infilak neticesinde ağır surette 
yaralanmış ve yarı mefluç bir hal
de kalmıştır. Gözleri kör olmuş, 
kolu saktalanmış, bundan başka 
bütün vücudu, muhtelif yerlerin
den yara almıştır. 

öldürmüştür. Bu işi kendisinin Aharkapıda oturan 70 yaşında 

yaptığım inkar etmemiş, . gencin Nigar hanım dün Kadıköy va
anne.si de öldür.mek kararına iş- purundan çıkarken düşmüş, sağ 

Genç talebenin annesi lda ve 
teyzesi doktor Salus Klaster, gen
cin bu vaziyetini görünce, kendi
sini ıstırap çekmekten kurtarmak 
için öldürmeğe karar vermişler -
dir. 

tirak ettiğini itiraf etmiştir. ayağl kırılmıştır. Nigar hanım 

ı b h k ti . Cerrahpaşa hastanesine yatırıl-ki kadın da u are e erı-
' mıştır. 

nin çok insani olduğunu, hastayı, . . . . . . . . ı • Dili ili U ın:ıııımıııııııu 'il 11Uiı1lllllll ınmııımıınmıı:mnıımnr.:ı 
omrünün sonuna kadar koturum eter Ohobradski'nin cesedi mor-
kalmaktan kurtardıklarmı, onun ga kaldırılmış, otopsi yapılmıştır. 
ha1ine acıyarak öldürmek kararı- Annesi ve teyzesi , mevkuf tur
nı verdiklerini söylemektedirler . lar. Tahkikat devam ediyor. Mu-

Annesioin iştirakile doktor o- hakemenin her tarafta dikkatle 
lan teyzesi tarafından öldürülen takip olunacağı anlaşılmaktadır. 

Yeni Filimle 
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BASKIN 

Asri sinemada gö~terilmiyc başlanan B:ıslı ın filminden bir sahne • f 
P aristen ieçmekte olan bir seyör,, barına gider. Tuvalet•~ 

bahriyeli, bir baskına uğrar. yet basit elan Mariyet eve 8 

Baskına uğrayanlar içinde bir ti tercih eder. 01~ 
kafe konser şantözü de bulun- Barda Baron Jorjeyi ta111 

maktadır. Jorjet bah riyeli. Al- larından lvon isminde kib•' 
bert Prejean onu himaye eder kadına takdim eder. ~ 
ve polise karısı tanıtarak kur- Muvaffakiyet ve kazı~ 
tarır. namdan sarhoş olan Jorje ~ 

Bu iki basit kalp arasmda bir yeti ve talimini ihmal ile ~ 
aşkı saf başlar. ve maddeten lvona bağlarııt 

Ertesi günü Jorje, Artistik ti- beraber Dovile giderler. ~ 
. rıl~r 

yatrosunda şarkı söylemekte o· Parise Avrupa şampıyo I 1f 

lan Mariyeti dinlemiye gider. maçından bir kaç gün evve 5'r 
Nöyi pazariste birlikte bir bok- det eder. Buna hiddetlenen ~·· 
söre meydan okur, ve umumun li dostunu tahkir c llii;in.l• ~ 
nazarı hayreti önünde eski bir j; ondan ayrılarak başks,,~, 
sampiyon olan ar!iyi - Constant menacer bulur ki bu botc ~ı 
Remy·nak·avt eder. nün mağlubiyetinden istifade 

Şarli mağlübiyetine rağmen müştehir berbat bir adadıt· 5'.r 
Jorje ile ahbap otur ve boksu Jorje bunu geç anla

1
.r ~ee tt~ 

kendisine mesl( k itt ihaz etmeğe !iyi tekrar bulur ve ta ımın , 
karar verciirir Jorje, Şarltnin es· rar başl ar. Her ikisi de irıı~',ıl 

S b. · · w ktad1 t ki bir tanıcl ığ ı olan Baron la· ır şey ıçın ugraşma , 
nislasın muaveneti ma liyesi saye· Jorje artık eski Jorje de$/ 

B l J · 'ı t d Avrupa şampi "on ıugw unu ~.' sinde et ing orJe n~mı a ın a 1 

Fransa· şampiyonu unvanını ka· der. Ve t!Ski fakir bahriyefı 
Fakat saadet ona g üler yO 

zanır. . d ~\ 
Muvaffakiyet akşamı Jorja terır. Mar.yet avclet e er ' (. 

baron Stanıslas tarafından Şarh affeder. Ve aralarında ~ 
ile birlikte davet olunduğu "Mon· bir hayat ufku açılır. ,,.. .......................................... •::~' ,, ·-.......... ·---···· -·······-·· ····: :::::::::::::::::::: :: . . . ....... .... ... . . .... .. ..... ..... ... . . . . ~ ..... i;i"~;·~·~·İ·~;~;~···i h acı ı z m ekte i nde l' 

·çin ambal''. ı pa to hırsızı kıJÇ 
meselesi ken yakahuıd' ~-~ 

Yeni usul ambalaj yapan M. 
Kühl'ün muvaffakiyetle netice-
lenmiyen tecrübelerinden sonra 
Emin Zeki Bey namında bir 
zatın lktısat vekaletine ve ihra-
cat ofisine müracaat ettiğini 
yazmıştık. 

Vekalete ve ihracata müraca· 
at eden Emin Zeki 6ey ile dün 
görüştük. Emin Zeki Bey bize 
dedi ki: 

- Gazetelerde ambalaj mü· 
tehassısı sıfatile ben göste rıl mi
ş i m. Halbu ki mütehassıs ben 
değilim. Bir Macar arkadaşım 

vardır. Bu zat üzüm, elma, kay
sı ve portakal üzerinde tatbik 
edilmek üzere güzel bir amba
laj usulü buld. Bu usulü gerek 
Macaristanda gerekse Türkıyede 
tesçil ettirdik. Ayrıca hükumete 
de müracaat ederek bu kabil 
ihraç maddelerinin ambalajının 

bize verilmesini teklif ettik. He· 
nüz bugüne kadar müsbet veya 
menfi bir cevap gelmemiştir. 
Bütün ihraç maddelerimizi ala
kadar eden bu mesele hakkın
da vekaletin cevabını bekliyoruz. 

er' ~ 
Arna\'ut köydeki A~;si b,, 

. .. L . . d bır ,,ıı 
1< ole1ıne eon ısmm e i e lJo , 

talebeyi görmek beha11c 5 iılrı'~, 
miş, talebelerin ders!e b~ rgb' 
sından bilistifade sekıı, ~f'I b9 

11 
to çalmıştir. Leon mekte eıeoe1, 

k eı1C ·il çe duvarını aşar en P gbr , 
bakan talebe tarafın~ll~ r•~IJ 
müş, Hademe tarafın 11 

lanmıştır. 

·_ fıiitf9 Istanbul .. 
1

ot 
yolu düşü İİ 11 .5yorı~ ,. kolfl ııfl 

Belediye istimlak bir) ıı 
K ,1 isyon ~e 

çalışmaktadır. 0 ğrııŞ1~ ıı 
dan stadyom arsas le u plşlı~~, 

fliirY8 ~lv' diğer yandan da ktadır· 
1

ifl 
istimlak işine bakma k yerlctı<· 

• Cf hnaca ıtJ'~ " ya c ıvarm a a haıırlıı~ di1'te 
arsası tamamen. bitir1l . 1~aı Plajın alınma ışı • yeŞ1 

5
, 

sonra şimdiki Topknkpı dahil ~ej.Şİ 
l d n bas 8 .. ı. asfalt yo un a apılıtl" o' 

tirme bir as~alt yo~ ykestirırıe b1J 
halledi!ecekbr. Ço . de ısta ı11o' 
Jacak bu yol sayesın e oto .,. 

b'·s "' ,e~ 
dan Flüryaya okto k uda i'ide 
biller yirmi da 1 a 
lerdir. 
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Ne bekliyorsun, tav,anı vursana ... 
........_ Dursun dtre bekliyorum r •• 
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1 
.Namuskirlık Yakalanmak !. 

'-aıhtayar bir dükkan sahibi oğ· Tevfik Bey ıiyindi, ku,andı, 
.._.~ ınes1eğinde yetiştiriyor, sa· tam sokağa çıkacağı sırada karısı 
~arı erken kaldırıp dükkana kar,ısına dikildi: 

'riyor, yolda ona mesleğin sır- - Nereye böyle vakitsiz?. 
ili anlatıyordu. - Bir kitap baıtırmak istiyor· 

aı...ır ıün ıene böyle yolda veli- dum da .. Kitapçı ile konutmıya 
~ile talimat verirken dedi ki: gidiyorum. 

li - Eınaf dediğin, tüccar dedi· 
el..~ nıutlaka namuıkar olmalı, 
-:sruluktan ayrılmamalı. Sözü· 
.._ ••i olmalı. Bak ıana bu hu· 
"-ta bir ders vereyim: Benim 

le bir ortağım vardı. Dük· 
bU1.liıı~ _yarı yarıya pay· 
ık. Bir gün o yokken dük· 
bir mütteri seldi. Eski bir 

~imizdi, epeyce alq verit et· 

~ktı, gitti. Fakat gider git· 
'baktım ki bana para verirken 
.._,_: bir bet liralık düıürmü~ ... 
~ı olsa ne yapar?. Hemen 

cebine atar dejil mi? Hayır, 
1'1le yapmadım, yapmam da .. 

il ortajım gelince kendiıine 
verdim ve bet lirayı paylat 

Dişlerimiz 
'Yahu, ne tuhaf zamandayız, 
hemen çürüyüveriyor, bi • 

-ı : ~aha üç aylık olduğu halde 
birden çürüyüvermit !. 

- Evet, kitabın mevzuu 
lara dair galiba .. 

- Nereden anladın?. 

run-

- Cebinde müıveddelerini gör 
düm. Serlavhaıı "ruhum,, diye 
bathyordu. 

Bir tebşir 
Bir aan'atkarlar mecliaiııde, ke· 

man, piyano ve viyolensel çalını· 

yordu. Fakat çalanların ne çal· 

dıklarını anlamak ve bundan 

zevk almak mühim bir meıele ol· 

duğu için dinliyenlerden üç beş 
kiti eıniyor, uyuklamak istidadı· 
nı göıteriyordu. 

Aralarında biriıi batını eğmi§, 

dalgın konıeri dinliyor gibi bir 

halde idi. Komer bittiği halde bu 
zatın ayni vaziyette kaldığını gö· 
ren kar§ııındaki zat hayret etti. 
Yanındakiltfr onun ıağır olduğu· 
nu bildirince dedi ki: 

:() bir t•Y mi?. Bizim oğlan 
tloiarken ağzında bir tak- - Öyle iıe itaretle kendiıine 

~~bir koron vardı ya!. konıerin bittiğini tepfir edelim. 
r 1 ıwm=•ıı t2 il 1 1 1.aııı ıuıııımmHHlllllltllftllllUlllllUllllftlllHIHlllllllHHllllUlllHll 

'*' llra u, daha a..eı ol111aa 1111 t 
•t•I• ltodrll• ludltlw. 

lzmirli bir genç lıtanbula gelmit· 
ti. Burada doktorluk tahsil ede •• 
cek, tıbbiyeye yazılacakb. Fakat 
daha evvel, Beyoğlunda bir pan· 
siyonda bir genç kız buldu. Genç 
kızda da gizli bir hararet bulduve 
babasına mektuplar yazmıya baş
ladı. 1stanbulda geçim müşküli
tını, mektep kitaplarının pahalılı· 
ğını zikretti. Maamafih senelerin 
çabuk geçeceğini, günün birinde 
doktor çıkarak bütün bu aldığı 
paraları fazlasile iade edeceğini 
ilave etti. Babası bu ümitlerle oğ· 
luna istediğini gönderiyordu. 

Aradan bir sene geçti, mektep- · 
lerin tatil zamanı geldi, fakat iz· 
mirli genç buradaki meıaisinden 

ayrılmak güç olacağını ıöyliye· 
rek lzmire gitmeyince babası va· 
pura atladı, oğlunu görmiye gel· 
di. 

İhtiyar bu vesile ile lstanbulu 
da gezmi, oluyordu. llk defa gel· 
diği bu güzel ,ehri oğlunun deli.· 
letile gezmiye ba§ladı. 

Bir gün Kadıköy vapuruna bin
diler. Modaya gideceklerdi. Yol
da ihtiyar oğluna büyük bil" bina 
göıterdi: 

- Bu bina nereıi acaba oğlum, 
ne güzel! Dedi. 

İzmirli genç de bu binayı tanı· 
mıyordu. Bilet kontrölüne gelen 
memura ıordular. O fU cevabı 
verdi: 

- Tıbbiyedir efendim •. 
.-ıı111111111m11ııııı.ııuıııııııııııııuıı111 nıııuııııııııınıuııu 

- Sl2l11 kayın valdenlzl 
ben nakletmi•tım. 

Sen •oför mUaUn ? 
- Hayır, ıskatçı. 

w1111ııııııııumnııı1111111111ın•1111ımıımıı sm ır• 

Kibar bir adam ! 
Mecliste herkes esaletinden, ki· 

barhğından, ailesinin büyüklere 
intisabından bahsediyordu, biri-
sı: 

- Bizim peder, kilerciba,ı idi. 
Amma sarayın pek gözdesi idi, 
adeta .. 

Bir diğeri: 
- Bizim pederin de iki defa 

defterdarlığı vardır. 
Bir batkası: 
- Bize Babımeıihat miraı kal

mıı gibi idi. Büyük peder, peder 
hep orada ... 

Nihayet söz alan Şevki Efen· 
di: 

- Pederin önünde zamanın 
bütün ıadrazamları eğilirdi. Mev
kiini söylemi ye lüzum yok! . 

Dedi. Herkeı hayret etti, ıöy· 
lenmiyen bu memuriyetin ne ola· 
bileceğini, nereye kadar yüluele· 
bileceğini dütünüyorlardı. Şevki 
Efendi yanındakinin kulağına: 

- Doğruıu, dedi. Peder bir 
sadaret daireıinde hademe idi ..• 
Paltolarını tutarken sadrazamla· 
rın onun önünde ejildiklerİDİ '°k 
ıördüm. 

- Polis Efendi, nafile itme; ben kendi kendime de yuvar
lan1r11n yahu •• 

-llWlllllllllllllHlm•ııııınlHHll ... lllllllllllllMAlllHlllllllHllUllllUlllllNlllllllllllllllllllUmunmıııııuıllWIDllll lll811 

Tecrübe Babam uyudu! 
Annesi o gün büyük bir çay ve· 

riyordu. Salonda kalabalık top• 
lanmı§tı. Küçük Fikri miıafirler· 

le ancak bet dakika kadar otura· 
bildi. Hemen dıtarı çıktı. Hizmet· 
çi kızın hazırlamakta olduğu çay 
masaıının etrafında dolqmıya 

başladı .. 
Aradan yarım saat, bir saat 

geçti. Annesi onu aramak üzere 
dıtarı çıktı. Hizmetçi kıza artık 
çayları getirmeıini ve arkadan 
pastaları ikram etmeıini tenbih e· 
derken kenarda duran Fikri: 

- Anne, dedi. Bu pastalar hiç 
de ikram edilecek fey deiil. Te· 
mia dokus tane yedim, bir taneai 
iyi çıkmadı. 

Garsonun telaşı 
Bir lokanta garsonu caddede ala
bildiğine kotuyordu. Onun bir fe· 
lakcte uğradığını tahmin ederek 
yardım için bazı hayır ıahipleri 
de onunla beraber korarlarken bi-
riıi ıordu: 

- Ne var, ne oldu?. 

O akşa.m küçük Adnam baba· 
ıı uyutmıya götürecekti, anneıi 
romanını okumakta devam eder· 
ken ihtiyar adam Adnanın elin· 
den tuttu, yatak odasına götür· 
dü. Aradan bir çeyrek geçince 
Adnan ayaklarının ucuna basa• 
rak annesinin yanına geldi. Ku· 
)ağına eğilerek: . 

- Anne, dedi, babam uyudu. 

Söylemedi, söyle-
. k' mıyece ••• 

İki arkadı Beyoğlunda bir bi· 
rahanede oturarak biraz kafaları 
tütsülemek iıtediler. Lif kadın

dan, izdivaçtan açıldı. Biı iıi evli 
idi. Dedi ki: 

- Ben evlilikten çok memnu· 

num, sana da derhal evlenmeni 
tavıiye ederim. 

- Evet amma kanmm beni 

sevmemeamden çok korkuyorum. 

- Benim için karımın beni sev 

mediğini bilmemek kafidir. lıter· 
- Ne olacak, edepsizin biri 

se o beni hakikaten aevmi:>or
yemeği yedi, para vermeden kaç· 

· · muı, ben bilmiyeyim de .. tı, gıttı .. 
- Ne tarafa gitti?. - Ben de bunu dÜfünerek sa• 
- Bilmem, bilıem böyle ko - na hiç bir ıey söylemedim. Bun· 

§ar mıyım hiç?. dan ıonra da söylemem .. 
MUIUlllUllHllllllllllllRllUlllUllllllllllllllHlllHllllllllllUlllMll-lllllllıııımt•-•H •llNllUlllllllllllllllml 
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MUtercimi : 
Zonguldak mebusu 

Halll l 
- 2-1 

Büyük ana 
bize 

ve büyiil< babaların 
karşı duygusu 

insanlara basit bir insaniyet ı etmek toruna ait değildir; 0 an
duygusu vermekle - kendilerini cak kendisine yapılan iyi,liğin 
muhabbet, hayırhahlık ve sada - derecesine ehemmiyet verir. Macl· 
kat gibi vazifeleri yükletmeğc mafih torunların unutmamakla 
alııtıramayız. Bu türlü vazifeler, ve daima göz önünde bulundur -
ancak iyi hazmedilmiş bir akra - makla mükellef oldukları bir nok 
b~~ık duygusunun. mahsulii ola - ta vardır: Büyük baba ve büyük 
bılırler. E.n umumı duyguya tabi anaların hürmet ve tazimi icap 
olmakla, ınaanlar, ancak hodbin· ettiren ya§ları .. O yaf ki bizi gün-
liğ~ kapılırlar Vatanperv .. ı· -· d ·· "l" ki b - · ..-.r ıgı , en gune o ume ya aştınr ve u 
cemaat ve karabet duygusunu ulu mechulün muazzam esrarile 
mahvetmek(~ insanlık davasrua daha !i~diden temas ettirir; o 
daha sadık ınıanlar yetiştirebi - yas ki mazide bunca mihnet ve 
~eceğini zannetmiyelim; bu tüı·lü m~şekkatlere ve tamiri mümkün 
ınsanlar .a.ncak öz nefislerine sa - olmıyan hüsranlara uğramış ol
dık olabılırler. Şu esas unutulma· masına mukabil, istikbal ile hiç
malıdır: Sevgilerimizde daima k(\ bir alakası kalmıyan uzun ıene -
demelere muhtacız. ler silsilesinden ibarettir. 

Üç türlü akrabalık tasavvur ~ ~ :f. 

etmek mümkündür: 1 - Amudi İhtiyarlığın en büyük hasaası 
akrabalrk; 2- Fer'i veyamuvazı akıl ve hikmet iken bazı yaşlı 
akrabalık, 3 - Sıhri akrabalık.. kimselerin. beşeri iptilalara ve ah 
Aileye en yakın olanı birinci nevi laki gevşekliklere kapılmakta iğ
akrabahktır. Dal ve kütük ara - renç bir ısrar ve temerrüt göster • 
aında doğrudan doğruya müna - diklerini hatırlamak, insana elem 
ıebet olmamakla beraber, ikisi de ve ıstırap verir. Haysiyet, vakar 
ayni istikamettedir. Bu akrabalık, ve muhakeme aranan bir şahısta, 
aradaki mütavassıt dereceler yü- bilakis boş heyecanlara, utandırı
zünden zayıflarsa da takip etti - cı hafifliklere tesadüf edilir ve 
ği istikameti terketmez. Halbuki bilhassa, görütlerinde ve duyu§ • 
muvazi akrabalıkta, i\radaki mü- lnrında adilikler sezilirse iğren • 
nasebet, doğrudan doğruya olma- mek ve ıstırap duymak pek tabii
dığı gibi ayni. istikamet üzerinde dir. lhtiyarlara vaız ve nasihat fay 
değildir. Bu yüzden bu akraba - daıızdır; çünkü bunlar, ahlakla -
lığın kuvveti, hem ara yerdeki rım düzeltmenin zamanını atır • 
mutavassıt dereceler yüzünden. mış bulunuyorlar. Maamafih ih • 
hem de ana kütüğe nispetle dal • 
ların biribirlerinden uzakla,ma -
ları sebebinden zayıflar. Sıhriyc>l 
akrabalığı ise hakiki olmaktan zi
yade itibaridir ve tabiatile ilk j. 

ki akrabalığın dunundadır. Bazı 

kere kan akrabalığı, sıhriyet ak • 
rabalığı ile birleşir ve hu suretle 
biri diğerini kuvvetlendirir. 

Akrabalık vazif eleı·inin mu • 
ayyen ve mecburi olmasındaki 

nispet, bu akrabalığın asıl aileye 
olan yakınlığının ve ya uzakh~ı
nm dereceıile mütenasip olarak 
çoğalır veya azalır. Bunların en 
mühim ve ciddi olanları şüphe • 
siz, büyük baba ve büyük anaya 
karşı torunların borçlu bulunduk
ları vazife1~rdir. 

Büyük ana ve büyük babaları~ 
mız bize karşı bir nevi ana baba 
duygusile mütehassis olurlar. On
ların bazı iyilikleri ana ve baba • 
farımız vasıtasile bize geçmiştir. 

Hayatımızı, sıhhatimizi ve bilgi • 
mizi doğrudan doğruya değilse 
bile dolayııile onlara borçluyuz. 
Ekseriya, şahsen de minnet ve 
ıükran borcumuz vardır. Büyük 
baba ve büyük anaların torunla • 
rına kartı hissettikleri sevgmm 

tiddeti, muahhar olmasının de -
recesile mütenasiptir. Vani, bu 
duygu, yeni bir torunları doğduk
ça, daha çok alevlenir; çün.ltü bu 
hadise, onlar için 1yeniaen kazam
lan ve ümit veren yeni ve taze bir 
hayattır. Yaşamaktan bıkmış, ü • 
mitlerden bezmiş, beşeri duygula
rın kuvvetlisini zay/f olanından 
ayırmayı öğrenmiş oH:lukları icin 
- kendilerine karşı hudutsuz bir 
sevgi gösterenleri sevmekten 
haıka hiçbir şey aramıyan - bu 
narin varlıklara kalplerinin bü • 
tün hararetile bağlanırlar. Biiyi.ık 
analarla büyük babalarda gördü • 
ğümüz bitmez tükenmez zaaf ~·e 
şefkatin ıebebi işte bud~~r. Bu za
af ve şefkat hazan akıl ve man -
tık hududunu geçebilir; fakat bn 

tiyarlardan ahlaki bir tahavvül 
istenemezae gençlere "Ve olaun 
yaşta bulunanlara temiz ve hür • 
mcte layık bir ihtiyarlığa hazır • 
1 alarmı tavsiye etmek müm • 
kündür ya •. Yaşının ç~k ilerlemi§ 
olmasına rağmen henüz kalbi ku
rumamış, duyguları çürümemiş o
lan sevimli bir ihtiyarın, bir şe • 
ref ve sevgi kaynağı gibi, büyük 
bir aile taraf mdan ihata edildiği
ni •. incitmiyen bir sertlik ve acıt
mıyan bir doğrulukla söz söyliye
rek evlatlarından ve torunların • 
dan gördüğü hürmet ve tazimi -
hulus ve muhabbetten kuvvet a • 
lan - Yüksek nasihatlerle öde • 
diğini .. torunlarına nasıl muvaf • 
fak olunacağına değil, fakat sa • 
laha nasıl gidileceğine, insanla • 
rın nasıl aldatılacağma değil, fa
kat onlardan nasıl istifade edilip 
onlarla ne yolda rekabet edilece • 
ğine velhasıl alicenaplık, tevazu 
ve iyi kalplilik gibi bir çok kim -
selerin nıühimsemediği güzel ve 
nadir faziletlere dair dersler ver
d~ğini görmek ne büyük ve ne 
yüksek bir manzaradır. 

Akrabalık, ayni ailenin ayni 
nesilden olan azaları arasında bir 
rabıta tesis etmekle kalmaz, bi • 

18.kis biribirini tanımakaızın biri • 
birinin ardı sıra gelen nesilleri de 
yekdiğerine bağlar. Bu rabıtalar 
ekseriya hayali olmakla beraber 
kuvvetlidir. Hayalin, temayülatı • 
mızda pek müessir bir hissesi ol
duğundan ahlaki bahislerde göz 
önünde bulundurmıya mecburuz. 
Babalara ve atalara karşı hürmet
karlık, asilzadeliğe mahsus i.mti • 
yazlı bir duygu değildir. Babası· 
nın1 gerek atasından ve gerekse 
atasının ataımdan naklederek an 
lattığı şeylerle her insan alaka -
dardır ve bilhassa hu alakayı 

duymakla mükelleftir. Çünkü 
bizzat kendiıi de torunları tara -
f mdan unutuldujunu iıtiyemez. 

vcır 
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Rus y,qda nzerasun 
···-····· .. ········-····--··············· 
Kızıl ordu 

Harp etmez 
Ama harbe hazır 

ve nazır! 
7 Tetrini sani Oktiyabr inlu

Jibınm 1 S inci seneyi devriyesi 
münasebetile Moskovanm Kızıl 

meydanında büyük resmi geçit 
yapı!mıştır. Resmi geçitte Voro· 
şilov Yoldaş bundan 15 sene 
evvel komuoist fırkasının reh· 
berliği a1tında başta Lenin ol
mak üzere kanlı mücadelelerde 
kazandıkları zaferi ve Sovyet 
Sosyalist cümhuriyetleri ittiha
dında ıosyalistlik kuruluşu saha· 
smda kazandıkları muvaffakıyeti, 
dünyanm altı kısmından birinde 
sosyalizm kurmak hakkım ka· 
zandıklarını ve impetiyalist mem
leketlerinde buhranın inkişaf 

ettiğini ve yeni harplerden bah
sedildiğini söyledikten sonra şun
ları da kaydetmiştir: 

Bizler kendi inkılabımızla im
peryalist dünyasının ahengini 
bozduk. Onun için onlar bizim 
hakkımızdan gelmek istiyorlar? 
Bizler harp etmiye hazırlanma· 
dık ve hazırlanmıyoruz. Bizler 
şimdiye kadar sulhu muhafaza 
~tmekteyiz. işçi köylülerden mü· 
rekkep olan Kmlordumuz daimi 
surette budutlanmm muhafaza 
etmededirler. 

Onlar işçi ve köylülerden mil· 
rekkep olan Kızılorduyu muha· 
rebeye mecbur etmesinler. Bizler 
harp yapmak istemiyoruz, lakin 
hiçbir vakit ve hiçbir kimseye 
hudutlarımızı parçalattırmayız. ,, 

Almanyada yeni 
intihaptan sonra 

Berlin, 9 ( A.A ı - Von Pa
pen kabinesi, bugün mükim bir 
içtima aktedecektir. Bu içtimada 
intihabattan mütevellit siyasi 

vaziyet tetkik olunacaktır. Ayni 
zamanda kanunu esasinin ıslahı 

meselesi de görüşülecektir. Da

hiliye na21rı, bu mesele hakkın
da tetkikat yapmıştır. Zirai 

mahsullerin kontenjantmana ta· 
bi tutulması meselesi de mevzu 
bahsedilecektir. 

Bu son meselenin harici siya· 
set noktai nazarmdan ehemmi
yeti dolayisile bu mesele hak
kındaki müzakerelerin oldukça 
uzaması muhtemeldir. 

Yeni Rayiştag' da 
36 kadın aza 

Berlin, 9 (A.A.) - Yeni Ra
yiştag'da eskisine nazaran bir 
noksaoile 36 kadın aza buluna
caktır. 

Kadın azası fazla olan fırka· 
lar, şunlardır : 

Sosyal demokratlar 13, ko· 
münistler, onlar da 13 tür. 

Çatalcadaki balo 
Çatalcada tes· s edilen mektep 

ile yurdun açılma merasimi mü· 
nasebetile evvelki gece verilen 
balo sırasında halk sokaklarda 
fener alayları yaparak geç vakte 
kadar eğlenmiştir. 

Baloda çalmak üzere kalan 
şehir bandosu ve sabık Çatalca 
kaymakam vekili Kemal bey 

Levski takımı 
GalatasarayJa 

ilk maçını 

yapıyor 

Yarın Taksim stadında gene 
mühim bir futbol maçı yapılacak
tır. Karşılaşacak takımlar Bul
garların en kuvvetli takımların

dan birisi olan Levski ile Galata
saraydır. Evvelce Bulgarlarla ilk 
maçın F enerbahçe ile · yapılacağı 
haber verilmişti. Halbuki son da
kikada Fener bahçenin Levıki ile 
pazar günü oynaması, ilk maçın 
da Galatasarayla yapılması karar 
laştırılmıttır. 

Levıki takımının bir kısım o· 
yuncuları Bulgar milli takımile 

birlikte geçen hafta şehrimize gel 
diği için şimdi lstanbulda bulun· 
maktadırlar • 

Şehrimizde bulunan bu oyun· 
cular kaleci, aol haf, santrhaf, sol 

fidir. Bu itibarla fazla yaz_,. 
lüzum yoktur. 

Bu maçlann bizi alakadar ~ 
cek daha baıka huıusiyetlerl . 
vardır. Mesela çoktanberi ~ 
rımızda layıkı veçhile .,e . 
kadrolari.le göremediğimiz GJI', 
tasar ay ve Fener bahçe takı'!1":, 
nı ayrı ayrı görmemize iınkid r 
receği gibi ayni takıma kart• 

0 ~ 
nıyacaklarından dolayı alac.klf r 
neticelerden de Galatasarayl• . 
nerbahçenin biribirlerine ~ 
şı nispetlerini mümkün nıetl 
tesbit edebilmek kahil olacak"; 
Aylardan beri bu iki klübiin d• 
kadroları ve kuvvetleri ara•'° 
münakatalarla meşgul olan '~ 
meraklılarına gün doğdu deJP"' 
tir. dl 

Y armki maçta pazar maÇ111 , 

topuğundan sakatlanan Nib~, 
dın oynaması ihtimali !üphehW 
dir. Eğer Nihat oynıyamazsa rd.~ 
batın da oynamaması dol•1'" 
Galatasarayın müdafaa hatl,ıt 
mahsus tekilde zayıflamıt bd~ 
nacaktır. Bu takdirde çoktan ,J 

ri takım halinde maç yapınrr 
Galatasaraylıların yarınki dl 
kazanmaları hayli güç olaca~' 
Sporcuları davet 
lST ANBUL, 9 (A. A.) - 11 

viıki maçları tertip heyetind~ , 
Pazar gUnU Bulgarlarla kar4 ,.. Bulgar tampiyonu leviılô '*~ 
laşacak olan Fenerbahçe oyun· kımının bir kısım oyunculat' , 

cularandan baz•!arı i~inci teşrin 932 tarihine mat', 
iç, sol açık, santrfor ve sağ açık- dıf pertembe günü saat tO 
br ki Bulgar milli takımında ayrı tehrimize geleceklerdir. , 

ayrı dikkati celbetmişlerdi. Ta- Dost ve komtu millete g6" 
kımın diğer uzuvlarile ihtiyatları rilmesi lazım gelen şekilde i~ 
da bugün şehrimize gelecekler • bal merasimi yapılacağı~ 
dir. Levski takımının miJli Bul- klüp mensuplarının Sirkeci İl". 
gar takımına yedi oyuncu verme- yonunda hazır bulunmalarıoJ 
si onun kuvvetini göstermiye ka- ca ederiz. ; 
nımııııuııııınıııınıııuıııııuuıııııııuuumımınumıııııııııımnımnıınıınnıuıııumııııınııııııımnııunııııııı uınınmııımnnııııınııııwamıuıııımııımnmmum1181111ı-" 

Hem borçlu Efgan kralının ıı,1' 
Hem de suçlu deşi geliyor! ;.ı 
Kasımpaşada Kulaksızda otu· Efgan kralı Nadir Han ti~"_. 

ran Naciye Hanım Beyoğlunda kardeşinin bu ay sonunda ,_e f 
istiklal caddesinden geçerken leketimize gelerek Ankar•Y~tf 
alacaklı olduğu sütçü Ahmede deceği haber verilmektedir. f 
tesadüf etmiş, hemen yanına lıo kardeşi Ankara da dBrt ,,ç 
yaklaşarak alacağını istemiştir. kalacak, şerefine ziyafetler .,e 
H 

rilecektir. Bu ziyaret ror"d•~i 
emşerilerile birlikte gezmekte 

olan sütçü bu alacak talebinden Efgan hükumetleri arasıO oııO 
dostluğun yeni b.ir tezabOr 

kızmış, elindeki şemsiye ile Na- teşkil edecektir. 
ciye hanımı fena halde döğmüş- ıJ 

tür. Naciye hanımın şikayeti Kaçak tlltiln satsrııe 
. t•' 

üzerıne sütçü yakalanmıştır. deı.et 
1
•
1
, 

Kasımpaşalı boıta ,. lı 
kımından Nesim dün k•~ 110' 

Darülaczede çalışma gara ve tütün satarken yak• 
mışlır. Darülaczede büyük inşaat fa. 

aliyetleri vardır. Bir müddet evel 

hazırlanan 19 maddelik faaliyet 

programının 14 dü yapılmıştır. 

lrzahaneye boks bölmeleri yapıl

mış, çamaşırhane genişletilmiş, 

mecralar düzeltilmiş, hastahane

ye laboratuvar yapılmış bultık· 

hareye fenni bir makine getiril· 

miş, yeni bir etü alınmıştır. Sim

di yatakkaoeler tamir edilmek

tedir. Müessesede bulunan göz 
hastalıklı ve trahom! 22 çocuk 

dün trabomlulara mahsus olan 

Hakimiyeti Milliye yata mektebi· 

ÖD erilmi e dir 

Ereğllde kDınUt 
bayraoıı 

J(&ıııU' 
EREGLI, 9 (A.A.) -: tir•~ue 

bayramı tekmil balkın :utJul•O' 
ve büyük tezahüratla ı•"'ıı 
?1'şhr. Bu nı~ü?~sebetle :::ıoet'~ 
ılk kömür kaııfı Uzun ,afi~ 
. b'tabeler aıt hatıralar ve ı 

miştir. 

Sipahi ocağındaJ1: 
. · ol,st 

Geçen hafta tehir edı~i'ı.9-" 
atlı mani müsabakaları 1 o~ 
Cuma günü saat 14,30 dı 
me clanınd 



''Sairi filmenam,, 

''Uykud;···g~·~;~~~ kadın! 

-

- Hayret ... Hizmetçi kız oda· 
da yoktu. Hemen apteshaneye 

gitti. Bütün odaları araştırdı. 
Yok.. Yok... Kmn odasındaki 

efyalara baktı. Entarisi, terlik
leri, eşyaları hep buradaydı. 

Kadıncağızın aklına fena fena 
şeyler gelmiye başlayınca hemen 
kocasına haber verdi. 

Karı koca bütün odaları bir 
kere daha araştırdılar. Yok. Yok. 

Şimdi ne yapacaklardı? Evin 
efendisi hemen karakola gitti. 
Polise haber verdi. Polis komiseri 
bey birçok polislerle geldi. Ara
dılar, taradılar, bir türlü bula
madılar. 

O esnada apartımanın taraça· 
sına çıkan polis dehşetler içinde 
bir manzara gördü. 

Gecelik entarisi giymiş bir 
kadın aynı hizadaki bir apartıma· 
nın damı üstünde geziyordu. işin 

t) - daha garibi bu kadın tam ke· 
~-~ •rnın kenannae ~4'ctn bir nardan ilerliyordu. En ufak bir 
I~ •n 9ÖrdU. Biraz dikkatsiz· dikkatw:zlik yaparak aşağıya dü
~8Parse ••• 

Sairi filrnenam.. Yani uykuda 
itıen k d O a ın .. 
b b' çok küçük yaşta annesiz, 
cı: ~s~z kalmıştı. ihtiyar dedesi 
) l olUnce dünya yüzünde yap· 
'Oız Yaşamıya başladı. 

" l\ız olduğu için her tarafta 
•ttt . d 
lıık rnıyor u. Fakat ne yapsın 1 
d •anı olunca açı!uyor, knrnını 
oa~r~cak yemek arıyordu .. 

bi ır eve hizmetçi gird:. Karnı 
tııı d b l .... 

~or· oymıya aş ayınca yuzu 
ı~ ~ ac;ı!dı. Yanaklarının kırmızı 
~ıı . 
~t &ı ortayn çıktı. Saçlnrı daha 

tdı.' Boyu daha büyüdü. 

şerse ... 

Poliı efendi hemen komisere 
damın üstünde bir kadın gezdi-

ğini söyledi. Herkes taraçaya 
çıktı. Hakikaten kadın apartı

manların damından diğer aparh
manının damına geçerek Hem 

de kenarlarda yürüyerek bu· 
lundukları yere doğru geliyor
du. Kum:ser efendi çok tecrübeli 

bir adamdı: 

- Herkes içeriye girsin. dedi. 

Biraz sonra evin hizmet~ isi 
yavaş yavaş laracaya geldi. O· 
radan da aşağıya indi. Etrafa 
bakmiyarak doğruca odasına 
girdi ve yatağına yatlı. bir \'ın Efendisi ço1< iyi lcalpli 

ı~i tacirdi. Hanımı ise, daha 
~: daha saf, fukarayı ~o!< se· 
~ıı b Evin efendisi ve hanım oza· 'l ir kadıncağızdı. Küçük 

ııı eski güzel günlerini öğre· mana kadar böyle şey görme· 
c mişleı di. Kumiser efendi onlara 
b ona bir evlat gibi bakmı· izahat verdi : 
a~tadı. 

- Bu sairifilmenam hastalı· 

ı ~ · k * d" g·ına tulu~muştur. Geceleyin ken· o~, ÇÜ kız, hizmet e ıyor, 
lııtıa mukabil ço'· iyi de mua· dinde· olmiyarak böylece gezer. 

t ile lr arşı!aşı; ordu. Lütfen kendisini bir doktora 
~ ~ gösteriniz. Yoksa bir gece bir 

ı,ıı ttııınefendi bir gece yatak- damdan düşerek parça parça 
~İı..._ lllktı. Birşey istemek için o'ur. 
~· .. "'l.lttr-· k d . d' ( Masalcı) "'ı:!., "ı ızın o asına g1r ı. 

' ':::·········· ............................................ ·······::: :: : :: ::: : :::::: ::: : ::::::::::::: ::: ::: ::::: ............................................................. 

b·· Uı:ı 
)Utd Yanın .. 

1 
•• 

def \t 'tu en guze , en şırın 
~tt~ bot ~k _vatanıdır. Güneş ilk 
6t l'. Şc fıgına Tükrk vatanına 
b,~jler. ~ k.uşlar, ilk defa orada 
'i iltın1 Uz.el arılar en tatlı 
biİıtil d ~alnız. orada yaparlar. 

Ur ilglar ·· -
tı , Çağı ' zumrut ovalar, 
b ~ c •a 'Yanlar yalnız orada 
ey, Çarlar M . . . 

l k,... • avı denızlerın 
YJ'Jtnl d ı 1 a galnrı arasında 

atanı 
yalnız Türk gemicilerinin sesleri 
yükselir. Saf semalarda yalnız 
Türk tayyarelerinin motorları 
işitilir. 

Dünya yüzünde tek bir Türk 
kalıncaya kadar, düşman ayağının 
girmeyece~ı Türk köylerinde 
yalnız Türk kahramanlarının 
menkıbeleri anlatılır. Her köşe
de hür Türk milletinin hür lisanı 
Tiirkçe konuşulur ve şen şarkı· 
Jar duyulur. 

Ey gülel Türk çocuğu: 
Böyle güzel ve hür bir vata

na sahip olduğun için göğsün 

kabarsın. Başın semalarda do
Jaşsın. Omuzlarının üzerinde 
yükselen ay yıldızm keskin ışık
ları düşman gözlerini gör etsin. 

Bugüne kadar baban, bu hür 
vatana biç bir düşman göz dik
tirmedi, topraklarına basmak is
teyen pis ayakları kırdı. Bu va
tanı sana hür olarak teslim etti. 

VAKiT 

Hem Ders, Hem Bilmece : 10 

Sorunuz, bize yazınız. 

®·--
® . ..._ _ _,,.,,, 

Saat .. Cebimizde, evimizde, mektebimizde gördüğümüz saat 
içinde ne var ? Bu makine parçalarının hepsi 9 tanedir. Bunların 
isimlerini biliyorsanİz, mualliminizden, saatçiden sorunuz, ama, iyi 
öğrendikten rnnra bize yazınız .. 

En doğru ve güzel cevap verenlerden bir kiıiye bir kol 
saati, 3 kişiye birer mürekkepli kalem ve 30 kişiye birer kitap, 
15 kişiye birer paket çikolata ve 150 kişiye de birer kartpostal 
vereceğiz. 

§ Bilmecelerde kazananların isimlerini her pazartesi günü 
yazıyoruz. Hediyelerde her perşembe günü öğleden sonra ida
rehanı•mizde veriliyor. 

§ Üç hafta müklfatını almıyanın hakkı kayboluyor. Derhal 
mükatatmızı alınız. 

J ''6,, numaralı bilmecede kazananların isimlerini 14 teşrinisa- 1 
ni· Eazartesi günkü gazetemiıde okuyunuz. 

: : :: : : : : : : : : :: :: : :: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :: : :: : :: : : : : :: ::: : :: ::::::: :: : : : : : : :: : : : : ::: ::: ::: :: : :: :: : ::: :: ::: :: : :: 

Oyuncak yapmak 

ister misfnis? 

Sıçan Efendi! •• 
Güzel bir sıçan efendi iie oy· 

namak istemez misiniz? Hemen 
beyaz uzun bir turp alınız. Yahut 

kıpkırmızı bir havuç .. Bu havu-

cun baıını sıçan başı gibi yon· 

tuuuı. Bir tarafını da biraz düz 
kesiniz. 

Havucun ucu kuyruk sapı ol· 

sun. Artık sıçanın vücudu eli
nizdedir. Hemen göz yerlerine 

birer toplu ve siyah ba~lı iğne 
sokunuz. Bıyık yerlerine de sü· 

pUrge sapları sokunuz. Kulakla· 
ra da, yontmuş olduğunuz par-

çalardan kulak gibi kesip soku· 
nuz: işte size hiç ümit etmedi

ğiniz şekilde bir sıçan meydana 
çıkmış olur. 

Kaplumbağa Hanım!. 

Nazik, ağır başlı, mağrur kap·' 
lumbağa Hf. ile ahpap olmak 

istemez misiniz? 
Hemen bir ceviz alınız. Kabu-

ğunu ortadan ikiye ayırınız. Bir 
yarım kabuk kifi. Bu kabuğu 

bir kağıdın üstüne koyunuz. 
Ayak, baş yapınız. Bu kabuğu 

da kağıda yapıştırınız. Size takır 
tukur yürüyen bir kaplumbağa 

•• 
Uşümüş! 

Ahmet - Elini neye burnuna 
soktun .• 

Mehmet - Ne yapayım. So
ğuktan parmaklarım ÜfÜyor .. 

Ne zaman! 

Anne - Yavrum .. Haydi kalk 
uyu .. Yarın erk~n mektebe gi· 
decekıln .• Sonra uyuyamazsın .. 

Çocuk - Merak etme sen 
anneciğim, benim yerim en ar· 
kada !. istediğim gibi uyurum •. 

Bayrama mahsuben •• 

Çocuk - Ah benim güzel an· 
neciğim.. Bana bayramda kaç 
kuruş vereceksin .. 

Anne - ilk günü 20 kuruş .. 
Çocuk - Şimdi 5 kuruş ver 

de o zaman da 15 lrnruşunu ve
rirsin .• Olmaz mı anneciğim .. 

Tatil yok !. 

Ahmet - Mehmet be.. işler 
kötü .. Bayrama kadar artık tatil 
yok be .. 

Mehmet - Nasıl yok be .. 
Artık pazar günleri de mektep 
olmıyacakmış .. Yaşasın akıllı a· 
danılar be .. 

unnııunıın nııınuuı ıımııı nııımııııınııııımıı nmıınııınıııınıın:ınııınııımııuı 

çıkmış olur. 

Amir mi olacak11ıiız, yoksa 
memur mu? 

iki elinizin avuçlarını birbiri 
üzerine koyunuz. Eğer sağ eli· 
nizin parmakları sol elinizden 
büyük ise imir olacaksınız .. Kü
çükse memur .. 

Solakmısınız, değil mi? 
iki elinizi sımsıkı tutunuz. Son

ra bakınız. Eğer sağ elinizin baş 
parmağı sol elinizin üzerinde 
kalırsa solak değilsiniz. Eğer sol 
elinir, sağ elinizin üstünde ise 
ıolaksınız. 
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Müsabakaya i§tirak edenler 

$ehzadebaşı, ı uran KAzım H. 

Müsabaka müddeti bitti. Mü
sabaka müddeti zarfında gelen 
fotoğrafları sırası ile neşrediyo· 
ruz. Bu resim!er bittikten sonra 
müsabakanın şeklini ilan edece
ğiz. Ve en güzel ve gürbüz yav· 
ruya bir hediye vereceğiz. 

ı ıır ıı 'I nm · · ,,. mm 

l Karilerimize cevaplar 1 

Oikka le okuyunuz 
Diyarıbekir ortamektebi 2 inci 

sınıf talebesinden 293 Kemal 
Tahir, Eolu ortamck.tebi 1 inci 
sınıf talebesinden 21 lbrahim, 
Malatya çarşı ilkmcktebi üçüncü 
sınıftan ve adli ihtisas müstanti· 
ği Kemal bey kerimesi Sabahat, 
Sivas hükumet caddesinde Os· 
man efendiden Neşet Nafiz, 
Konya erkek iisesi 3 cü sınıf 
talebesinden 111 Mecit, Bolu 
ortamektep talebesinden 334 
Kadri, Kayseri Şehiryatı mektebi 
son sınıftan 555 Sahir, Mardin 
erkek yatı mektebi üçüncü sınıf 
talebesinden 11 numaralı Sara· 
celtin, Çorum vilayet matbaa· 
sında mürettip muavini Nurettin, 
bey ve hanımlara: 

- Bilmeceden kazanmış oldu
ğunuz hediyelerin posta ile gön• 

derilmesi müşküldür. Bu sebep• 
ten aynı kıymette namınıza gü· 
zel bir kitap göndereceğiz. Ka
bul ettiğiniz takdirde derhal 
(çocuk sayıfası muharriri) ne bir 
mektup yazınız. Kitabınız derhal 
iÖnderilecektir. 

§ Sivasta lise 349 Nafiz beye: 
1 - Kart postal mübadelesi 

devam ediyor. 

2 - Makinenin boyunu öğren
mek liiz.ımdır. Bundan başka, 
sinema çekmek makinesimi isti• 
~orsunuz, yoksa gösterme maki
nesi mi? 

2 - Şair; lstanbul - Ankara 
caddesi, Ahmet Halit matbaası 
vasıtasile bulunur. 

~ ilk mektep talebe namzedi 
Rasim beye: 

- Ecnebi mekteplerin hepsi 
ücretlidir. Ücretlerde pahalıdır. 
Maamafih lstanbul Maarif mü· 
düriyeti ecnebi mekteplere mec
canen girmek ist'iyenler araSTnda 
bir müsabaka açıyor. Sizde mü• 
racaat ediniz. 
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Hikaye Hayat Bir 

Bir haftadır Lamianın halinde 
bir tuhaflık vardı. Refik mütema· 
diyen soruyor, fakat her defasın
da, Lamia: 

- Bir şey yok canım. 
Diye cevap veriyor, akşam o· 

lunca da her zamanki gibi ayrılı· 
yorlar, Umia, evine dönüyordu .. 

Fakat o gün Refik artık kat'i 
surette öğrenmek İ'stemiş, onu 
ııkıştınnı§tt. Nihayet Lamia sor
du~ 

- Peki. o halde söyliyeceğim. 
Doktor kat'ı surette "evet,, dedi. 

- Bi'r çocuk mu?# 
- Evet, RMik.. • 
Refik Lamiamn ellerini avuç· 

larına aldı, büyüle bir heyecanla 
uçlarını öperclce mırıldandı: 

- Umia, nıhwn, canım .• 
Lam' - ıa, U2ttn uzun baktı ... 

Sa:çfa.rm1 ok~dı .. 
- Memnun musun?. 
- Çok .. Memnun değil mes'u • 

dum .. 

....... Ben de öyle Refik.. Bilsen 
bunu sana söyleyebilmek için ne 
kadar ~ckiniyordum. 

- Ne?. Çekiniyor muydun?. 
- Tabii çekiniyordum.. Ben 

oyundur 1 Çeviren fa. 

içinde biribirine zıt iki his müca· 
deleye haşlamıştı. 

l(.. 1f. :/o 

Ertesi gün, Refik Lamiayı gör· 
düğü zaman, soğuk kanlılığını 
muhafaza ederek: 

- Ey, diye sordu, halan nasıl? 
- Gayet iyi. Ne diye soruyor· 

sun?. 
Refik daha ziyade dayanama· 

dı, patladı .. 
-- itiraf et .. Haydi itiraf et .. 
Lamia, gözlerini yere bile in· 

dirmeden: 
- Evet, dedi, İnMlam ki gör· 

dün ne saklıyacafrm?. 
- Ya çocuk?. Çocuk kimden?. 
- Vallahi .. Onu da pek bilmi-

yorum. 
Refik geniş bir nefes aldı. Bi· 

raıı. sustu, dilfiindü. Fakat Lamia 
onun d~ha fazla düşünmesine 

meydan vermeden: 
- Haydi, dedi, görüyorum ki 

memnun oluyorsu~?. Yüzünden 
belli. Başından belayı attığına 
seviniyorsun! Kızma yavrum .. Se· 
ninle bir dost gibi ayrıfalım. Gel, 
sarıl bana bakayım .. 

Refik, başını önüne eğdi, haki· 
katte bu neticeden o da memnun· 
du. Gitti, Lamiayı son bir defa 
kucaklad'ı. 

. aptal bir kız değilim Refik.. Üç 
sen~dir sevişiyoruz, ve geceler 
mü:;tesna, aş~ğı yukarı beraber 
1a~ıyoruz. Sen kazandığım be-
!1İmf e paylaşıyorsun. İtiraf ede- * * ~ 
Iim ki ç.ok kazanmıyorsun. Bu- Aradan bir hayli zaman geç· 
nunla beraber idare ediyoruz. Fa- mitti. Refik, bu suretle ayrıldığı 
k t d .. ·· b. d · d' Lamiayı unutmuştu bile .. Maamaa uşun, ır e sım ı cocu~u-
muz olursa ona p;ra nereden ;~. fih> o gün, onu Taksim balıçesine 
li§tirebiliriz?. girerken gördüğü vakit, kalbi ha· 

M k fifçe çuptı. Lamia, ayrılalı be! ay 
- era etme c<lnım:, başka iş 

bulurum, geceleri de çalışırım.. olmasına rağmen henüz f evkala-
de güzel endamı ile karşuında 

iki genç kucaklaştılar, Refik 
duruyordu. Kendisinde hiç de ge

nerede ise "~vincinden ağlıyacak· 
belik liaJi filan yoktu. 

tı. Fakat ayrılmak zamanı geldi 
ve Lamia kalktı. Lamia, gayet ~ık bir tayör gi· 

R f yinmif, ona başıla selam veriyor· 
e ik Lamia ile beraber bir 

otomobile bindi. Onu, 
0 

ak§a.mın du. Refik yaruna gieti, elini öp-

ıerefinc, evden görülmek tehli· tü .. Lamia: 
keı;ine rağmen, evine kadar götü· - Ne o, dedi, şaşırmış gibi ha· 
recekti. kıyorsun? .. 

Otomobilde Lamia sordu: - Hakikaten .. 
- Çocuğun vaziyetini tesbit - Dur, sana anlatayım yav-

ettik cfemektir. Biz ne olacağız? . rum. Ben asla gebe olmamıştım .. 
Beni alacak mısın?. - Ne?. Ne dedin?. 

Refik Lamiamn gözlerinin içi- - Hiç. bir vakit gebe değildim. 
ne baktı: Yalnız sana öyle demek icap etti. 

- Bunda şüphe r.:ıi ediyordun? Zira, seni artık bırakmak istiyor • 
Yakıa bizimkiler bana pek müsa- dum, genç ve senden çok zengin 
ade etmezler amma,. dinlemeJın.. birisini bulmuştum. Doğrusunu 

- Niçin evde iken söyleme • istersen seni sevmiyor değildim .• 
din? Fakat hayat bu ... Evlenseydik ne 

- Benden şüphe edeceğini ak- olacaktık? likimizin de parası 
lıma getirmemiştim ki.. yoktu. Senin de beni çok sevdiği· 

Osman Beye gelince, Lamia o- ni biliyordum, düşündüm. Bu hi
tornobili durdurdu.Ve ilCi aşık, bir leyi buldum. Kalbimin parça par· 
J;irlerine kar§ı gösterdikleri mu· ça olmasına rağmen . sana yalan 
llabbete rağmen kalplerinde bir ~öyledim. Pek tabii halama gide· 
tuhaflrk olduğu halde ayrıldılar. ceğim diye uydurduğum da ya· 

Lamia giderken: landr. Ve mahıus ertesi gün ıen 
- Yarın akşa.m, demişti, seni bankadan çıkarken otomobilde sa 

göremiyecelim, Bakrrkôyünde na göründüm. İtiraf et ki, yap-
flalamı görmeğe gideceğim. • tığım oyunda muvaffak oldum, 

.,,. :ı- .,,. ve ıen de benden ayrılırken bü-
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Güzel Y ı dız Lilyan Harvey 
işıkını değiştirdi ? • • 

nıçın 

. . 1-tarveyln- yenl Aşıkı 
Piyer Brasör 

İki horoı rahat rahat oturuyor· 
lardı. Bir tavuk geldi, aralarını 

açtı .• 
İşte Lilyan Harvey'in Anri Ga· 

ra ve Piyer Brasör ile çevridiği 
"Sarı Rüya,, isimli filmin hulasa· 

sebebi olacağına göre size bu ıe .. 
bebi anlatalım. 

Moris ile Moris'in karşılarına 

bir gün Ju • Ju isimli -Ju • Ju o• 
yuncak demektir- Tuhaf bir kız 
çıktı. Bu kız, son paralarını ken· 
disine: 

- Seni sineına artisti yapaca
ğım, fakat bunun için biraz mas· 
raf lazım. 

Diye aldatmış olan bir dolandı
rıcıya kaptırmıştı. 

İki Moris'ler biriktirdikleri pa· 
ralar ile, Ju • Ju'ya bir şato, ya· 
ni kendilerininki gibi bir vagon 
aldılar ve beraber yaşamağa baş· 
ladılar. Fakat dediğimiz gibi, ara· 
larına bir soğukluk girmişti. . Zi· 
ra, ikisi birden1 bu sarışın kızın 

f füıununa kapılmıılardı. 
MorisJerden birisi onu hakika· 

ten seviyordu. Fakat ağır başlı ol
duğu için içinden seviyordu. Öte· 
ki Moris ise hafif meırep idi . 

Ju • Ju'yu geçici bir hevesle se· t.llyan Harvey 
viyordu. ( Ju ~ Ju ) 

Ju • Ju'ya gelince, o ağır başlı Ju • Ju'nun yerine o Ameril<ş: 
Morisi seviyordu amma, onun, gitmeğe karar verdi ve bu jki '' 
kendisini seveceğini bir türlü ak- kı biribirlerinin kucağına attı· ~. 
lmdan oer.irmiyordu. Yoksa, he- V M J J ı.:t 0 

sı ve mevzuu. 0 ~ e oris i e u • Ju uzun 11 .. ı1• 
M · · ı M · · A · G men onun kolları atılacak ve dos· il" orıs ı e orıs, yanı nrı a- püşme ile saadetlerini im:tll 

ra ile Piyer Bracör beraber yaşı- doğru belediyeye giderek evlene- lar. r 
yor ve çalışıyorlardı. Ne iş görü· cekti. Fakat Ju • Ju yani Lilyan f'f~1 .• yorlardı?. Altlarında birer bisik- iki Moris arasında kavgalar h . l\:• . ,. • • b' 1 

b d 
vey angı cıorıs l sevmıştı, (J' 

Jet, omuzlarında büyük bir mer· 8§ göster i. Ju • Ju buna bir ni- .. ,,, yor musunuz? "Piy:er Braso 1 
.., 

diven dolatıyorlar. L'Okantaların hayet vermek icin vaktile kendi· r 
b 1 · · · d 1 d ~ lan Morisi, ynni "Anri Garııı• 

'urasınm, urasırun cam arını tn· sını o an ırımış olan acenteye git 
liyorlar ve iki eski vagonda, mü- t i ve yumruk kuvvetile ondan A· değil.. d' r 
kellef birer aprtımanda oturur ci· merikada bir kontorat kopardı. E- Ve bu, ilk defa olan bir ha .. 

1~~ 
gi oturuyorlardı. vet Amerikaya gidecek, aşıkım da dir. Zira, şimdiye kadar, bıl~t 

Moris ile Moris dünyanın en iyi beraber götürecekti • beraber oynadıkları fi1111l.e~. 
arkadaşı idiler. Fakat her şeyin Fakat insan bir defa birisiJe ar- Lilyan Harvcy, daima Anr• 
bir sonu olduğu gibi her halde ar· kadaş oldu mu, ne de olsa gene ar~ rayı .. sevmişti.. lf 
kadnşlığın da bir sonu olacak ki, kadaşmı sever. Hafif meşrep Mo· Dunya bu, ınsan her gün Jf 
bir gün hozuştular. Ve gene tek - ris, arkadaşı ciddi Moris'in Ju • lava yese bıkar, derler, birıt1 
rar edelim, her bozuşmanın bir de Ju ile seviştiklerini anladı, vıe ğişiklik lazım, değil mi?. 
························••••••••••••••••••e••,••••••·•••••••••••••• .................... , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~e 

Sarı Ven üs , ~ · · · · - :! ' Şövalye,f ena ıtaıeb . 
Greta Garbo Amerikayı bırak· j li Şövalyenin Pariste son of~i~ 

h. Ve yahut şimdiki halde Avru· ı · • eı1 

ı nan eserını, artık hep öğr' 
padadır. Pek tabii, bu sihirli ar· 
tistin tahtı şimdi münhaldir. (Bu Gece Beni Sev!) dir. 1" 

Amerikalılar, bu tahta Marlen 
1 

Şövalye bu filmi lngiliıce ,~~· 
Ditrih'i oturtmak istiyorlar ve bu· nuşarak oynuyor. Şövalye " d~f 
nun için Strenmerg (Sarı Venüs) daşları, bu delikanlının bu 1'" 11• 

ismi ile yeni bir film yaptı. Avru- zamandır Amerikada ol111~
1

bif 
pa gazeteleri bu filmin Amerika· rağmen hala lngilzçeyi boıı.ı ~ı)' 
da muvaffakıyet kazanmadaığını şive ile konuştuğunu görere1' 1(1 

yazıyorlar. Bununla beraber, film ret etmişler ve aralarında p Jile 
ııtıl 

oynuyor ve bir hususiyeti de şu· toplıyarak, ona, Berliç dı' • 
dur ki, şimdiye kadar oynadığı ders verdirmeğe kalkı~ınıtl"r Jİ' 
fif.mlerde (Vamp) roller yapmış •f 1'e11 

olan Ditrih, bu filmde müşfik bir j Fakat Şövalye, bu tekh 
1 

ıılcl'' 
anne rolü oynamaktadır. sine yapan arkadaşlarına Jtl ııııl' 

Soldan saga; ?arisin Paramunt 1 . . .. . b lar dıtı • 
stUdyolar1nda Moris Ş8valye ve esını gostermış, un ·ıı bD 

k l .b. ş·· aJyeJ1• 1 , ile Dany61 Parola ve rnetfhur ave e mucı ınce, ov ·te ıı . e ı 
istatistik 

Ref ik, ertesi akşam, bankadan yük bir azap çekmedin. Asıl aza-
tk f k hın büyüğünü ben kendi üıtüme Amerikalıların istatistik mera-

ç ar .. cen, apının önünde lüks bir kı malumdur. Bu sefer de en çok 
otomobil ve otomobilin içinde de almıştım, Refik. Ne yapayım .... 

tiyatro mUelllfl Henrl Bat6y zuk ve kendisine has şıv ·yetitl' 

··~··~-:;~:-~:;:;L:~··~·~·1 ~~iz~~d~;::!~a~üz~·~:::::~::. 
b · f f · t d · ~ · 'b" hangi artistin para aldığını tespit 

l.amiayı gördü. Laıtıianın yanm· Hayat u. nsan ıs e ıgı g1 1 

Ş. d. ·· d·· ve onlan sınıflara ayırmak için 
da genç bir erkek vardı. mes'ut olamıyor. ım ı, o gar u-

1 d k y k bir istatistik yapmışlardır. § • D Refik'ın benzi sap sarı kesil- ğün genç ile nişan an 1 • a ·m· . ' ünyanın Sonu,, filmini ya· 
mi r B··r·· · · da evleneceğiz. Allaha ısmarla· Bu istatistik mucibince Greta pan (Abel Gans) "Mater Dolo· 

t ı. u un gayretını tophyarak G b "Şı.şko'' fı•JJJJe 
otomobile doğru iler:~di. Fakat drk Refik. Sakın darılma, ve u· ar o ile Moris Şövalye en başta rosa,, isimli bir film yapmışbr. Bu 
tam hu sırada otomobil kalktı, nutma ki seni sevdim. geliyor ve A sınıfını teşkil ediyor- eseri 18 gün gibi kısa bir zaman· alınıyor n.' 

ve arka pencereden, Refik, Lami- Lamia, elini uzattı. Refik titri- lar. Bunlardan sonra, sırasile da yapan rejisör, şimdi de "Peri- eri oluP ır, 
anın yanındaki erkekle öpüştüğü· yerck onu öptü. Lamia, hiç bir za· Harold Loyt, Joan Kravfort, ler Gemisi,, isimli bir film yapa- (Anri Bero) nun es BıfY l' 
nü gördü. man ona bu kadar güzel görün· Marlen Ditrilı geliyorlar ve Dug· caktır. hiliye Vekili Şükrü Ka~~n1e ef 

1
' 

Demek, Lamia Refiki aidatı· memi"şfi. las Feı·banks, Şarla, Glorya Svau· ~ Fernan Gravey ile Jim Gc- rafınd3n Türkçeye tere~ 0ıtı,1'' 
yordu. Ne adi kız! Fakat Refik Refik onun arkasından bakar· san, Ramon Novarro ile B sı· rald (Çareviç) opereti için anga· miş olan "Şişko,, isiınhkt;r. g.ı 
birdenbire ferahlar' gibi oldu. Ne· ken: mfıru teşkil ediyorlar. je edilmişlerdir. Fransada filme alınaca fJf"

1 

· 'b 'I b h. d · b ''P. C:önal,, 1 
Ja' 

tice ıtı an e u a ıse, onu ir - Peki, diyordu, mada.m ki bu Jorj Bankroft, Janet Mak Do- § Brioit Helm (Anna Karnin) eseri rejisör ıyer o:t. ol Y 
b • tl rııı ., 

takım ağır vazyetlerden ve dü· oyunu oynamıştın, şimdi ne diye nald, Adolf Menje ıse D ıım· filminde oynayacaktır. Aı·tist lıas· caktır.. Hangi artıs e · 
~------------------__._.......__... ......... -.:.:._._...&.;.....:L-....aı..--ı.;._:ı.._ ____ ....J..~ ....... ....ı...:.ı._...ı.:.._ı__ _____ _ı_....._:...ı..:.._t_...:.ı.-_:....L! _ _____ _J_ ellı' değildıt• - n L:1 r.ı hen-··__..,...,. 

takdirde husususiyetını d" 
w. • h 1 .. ıııüsler ıt• 

cegmı ayret e gor ~ 
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- Numara: 9 -
Aşa~ d 

le t 1~1 aki hecelerden bir cüm· 
~fıul ediniz. 

dı ·la. . 
tan . şa • met • gel • ıs • pa· 

• ıs • dün • bul. 

DiKKAT 
Bu b·ı ta 1 

1 mecevi hallettikten son· 

talı b·~· 3, 4, S, 6, 7, 8 numa· 
ile b·' tnecelerin · hal varakaları 

'y llJeştiriniz. 
r,

0 
'tırı Yaıacağımıı şekilde lüt· 

bitın gaıetem:ze gönderiniz. Bu 
ıerid~celer 10 taneden ibaret bir 
denı ır. Bu seriyi doğru halle· 

ere bır '- h d" 1 ceRiı ço~ e ıye er vere-

l' tır bu ın m1Jhakkak 5urette 
ıa.nıece sütunundaki liJ/si-

...... ıı oku"u ····=···· .... nuz. ~ .. ::: :: : ::::::::::::: :::::::: :::::::: :: : : : : : : : :: : : : 

s·r vapur 
ba ıyor 

(p livcrpool, 9 ( A A ) - Co!on 
rıı·~nanıa ) 'dan gelen Liverpool 
bi~Cehhizlerinden birine gelen 
lo . ~abto, Phermus ismindeki 
~:1~.12 gemisinin akibeti hakkında 
d t:uk endişeler uyandırmakta· 

ili; ermus'un son telsizi, gemi· 
~n' Colon'un 250 mil şimalinde 
le •Unmakta olduğunu bildirmek· 
du" altı anbarınm su almakta, 

llle · · du~ nının artık işlememekte o!-
&unu tasrih etmekte idi. 

l 1~ &emj ile bir Amerika tab-

l
eduabiri, bu havatide dolaşmak· 
a ır li · Bhermus , Nevyorktan 
lt~rnburga g:tmekte idi. Müret
ı:ı· atı 16 lngiliz zabit ve maki· 
ıstiJc 60 ç· l'd · ~a ın ı en ıbaret bu'unu· 
tdu. 

ı:ı Müteakiben ahnan bir telsize 
biltaranPhermus, Gracias a D:os 
ustu açıklarında görülmü,tür. 

"• u telsizi gönderen KiJleric 
ltı lluru, telsizini kaybetmiş ol· 

İ1$t h 1 ~~ rnu temel bu.unan kazaze· 
\',ı ~eminin imdadına ~ oşmakta knu ilave ed:vor. 

~. von Neurath, 
Cenevereye 

gidecek 
ne .. ı· tı;ılı ın, 9 (A.A) - Hariciye 

. tı ı.. N b .. tlıııi . 'n. von eurat , teşrın•sa· 
~İ<!: •kinci 1 S inde Cenevreye 

ltıiyt~~k ve orada Milletler ce• 
~''i ~ ko:ıseyinin Mançuri mese· 
1ltitak akkındaki müzakerelerine 

Si~ edecektir. 
ltıaı:ıy 'si rnabafil, bu iştirakin Al· 
SeJtsjiltıın teslihah tahdidi me· 

Gıttin~ da~r olan haltı hareketi 

f
hctc.- ~ hıçbir tesir icra etmi· 
'b (l,ll\ı ı • ~ söylemektedir. Maama· 

bulun · Von Neuratbın Cenevrede 
lekra;•sıcın diğer devletlerle 
"elle teması temin ve bu su· 
1 Qı(j 11Yısile l •lakbel mukarenesi do· 
ltlaktad eshil edeceği ihsas olun· 

ır. 

3U ncU KolorduSatınalma 
Komiayonu UAnl3rı 

Yerli tabrikalar mamulatından 
(65,000) metro boı renkte ka· 
pulluk kumaş kapılı zarfla mil· 
nakasaya konulmuştur. ihalesi 
28 "kinci Teşrin 932 tarihine 
müsadif pazıırtesi i\!nil saat on 
beştedir. 1 al;plerin tartname ve 
nümünesini görmek üzere her 
gün Ankarada M. M. V. satın 
alma kom;syonuna müracaatlan 
ve münakasaya iştirak edecek· 
lerin o gün ve vaktinden evv~l 
teklif ve teminat mektuplarını 

makbuz mukabilinde mezkur ko· 
misyon riyasetine tevdi eyleme· 
leri. (1018) (5843) 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(125,000) metre boz kaputluk 
kumaş kapah zarfla münakasaya 
lconmuftur. lhalesi 31·12 - 932 
cumartesi günli saat 14 tedir. 
Talip!erin şartnameyi görmek 
lizere her gün An'kara M. M. V. 
Satınalma KoM, na müracaatları 
ve münakasaya iştirlk eC:ecek· 
terin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarını 
mezkur Kom. Riyasetine verme· 
leri. (1025) (5960) 

Yerli Fabrikalar mamulatından 
(100,000) metre astarlık be% ka
palı zarfla münakasaya konul· 
muştur. ihalesi 5-12 · 932 pazar
tesi günü saat 15 tedir. Taliple
rin tartoameyi garmek üzere 
her gün M. M. V. Satınalma 
Kom. na müracaatları ve mnoa· 
kasaya iştirak edeceklerin o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te· 
minat mektuplarını mezhür Kom. 

Riyasetine vermeleri. (1026)(5961 ı 

lstanbul üçüncü icra memur· 
luğundan: Bir borcun temini için 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mu· 
karrer F ort marka bir binek 
otoır.obili 13 T. sani 932 tarihin
de saat 12 den 13 kadar Taksim 
taksi m~ballinde açık arttırma 
ile satılacakhr. Ta:iplerin mahal· 
liode ve memuruna müracaatları 
ilan o .unur. (5346) 

Bebekte Dere \'e kilise soka~ında 29 
num:ıralı hanede mukim ikcr. elye\'m 
ikametgdhları meçhul olan Tuba Gafarof 
hanım varisleri Cemil ve Ali beylere: 

lst. 4 üncü icrasından : i\hırisin'.z Tu· 
b:ı Gararof h:ınım:ı izafeten l lacı ;\Jch
met Tagi zade 'crendiyc olan 12000 lira. 
borcunuzun 9000 lirasını tenmiye sure· 
tiyle alaca~ lı .ı\ğabal:ı efendinin işbu 
matlubatını üç gün içinde ödemeniz aksi 
taktirde vef aen mefruğ bulunan gayrı 
mcnkulAtınızın satılacağına dair olan ih· 
barnamc 930-438 dosya num:ırasiyle ta· 
raflarınıza ıl~nen tebliğ olunur. 

VAKiT 

lstanbul Asliye Mahkkemeti 
6 ıncı Hukuk Dairesinden: Safi
ye H. tarafından kocası Sütlicc· 
de Tekye sokak 63 No. lu hane· 

de mukim Ahmet Ef. aleyhine 
ikame olunan boşanma davası 
üzerine mumaileyh Ahmet Ef. nin 
ikametgihının meçhul olmasın· 
dan dolayı hakkında gıyaben 

yapılan tahkikat ~ahit dahi din
lenmek suretile icra ve ikmal 
olunarak evrak mahkemeye ıev· 
kolunmuş Te muhakeme dahi 
19-11-932 cumartesi günü saat 
13,30 tayin kılınmış olduğundan 
tarihi ilanın ferdasından itibaren 

on glin zarfında itiraz etmediği 
meıkur gün ve saatle lstanbul 
aaliye 6 ıncı hukuk dairesinde 
ispati vucut edilmediği takdirde 
bilcümle vakıatın kabul ve ikrar 

edilmiş addolunacağı malum ol· 
mak ve tebliğ makamına kaim 
olmak üzere l<eyfiyet ilin olunur. 

(5340) Am•·----·-Cllnbüş , t( - • 
DUnyanın e" 
gUzel ve en 

pratik •azıdu 
FABRIKASl 
lstanbul Beyazıı 

No. 39 • 41 
~--~~~~~----------~ 

Hukuk talebesi ce
miyetinden: 

11/11/932 Cuma günü saat 
14 te Halkevinde senelik kon· 
gre açılacağından cemiyette mu· 
kayyct baarkadaşların kongreyi 
teşrifleri rica olunur. (5292) 

Türk 

lerinin en 

büyiik ı'azil esi 

nedir: 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

Tutumlu VE 
Muktesit 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

Alınız 
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Doktorlar mız ' 
Doktor 

A ·a Nişanyan 
Mu ıyenchane ı.nl Bcyoğlunda TokaUlyan 
oteli yanında Mektep sokağında 35 nu· 

rnarada yeniden küşat ctmişUr. 

Hastalarını her gUn sabahtan akşama 

kad:ır kabul eder. 

Telefon: 40843 

Diş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Beyoğlu IstikUU caddeJd numara 303 
Mısır apartmıanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gUn 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40t24 

Doktor 

A. Kutiel 
{araköy, Bbrekçl fırını karşısında No. 34 

~ Cilt ve zUhrcvı hastalıklar mütehassısı 

Doktor 

Bahaett•n Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli karşısında 

AvnJ Bey apartnnam 1!?5 Sabahtan 
~· Akşanıa kadar 

Doktor 

Cevat N. Zekai 
Sinir mUtchruısısı 

~ 1ua~cnehaneslni Babıftll karşısında An· 
ra caddesi No. 47 ye tevsian naklet -

mi tir 

Doktor 
Emin Şükrü 
Dabtll hastalıklar miıtchassısı 

lstanbul Sultanmahmut türbesi, Babı· 
Mi caddesi, No. 10. Telefon rnuayeneha· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her S'tin öğleden sonra saat H-18,. 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, zUhrevi ve tenasül hastalıkları 
mllteh&BSJSJ 

Babılll caddcııl, köşe başı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan akşama ka

dar hasta kabul olunur. 

Uroloğ • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mütehassısı 

Muayenehane: TUrbc, Mahmudiye cad· 
desi. No. 10. Telefon 22622 

---·----------------------•M Doktor 
Kapikyan 

Muayenehanesi: Sirkeci Muradlye 
caddcsl No. !!6 

Telefon: :? 1077 Istanbul 

Operatör • Urolog doktor 
Mehmet Ali 

idrar yollan hıtı;tnlıld:ırı mıiteha ısı 

EınlnonU (Sabık Karakaş) hanına 

nakletmiştir. Cumadan maada her gün 

hastalarını kabul ve tedavi eder. 

------~------~-----~----0 ok tor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doğum ve l<adın hastalıkları mütehassısı 

l\laı,;lold.ı: Sı1fıhane caddesi Berna o
partımanz, No. ı. Telefon 43:J6:! ( t934) 

s a bu inhisarlar 
aşmüdürlüğünden: 

Piripaşa Rusumat ate 'yesinde bulunan idareye ait Şahini 
B, ri nam motorun 15-10·932 tarihindenberi devam eden müza· 
yedesi hitam bulmuş ve görülen lüzuma binaen 10-11-932 tari
hinden itibaren müzayedesinin bir hafta daha temdidine karar 
verilmiş olduğundan talip olanların 16-11-932 tarihine müsadif 
çarşamba günü ıaat on dörtte Kabataşta inhisarlar Başmüdiri
yetine müracaat eylemeleri ilan olunur. (5943) 

L Devlet De ı i,~yolları ilanları 

70 adet amele vagoneti aemır akaamı ve yedeğinin kapalı 

zar la münakasası 21 Birin<:İ Kanun 932 çarşamba günü saat 15te 
id re binasında yapılacaktır. 

F z.a tafsılat An~ara ve Haydarpaıa veznelerinde beşer liraya 
sa ı an şartnamelerde yazılıdır. (5855) 

3200 çift cebire ve 414000 adet ergo'nun kapalı zarfla müna
lrnı:.nsı 21 Birınci Kanun 93'.l çarşamba günü ıaat 15,30 da idare 
bı sında yapılacaktır. 

~ azla tafsılat Ankara ve Haydarpafa vezneleJinde beşer Jiraya 
salılan şartnamelerde yazllıdır. (5856) 

a bul Gümrük Muhafaza 
m"·d·· lü .. nden: 

(10 adet örtülük mutamba) dır. 
l - Zonguldak gümrüğü n?.mına alınacak 10 adet örtülük 

muşamba (açık) kırdırmaya konulmuştur . 
~ - Kırdırma şartları kağıdının tasdıkli suretleri Başmüdüri

yel miLden alınacaktır • 

3 - Kırdırma Başmüdiriyetimizde kurulacak alım satım komis · 
yoııu tarafından yapıla caktır • 

4 - Kırdırma 14· 11·932 tarihine rraslıyan pazartesi günü saat 
14 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş 
muvakkat güvenme "teminat" 
na. gelmeleri • 

bedelin % 7,5 ğu olan 105 Jirahk 
Jariie bellı saatten evvel komisyo-

6 - örnek : lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğündedir. 
istet.diler orada iÖre bilirler. {5610) 

lstanbul üçüncü icra memur
luğundan : Bir borcun temini içm 
mahcuz. ve paraya çevrilmesi 
mukarrer biri Polonya diğeri 
Kırım ineği 13· T· sani 932 tari
hinde saat dokuzdan 10 buçuğa 
kadar Şehremininde Ereğli ma
hallesinde Kürkçu bostanı soka
ğında 14 No - h ahırda birinci 
açık arttırma ile satılacaktır. 
Taliplerin mahallinde memuruna 
müracaatları ilan olunur. (5327) 

üt 
Veren 

Annelere 

ı 
Istanbul ikinci icra memur.u

ğundan : Mahcuz ve paraya çev
rilmesi mukarrer muhtehf cıns 
eşya 15 11-932 tarihine müsadif 
Salı günü saat 4 ten itibaren 
Yüksek kaldırım 432 nu- iı şap
kaçı dükkanında birinci açık 
arttırma suretile satılacağından 
taliplerin aynı gün ve avnı saatte 
mahallinde memuruna müracaat
ları ilan olunur. (5343) 

VAKiT 

" 

6Lverişü 
olması2iya 
. iktidarı ile 

biflikte 
OSQAfv1 
ampulüni1 

en çok istimal 
olunan, Ziya 

menbaL me1Jkün2 
getirmiştir. 

10 Teşrinisan1 ~ 

kraliçesidir HAKiKi RADIUM tıraş bıçağı • bıçakların . 
HAKiKİ RADIUM tıraş bıçağı Amatörlerin bıçağıdır 

KAKIKİ RADIUM tıraş bıçağı . Sert sakallar içindir . 
HAKiKİ RADIUM tıraş bıçai!ı . Kibar manıulattandır. • 

HAK Kİ RADIUM tıraş· bıçağı • ~lükenımel bir bıçaktır. . 
HAKIKİ RADIUM tıraş bıçağ• • Müsabaka haricidir. • 

HAKiKİ RADIUM tıraş bıçağı Rak ipsızdir. 

HAKiKİ RADIUM tıraş bıçağı . Cinsi fevkaladedir. . 
A 

RA IUM Gayet dakiktir. HAKi. 1 tıra~ bıçağı .. . 
A 

Şöhret kazanmıştır. iKi RADIU tıraş bıçağı • • 

A 

RADIUM Şayanı iti mattır. A K tıraş bıçağı • . 
A 

HAKiKi RADIUM tıraş bıçaği Kendisini ta nıtmrştır. 
A 

RADIUM Her yerde HAKiKi tıraş bıçağı • aranır. • 

A i ADIUM t·raş bıçağı Asildir. 

A ADI tıraş bıçağı . E111salsizdir. • 

A 

ADIUM Kusursuzdur. HAKiKi tıraş bıçağı . • 

lstanbul E~.rkaf n üdür!üğü ilanları 

rvu tarı Cınsi 
3000 kilo Zeytin yağı 

:.50 " ispermeçet 
1000 A let Kaba hasır 
800 " Büyük hasır süpürge 

1200 " O rta " " 
1000 •• Çalı .. 

200 .. K vata 
250 .. Kova 
200 .. F.ırdş 
100 " lorik 

200 M. Murabbaı Muşamba 
Cevamii şerifeye 1932 scuesi için lüzumu olan yukarda yazılı 

on kaleın eşya ayrı ayrı aleni münakasaya konmuştur. Vermeğe 
talip olanların şeraiti anlamak ve nümuneleri görmek üzere her 
gün levazım idaresine ve ihale günü olan T. saninin 19 uncu 
cumartesi günü saat on dörtte idare encümenine müracaatları. 

(5689) 

ARY Ü LA 'e ~~~~~s~ş)a 121/2 lira ya kar~ola 
Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 

Ç,ocuk. Kesme, Kemerli, Amerikan sistemı çelik yaylı, beyaz lake \'e muhtelif renk
lerde kar) olalar ha:tnne ameliyat odaları malzemeleri ucuz Unda satılır. l ler turlü 
otçu} e gorc sipariş dahi kabul edilir l'ııbrlkndıı ve Eminönü, Selanik Bon• 

marşesi ve Yerli Mallar Pazarında da aynı fiatla s ıı ır 

inhisarlar Umum üdürJıüğüırıden: 
Mecidiye !<öyü Ukör fabrikasının projeleri ve şartnameleri mu

cibince yapılacak kaldırım ve tel kafes işleri ayrı ayrı aleni mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin şartname ve projeleri görmek 
üzere her gün ve münakasaya iştirak etmek üzere 23-11-932 
Çarşamba günü saat 15 te Galatada mübayaa komisvonuna 
müracaatları. (5780) 

Kiralık hane ~ 
Beşiktaş Hasfırın Kazan•7 

sokak 9. Ucuz, kullanışlı. ( 

VAK 11 
Gtinedelik, Siyasi Gazete ~ 

lsta.nbul Ankara Caddesi, VAKI'f 

Tetefon Numaralsfl 
Yazı işleri telefonu: 2.ıs19 

ldaro telefonu : 24370 

Telgraf adresi: l stanbul - ,,.~ 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedeller!_: cııl 
TUrklyo f.iCll. 

senem: 
6 aylık 

3 aylık 

ı aylık 

- ~ı;t· 
1400 Kr. 2700 

1450 " 750 • 
soo " 400 • 
300 -150 .. 

lll\n U~retleri_! ~ 
Resmi llfı.nJann bir s:ıtıı'l ıo , 
Ticari 111\nJarın bir satırı ' 2•

6 
4 

··-1 25 Ticari Utı.nıarm bir sanı.u-

KUçUk ilanlar : 61_,ı 6' 
- 50 oç 6 .ıı.ıt 

131r defası 30 iki defası 00 ıcut1l~· 
dört defası 75 ve on defası 1 _,,_ ısı .. ıı 

_,,,bir d~ CY 
ıtç aylık ıııuı vcrenıe..... u~arıt' 
ne:ndir. DISrt satırı geçcD e(lilir· 

•nn bes&P 
satırları be§ kuruş...-

-~111' 
ts1'./.l""' 

VAKiT MA TBAA51 - sI1d 
SAH1B1: M.EffMJ~'l' 1' .~.r.'t ~ 

~ Jo1J\J .... / 
Umumi Ncşrıyat MUdUril·____.......-

- .. ,tt-
t .. nüıU it' 

Kullanınız. sü u keroik 
tırır. Çocuklar!lo dirİf• 

.. kuvvet en 
rını 


