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Londra, 14 (A.A.) - Havas: 
Moming Post gazetesi, Almanya·· 
n•• , ... a.r s.ilahlanması ve bilhas-

Fırka 
grupu 

Seçimin yenilen
mesine karar 

verildi 
Ankara, 14 (A.A.) - . Cumu· 

riyet Halk Fırkası grupu idare 
heyeti reisliğinden: 

Cumuriyet Halk Fırkası gru· 
pu Cemil Beyin reisliğinde top· 
Janmı§hr. İsmet PaJa ıöz almıf, 
Büyük Millet Meclisinin normal 
seyriyle 1935 yazında yeniden 
intihabı yapılmasının tetki'latı 
esasiye icabından olduğunu ha

tırlattıktan sonra, beynelmilel 
. ıiyaset aleminin hadiseler ve ih
timallerle meşbu olduğundan 
yeni meclis intihabı için yaz 

· mevsimini beklemiyerek kı§ın 

intihabatın icra ve ikmaliyle 
Cumuriyet Halk Fırkası ve hü • 
kfımetinin müstakar vaziyetinin 
milletin arasiyle yeniden mey • 
dana çıkarılması memleket için 
faydalı olacağını izah eylemiş • 
tir. Fırka grupu intihabatın ye· 
nilenmesi için &§&ğıdaki kararı 
vermiştir: 

"Büyük Millet Meclisinin in• 
tihabatı yenilemesi ve bu key • 

(11 inci ay) 1934 

V AKIT BALOSU 
KUPON: 15 

Bu kuponu kesip saklayın12 

15·11 - 934 

İdare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuru, 

Yunan ikfısai nazırı 
şelırimize fleldi 

M. Pesmez oğlu, Türk - Yunan gümrü.k 
ittihadı ihtimalJerinin gözden 

geçirileceğini söyliyor 

:M. Pesmazoğlu dün şehrimizdeki f ahrikaları gezdi 

zı:n M. Pes.mazoğlu, iktisat vekili· 
miz Celal Beyle birlikte dün şeh· 
rimize gelmiftir. 
<Devamı 11 inci ıayı.fanm blrlnrl ıılUununda) 
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~e i,;:rGeçenlerde mektep ve 

ı_11 d 1 Jle ugraıan batka bir 

,..,lt.;f 1i~m ela bana talebele· 

Ankarada yeni Türk - Yunan 
ticaret muahedesini imzaladıktan 
sonra, Anadoluda sanayi müesse· 
aelerimizi gezen Yunan iktisat na· f iyetin Büyük Meclise arz ve 

teklifi zamanının Fırka. re· 
ııltff•~IMJhRfi·---·~ Anketimiz 

Kadınlar artık evlerine 
dönebilirler mi ? 

~ '"~I akıyetsizliğinde ailele
lıt ,ı. ~olduğunu söylemitti. 
~ ..... .._. 

Tevfik Rüştü Bey geldi 
---veCcnevreye hareket etti 

mittir.,, 

t('.'t •le 1 mektepte geçiren ta· 
,~~\>'}'Crinde &~irenler a

~~"btr ele onbe,Ie yüzde a lt • 
' r, .. k;nde bir muvaffakiyet •• 

Hariciye Vekili Tevfik Rü§tÜ Bey, 
dün aabah beraberinde kalemi mahsus 
müdürü Refik Amir Bey olduğu halde 

Bugünkü sayımız 

20 
''~ ' "araa bunu en iyi gös • 
~~I t'Q~."Y elbette İmtihanlarında 

··i .. "aff \k teceı· ak olamayan tale • 
>t~~ l'ekij~1"e evci diye ikiye ayı
~ L lll~ta . arını toplamaktır. Bu 
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ı, fa1. a e e zengm, or· 

~ır d" ıye birkac sıraya 
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ıehrimize gelmiıtir. 
Hariciye Vekilimiz, istaayonda İs

tanbul Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Polis müdürü Fehmi Beyler ve bir kıta 
polis tarafından karşılanmış ve Parko
teline İnmiştir. 

Hariciye Vekilimiz, Milletler Cemi· 
yetinin fevkalade konsey içtimaına itti
rak etmek üzere dün akıam Cenevreye 

hareket etmiıtir. 
Bir haftaya kadar dönmesi beldeni· 

~ yor .. 1 
............_ anın 1 inci sUtununda) 
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Kalem en 
Kıral Aeksandırı 
öldürpnin asıl ismi 

ve hüviyeti 
Bulgar polisinin, Kral Alek • 

sandrın katilinin hakiki hüvij-e • 
ti hakkında gönderdiği veskialar 
Yugoslavya salahiyettar makam • 
farı tarafıan alınmıştır. Bu vesa • 
ika göre, katilin asıl ismi Veliçko 
Kerimdir. Önce isminin Kelemen 
olcluğu söylenilen bu tethişçi, O • 
-rim teşkilatına girdiği zaman Vla· 
dimir Georgief · Çerrotenski tak • 
ma adını almıştır. 

"~ h. r a an beş Arsenal oyuncusunu maçtan ır run ' 
it antrenmanda rörüyorıunuz. (Devamı 9 ımcu aayıfaıun .a 1Dct ailtuDwıda 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin Beyin refikası 
Müşerref Hf. düşüncelerini anlatıyor 

Kadın dnasr, biltUri dilnya-ı 
yı hararetle meşgul etmekedir. 

Bu apıda Türk milletinin yarrsr 
olan Türk kadrmnm da hakkı 
ve davası, elbette ehemmiyetli-

dir. Öte ypıdan kadının çalıt-

ma hayatına girmesi memleket 
için ne kadar faydalı ve lüzum

lu olmuşsa, aile hayatının sar
sıntıya uğramaması da o dere

cede mühimdir. Bunun ikisini 

Anketimiz, Türk kadınının 

içtimai hayattaki yerini sağ

lamlaştrrma makaadrnr güdü
yor. Aldrğrmız cevaplan sıra• 
sile koyacağız. 

lıtanbul Vali ve Belediye rei
si Muhittin Beyin refikası Mü • 
!erref Muhittin Hanımefendiye 
ba,hca üç sual sorduk. Bunlar·. 
dan birisi 9udur: 

birden yapmanın yolu nedir? :Devamı 9 ancu uyıfanın l ı'nd aUtununı2a' 

'VAK~T He-kimine para
sız muayene oluna

bilirsiniz ! 

--·················----
Küçük ilanlarınızı 

V-AKJT parasız 
basar 

Bunun içın ne yapmak 
lazım? 

11 
inci sayı f amızdaki 
tafsilatı okuyunuz 

Balomuz 

"V AKIT,, balosu hazırbklanna baş

ladık. Kupon toplamayı unutmayınız. 
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Silah yarışını durdurmak • • 
ıçın •• 

lnqiliz başvekili gece 
qündüz çalışıqor 

M. Makdonald, hususi silah imalinin tehlikeli 
bir ticaret olduğu kanaatinde 

Londra, 14 (A.A.) - Sutamp· 
tonda nutuk söyliyen M. Makdo • 
nald, silah yarıtını durdurmak için 
geceli gündüzlü çalıttığını söyle • 
mittir. 

Hususi silah imalatı hakkında, 
M. Makdonald, bunun tehlikeli bir 
ticaret olduğunu, hükUmetin bu 
ticareti mümkün olduğ" nisbette 
tahdit edebilmesi için bir planı ol· 
ması lazım geldiğini a.öylemit ve 
ilave etmittir: 

- "Bunun için de en iyi çare, 
vesika sistemini yaymak ve bey • 
nelmilel tekle sokmaktır. Buna 
Cenevrede mümkün olduğu kadar 
çalıtacağız.,, 

Vaıington, 14 (A.A.) - Hari • 
ciye nazırı M. Hull, gazetecilere 
beyanatta bulunarak Amerikanın 
ııüratle umumi bir uzlaıma vücuda 
getirilmesi ümidini tamamen kay· 
detmit olduğunu söylemiıtir. 

M. Hull, Amerika hükUmetinin 
ıilah ticaretinin kontroluna mü • 
teallik ayrı bir uzlaıma yapılma • 
ıını temine çalıımakta olduğunu 
ııöylemiıtir. 

M. Hull, bu uzlaımanın silahla· 
rı bırakmağa müteallik olarak vü· 
cuda getirilecek her hangi bir uz • 
Jaımağa ithal edilmesini bekleme· 
den aktedilebileceğini ümit et • 
mektedir. 

Bursada · büyük bir yün 
kuruluyor fabrikası 

Buna, 14 (A.A.) - Sümer !u~ı.J inkişaf ettirecek olan bu fab· 
Bank umum müdürü Nuru11ah E • rikaınn intasma ilkbaharda batla· 
aat Beyle Hereke fabrikası müdü • nacaktır. 
!'Ü Reıat ve diğer müteha111& zevat 
Buraada kurul fabrikasının son 
t~tkiklerini yapmıtlar ve fabrika • 
nrn açılmasına karar vermi§lerdir. 

Sanayi programımıza dahil bu· 
lunan, aynı zamanda Merinoscu • 

Fabrika senede üç milyon kilo 

yün iıliyecek ve bu miktar bütün 
T~i.-kiye ihtiyacına kifayet edecek

tir. Fabrikanın inşasına iki milyon 

:h~ aarfedileecği anlaşılmaktadır. 

Makedonya ihtilal komitesinin 
gizli dosyaları yakalandı 

Sofya, 14 (A.A.) - Poliı mü
C:lüriyetinin dün verdiği bir tebliğ· 
de bu ayın 5 ve 6 11nda Köslendil 
ile civarındaki birkaç köyde ve 
Sofyada oturan bir Makedonyalı • 

nrn evinde aratlımıalar yapıldığı 
ve bu arathrmalar neticeıinde bir 
mikdar silah, mühimmat ve patla· 

yıcı maddeler ile Makedonya ihti
Jit teıkilatınm bir kısım dosyaları 
elde edildiği bildirilmittir. Dosya
lardaki vesikalardan bazısı 19 
mayısta yeni rej :min teessüsün • 
den sonraya aittir. 

Polis birçok tevkifler yap.mı§ • 
tır. Tahkikat devam etmektedir. -

Mısır parlamentosu feshedilecek 
lıkenderye, 14 (A.A.) - Ne· 

sim Paıa, kral ile görü§tükten son
ra kralın kendisine arzedilen yeni 
knbine listesini kabul etmiş oldu • 

ğunu beyan ve parlamentonun he • 
r. ı. f esh ve timdiki kanunu esa • 
ıin'.n ilga edileceğini ilave etmit • 
tir. 

Ege mıntakasında Ankara talebeleri 
satılan tütün 

h:mir, 14 (A.A.) - Türkofis 
lzmiır ıubeainin muhtelif mmta • 
kalardan aldığı malumata göre E· 

ge mıntakasının tütün sahaların • 
da dokuz milyon kiloya yakın tü-

tün ıatılmıfhr. Bu satışa göre re • 
koltenin üçte ikisinden fazlası el· 
den ç.ıkmıt oluyor. Fiyatlar bazı 

mmtakalarda geçen seneye nis • 
betle yüzde kırk ve bazı mınta • 
kalarda da yüzde yet.mit fazladır. 

sergi evini gezdiler 
Ankara, 14 (A.A.) - Dün ve 

ou~ün 2560 fi lise ve orta, 2136 sı 

da Hk mekteplerden olmak üzere 

4696 talebe sergi evini ve sanayi 

~ergilerini gezmi§ler ve sanayici -
~~•llen sualler sormu§lar, izahat ve 

not almıtlardır. 

Belçikada kabine buhranı 
Bürüksel, 14 (A.A.) - Ka. 

bine istifa etmiftir • Yeni 

GÖRÜŞLER: ................................ _ 

Geçen gün Falih Rıfkı Bey 
(Hakimiyeti Milliye) deki gün • 
delik baş yazısnıda Ziya pa§anın 
bir beytini yeni türkçemize çevi 
rerek şöyle diyordu: 

"Garbc gittim, boydan boya ya
pılar, şarka gittim, boydan boya 
yıkılar gördüm.,, 

Bu sözdeki (yapı) sözü Osman
lıca (bina) kelimesinin tam kar • 
şılığıdır. (Yıkı) ya gelince, bu da 
nasıl (Yı\P) köküne bir {ı) eklene· 
rek yapılmışsa (yık) köküne gene 
bir (ı) eklenerek Osmanlıca (ha· 
rabe), yahut (virane) manasına 

kullanılmı§. Fakat bugünkü türk· 
çemizde bu kelimelerin birincisi 
(yapı) vardır. İkincisi (yıkı) yok· 
tur. Onun yerine Anadoluda bu • 
dun dilinde {yıkıklık) keli~esi 

kullanılır. (Yıkık) bir binanın yı· 
kılmı§ halidir. (Yıkılık) yıkılmıt 

binaların yeri demektir. 
Bu vaziyete göre §U ıual kartı • 

mıza dikiliyor: 
-Vakıa (yıkı) sözü "(yapı) ya 

kar§ılık olarak güzel bulunmut • 
tur. Fakat bugün Anadoluda aynı 
manayı anlatmak için (yıkıklık) 
sözü yaşayıp dururken {yıkı) ke • 
limseini kullanmak doğru mudur? 

ıı ı ı 111 11111uıııı111ıııı11 111rırruı ııınnı 111 ı ı ıınııuııunıılffll•Hıııuıtflfllllll 

Giresunda bi~ hadise 

Maktul ün akrabası katili 
öldürmek istedi 

Giresun, 14 (Husuıi) - Şehri• 

mizin tanınmı§ fındık tüccarların• 
dan Gedik Ali oğlu f.§ref Bey, or• 
tağı Hakkı Bey tarafından öldü • 
rülmüıtü. Bugün hapishaneye 
gönderilen Hakkı Bey, yolda, mak 
tul Eıref beyin akrabalarından bir 
genç tarafından üç yerinden vurul· 
mu§tur. Yaralı hastahaneye kaldı· 
rılmıf, genç yakalanmıttır. 

intihap sistemi de§ltecek mi 

Ankara, 14 (Aktam) Fırka ve 
meclis muhitinde intihap ıistemi • 
nin değifmesine dair fikirler var • 
dır. Yeni mebuı seçiminin tek lis • 
te üzerinden olacağı söyleniyor. 
Bütün Türkiye mebus namzetleri 
bir liste halinde bütün memlekete 
teklif edilecek ve ayrı ayrı intihap 
daireleri olmıyarak her intihap da-
. . b ı· " "h ıresı u ısteye evet,, veya a• 
yır,, diye rey verecektir. 

Fakat bu haberler henüz fikir 
halindedir. Fırkaya ve meclise 
t~klif edilmit değildir. Bunun bü· 
yük H. F. kongresinde teklif ve 
mih~akata edilmesi de muhtemel· 
d; .. 

'. 

Ankara, 14 (Hususi) - B. M. ra göre değiştirilmesi; tııl 
Meclisinin birinci kanunun S"Onla - nin indirilmesi; Ziraat l 
rına kadar toplantılarına devam ki borçlarının taksite ı,.I 
etmesi muhtemeldir. Bu toplanış orta mekteplere yardı01~1 

devresinde çıkarılmasına çalışıla· kabulü; memur vekiJl~rııı' ı' 
cağı tahmin edilen kanunlar ara • beste bir tahsisatın isl•'°' 
aında buğdayı koruma kanunu • allim vekilleri için y· 
nun, tatbikatta görülen ihtiyaçla • layihaları vardır. 

~-------------------------~ Gazi Hz.nin Ankaraya ilk .gel · 
kutlulanacak •• gun 

Ankara, 14 (Hususi} -Anka· 
ra Halkevi, Gazi Hazretlerinin 
Ankaraya ilk geldi)sleri 27 birinci 
kanunu kutlulamağa hazırlanı • 
yor. Birer perdelik iki üç opera 
temsili hazırlıkları bu aradadır. 

Münür Hayri Beyin yazdığı ope-

ralardan Bayonder'i ~ 
Taş bineğini Adnan; O . 
Ulvi Cemal Beyler 
1erdir. 

Halkevinin kurulu91111' ~ 
eden önümüzdeki ıu1-tt' 
menin temsili hazırla/ 

Musiki inkılabının kısa bir zamanda 
Zarını verebilmesi için ••• 

Ankara, 14 (Hususi) - Musiki siki bilenlerimizCien N 
inkılabının kısa zamanda meyva • Halil Bedi, NuruUali 
larını verebilmesi yollarını araş • ferden müte,ekkildir. 
tırmak üzere bugün Maarif veka • Memleketin munt ' 
Jetinde vekilin reisliğinde bir ko • de düşüncelerinden fa 
misyon toplandı. Komisyon, Ma • ren musiki pıeneuplaıC 
arif umum müdürleri, talim ve ter· Ankaraya çagrdacaldır'• 
biye reisi, maarif müsteşarı ve mu· 

Orta mektep muallimi yeliştirilmPb ii~P.1'~ 
Terbiye Enstitüsüne yeniden talebe alın 

Ankara, 14 (Hususi) -Maarif 
vekaleti An arada Gazi Terbiye 
enstitüsünde orta mektep mual • 
limi yetiştirmek üzere riyaziye, e· 
debiyat, tabii ilimler, tarih, coğ • 
rafya şubeleı-in...y~n1den talebe:at
mağa karar vermiştir. 22 ikinci 
te§rinde lstanbul, Ankara, lzmir, 

TUrk • Sovyet hudut 
protokolu 

Ankara, 14 (Hususi) - 1934 
Birinci Tetrinde imzalanmış olan, 
Türk - Sovyet hududunda çıka • 
cnk ihtilafların halline dair proto· 
kolun meclisçe tasdik layihasını 

y~ni bütçe encümeni tetkik ederek 
umumi heyete verdi. 
Batvekll Ere311iye gidiyor 

Ankara, 14 (Hususi} - lktı· 
sat Vek:lleriyle lstanbula gitmiş 
olan Sumar Bank Umumum Mü· 
dürü Nurullah Esat 8. Cumartesi 
günü Ankaraya dönecektir. Bu 
münasebetle teehhür eden Ereyli 
Mensucat F abrikasınm temel at • 
ma merasimi ayın 20 sinde yapı
lacaktır. ismet Paşanın riyasetin· 
de olmak iizere 25 kişil:k bir he • 
yet Ereğliye gidecek ve aynı gün· 
de dönecektir. Ereğli ve civarın • 
daki müteahhitler ve hey' etler de 
bu merasime İ§tirak edeceklerdir. . 

Malatya halk fırkasına 
ait arsalar 

Ankara, 14 (Huıuıi) - Malat· 
ya Halk fırkasına ait arsa fırka 
taraf ı~dan mektep yaprlmak üze· 
re orduya hediye edilmiştir. 

Fenerbah~e Ankaray gidi~or 

Adana, Konya, Sıvaata 
]ar yapılacakbr. 

Müsabakalara 

Salih pafa ve Yakdl 
Bey gell,o' / 

Ankara, 14 (HuıuJi) 
P · T' 1 ·111if aşa, yem ıran e çı 

·ııt• Kadri Bey hareket ettı 

Mesajeri 191,tl ... } 
Ankara, 14 (HusuıiJ~ 

sajcrj işlerinin AntalY• · 
dan alınarak Devlet pe . 
tarafından idare edildi"' 

da it~baren haılı;yac~i'6 
için 1 stan bul dan sif'l' "" 
Demiryolları üzeri11det1er' 

l ·· re açı mıştır. Mevcut uc 
ten deniz nakliyesinde 1o / 
kiloluk parçalardan 6'.JJ,-
kilodan 10, 20 - 2~ ~-
40 kilodan 20, 50 kıl 
ruş alınacaktır. Ayrıt> ıO 
icin 50 kilo ve küsurd.ıt 
:ımacaktır. Bu suret!% 

cek eşyanın beher P. ~ 
leti 200 kiloyu geç.ın•1 tt". 
t\nkara şehir t•11.,0' 
kullanılacak 010) ,.,,J' 
Ankara 14 (Huıuti » 

! <(t fV . .ıı 
şnm Rusyadan geleıt 1,-., 

1 k o 
liy~1tmda kullanı ac• Jbf" 

Geriye kadan 4 milyon kilo tü • 
tünün de pek yaltm bir zamanda 

tamamen satılacağı ümit olunmak· 
tadrr. 

ltalya iki torpilo 
daha yapıyor 

Fluma, 14 (A.A.) -Altı yüzer 
ton!uk iki torpito İtalya hükuıneti 

he5abına tezgaha konulmuttur. 

kabineyi te9kil edebileceklerin ha· 

~ında M. Jaıpar ile M. Tönisin i -
simleri ileri sürülmektedir. Kral 

V AKIT - Akşam refikimizin 
Ankaradan aldığı bu haberi teyit 
edecek yolda yeni bir haber gel • 
miş değildir. Bu tibarla ihtiyatla 
telakkisi icap eder. Diğer taraftan 
böyle bir fikrin tatbik sahasına ko
nulması bir kanun meselesidir. 

Fransız meclisi yeni 
hükumete itimat etti h\1 sabah görü§melerine devam e • 

derek bilhassa liberal fırkasının 
Paris, 14 (A.A.) - Meclis, M. 

reisini kabul etmiştir. Bu zat kra- Lorant Eynak ile radikal fırkası 

Ankara, 14 (Hususi) - Fener· 
bahçe takımı bu ayın 23 ünde An· 

. ·kara ıampiyonu Çankaya i!e kar· 
şılaımak üzere Ankaraya gelecek· 
tir. 

b.. .. ··rı ıecr . mune oto usunu. bil 1 
mı tır. Tecrübede p~ 1',r' 
Ş ··1 ·· K Ber " }.'il u tru ll} a ' ' e 

k~1et Nevzat Bey, ve a dl 
boıoıı 

bazıları hazır . tfe 
Tecrübe muvaff ak•Ye ·rtil 

lın yanından çıkarken vaziyetin parlamento grupu reisi Delbos 
vahim olduğunu ve ancak mütte • Barety'nin takririni kabul ederek 
lıit bir hükumetin bu vaziyete kar· hükumete 423 rey ile itimat etmit· 
şı koyabileceğini söylemiştir. tir. 

Batvekilimizin zjyafeti 
Ankara, 14 (Hususi) - Is • 

met Pa,a, Ankara vilayet idare 
heyeti terefine bugün husust ma • 
hiyette bir öğle yemeği vermiştir. 

et• :· .1' 
mis ve otobüılerdeP g J7ii•"'.' 
ka;ar verilmiştir. oto 
delleri zirai mahsulle 
tir. 



Jstanoui, gezıcı satıcıJaıı çok o
lan sehirlerden biridir. Anadolu • 
dan iş aramağa gelen delikanlılar 
burada bir baltaya sap olamayın • 
ca, sırtlarına birer küfe uyduruyor 

ve ekmeklermi satıcıbk~an ıııkar • 
mağa uğraşıyorlar. Biribirini ko • 
valarcasma sokak sokak dolaşan 
gezici esnaf işte baZ€n de böyle 
bir aya gelerek yol ortasında pa-

içtimai iJim ter 

§eye karıt 
sahip ol· 

ltalya.1lar bizden balık 
alacaklar 

ltalyanın en büyük konaerve ve 
balıkçılık tirketlerinin birinin di· 
rektörü ıehrimize ıeJmittir. 

Şirket direktörii M. Filip Mer
lini lıtanbulu ziyareti hakkında 
dün ıun1an söylemittir: 

Oniverıitede cumarteıi günün· 
den itibaren içtimai ilVııler ensti • 
tüıü açılacaktır. Buraya üniversi • 
te mezunlariJe yükıek mektep ta· 
lebeıi kabul edilecektir. 

- Konserve için Ton balığı ve 
ıardalya kullanıyoruz. Fakat bu 
sene Ton balığı az olduğundan la
tanbuldan torik ıatın almak niye
tindeyiz. Tecrübelerimiz iyi netice 
verirıe, külliyetli miktarda torik 
konservesi yapacağız. Sizde sıkan 
balıklardan yalnız torik, bizim ıu· 
larda çıkmıyor .. ,, 

Yunan heyeti Cumhuriyet 
abidesine ~ele nk koydu 

Derıler ıaat on altıdan ıonra 
verilecektir. 

Vazifesi bitmİf olan muhtelit 
mübadele komisyonu sabık Yunan 
heyeti dün ıaat 12 de Taksimde 
Cumhuriyet ibideıine çelenk koy· 
muılardır. 

Yunan heyeti buiün memleke· 
tine dönecektir. 
r:::::::::::::::::ın:mamı::::::::::::::;: .. 

il~ V AKIT isim ii 
i .. 

iİ Babası ğ 
li Doğan çocuklarınıza gü- ı 

1 r; zel adlar vermek iıtiyorıa- • 

l
'I nız V AKIT •İze yardım e • 

1
• 

diyor: i 

... 
zarlar kuruyorlar. Heşinılerden bi-

rinde, küfesini boşaltan bir ihtiyar 

satıcıyı yorgunluğunu dinlendirir
ken görüyorsunuz. 

J Bugün doğan çocuklara 'I: 
ii fU adlardan birini verebilı*r f .. , 1 

H •oy adı alacak•anı:z bunlar- ı·. 
l'J b ... b 1 si an ırını eğenebilir•ini:z. i! .. r 
lj Erkek - Demir, Doğan ,,. 
lf Kız - Akçar, Özlü ı 
i ............. ===a:; :ı ........ _ ...... ..::::::::mı=n•zm:ı 
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l\llektep ve aile 
( Ba"imakaleden devam) 

:::.yrılıraa neticede alınacak rak • 
k~mların terbyie bakımından de • 
ğeri bir kat daha artacaktır. 

Bununla beraber gören göze kı
lavuz istemez, derler. Herkes ken
eli yaşayış çevresi içinde etrafına 

bakarak gençlerin ve çocukların 
mektep dışında nasıl vakit geçir • 
diklerini biraz tetkik edecek olur· 
sa ailelerin, ana babaların terbiye 
işlerinde ilişiksizliği diye bugün 
ortada soysal meselemiz bulundu· 
ğunu görmekte gecikmez. 

Bir mektebin hocaları ne kadar 
bilgili, ne kadar çah~kan, talebe • 
ler de ne kadar özenli, ne kadar 
uslu olursa olsun talebelerin iyi ye
tişmesine hocaların sınıflarda ver
dikleri dersleri dinlemek kafi gel • 
mez. Talebe ders saatleri dışında 
hocaların söylediklerini birkaç de
fa gözden geçirmelidir, hocaların 
verdikleri vazifeleri yapmalıdır ki 
kafalarının içinde bir bilgi tortusu 
kalsın. Kendi kendine düşünme -
ğe, muhakeme etmeğe, karar ver
mcğe alışsın. 

Çocukların iyi yeti~mesini isti -
yen bunun için onları mektebe ve .. 
ren ana ve baba bu imkanı da te • 
rnin etmelidir. Bu olmadığı surette 
çocukların yarım adam olarak kal
mağa mahkum olduğunu da unut· 
mamalıdır. Bu itibarla aile terbiye 
ve tahsil işinde mektebin yarısıdır. 
fa; ci talebelere karşı mektep ken -
di vaz:fesini tam olarak yapını§ 

olsa bile aile kendine düşen vazi -
feyi yapmazsa alınacak netice hiç 
bir valut tam olamaz. İmtihan 
giin!eri gelince çocuk elbette mu • 
vaff ak olamaz. 

Söziimüzün özü de şudur: Ta· 
lebenin imtihanlarda muvaffak o· 
lamamalarmda aile vaziyetlerinin 
büyük nispette tesiri vardır. Bu 
nispet hatta arkadaşımızın dediği 
gibi o/c 15, o/o 60 derece • 
de olmasa bile gene ilişiksiz kal • 
mak doğru değildir. Yalnız mü -
him olan ~ey evci talebelerin aile
lerini bu i;e candan bağlayabil • 
mektir. 

Mehmet /\ SiM 

Ege mıntakasıoda 
tüt ün satışı 

Ege mıntakasında satılan tütün 
mikdan yedi milyon lirayı aşmıf • 
tır. Birinci, ikinci nevi tütünler ıa· 
tılmı~r. Şimdi üçüncü, dördüncü 
ve beşinci nevi tütünlerin sabtma 
başlanmııtır. Son üç nevin fiyat • 
ları 35 - 65 kuruş arasındadır. 

Hukuk F~kültesinde 
Hukuk fakültesinde devam 

mecburiyeti sıkı bir surette kon • 
trol edilmektedir. Sabahları den• 
lere beş dakika geç gelen talebe sı· 
nıfa alınmamaktadır. Dün sabah 
fakülte dekan~ sabahleyin sınıfları 
dolaıarak geçgelen talebeyi tespit 
etmi~tir. Gelecek haftadan itib(\ • 
ren geç gelen talebeler o gün gel
memiş sayılacaktır. 

isp~nya Bulgaristandan 
yumurta ahyor 

Bu sene Bulgaristandan İspan· 
yaya çok mikdaraa yumurta gön· 
derilmiştir. İspanyanın ithal ettiği 
yumurta mikdarının yüzde onunu 
Bulgar yumurtaları te~kil etmekte
dir. Bulgaristan gecen seneler 
zarfmda ispanyaya hiç yumurta 

göndermeişti. 

C ,. ız gın yag dökmüş 
Sirkesi Nöbethane caddesinde 

~ava ile balık pişirmekte olan Cev
"let. kendisine baktrn Saim ismin • 
deki çocu1a kızm1ş, kızgın yo.~ı ii
zerine dökmüştür. 

Mahkemelerde 

Neşriyat davası • 
il hami Safa ve Nizamettin 

Nazif Beyler mahkum 
edildiler 

Hafta mecmuasında morg ve o· 
rada çalııan Osman efendi hak • 
kında çıkan bir yazıdıın dolayı 
morg idaresi ve Osman efendi ta -
raf mdan Hafta mecmuası sahibi 
1Ihami Safa ve yazıyı İn sari Bü • 
lent imzası ile yaza~ Nizamettin 
Nazif aleyhnie açılan dava, dün 
ilçüncü ceza mahkemesinde neti • 
celenmiştir. Hafta mecmuası sahi-, 
bi llhami Safa Bey, dört ay hapse 
ve mahkeme masrafı ile Osman 
efendiye yüz lira tazminat verme
ğe mahkum edilmif, eıki mahku
miyeti olması için hapis cezası te

cil edilmiıtir. 
Nizamettin Nazif Bey, diier bir 

suçtan mevkuf bulunduğu için ce· 
zası tecil edilmemiş yalnız bazı 
sebeplerden cezası azaltılarak 

mahkeme masrafı ile Osman e • 
fendiye yüz lira tazminat vermeğe 
ve iki ay on gün hapse mahkum e
dilmiıtir. 

Morg tarafından açılmış dava, 
cezayi müstelzim g&rülmiyerek 
her iki suçlu bu cihetten beraet et· 
mişlerdir. 

intihal davası 
Kanaat kütüphanesi sahibi Par· 

sih efendi ile fransızca bir lugatin 
müellifi Bedros Zeki efendinin Ke 
mal bey isminde biri aleyhinde aç· 
tıklar§ intihal davasına, dün üçün· 

cü ceza mahkemesinde devam e • 
dilmiştir. Muhakeme, suçlu veki • 
linin isteği üzerine Maarif idaresi· 
nin Parıih efendiye vermit olduğu 
telif ilmi haberinin bir zühul eseri 
olarak verilip verilmediğinin ıo • 
rulması için kalmııtı. Dünkü cel
sede Maarif idaresinden gelen ce· 
vap okundu. Bu cevapta, Maarif i· 
daresi, telif ilmi haberini zühul e
seri olarak vermediğ:ni, ve batka • 
ca hiç bir sehiv de bulunmadı • 
ğını bildirmekte idi. Yalnız maa • 
rif idaresinin cevabında Parsih e· 
fendinin sonra müracaat ederek 
telif ilmi haberinin kitabın müelli
fi Bedroı Zeki Beye verilmesini 
istediğini, bu noktanın kanuni ci
hetlerinin de vilayet hukuk işleri • 
ne sorulduğunu bildirmekte idi. 

Bu cevabm okunmasını mütea • 
kip suçlu Vekili Sadi Rıza Bey, a • 
yağa kalktı. Parsih efendinin telif 
ilmi haberinden feragat ettiğini, 
ilmi haberin Bedroı Zeki efendiye 
verilip verilmiyeceği de henüz tes· 
pit edil~iş bulunmadığın•, binaen
aleyh davacı mevk\inde kanunen 
kimsenin bulunmadığını söyledi. 
Betlros Zeki efendin;n vekili. Par

sih efendi ile Bedros Zeki efendi 
arasında bir senet imza edilmiş 
bulun-:luğunu, müellif tespit edil • 
miş olduğunu, bu iddianın varit 
bulunmndığını söyledi. 

İddia makamı da suçlu vekili
rin isteğinin reddedilmesini iste • 
di. Hô.kimler heyeti, reddine karar 
vc..di. Bundnn sonra Bedro~ Zeki 
efendi, mektep zamanı geldiğin -
den Kemal Beyin çıkarmıı oldu • 
ğu liigatin satılmakta olduğunu, 

bu yüzden ziyanları gün geçtik<'e 
çoğalmakta olduğut'!u söyliyerek 
evvelce i~ted :kleri bin beş yüz lira 
~arar ve z:yanın üç bin liraya ib • 
]ağını istiyerek yeni bir istida ver· 

Kısa 

--Şehir 
Haberleri 

~TAYYARE CtMIYETININ BiR 
TEŞEBBÜSÜ - Şehrimiz Tayyare 
Cemiyeti, ıtanbulda seyyah &edzirmc 
ve tahmil tahliye iılerini üzerine alma· 
ia teıebbüı etmi§, şoförler cemiyetiy
le anıa,mı§lır. Bugün ıehirde on ıey
yahin acentesi bulunmaktadır. Acente· 
ler ıeyyahlarda11 otomobil ba§ına 12 li
ra alıyorlar. Bunun 4, 5 ve hazan 7 
lirasını toföre veriyorlar, üst tarafını a
lıkoyuyorlar ... 

Bundan sonra seyyahlar için lazım 

olan otomobiller Tayyare Cemiyeti ta· 
rafından hazırlandırılacaktır. Cemiyet, 
beher otomobilden alınan 12 liranın 

10 unu ~oföre bırakacak, iki lirasını 

kendisi alacaktır. 
Çıkarılan bir hesaba göre; Tayyare 

Cemiyetine bu suretle senede 20 - 25 
bin lira derece!linde bir varidat temin 
edilmiş o!acaktır. 

~ KADINI EZEN OTOMOBiL 51-
ROLDU - iki gün evvel Sultan hama
mında bir kaza olmuş, henüz tespit edi
Jemiyen meçhul bir otomobil, Edirneka· 
pr taraflarında oturan Melahat isminde 
bir kadına çarparak ağır surette yarala
mrıtır. Yaralı kadın hastahaneye kal
dınlark tedavi altına alınmış, meçhul 
otomobilin ehemmiyetle aranılmaıına 

ba,Janmıştrr. 

§ 7 BiN LiRA DOLANDIRAN -
Geçen sene bir aprtman satma İ§İndc 
Osman efendi i~minde bir zatın 7 bin 
lirasını dolandırmaktan suçlu olnrak 
tevkif ve kafalete bağlanarak tahliye 
edilen Celal efendinin tekrar tevkifine 
lüzum görülmüt ve Celal efendi tevkif 
edilmiştir. 

§ BU HAFTA GELECEK MUHA
CIRLAR - Önümüzdeki hafta içinde 
Romanyadan şehrimize 1500 muhacır 
gelecektir. 

§ ONAR ADETLİK SiGARA PA
KETLERi - Tütün inhisar idaresi Ya
ka ve Boğaziçi sigaralarının onar adet
lik paketlerini hazırlamış ve piyasaya 
çıkarmıt tır. 

§ LİMAN FAALiYETi - Ticaret 
ve Sanayi Odasının hazırladığı bir sta
tistiğe göre, Eylül ayı içinde limanımız
dnn 798 vapur gelip geçmiştir. Bunlar
dan 181 i Yunan, 150 si İtalyan, 96 sr 
Türk, 92 si İngiliz vapurudur. 

~ BOCiAZLAR KOMiSYONU RE
lSLICt - Amiral Vasıf Pata Boğazlar 
Komisyonu Reisliğinden çekilmiş, yeri
ne eski deniz müste§arı Mehmet AJi Pa
§ll tayin edilmi~tir. Vazifesine baş~a
mıttır. =······----- . d~····-....······ .................... :::=:m::::::::: 

ı. 

Muhakeme, bazı hususiyetlerin 
iyice anlaıması için istintakta ifa

Polis ·Haberleri 

Baş! 

Bir kömürlükte 
insan başı çıktı! 
Karagümrükte rüsumat memu· 

ru Cemil beyin evinde gayet garip 
bir hadise olmuştur. Bu evin kö • 

mürlüğünde kömür alınırken kö • 

mürler arasında bir insan başı çık· 
mıştır. Bu hal, evde bulunalara 
müthiş bir telaş vermiş ve derhal 

polise haber verilmiştir. Polis me
murları, vakadan nöbetçi müddei 
umumisini haberdar etmişlerdir. 

Nöbetçi müddei umumisi Ekrem 
Bey hadiseye el koymuştur. Kö • 
mürün kimden alındığı ve kömür-

cünün de bu kömürü nerden aldığı 
tespit edilecek, kafanın kime ait 
olduğu meydana çıkarılacaktır. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Çorap magazasına çarpan 
kamyonet 

Çakmakçılar yokuşundan ın -

mekte olan Akif Latif Beye ait ve 
şoför Alinin idaresindeki 3530 nu
maralı kamyonet, çorap mağaza • 

sına çarparak camlarını kırmış, 

hammal bayramın yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. Şoför Ali ya • 
kalanmış, kaza hakkında tahkika
ta başlanmrşhr. 

AYNA ÇALDI(;! lDDlASlLE 

Anadolu kavağında Ayaz • 
ma sokağında oturan Sıdıka hanı· 

-ının evinden yirmi altı parça e.ıya 
çaldığı iddia edilen Celaletfin~ya
kalanmı~tır. 

Bir ba meselesinden kav~a 

Süleymaniyede DeC:leoteli yo • 
kuJunda bekar odalarında oturan 
başçı Rıza, Raşit, Cemal, Muatafa, 
Ali ve Halil isimlerinde altı arka· 

daş, bir baş me&elesinden kavga 
etmiıler, biribirlerini dövmüşler • 
dir. Kavgacılar, etraftan yetişen • 
ler tarafından ayrılmışlardır. 

Kaza neticesi kırdan lcol 

Kum kapıda oturan Şevket, 

Aksaraydan geçerken kazaen düş· 
mü§, sağ kolu kırılmıştır. Şevket 
tedavi için hastahaneye kaldırıl • 

pek az oldu. 
Bununla bernber üç yıl 

dar C.-.ndi bütün HindistaO' 
Bilhassa Hindistanrn ekseri 
eden Hidular ona tapınırc•'
dılar. Bunun sebebi Gand~ 
ruhuna hitap eedbi1rnesi ve 
ötedenbcri he~ledikleri tfiJ 

·uygun bir siynıet tutma 
Hinduların fednkitrhğa 

kuvvet istimal etmemekle, 
dai bir iktisadi sisteme dö 
bulacnklarını ve Hindiıta~ 
cağını söylüyordu. Kendi 
diıtanda milli ruhu uyana>. 
lere, her in,anla müsavi ol 
lattı ve ller Hintliye hürmet' 
mahlUk olduğunu telk.in etti- .1 
Hintliyi kcndiı~ gibi zahit, ' "' 
makla yanıldı. 

Gnndinin kendisi b" ijiıa 
miz ynıaın•t 1.tr 11 amdrr. f 
bir Jidcr olmad1ğı için mu ~J 
dı. Kendiııinin bunu idrak ,Tı 
setten çekilmesi hiç şüphe 1' 
basiret eseridir. 

Gandi bundan böy!c ~ 
me§gul olacağını köy aaııa>' 1",. ı 

mek irin uğratacağını sörlii:;/ 
onun bu İşte de muvaffıtll 
anla~ılmaktadır. ~ 

Şayet Gnndi, köyJül~ 
yükseltmeğe ve onları sef ~ 
tarm1t~n calr,ırsa bcJki 1110 

ve b"'ki bir i, ba§anr. 
deleri alınan ıahitlerin celbi için mıştır. Gandi siynset alcmind,tt 

sonra teltrar döner mi? . 11 
Bu, henüz belli değildi'~ 

distan siyasetinin bund"". 'JI 
canlı un,urlsı.nn ve reisleri" 

29 ikinci te!rine bırakşldı. 

Tahta Kale cinayeti 
mahkPmesi 

ZEYTtNY AGI HIRSIZLIGI 
Sabıkalı Arap Hasan, Jağ iske· 

lesinde Bohonm dükkanından bir 
teneke zeytinyağı çalarak kaçar • 
ken yakalanmı,tır. 

, 
mesi beklenir. 

T ahtakalede Mehmet Emin is· 
minde birini öldürmekten ölüme 
mahkum edilmiş olan Eminin nak
zen gelen davasına uyularak muha 
kemesine dün ağır ceza mahkeme- 1 

sinde devam ediJmi!tir. Dünkü ·cel
sede, mahkumun sabıkasının so • 
rulmasma karar verilmiş, muha -
keme baıka bir güne bırakılmıştır. 

Bugün n.atineler - J p E K flJI 
den itibaren s; neması , 

ismall kapdan serbest 
. bıraful :h 1 

Bırkaç gün evvel Heybeliada ö-
nünde fırtınaya tutu!an lsmail kap 
tanın motoru, Kınalıadada karaya 
oturmu§, üç kişi bcğu~mu~tu. O vr.
kit te~kif editm=§ bulunan İsmail 
kaptan dün serbest bırakılmıştır. 

Esrar kaCjakcısı habse ve 

Esrar ve Muammalar dolIZ, Heyecanlı ffl 
ve son derecede meraklı 

ŞAFAKTJ\I 
S 11 A b 1 S L 111,,. 
Herkesı heyecan ve mera '<lan tıtretecek Fransııc• 

Büyük U. F. A süpcrfilm ı 

ayrıca : Dünya havadisleri gazetc•1 

t ~ L ~ • • 

para cez?sına m <! hkOm oldu ~ 
C k l O t il C:u akşam S A R A Y sinemasında 
_an ırr ı sman oğlu smail İs· 1' · d b ı Bütün dünyada fevkalade muvaffakiyet kazanan müstesn• 

mın e irisi, üzerinde satılmak ü- r 1 
zer iki buçuk kilo esrarla yakala • 1 M i k i n i n Ş E N S A A 1 ol 
narak dokuzuncu ihtisas mahke • ı Türkiyede ilk defa olarak müteharrik resimler mucidi VAt ı.ıl' f 
mesine verilmisti. İsmail bir sene tarafından MlCKEY MOUSE ve renkli SILLY SENfOJll ~: 
h 

• k ı' muz yavrusundan ibaret heyeti temsiliyeyi takdim ediyor. J4 -
apse ve ayrıca 1 ·i bin be~ yüz lira f" tl•rı ramda herkes tarafından görülebilmesi teminen yerlerin ı• 

ağır para cezasına mahkum ol - ı ve 60 kuru§ olarak tespit edilmİ§tİr. 

mu§tur. '•·------- FOX JUR"AL ---~ 
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Kanada Yaralı Baş 
t\ ~o. 

. 86 YAZAN: iSHAK FERDi 

ıru~ sen unr~ıo .. ~eni, un~i 
Okuyucularımızın 

sorgularına 
cevaplar 

-3-
Nakleden : Selô.nıi izzet iii 

- Şu dakikadan itibaren sizin 
Süheyla süslenmeden evvel, Şa· 

kir kıza büyük kardeı gözüyle 
bakıyordu. 

emrinize tabiiz. 
Şakir: 

- iyi süslen, dedi. 
Erkekler çıktılar. 

;:; 'os ~ lı m_I e ö U ürece kti m L 
çıldıP deşin~ dagdan yakalayıp indirmişlerdi. Prens, 

1~ t~ 1 
ele verdikten sonra serbest kalmıştı. 

i• dJ' ~e,) S . - · 
ıtti. llYda.lı Prensese ı bırer kollarından baglıyarak tehı· 

"V AKIT,, hekimi, dahiliye müte
haum Dr. Salim Ahmet Bey bugünden 
itibaren okuyuculanmızın sağlık bilgisi 
yolundaki sorgularına cevap veriyor: 

Şişmanlamak için 
l - Ankarada H. M. Beyin sorduk· 

lan: 
"Boyum: 1,7 5, sikletim: 60 kilo, ya

§ım: 24 tür. Zayıfım .. Hiç bir hastalık 
geçirmedim. Şişmanlamak için spon.ı 
terkctmcmi söylediler. Üç senedir hiç 
bir spor şubesiyle meşgul olmadım. Fa
kat bir kilo bile kazanmadım. Kahval· 
tr hiç yapmam. Öğle ve akşam yedi
ğim yemek miktarı tabiidir. Ve munta· 
zam saatlerde yerim. Her sene kış 
mevsiminde iki, iki kilogram artabili • 
rim. Şişmanlıktan hoşlanmam. Fakat 
boy ile siklet arasında 15 fark olacak 
kadar zayıflık ta hiç hoşuma gitmez. 
Boyum 1, 7 5 olduğuna göre sikletimin 
en aşağı 70 kilogram gelmesini, yani 
on kilo şişmanlamak istiyorum, ne tav
siye edersiniz? 

Birdenbire bu gözü değiıti ve 
Süheylaya kızmağa baıladı. Ar -
tık onu çekemiyordu .• 

Süheyla buna mana veremiyor 
ve çok canı sıkılıyordu. Gayri ih
tiyari kızdan kaçıyQrdu. Buna 
Selma ile Şefik te dikkat etti. 
Sebebi sorulunca Şakir omuz 
silkiyor, cevap vermiyordu. <:;ene 
çocuklukta olduğu gibi dilini yut
muıtu. Koltuktan koltuğa ten
belliğini sürüklüyor, bot ve fay
daaız ıeyler okuyor, kendini zen
gin edecek, babaama muhtaç bı
rakmıyacak planlar çiziyordu. 

Süheyla da kapının önünde 
Nermine rastladı. Yeni tulaveti
ni göstermeğe geliyordu. Kız 
fatırır gibi oldu: 

- Sokağa mı gidiyorsunuz? 
-Evet. 

~~~•t b re indirmiılerdi. 
etirıj i t'l~r~kacağım.. Ve * .,. * 

a·· 1 1 a et · .. · ı · d • 1 ltıı Pr mıyecegım. Arzameı prensesin hıra erıy e 
d ' 11•eai ' tı- l'eriJd. n yanına İranlı konufuyordu: 

t ı. 1 . . d llae C - Gönderdiğim e çıyı ne en 
1 

1 eheJ ~ · d g-ıat· 1 trJ, b Yamaçlarından ıapanla dagın tepeıın en aşa 

dlr Sıkt erabeı dağın ortaıı· l tın? .. 
Oıılurıd ~· Ve oradan karde· - Sana bir mucize goıtermek 
1 llgu t • • · ı l'ol . epeye gıden do· ıçın.. . 

u iôsterdi. _ O halde ben de aana hır mu· 
e, ! h· k · · ' l)hl. e ırde icap d t • cize göıterme ııterım. 

"tlı e en er b""k .. t'. · Zaroı dudaklarını u tu: 

k.d 1111
• bira.d . h . . _ Sen en büyük mucizeyi göı· 

t lr S erı te re mın· 
"11 llı,thu lYdaya gitmiyecekti. terdin ! 
. bit lthr nıuhariplerden mü· - Naul? ! ... 

Sık Ur İran askeri dağın - Benim gizli yolumu ke,fet· 
· •re.k z ' k ettı·nı·z. Bundan büyük mucize olur )_ '>le, aroz un arar• 

"'tot •arnıııtı. mu?! 
ıd,~ . 

~•e 'erb iın tepesinde 0 kadar - Benim göıtereceğim mucıze 
eıt d 1 JJ k' bundan rok daha mühimdir. Ben ~· o a•ıyoruu ı.. '7 • '!111. • T ... F 

· t ın ıhaneti ve f ran aı- seni ölümle karıılatlıracagım.. a· 
ı._ ~ ~~eye kadar çıkacaiı kat, öldürtmiyeceğim. 
.. ~ d ıle aeçmemiıti. - Bunu ben de batkalarma yap 

~ .... --:tın t~peıinde kuı av· mııtım ... Bunlar benim için meç
~ »~~uldu. Uzaktan üze- bul bir itkence değil. 

~lltii>-cn İran ce-ııg ver- Arzame• •o~ kanlılığını mu• 
, .. ce hayretinden küçük haf aza ederek sordu: 

~ h C.ıına haykırdı: -Şimdiye kadar kaç ki§İ öldür-
~ İı;ı,lltı~lar benim kararga• dün? 
'•litıd "'ıdan gelmitler? ! -.- Doku• yüz dokean Clotiiz ... 

e~· 
lr'a 1 oku yere atarak ka· - Bunların günahı neydi? 

~ı. 1
"- doğru koımağa - Hiç .... Erzaklarını ve servet· 

\~ 't SoJc lerini almak için canlarına kıy· 
'ct~~d cesur ve merhamet• maktan başka ne yapabilirdim? 

l ~'~ 1: Kayaların İçindeki _ Bunları rızalarıyle alamaz 
" ~İt okı tırerken, arkasından mıydın? 
1 'ttı. e. bacağından yara-
._ll 

L • 'akerler· b' 
~ t;ıka 1 ırer birer dağın 
c.~'lı~ı, r~lc Zaroı'un ıığındı-
"'' l'J ıy ) "'tı ıce sardıktan son· 

"-' n Ya t~ h nına sokuldular. 
~' tc,~ }>lJ... gından yaralandıg"' ı 

"•ın .. 
~ •çıne dalamamıt· 

t", 
· fi\ \ı diri ol 

1 il c,~. arak yakaladı-
~ "t~d, "•erleri: 

- Siz rızanızla paranızı ve ıer· 
vetinizi batkaırna verebilir misi· 
niz? 

Arzameı gülümsedi: 
- Bu günlerde batka bir kim

senin canını yaktın mı? 
- Hayır ... Fakat, niyetim var· 

dı. 
_ Sıraya kimi koymuttun? 

- Seni ... 
Arzameı gözlerini açarak Za· 

Cevap 
A - Evvela §i§manhk bir istidattır • 

Her.kes muhakkak surette §İfmanhya
maz. 

B - Şi§manlık için: 1 - Hareketi 
azaltmalı. 2 - Yağlı ve tekerli yemek
lere ehemmiyet vermeli. 3 - Bünye ve 
vaziyete göre ilaç almalı, 

Size bir §İ§manlık §ekli tarif ede • 
yim: 

1 - Sabah yemeği: Tereyağı, ek· 
mek, reçel, süt. 

2 - Öğle yemeği: Yağlı et, sebze, 
tatlı. (Hamur tatl111) 

3 - İkindi knhvaltrsı: Tereyağlı ek· 
mek ve ıüt. 

4 - Akşam yemeği: Yağlı et, seb
ze, tath. 

Yemeklerden sonra bir sMt dinlen• 
.....as '·-1 .. l;t. ı...____...; ~ JôlO 
balıkyafr içmek. 

Mühim bir nokta: Acaba boyunuzla 
kilonuz arasındaki fark her hangi bir 
ha1tallk neticesi olmasın? Halletmeli, 
eğer böyle bir sebep vana muhakkak o· 
nu tedavi etmek laznndrr. 

Dr. Salim Ahmet 

Mide şişkinliği 
2 - lstanbuldan Nurullah Bey ade

mi iktidardan ve mide hıt'stalığmdan §İ• 
k§yetçidir.Muannit birmide şişkinliğine 
uğradığını, yer değiştirdiği vakit bu 
§işkinliğinden eser kalmadığım anlata· 
rak yirmidört yaşına ait zindelik ve kud 
reti nasıl alması mümkün olduğunu so-
ruyor. 

Cevap 

Tenbelliğinden baıka bir kusu
ru yoktu. Yalnız gizli bir düt ün
ceai vardı, Süheyla da bu düıün
ceyi anlar gibi oluyordu. 

Ona kartı Şakirin beslediği 

haddin sebebini seziyordu. 
Nihayet bir gün anlaımak İs· 

tedi. 
- Şakir sana büyük bir hava-

disim var. 
Şakir yerinde toplandı: 
- Evleniyor musun? 
- Hayır ••• 
- Sana seni alacak biçarenin 

kim olduğunu soracaktım. 
- Lutufkarsın ! 
- Sen de çekilmez bir kızsın 

ya •.. Kötü huylusun. 
-Sahimi? 
-Muhakkak. 

- Seni bu huyundan kurtara • 

cağım. 
_..,.Nasıl? 

- Sizlerden birinin botuna 
gitmiyecek olunanı alıp baımu 
gitmeğe ahdetmi,tim. Bugün Ner· 
minin hotuna gitmediğimi anlar 
gibi oldum, onunla konuıtum. 
Aldandığımı ıöyledi. Aldanmı· 
şım, benden hotlanmıyan o değil 
senmitsin. Artık çalııacağım. Ça
lıııp geçineceğim. Davet ettiği
niz zaman buraya geleceğim. 
Kimbilir belki o zaman hoıuna 
giderim. 

- Kabadayılık sende kalacak. 
-Anladım. 

-Beni de götürünüz, gidece-
ğim yere gitmem telefon ederim. 

-Olur. 

Biraz sonra Nermin Süheylanın 
odasına ge)di: 

- Beni istemiyorlar. Sizin gi
deceğiniz yerlere benim kadar 
kızlar giremezmİf .. Korkma kim
seye bir şey söylemem. 

- Ortada gizlenecek bir fCY 
yok Nirminciğim. Nereye gittiği
mizi yarın annenle babana anla
tırım. Gitmiyecek olursam darı
lacaklar. Easasen Sakirle aram 
pek iyi değil. 

-Ama yaptın! 
Nermin ayrıldı. 
Süheyla Ferdi ile Şakiri bul

du: 
- Rica ederim beni olmıyacali 

yerlere götürmeyiniz. Ben çoli 
toyum. Hem kendim mahcup o• 
lurum, hem sizi mahcup ederim. 

Gülerek yürüdüler, aşağıda 

Şakirin otomobiline bindiler. Bü
yükderede bir otele gittiler, ye

meklerini yediler. O mevsimde 

otel boştu. 
Bu seyran Şakire biraz neşe 

vermişti. Uyuşukluğu pek kalma
mıftı. Sanki Süheylayı kaçırıyor
mut vehmine kapılmıflı .. Bu vehi
me daima kapılır, bunu dütünür, 
fakat Süheyliya söylemeğe cesa 
ret edemezdi. 

Kızı bara götürmek istediler. 
Otomobile atladılar, bir nef eate 
Beyoğluna geldiler. 

Süheyla Ferdi ile Şakirin ara • 
sın da sıkılıyordu, çünkü Ferdi u
sulca elini tutmuftu. 

Kız, yalvaran bir iç çekitle eli
ni kaçırdı. 

Bir aralık Şakir otomobili dur· 
durdu: 

- Kötü huylu ben olacağım. 
- Bu konuştuklarımız aramız· 

da kalsın ... 

- Ferdi, dedi, yer değiıtire
Jim, biraz da sen kullan, ben ÜfÜ· 

düm. 

- Süheyla şantaj yapıyorsun. 
- Acele etme, beraber bir ba-

t)ı "'ek tların nerede? 
't..ı etraf 

QJ. ~ 1 araıtırınağa bat-

roı'un yüzüne baktı: 
_ Demek ki beni de öldürte· 

l - Ademi jktidar, tarifinize göre, 
tamamiyle aıabidir. 2 - Oturduğunuz 

ıemti deiittiriniz. 3 - Altı ay müddet· 
le kadın bahıiyle alakadar olmayınız. 
4 - Sinema ve tiyatroya gitmeyiniz. 
5 - Sert yatakta yatınız. 6 - Kuvvet· 
li yemek yiyiniz. 7 - Şimdilik katiyen 
Haç. almayınız. 8 - iki ay ıonra netice
yi bildiriniz. 

hane bulalım. 

Ve Süheylii.nın yanına otura
rak kızın kolu ile belini sardı: 

- Beni mt Süheyla. 
Bir bara girdiler. Dans ettiler. 

dönüşte Şakir üç kadeh şampan
ya üstüste içti ... 

to~, e··e~danda Zaros'tan 
> orunür k' 
~t ınueler yok· 
~, ~ ı .. 'nl ı 
~ ~~ •arın eline d'' t"'"' ,)b._ . Ut İrn.lr"' Uf ugu-
'ltt-·~ a.rk d •nı kalmadığı
Ş '?t Sek a. •tlarını da ele 

ı..' tı •· •ntnedi · 
"t). ""'l'ı . 
"' deı·k laıı kald 
u~d· ı tör ırınız .. Ora· 
" ,': .\ıke 1 ecekainiz ! 

~ v, r tr 
~le., Ye.-de •arı taıı kaldır· 
~ .. ~· açılan bir delik 

~t)jı::~l.l '°ıler· 'lA 
~ ••11,.. 11 ave etti: 'tla.., tıında 
tll'J 1ltıın he ~teı yakınız ! 

cektin, öyle mi? . 
_ Hayır.. öldürtmiyecektım. 

Bizzat kendim öldürecektim! 
<Devamı var) 

VA K iT ' 
Gündelik. Slya.llS Gazete 

l!t3Dtıul Ankara caddeal. (VAKiT) yurdu 
n;LEFUS NUMAltAl.ARlı 
Yuı tııer1 teıetou~: Ull711 
idare telefonu : US'f'O 

reıgrat ıdl'MI: l.ltutıul - (\'A.KIT) 
Po9ta llUlUW Nel .. 

Senellk 

4RON"ll w;nr.:u.ı:RI: 
TOrJdY• s:cnrbl 
J , 00 &r. 1700 Kr 

1110 • 
400 • 

14M 
800 • 

Mide hastalığınıza gelince: 
l - Yemeği acele yediğiniz anJaıı· 

lıyor, yavaı yiyiniz. 2 - Her öfünde 
bir kap yiyiniz. 3 - Muayyen zamanda 
yiyiniz. 4 - Yemel<ten üç saat ıonraya 
kadar katiyen ıu içmeyiniz. 5 - Ak
f&m yemeklerinden sonra bir bardak ıh
lamur alınız. 6 - Bir ay sonra neticeyi 
bildiriniz. 

Dr. Salim Ahmet 

Kızıl ordudan altı 

kumandanın seyahati 

Şakir Çıkmaza girmiıti. Ne 
söyliyeceğini pşırmıflı. Bu halde 
Ferdinin geldiğini haber verdiler. 

Şakir ~retti: 
- Dur gitme. 
- Ona bir teY söylemiyecek-

sin. 
- Peki. Hem konuşacak za-

manımız var. 
Ferdiyi can ve gönülden kartı· 

ladı. Ferdi baktı ve derhal hiik-
münü verdi : 

- Siz kavga etmitıiniz. 
Süheyla: 

-Katiyen, dedi. 

- Yüzünüzden anlaşılıyor ... 

Süheyla: 
- Y etitir, dedi, yemekte rakı 

içtin, tarap içtin .•• 
Ferdi alay etti: 
- Ben ondan fazla içtim ama 

bana karşı bir şey söylemiyorsun. 
Süheyliı Ferdiye: "Sizden ba

na ne!..,, demek ister gibi baktı. 
Ondan sonra Ferdi, kaçakla 

sokağa çıkan sevdalılarla gezi
yormuş tavrını takındı. 

> ~ı '-"ltr Pıt birer b' \...._ ... ıc,.,1 ... ırer 

'')" , .. d ,, . , )e . eliiin ö .. d 
' r111 alt nun e atef 

fıı ~ .. ~, 11 S•kın1 •ndan Yirmiden 
~ •. lltı ttı. 
..,~, ·~· arJcad 

'"" ltlerdi 8 •tları zırhlı el· 

'
~~·ı 'td,, · ellerinde b" "k 

8 aylık 
ı aylık 

1 a, lılı tiM> • SOO 
n.Al'll U<JRll'l'L&Klı 

ncart llA.nlann lllD sayıtalannde san· 
tlmJ SO lıu~IAll baflar. rııı sayıfeda 2~ 
kurJşa kadar çıkar. 

BU}11k. razıa. devamlı llAn verenlere alt 

ayn tenzilAt vardır • 
Rufmll ıutnıarın bir •Un ıo kunıttur. 

Taı ajan11ndan: - Kızıl ordu· 
dan altı kumandan kısmen ayakla 
kıamen ıki ile Akaayi farkta Boç· 
karcvodan bathyarak Moskovaya 
kadar 7875 kilometrelik bir yolu 
be§ ayda gitmeğe teıebbüı etmi§ • 
lerdir. Bu yolun birinci kısmı lr .. 
kotaka kadar 2704 kilometrelik bir 
mesafedir ki yaya olarak gidile • 
cektir. Ondan sonra Moıkovaya 
kadar ski ile gidilecektir. Mosko • 
vada, tuhbatın 23 üncii günü bu • 
Junacaklard ır. 

Ben de sizi gezmeğe getirmeğe 

geldim. Üçümüz beraber biraz çı· 
kıp dolaıalım diycektim. Selma 
hanım yok. Nermin bir arkada
ıına davetli. Biz üçümüz geze
lim. 

Süheylaya bir hüzün çöktü. Şa
kiri fazla neıeli buluyordu .. Bun
dan sonra onlarla bir daha gez
meğe çıkmamağa karar verdi ve 
bu gecenin neşesini kaçırmaması 
ıazım geldiğini de düşündü. 

Fakat dans ederlerken Şakirin 
belini fazla sıktığım hissediyor 
ve Ferdin in, otomobilde elini tu· 
tuşunu hatırlıyordu ... 

1 ı e uyu 
,, ~~')darı. 

L._ t~.,diıt e.-Jeri}'J çıkınca, tepe-
~"-' et. e •atıldığı hay-

ti'°erJ . 
erı fekileri birer 

KOÇUK U.A?\'1.ARı 

Btr defllfl so. (ld dc"aaı :ıo. Uç detuı 8~., 
dllrt deta.sı 7~ ve OD det&11 ıoo kuruştur. 
Uç aylık UA.n verenlerin Mr detıuıı mecca· 
nendir. Dört eatm geı;eo uanıarw fava 

satırları ~ kunııta.n hesap ed1Ur 

Süheyla reddetmek istedi. iki-
si birden ısrar ettiler. 

- Peki, dedi, yalnız bir §artla 
çok geç kalmıyalım. 

Ferdi eğildi: 

Her hareketlerinden, her söz
lerinden ürperiyordu. Titriyor, 
dişleri biribirine vuruyordu. 

(Devamı var) 
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Sonbaharda yaz! Ortak 
~~~~~-------~~~~~ 

Antalyanın ılık ikliminde yetişen mey- Ortağını hançer
· ıeyip öldürdü veler - bakımsızlık - İsveçli mütehassıs 

Antal}'&, (Hususi) - iklim ve 
Jı~va itibarile burası adeta ııcak 
memleketler gibidir. Dükkanlarda 
yemişlerin türlüsü vardır, 20 kilo· 
luk büyük karpuzlar, limonlar, 
muzlar, portakallar, hurmalar, ar· 

mutlar, elmalar velhaııl her tür· 
lü meyvalarla her taraf doludur. 

Buranın ıon baharına doyum ol • 

muyor. Her ne kadar yazın iki ay 
kadar müthi§ ve tahammül edil • 

mez sıcaklar oluyorsa da timdi ba· 
har günlerini andıran bu havalar 
içinde bu güzel §ehir, etrafına ne· 
şeler saçıyor! 

Sokaklar ne halde ? 
Hükumet kapısından çıkınca 

iki sıra üzerinde eski ve idi dük
kanlar var. Sağda, son sistem ve 

geniş bir kıraathane .. Biraz ötede 
güzel iki muhallebici dükkan, yeni 
yapılmış birkaç mağaza, eczaha • 
ne, aşçı ve kebapçı dükkanları gö
rüliir. Burada yemek pahalıdır. lı· 
parta ve Burdurda daha ucuzd~r. 

Sokaklar, temiz değildir! dük· 
kanlarda bakımsızlık görülüyor, 
sinek çok .. Esnaf herşeyi beledi • 
yeden beklememelidir. Bir az da 

kendileri bu itlerde titiz olmatıd;r. 
lar. 

Ticaret 
Antalya ticaretgah bir şehirdir. 

İskelesi çok itlektir. Her gün Av • 
rupa~an vapurlar gelerk yüklen • 

Menemen abidesi 
inkılap şehidi Kubilay Beyle 

arkadaşlarının namına Menemen· 

de Ay Yıldız tepesinde inta edi· 

len inkılap abidesi tama.mlanmıı; 

Menemen belediyesi abiden:n et• 

rafına bir park yapmağa karar 

vermiştir. 

Abidenin küşadı, Menemen hi• 

diıesin · n yıldönümüne iıabet e• 

Clen 23 Birinci Kanun tarihinde 

yapılaacktır. 

O gün C. H. F. dare heyeti ta· 

rafmdan hazırlanacak program 

mucibince Menemene gidilerek 

kütat resmi ve ayrıca merasim ya• 

pılacak; büyük §ehitlerin kabir• 

lerine çelenkler bırakılacaktır. 

VAKIT'ın Millt Romanı: 12 - .. ·--·---............................ -. ... _ 

Hatta ilk zaman onları, her 
mevsim bir yavrusunu kaybeden 
sarı bacaklı leyleklere benzetir

dik. Sonradan öğrendim. Onlar 
birer yıl ara ile yetiıen kızlarını 

okutmnk için lngiltereye gönde • 
riyorlannış. 

iyi dütünceli bir ana, baba. 
Ben de hiç olmazsa lzmirdeki 

liseyi bitirmek için can atıyorum. 

Fakat ayrılık ac11mı ço!w. çeken 

büyük annemi ka~rmak 

Diyarıbekirde Ziya isminde bit 
mektedirler. Burası, arpa, buiday, adam dükkan ortağı kuap Ahme .. 
un, pirinç, limon, portakal, muz, di dört yer:nden hançerlemek ıu· 
meyva ve kereste ticaretile met· retiyle öldürmüştür • 
.hudur. Fakat buraİıın fU müthit 
ticareti birkaç kitinin elinde kal • - Dağkapııı civarında bakkallık 

eden Ahmet, iti genişleyince kun• 
mışhr. Zavallı halk hep bunlar i • 

duracılıkla meşgul olan Ziyayı 
çin çalışmaktadırlar. Bu sayede 

yanma çırak olarak almıştır. Ziya 
servet sahibi olanların hayra ve 

dükkandaki h!zmetleriyle Ahme • 
şehir itlerine de faydalan yoktur. 

di memnun etmiş, iıler de büsbü • 
Gerçi halktan biraz para kazanan- tün genitleyince Ahmet Ziyayı 
lar varsa, aslan payını ötekiler al· kendisine ve ticaretine ortak et • 
maktadırlar. Küçük esnaf arasın· miştr. 
dan sivrilip de para kazanan veya· 
hut zengin olan bir kimse görül • 
memi1tir. 

Mutahas ıs M. Tenglval 
Antalya toprakları harikulade 

kabiliyettedir.Burada cenubi Ame 
rike ve Cava gibi sıcak memleket· 
lere mahsuı her nevi mahsulat 

yetişmektedir. Hükumetimiz bu • 
raya çok ehemimyet vermiştir. İs· 
veçten bir mütehaaaıs getirerek 
tecrübelere başlanmııtır. Bu mü • 

teha1111 uzun müddet Cava ada· 
sında bulunmuıutr. Memleketi • 
mizde de kahve, çay, kauçuk, ki • 
nin, zot (çuval için) ve sair fay • 

dalı tıbbi nebatat yetİ§titilecektir. 
Mütehauı M. Tengival dÖrt bet 
ıene ıonra bunları memleketimiz· 
de yetiştireceğini ve artık hariçten 
tedarike muhtaç ıolmıyacağımız 

emin olmamızı ıöylemiıtir. 
Ragıp Kemal 

Cevdet Kerim Bey 
C. H. F. umumi idare heyeti&'" 

zasından Cevdet Kerim Bey bit 
kaç gündür Edirnede bulunmak • 
tadır. Cevdet Kerim Bey, Edirne 
gazetecilerine hususi ıurette ve 
Edirnedeki arkadaşlarını görmek 
üzere geldiğini söylem:ıtir. 

İki saatin emeği kaç 
lira eder? 

lzmirde mühendis Server bey 
isminde bir zat şayanı dikkat bir 
dava ikame etmiıti. Davanın ma• 
hiyeti §udur: 

Bu zata Türkofis İzmir §ube· 
since, acele kaydile bir harita ya• 
pılması sipar:ş cdilmiıtir. Bu ha· 
rita Eğe iktiıat mıntakasına aittir. 
Ve Başvekil Patanın lzmir ıcya • 
ratinde kendilerine takd'm edil .. 

Burhan Cahit 
mümkün değil. 

lzmirden getirttiğimiz lise ki
taplarını burada bir muallim ha
nım okutuyor.,, 

* "' .y. 

Ayselin nar çiçeği rengindeki 

atlas kaplı def terinin burasında 
bir kaç yaprak koparılmııtı. Ta

rihini bulamadığım yeni bir ya

zısı §Öyle baıhyordu: 

".... Burası da ne kadar tuhaf 

yer.. Göze çarpacak bir genç 

Birbirleriyle gayet iyi geçinen 
bu iki ortağın arasında cinayetten 
biraz evvel dükkana ait işler yü • 
zünden bir kavga çıkmıı, fakat 

dükkanda bulunanların müdaha • 
lesiyle bu kavga bertaraf edilmiı • 
tir. 

Barışan iki ortak yine eski ıa· 
mimiyetleri ile itlerine koyulmuş· 
tar ve akıama doğru da bir arada 
kafayı tütsülemek istemişlerdir. 

Bu kararla Babıkorl mevkiine 
giden Ahmetle Ziya burada bir 
yerde oturup içmişlerdir, Kafalar 
dumanlandıkça bir kaç saat ev • 

velki münazaa mevzuu bahsol • 
mıya ve her iki ortak kendilerinin 

haklı olduğunu söylemeğe başla • 
mıılardır. Bu ıuretle biraz evvel • 
.ki münazaa yeniden ha lamı , ni· 

hayet it döğiltmiye binmi,, Ziya 
bu döğüı esnasında hançerini çe• 

kil' ortağı Ahmedi dört yerinden 
vurum§, kaçmıtlır. 

Ahmet hastahaneye kaldırıl " 
mı§ iıe de ölmüıtür. Ziya bir müd· 

det sonra yakalnmıt ve adliyeye 
teslim edilmittir. 

.................. ........ .... .. ........ . 
mek üzere Ofisçe hazırlatılmıştır. 

Mühendis Server bey iki saat 
içinde bu haritayı hazırlıyarak si· 
pariıi veren makama eslim et • 
mittir. 

Para meselesi mevzuu bahso • 
lunca mühendis ~rver bey 15 li· 
ra iatemit; Türkofis İzmir §Ubesi 
müdürlüğü, iki saatlik bir emek i· 
çin bu parayı çok fazla bulmuı· 
tur. Yakında rüyetine baılana• 

cak olan bu davanın dikkate fa· 
yan kısmı, bir eanat ve ihtisas e· 
seri için iki saatlik bir emeğin on 
bet l!ra edip etmiyeceğidir. 

! kız gördüler mi hemen onun İ· 
çin mani düzüyorlar. 

• Ben de artık çocukluktan çık· 
mıı, genç kızlığa doğru gidiyor
dum. Fakat buranın asıl met • 
bur manisi Hasırcı diye tanınmıf 
bir ailenin çocuğu için yapıl • 
mıı. 

F oçah bir kızı bu ailenin oğlu
na nişanlamıılar. Düğünden ev
vel kalabalık bir kına gecesi ha
zırlanmıf. Ziyafetler, eğlen • 
celer, oyunlar ve tabii içkiler .... 
lıte bu sırada damat aılca gel • 
miş, elinden bir kaza çıkmıı. Bu 
kanlı vaka düğün evini alt üst 
ettiği gibi damat yedi yıl hapse 
mahkfun olduğu için düğün de 
yedi yıl geri kalını§. Kız yedi 
yıl bekledi. 

Biz bunlar için düzülen mani
nin pek le manasını anlamadan 
söyler dururduk: 

Evlenecekk~n öldÜ· 
Düğüne 

giden 
davul 

•• guvey 

• 
zurna getirJll! 
kuyuya diiştıl 

Adanada çok acıklı bir kaza f nu tutmutlar ve baiı.r:,. 
olmuştur. Tuzla nahiyesinden Ça· ı dan yürümiye baılaJllJI 
VU§ Hininepli köyünden 30 yatın· l geç, her taraf karaıJık 
da Hasan oğlu Muıtafanın Ka - dan bir adım ötesini 
ralar Bacağından Hasan kızı Mer· rürken Muıtafa bir .,.ı 
yemle düğünleri yapılacakmıt. Bu düşmüf. Bunun f~ 
meau~ ~ünlerin dah~. şenlikli o~ • kadaılaı Muatafayı -·~ 
mas~ ıçın Muı~afa dort arkad~şı • koşmuşlar, fakat kU1"'" J 

le b·r otomobıle atlıyarik Ktreç h' ı· b' t k g-"lfı.t' ze ır ı ır a mı - . _.ı. 
ocağına davulcu ve zurnacı ge • d b d kik• iç~iJI""" 

• w • • an eı on a .. " 
tırmege gıtmııler. Gece her ta • b' d l'k 1 ın öl 

f k b k l k 1d 
.. . . ıçare e ı an ın 

ra oyu ir aran ı o · ugu ıçın b"l · l ra ı mı§ er. ~· 
toför yolunu ıaıınnıt, bu sırada . kıJIP"'",,, 
otomobil de bozuhnu§.. Davulun Mesut hır yuva 
ıesinin köyde bir an evvel yüksel- lı§an azvallı Mustaf•, 
mesini istiyen Mustafa itinin ge· ermeden ebedi uyku 

ri kalmamasını istemiş. Yanında· lir. ~ 
ki dört arkadaıiyle birlikte oto- O civardaki kuY" " 
mobili olduğu. yerde bırakarak na 500 metre mesafed• 
yaya olarak Kireç ocağının yolu· 

lzmir Valisi bir kitap 
yazdı 

lzmir Valisi Kazım P §anın 
üç aenedenberi yazmakta olduğµ 
eski Türle halıcılığı ile yeni halıcı
lık fuılları altındaki büyük eseri 
180 ıayıfa ve yüz küsur resimden 
ibaret olarak bitirilmittir. Yakın
da Devlet matbaasında bastın • 
mak ricasiyle Ankaraya Maarif 
ve iktisat Vekaletlerine takdim e• 

ngilizce, f;an ııc ve almanca 
dan tetkİK ve tercüme edilen 9 bü · 
yük eserden iktibas edilmi par• 
çalarla birlikte bulunan bu kitap 

timdiy kadar çıkan eserlerden 
üstün olacaktır. Bilhassa şimdi .. 
ye kadar Türkçe hiç bir nüsha çık 
madığr için kıymeti artmı bulu

nacaktır. 

latanbulda Evkafı İslamiye mü-
zes'.nin, Bursa ve Konya müzele
rinin en güzide resimlerini ihtiva 
edecektir. Belli başlı beı on res· 
min renkli baıılması düıünülmek· 
tedir. 

Alman elçisi lzm;rde 
Alman elçiıi Dr. Fon Rozin· 

berg bir kaç günden!:eri lzmirde 
bulunuyor. Alman elçisi orada 
mekteplerimizi gezmiş, gördüğü 

mükemmeliyet ve intizamdan çok 
memnun olmuştur. Doktor Fon 
Roz'nberg bir ilkmektepte küçük· 
lere hitap ederek Türkçe "Yata· 
sın Gazi!,, diye bağırmış, çocuk-

re derinliğindedir. _A 

T r abzonda fındık 
yükseliyol' ;1 

Trabzon, 14 (A.J..) 
fiatları yübebneğe 

Dün akşamki borsad• 
kadar nltı vagon iç fı 
paraya kadar da 24· • 
buklu fındık bu ay · 
edilme üz r atılnJ• 

bmlar çok istekli ol1" 
bahki borsada 44,5 
rım vagon iç ile 21 k1 
radan 5.0 O kilo~ 
satılmıştır. 

Gerek iç ve gerek if 
rine talep fazla ise de 
22,5 kuruş istedikleri 
borsası biraz sakin 1 
nunla beraber fia " 
etmesi ihtimali nıe" 

11ustur. Arkada kalall 
cudu çok azdır . 

larımız da Alman e fi' 
te "Y aıasın Gazi!,, d, 
lardır. Elçi HazretJerd 
sini gezerken sını~s d~ 
h "Ne mutlu TüküJS' "j 
hasını görmüş, buJl~ 
yüksek sesle okuyat iP.' 
zahürata vesile verı;_, 

V AKlT - Beri t~ 
rini gezmek üzere .,,,. 
olan Alman Elçisi d ,;;. 
zenberg beraberinde ti' 
solosu Her Holsşta~~· 
dün şehrimize dön1"" 

Hasırın ipi koptu, 
Şi§te kur.ular koktu, 
Gelin kö§ede bekler 
Damat ortada yoktu. 

Ku:r.u budu eli;:;., 
Tabancası bel~J• l 
El emin gö:r.ii ,zVJ' 

, Şu yağmurun 1 ~ 

ne Bu bahar ıe111i1'1 ", Daha buna benzer neler, 
türküler, ne maniler. 

Bir adetleri de ilk baharın en 

yeşil gününde yapılan eğlence -
lerdi. O gün, bayramdan daha 
üstün tutulurdu. 

hizmetcisinden tuıııı' ~""A 
lüm bü~ük hanıtıl~~ j 
renk elbiseler yaP dJI, 

Bana da peınbe fflJ' 
"k' .rllf • memi on ı 1 ,~d. 

' ·1 • o bahar günü gı .s~ z .. ~~ Ogün eytinlikte akıama ka· nün çocuğu o gu 
dar davullar, zornalar çalar, her- 1 o muştu. .. il 
kes kuzular doldurur, yemekler O bahar güniiO 
yapar, arabalarla, küfelerle o uç - ~ 
suz, sonsuz görünen zeytinlikle • marn. d n ~ ~ ~ Sevincim e .,,. 
re dağılırlardı. 1 d urıaı-du. çim e g 

Bazı bahar günleri herkes kı· taıkmlık vardı. . ıskf,11 
ra gezmeğe hazırlanırken hava, Yeldinneye ~,ı 
b • 'd' gebP--. ozar. Yağmur yaitriağa ha! • mektebe gı ıp . ·Jitr 
lor. Hemen buna da bir mani dü- 1 cuklar yoluma dıSt • 
zerler: krrdı söyler, hatta 
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........... ~11 [--Öz Türkçe Almanqa ordusu 

Oc~klar misafiri gö
,.llnce niçin lJara-

Kalipsonun sarayı ~ \lioi~ ı.aratı 1 ıncı aayıtatJaı 

sa Alman ordusunun tetkilatı hak
kında hususi muhabirinden aldı • 
ğı afağıdaki malumatı netretmek • 
tedir: 

Klaıik yazılar: 

Odiıetlen parçalar 

Merkür önce ayaklarına ıom altından 
ölümsüz çarıklarını ıeçirdi: Bunlarla o, 
esinlerden daha tez, denizleri ve karala· 
rı aıar; eline altın çıbığını aldı: Bunun· 

·iı~acağı tahmin edilen bir fabrika 
inıa ediliyor. Krup, top imalatha· 
neleri vücuda getirmek için Lübek 
limanında büyük arazi satın al • 
mıttır. Hamhurgda Bloom ile Vos 
tayyare yapmak için varkuvvetle
ril e çalıtıyorlar. 

mazlaşırlar? 
8· 
ır Sok a. 

la o, adamları uykuya daldırır ve di!e
diğinde ondan çekip uyandırır; elinde 
bu altın çıbığı tutarak uçuıuna batladı, 
Pierya'yı aıtr; kahğın yukarrlarından 

süzülerek, bir deniz kutu gibi dalgalar 
üzerinde uçtu; balıklan avhyan deniz 

Bu malumata göre, Alman or • 
dusu modern silah ve teçhi • 
zatla teçhiz edilerek mevcudu 300 
bine çıkarılmı§tır. 

· Aıerııleben havaliıinde, kıtla • 
lar yapıJmağa ha~lanmıtlardır. Bu 
luılalar 1935 son baharında bit • 
mit olacaktır. Jnşaat 12 milyona 
mal olacaktır. 

liiıjtrj i . ~nelerin ağzından söyle.sin ... Gene onunla meığu) 
•• !•tırsiniz: olsun da ne yaparsa yapsın ... 

~tı E.~d1e küçü!;: ~ocuklarım· Çocukların, yabancıları gör· 
lrıl a dı1c h · dükleri zaman çok yaramaz ol -

ll ol • ça epsı kuzu kutu nasıl yeğince dalgalann yüzünden 
tt•ld· llYorlar. Fakat bı'r mı·. malan sebebinin bilinmesi, ço - k l ·ı M k" "" uçup anat arı e ıuyu çırparsa, er ur 

Gtl. l illi d 1 kJ d d ..,., el ' erhaJ yaramaz o- cukları o yaramaz ı ar an ° · de öyle dalgaların doruğunda uçardı . 
4~ ,/ avuca sığmıyorlar. )ayı mazur eöstermemelidir. Yal· Çok uzak olan o adaya varınca deniz· 

1Yor) K 1 "' be d k · .. J • • t Otlar. J ar. avgaya tu - nız insan o yaramaz ıgın se • en araya geçli, guze perının o ur· 
llsa b' · b'I' "nu"nu·· daha ko- duirn opana yeti~inciyedck kıran bo· · V lh na söz söyletmi- mı ı ırse onun o .. - ~ 

fh.. ' asıl 1 ) ff k labı' yunca yürüdü. Onu orada buldu: Gi· -• ._ ı_ ge en misılfire )aylıkla a mağa muva a o • 

Bununla beraber ordunun inki
tafı için sarf edilen faaliyete rağ • 
men, aakeri rüesa Almanyanın en 
çabuk 1938 den evvel bir harp ba· 
tarabileceğini zannetmemektedir· 
ler. Bunun içindir ki, umumi erka· 
nı harbiye nazi hükumetinin hari
ci siyaseti üzerinde ancak mutedil 
bir tazyik yapmaktadır. Alman or
dusunda halen, Almanyanın mil -

Vismar limanında büyük bir 
tayyare kampı bulunmaktadır. 
Neumarktta bulunan askeri İn§aat 
servisi. 1928 de olduğu gibi yer al
tında bazı inşaat yapmakla met • 
guldür. 

Almanyanın her tarafında en 
ziyade, yer altı inıaatına ehemmi
yet veriliyor. Hatta yer altında 
fabrikalar bile yapıldığı söyleni • 
yor. 

>«tta.fJ rekte ulu kor yığınları vardı, bunlardan 
' arını gösteriyor - lir. Takjp edilecek usu), her anne· kedir çamı ve daha baıka ağaçların ko· 
'tfa nin ıal11i kabiliyetine ve vaziyeti- kuları bütün adaya yayılırdı. Önde bir 
Otııtı.ı tın e.vde yalnızken cabatrna göre tatbik edilmelidir. çulhalık kurulmuştu, bunda peri altın 

Jetler cemiyetinden çıkarken 21 
piyade ve dört süvari f ırka&ı Ver -
ıay muahedesinin müsadesinden 
14 bin fazla olarak 18 bin tamam-

1 p ta ıniıafir gclin.ce ya. Bu usulün gayesi fU olmalıdır: mekikle dokurdu, itlerken de tantık 
" 

0 ttiaJ 1 k. b' 'ht' b' ı t ·· k" .. ı d' O d b !ayıcı zabiti vardır. Şimdilik hiz • "trıı arının sebebini bir Çocuğu kanaat arane ır ı ıra- ır ses e ur u soy er ı. pan ıı U· 
1l'a d k k k · ~ ı d b' met müddeti iki sene ile 12 sene a· ~ "lllı· lllayız. Fakat çocuk _ za, kendi tahs1nı daima ileri sür- a , ava , ıervı agaç arın an ır or-
1 h il l manın gölgesi altında idi; bu ormanda rasmda değİ!mektedir, fakat kısa 

~rıı..k il erini yakınd"'n tet-ı me hırsının çok çirkin bir şey o --..c l .. bin bir deniz kutunun ıığnağı vardı; bir zaman «arfında yapılacak olan 
~ll}'c 0 

Ursak bunun sebe • duğunu anlatmaya sevketmek, çevresini de üzüm yüklü bir asma ıar- mecburi hizmetin tekrar teesaü • 
~.t, a. çıkarabiliriz: içinde bulunulan ruhi h~let ne o- mııtı. Dört bulak gümüı ıularını dört ıünden sonra 18 aya indirilecek • 

ltta.~ı ... A f O llçlık •gın hakiki sebebi lursa olsunı ıahsı men aatın ge - ayn yandan akıtarak çeıit çeiıt çiçek- tir. 

~
~:·•1ttır A · · b' t • lcrle meneviılenmiı çayırları kutatrr, -,1 · nne hariçten ge - ride bırakılımuınm ıyı ır esır 

er] ı dört ırmacık türetiyorlardı·, böyle &Ü· L. e a akad 1 w b J w •• ... lm kf "'ti~ ar 0 maga ıra :acagını ogre e ır. zel bir yeri ıörüp beyenmemek, içinde 
tw ~ !tıaz küru'"k çocuk ip :ı::· .. ····································1 · ı· b' · d k ... ··ı ı .:~ ~il d ' "' w • ::.-ı::::: • - .. -................................ • gız ı ır ıevınç uymama oz o mez e. 

lir am~ atıldıgını hıs - :: Se'am ve Teşekkür ~: rin bile elinden gelemezdi: Merkür de 
~,a.~nenm küçük çocu - ~ if / bu güzelliğe vuruldu. Dıtansına t•fa 

~.doı" ege çıktığı?' ve s~ - iiNe demelı· 9 H ,a§a.gö~ gezdirdikten sonra opanın içi-
~"'lıli~· fırken hır tanıdıga :: • :: ne gırdı. 

tıni k b ı d ı· tk· G 1 'k a u e e ım. ı r: Selam, tesekkür yerinde kulla. • Tanriçe Kalipso onu görür gönnez 
\ b Ortasında durup ko· ff 111lmak iizere, oku) ucularımızın: tanıdı; çünkü tanrılar birbirlerinden 
~ ~) aşlar. Çocu'K ltendisi - 1 bildinfikferf öz tüı·kçe sözlerin ya.~! çok uzak yerlerde otursalar bile birbir· 

~' duiunu hiaseder. lhti - ı zılma5ına yarınki sayımızda de,·am ~i lerini tanırlar. Oliı tanriçenin yanında 
i~Uk annesiyle konu§ • 2; edecc~iz. H değildi; deniz krranında oturuyordu: 

,. ı .Yabancı kadının m ~u .... • .. •ıtr .. 'IC" .. "'""-00
••••"""'"""'"···• Oraya o, hep gider, yüzü yaıb, oözü 

;rl" ey, •••••••• ••· •••••••••••••••••••••••••·••••·•• • İb !lı~iyle çocuk için çok T I! t' ~ B A. .,,. .. ~..,"'-<-"....-~ ' enpin denize dikilmiı. ~iniıJ acılannı, .reu· ŞEHJ köynülderini ıolalı Nhrlı bofaltırdı. 
'._.. ~olan bu muhavere· R TJY ATROSU Kalipso yerinden kalkar, Merkürün 

'-teı lftır. Daha bir iki daki· T EM S 1 L L E R i yanına gider, onu ıüneı l'ibi panldı-
L ~'o ' 11ne, çocuk ne söylese Bu rece saat 20 de yan tansık bir sedir uzerine oturtur, 

Yer albnda g;zn fabrikalar 
~alışıyor 

Almanyada, hudutları her tür • 
lü taarruza kartı müdafaa etmek 
için büyük bir tayyare faaliyetinin 
mevcut olduğunu yazmıttık. lsviç
rede çıkan, Bener Tagblat gaze • 
tesi, emin menbadan aldığı kay • 
diyle, Alman silahlanması hakkın

da şu geniş malumatı vermekte • 

dir: 

Vurtcrnbergde bir spor klübü 
açrlmııtır. Burada dört haftadan 
altı haftaya kadar kurlar yapılıyor 

Gazete bu tafsilata, ordunun 
talimatı altında gaz ve kimya mu• 
harcbcsi için birçok aletlerin ya • 
pıldığını da ilave ediyor. 

Bugün Rayhver, mütemmim kı
sımların ve muavin gönüllülerin 
iltihakile müthi§ bir ordu haline 
gelmiıtir. Almanya bütün kuvvet· 
lerilc harp için silahlanıyor. Bu 
huıuıta ne parası, ne de İptidai 

maddeleri noksandır. Harice bir 
~ey ödemiyorlar, çünkü silahlan • 

ma parasma ihtiyaçları vardır. 

Ekmek bı~a~ı ile 
Galatada Necatibey caddesin • 

de tütüncü Ali Asgar,, bir alış ve • 
rit meaelainden Hristoyu ekmek 
bıçajı ile boynundan yaralamıştır. 
Ali Asgal' yakalanmıştır. 

"tt;'rıa ona ana sevgisiyle Madam sonra şu sözleri ona söyler: "Altın çı· 
tı,~ ~ ... :J>l,r veriyordu. Hal • bıkh, sayın ve aevıili Merkür, §İmdiye· 
i:t,0t, ... ~onra çocuk ihmal e· San Jen dek pek uiramadıfrnız bu adaya •İzi 

Burg yakınında Bukov mevki • 
inde-mühim teaiaat yapılıyor ve bu 
iti mümkün oldufu kaclar yakın 
bir zamanda bitirebilmek için bin 
kadar amele kullanılıyor. Minden
de askeri tayyarecilik için büyük 
arazi hazırlanmaktadır. lstulgart· 
da yeni tayyare meydanı vücuda 
getiriliyor, burada 1400 amele ça· 
lzııyor. Meklenburg dahilinde, Alt 

istedikleri parayı alamayınca 

~ ~ - k getiren ne olla ıerek? Dilediiinizi ıÖy· \'f tib· hn İ orada hazır de - Komedi 3 Pc:-d:: leyiniz, dinJemeie anığım: İstediğiniz 
~il ~İ~d -reket olunuyor. ço- ve 1 baılanl'ıç. olabilir ve elimden ıelirse. Ancak bana 
~ iL~' t. ~ ta§ıp kabaran ne Yazanlar: Vik- yolcuJuiunuzun neden ötürü olduğunu 

'

"' L..I lnıın ed'l · · · d' t S d ıöylemeden önce, geliniz, size konuk· . "' a· l meaını ıate ı- oryen ar u 
İıı. ı &rzı J E '} M çuluk türeıince sereken yenteği suna-

'-·-~ b· tarı vardır! An. ve mı oro. 
,r .i ~I oJ~den bire onunla hiç Çeviren: Seniha 

yım.,, 

• Gaartzda, tayayrelere kar!r kul· 
)anılacak toplarla teçhiz edilmit 
istihkamlar kuruluyor ve her haf • 
ta bir defa hakiki obüı talimleri 

Zindan kapısında Zekeriyanın 

kahvesine gelen Mustafa ve ibra • 
him isminde iki arkada§, kendile • 
rine on Jira verilmesini ist,miıler, 
alamayınca, Zekeriyayı döymÜ§ • 
!erdir. Hadise polise aksetmiş, iki 
arkadaı yakalanmııtır. 

yapılıyor. KUMAR OYNARKEN ir"ı:t ı. 'ol\( 
1Yor Bedri H. 

'

", .,._ "'ıh ... t 1~- rakı· 
"',· ""' l\ll d rr c: n11z Tfyatı osunda 

Bunun üzerine önüne bir at dirisiıi 
koydu, üstünü "ambrozya,, ile örttü, 
bardakları "nektar., ile doldurdu. Mer-

Veymarda dört bin kitinin ça • Galatada Mumhane caddesin • 
t .... ""qtı d'k r§ısın a çocuk 

.... ..,.11nenınnlftfllftHRmlll'ml"'~ llUUH a.tnt ıUl!ttHtmtmueanııı11,,. 

Çulhalık _ Tezgah "mctier., de iki numaralı kahvede iskambil L ~ı: ı kar k · Bu ;e:e saat 20 de 
't• -,_ 1( h.. 1 endisine cel -
ı ı..... °"- "'"e . 

, :~ ~ İı'l'a•ı uyanıyor. Fitri bir BU B i R 
RÜYA 

l\ı:n•uı lıl~iaıni 

kür bu ölümsüzler "zıiından aldı, ve at 
bitince Kalipıo ile konuıtu. 

Ahmet Cevat 
Tansık - Harikulade, "merveilleux .. j kiğıdr ile kumar .oynıyan tiyatro • 
Türetmek _ Teşkil etmek. i cu Ahmet Hamdı, Mustafa ve 

~ \l,Ot: Q 11 etmek yolunu gös- 1 ~ '-.~ i~ da Yaramazlık yap • J 
Opan _ Mağara. 1 Hikmet İsminde üç kiti yakalan• 

Köynük - İstırap, "zouffrance., f mıttır. 
~rhirTUjatrosu 

1111umı11111 
Yeni sözler: 

Esin - Rü::gar. 
· ,,.ı '-..~~ ı tetti B 
pr, l..,~ "ı~rak r. u esnada an. Operet üç perde .. 
iJI \. ~ 1 o}Qı gene çocukla Besteliyen: Ferdi tlll 

Kalık - Hava. havayı ncsimi. 
Yeğin - Çalak. cevval. · 

Yentek - Ziyafet, yenecek şeyler. SADIK CIRAK 

Dirgi - Sofra. 
L. • ~d '•ınd b' b 
"l, - İt i . a ır cia yok -

!111 Çın d 1 • e ae e o aun, elverır 
\ı ne on · 

Yazan: 
Selma Muhtar 

Doruk - Zirve. "cime., 
Kıran - Sahıl, kenar. 
Girek - Methal "entrce., 
Kedir çamı - "Cedre,. 

Ambrozya - Olimp'te tanrıların ye
diği azık. 

Fatihte kömürcü Hüıeyinin dü
kanından bir takım elbise, çama • 
§Jr ve bir e] kantarı çalan çırağı 
yakalanmıştır. ıc~ a hır kaç söz Nektar - Tanrıların içtiği şarap. 

, ~ 1) '•ltı 
t t '*~t'°'l'le~=llı~ğa Çalışı dardı. { Een lzmire çoçukl:en ieldi - / lzmirde bir amcamız olduğu. ı ruz. Galiba pek eskiden, daha 

1' ~ ~1~1 11-rı ıa~ı akırdıları i~itir, "im için pc!< bilenıiyonım. Bü - nu biliyorum. Fakat Edirnedc fzmire ilk geldiğimiz zamanlar 
d..~l,t' lttsjJ· •rı ahrclım Kıp ;ük annem asıl eğlencelerin Dra- •ve lstanbuldnki akl'abalarımızı arada bir tatsızlık geçmif. On _ 
·~. 'llt çl\t;' ba.caldarımı ·bir _ mada yapıldığını anlatır. hiç l>Hmiyorum. Edirnedeki am. dan beri eski sıcaklık kalmamış. 

1'f,
1 

.. arcasına hızlanır • Orada çiftlik kadar büyük e-. camın benden büyük iki kızı da İstanbulda Asker mektebinde 
~ ..:ı B ·· h paı varmıs okuyan akrabamızdan evde ko -

li... • ~qiiri.j .. vimiz varmıf.. üt un soy sop e • · 
'eli I tıt· nun k d I b' k ı 11 Boz Büyük annem: nu•urlarken, büyük annem ol -t t . Qı İd' 

8
.. ı;:ı n tıpkı bir ai e gi ı nyna~ır arm •· - :r 

L. llırd· 1
' oy) 1 ı · ı·k h · · b' tara - Sen ne bileceksin. Drama. sun, babam olsun: ~A "ltıt ı. e fey ere çok gün, muhacır ı epsmı ır -

.~ 4l 'il d dan çıkarken onlAr koca kız idi· - Zavallı çocuk. yetimlikten 
\rL le en fa aiılm•f· d h . d 
~d Çok h k b b annem ler. Sen a a yem üç ört yafın· kurtulamadı. Kcnrli batına kal • "l !lef ~ 0 I Of uma gi - J Büyü annem, a am, 

ç.~~t al\ırı111 ~ du. Jandarma ı yalnız kaldığımız geceler hep da idin. dı, ~itti. Diyorlardı. 
,.,._il l't la.yi •~ları, habala - ı bu Drama hayc:.tma dair hikaye- Diyordu. Bu yüzünü görmedif!'im akra-
~i> ttce~l'r·ıJrn7 1ediJdiği için Fo- ler anlatırlar. 1stanbulda gene yakın l\kra - ba çocuğuna sırf kulağımda ka _ 

~td\f tti de~ ardı. Oralarda Siiylerken iç çekiflerini, bir bamızdan bir çocuk varmış. As- lan bu lakırdılar yilziinden acır-
> · ~ole eii) 1. b h d ·• 1• yanık ker mektebinde okuyormuıt. Bü· dım. Öksüzdü. Kimsesi yoktu. 

~ı ı~ltı. ~ ence ı ge- ı sevgiliden a se .. e~. gıL> • • ~ 
~il ·• J:' 1 ı eçırdıkle yük annem onun çok uslu, ciddi Hatta ilk zamanlar kendi ken _ · oçada yanık, acı acı ionu B -
~ ~ Çok kı~ olmaz- rini g;;rdü?~çe ben de 0 kaybolan çah~kan bir çocuk olduğunu her dime: 

L ı '()" ' 1 d zamnn söyler. Fakat bizde resmi - Neden öksüz olsun, biz ak-
~ ,~ t~k old ~ / hıı.ya e yanar ım. 
lf.:.)'ıliı- ltrde to Ugu aeceler 11.h- j Büyük h:ımm: bile yok. rabaıı değil miyi7. ! 
~.,,.,~ L,tta hPla.nır, yemit - ı _ Soyumuz sopumuz darma lzmirdeki amcamızın yetiı - Diye hüküm yürütürdüm. Son. 

'rılatdıel"alar yapılır. dağın oldu. Her biri~iz bir tara- mİf, evli barklı çocukları var. ra sqnra anladım ki, küçükten 

'ilellİJir~·. &eç vakitle- ı fa gitti. lzmirde, Edırnede, İs • Ticaret yapıyorlar. Fa~~~ o~lar • ı beri hep aeker mekteplerinde baba 1 
ı. / tanbulda ! la o kadar sıkı fıkı gorutmıyo - ocağından uzak kalmı~. 

Yüzünü tanımıyordum amma 
adı geçtikçe hoıuma gidiyordu. 
Ergin ne güzel isimdi. 

Büyük annemin dediğine ba • 
kılıraa bu adı ona Dı·amada de
detttiz koymus. 

Ara sıra bayramlarda falan 
babam gelen mektupları, telgraf. 
lnrı o okr.am eve getirir, okurdu. 

Bunlar arasında (Ergin) in de dai· 
mi\ bir mektubu, bir kartı bulu • 
nurdu. 

İyi hatırımda kalmıf. Bir bay
ram gene onun mektubunu oku • 
yan b:ıl;;am, anneme: 

- Ş•ı çocuğu bir tatilde bu • 
raya çağırsak ta nasıl olmu§ gör
sek canım, bacak kadar bırak • 
tık. Şimdi kim bilir ne kadar hil
yümüstiir. Merak ediyorum. 

Demitli. Annemin cevabı ke
limeleriyle aklımda: 

(Devamı var) 
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Eli uzun mütercim 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMüellifi: Desire Kosztolanyi 

(Dünkü sayımzdan devam) 1 na vermesini rica ettim. Keskin 
Gene tekrarlıyayım, beyhude bir merakla, bu polis romanından 

dütünmeyin. itin hikmetini bu - çalınan efyaların esrarını öğren • 
lamazsınız. Bu, tamamiyle düıü • meğe ıavattım. Fasılaaız bir ıekil· 
nemiyeceğiniz ve tahayyül edemi· de öğleden sonra saat birden erte· 
yeceğiniz bir mesele .. Ben de ilk si sabaha. kadar çalıttım. Sonun • 
önce anlıyama.mııtım. Fakat iki da ıu neticeye geldim: 
nüshayı karıştırınca itin künhüne Bizim yolunu sapıtan mütercim 
vardım. Anlatayım da dinleyin. meslektatımız kitabın metninden 
lıte İngilizce metnin baılangıcı: 1.579.251 sterlin. 177 altın yü -

"Şatonun otuz altı pençeresi zük, dokuz yüz kırk yedi inci ko -
aydınlanmıftı. Birinci katın bü • liye, yüz seksen bir altın saat, 309 
yük salonunda dört billur avize küpe ile aynı zamanda birçok ma· 
gözleri kamaıtıran bir ıtık saçı • Hkineler, ormanlar, tatolar, ve 
yordu.,, daha .birçok muhtelif ef ya, m~n • 

Tercüme iıe fÖyle yapılmıttı: diller, çanlar, cure-dentaler ve dü· 
"Şatonun on iki pençereıi ay • tünülmesi muhal olan ıeyler &fırıl· 

dınlanmıftı. Birinci katın büyük mıf .. Ve daha da akıl alma.ya -
salonunda iki billur avize gözleri cak mobilyalar da buna ili.ve edi· 
kamaıtıran bir ıırk saçıyordu.,, lebilir. Artık bunları ta'dat etmek· 

Gözlerimi tatkınlıkla kırparak te ısrardan vaz ıeçtim. Zira satır· 
okumağa devam ettim. lardan bile muhayyilesi vasıtasile 

Üçüncü sayıfada İngiliz müel· böyle itleri yapan bir adam beni 
lif şunu yazmıtlı: tama.mile ,atkınia,tırmıtb. 
"Müsteh~i bir gülütle Kont Wen Nihayet analdım ki bizim ah • 

ceılas §İtkin cüzdanını cebinden bap meı'um hırsının veya haıtalı
çıkardı ve istenen 1500 iıterlini ğının kurbanı olmağa mahkum • 
masaya fırlatb.,, dur, ve bir namuslu adamın mü • 

Bu cümlenin tercümesi !U tek- dahalesini neticesiz bırakacak bir 
le sokulmuştu: hale gelmittir. 

"Müstehzi bir gülütle Kont Bu tiksintinin teıirile ona yar-
Wenceslas §İtkin cüzdanını cebin· dım elini keıtim. Ve kendi taliine 
den çıkardı ve istenen 150 isterlini bıraktım. O vakittenberi ondan 
masaya fırlattı.,, bahsedildiğini ititmedim. 

Heyhat ki, içime tohumlannı (BİTTİ.)' 
atan bir fÜphe git aide serpilme
ğe baıladı. lngilizce metnin ü • 

çüncü ıayıfasının sonunda şunlan 
ol;;udum: 

"Kontes Eleonore bir alqam 
t· ~valeti içinde salonun bir kö,esi
ne oturmuttu. Ailesinin bütün 
mücevheratı ile beraber büyük 
prensin karısı ninesinden miras 
'kalan elmas eklili de üstünde ta· 
şıyordu. Güzel gerdanında inci 
bir kolye pırıldıyordu. Parmak • 
ları ziimrüt, elmas ve pırlanta 
yüzüklerle süslenmitti.,, 

Bu sahne tercümede töylece sa· 
deleıtirilmişti: 

"Kontes Eleonore bir aktam tu· 
valeti içinde salonun bir köteıin· 
de oturmuftu.,, Hepsi bu kadar. 

Şimdi bizim ahbabın felaketi • 
nı anladınız mı? Kontesin bütün 
a~ie mücevherlerini ortadan yok 
etmiı ve bir ameliyei cerrahiye ile 
kontun 1500 isterlinini 150 ye in
dinnif\İ. Ve ayni !ekilde yirmi 
dört pencere ile iki billur avizeyi 
iç etmitti. 

Gözlerim karardı. Batım dön
meğe batladı. Hayretim, tercü -
meyi tamamiyle bitirdiğim zaman 
son haddine vannıftı. Her satır• 
da mütercimin kalemi kahraman· 
ların mukaddes mülkiyeti tahsi • 
yelerini mutazarrır edecek itler 
yapıyordu. Bunun için de muh • 
~elif usuler kullanıyor. 

Bu hal üzere bir çok e§Ya yo • 
lunu tatınp ortadan yok oluyor
du. Acem halılarına, kasalara, 
İngilizce metni süslemek maksa -
diyle tasvir edilmit olan ı;umuı 

takımlarına esrarengiz bir surette 
yer değiştiriliyordu. Neden müler· 
cim kitaptaki servetlere ortak çık· 
mıfh. Ve böylece ethastan birinin 
ve mesela timendiferde kendi hu -
.... ~ K&::?arasında be, valizi bulu • 
auyona t.•lanlan ftçü ıe11izce a• 
§ırılıyor. 

Başım ~nümde, kitapçıdan ter· 
cüme ile metni bir müddet için ba· 

Elektrikçilik kursları 
Halkcvindcn: 

1 - Evimiz C.ğaloilu merkez bi· 
nuında, kafi müracaat vaki olursa, bu 
ıene de bir (Ameli elektrikçilik) kursu 
açılacaktır. Kaydolmak iıtiyenlerin i • 
dare memurluğuna müracaatlan. 

2 - İıtanhulda Süleymaniyede ye
dinci mektepte, Kadrrıada üçüncü mek· 
tepte ve Eviıniz Caialoilu merkezinde 
olmak üzere üç tane millet dershaneai 
açılacaktır. Dersler, cumartesi, pazar• 
teai ve çarıamba günleri ıaat (19) dan 
(21) e kadardır. Kaydolmak iatiyen· 
lerin bugünlerde derslerden yanm uat 
evvel devam edecekleri derıhanelere 

müracaatları rica olunur. 

L; san dersleri 
Türk Kadın Birliği Umumi Kitip

liğindcn: 

Birlifimizde paraıız liıan dersleri 
ataiıdaki gün ve ıaatlerde memleketi• 
mizin yükıek ve muktedir muallimleri 
tarafından verilmektedir: 

Franıızca: Cumarteai, Çar,am1-
ıünleri ıaat 5,15 - 6.15. 

Almanca: Cumarteai, Çar,amba ıün• 
Ieri saat 4-6 

İngilizce: Çarıamba günleri ıaat 
4-5 

Çe\'İren : 
Simi zade Süreyya 

Bu kitahı mutlaka alıp o
kuyunuz. Bütün tanıdıklannı· 
za tavıiye edilecek ıüzel bir 
eserdir. 

Fiatı 75 kuruı 
Her kitapçıda vardır. 
Tevzi yeri: 

V AKIT Matbaaaı. Ankara 
caddesi. 

1 

ı-TAKVi M--,' 

~ 
perşembe CU\IA 

r • 2cl Tcşr n r ~!el Teşrin 

7 SABAN " SARAN 
GUo doğuşu 6.47 6.411 
GOo batısı lli .!'11 16,5 1 Yaran: Gerhard Hauptmann 
Sabah namazı 6 6 
öııe nam.azı 11. 58 ı r .~9 

15 
!tindi oımıızı l4.S'\ (4.;14 
Ak~ım namazı 16.51 16,~I 

Yatsı nımııı 18.26 ıus 
imsak ss ,,6 
Yıl ın ~cçco günleri 3(9 320 
Tılın kalan cunlcrl 46 ".ç 

Meıhut Ninon de Lencloı arkalarında yalnız bir .. 
yetmiı yatında bir kadın iken ken· ğu halde Reis hanıdl ~ 
diıine itık olan bir genç erkek, o edilen güzel binanın bır 
kadında mütekabil bir atk göre· masa batında kar§ı kar 

..._ _____________ ... 1 ırediğinden dolayı kendiıini vur • yorlardı. Kadınlar ~~ 
madı mıydı? Sizin yafınızda altı basıldığı günün sene• 
i:yın ne ehemiyeti olabilir? Bir, lan 2 §Ubata yaklaf 

;;..;.;.;;==-=-=-;;:=B.;;.;;;.u=g=U.:.=;;::;n====~I iki, üç ve hatta dört sene adada o· münasebetle iki kadın Y 
RADYO 

823 KJu:. Bt!KRE~ 38' m. turmaia mecbur kalırsak ne olur? J nin naııl münasip bir 111 

13 • :ııs GUndUz nqrtyatı, 18 ıalon muit· Sizin güzelliğiniz bu adada 1ıeçir· ıl it edilmesi lazım geJeC' 
kisi, 19 haberler, 19,15 konserin devamı, d J dı 

diğimiz altı ay zarfında o kadar I rın a düşünüyor ar · 20 tınJvcrs1te radyosu, 20,20 konferana, 20,85 
BOkreş opera.!llldan naklen opera t emam ~ı·ttı ki aradan bir kaç sene geç- I diyordu ki: 
sonunda haberler. bkten sonra dönecek olursak Av- - "Geliniz bir kerft 

223 
Khz. \'ARŞOVA, ıs45 m. rupa züppeleri kimbilir sizin için lim, sevgili Rodberte, 

18,415 Salon muslklıl - muııahabe, 19,115 }ti 
Beethovenln eonatıarmdan (pltk ile). 19,35 nanl çıldıracak)ardır !,, ka1mak ,art He bizim 
pltk ile \iyoloruıeı konseri, 10,45 muııahabe, Reaaam hanımın bu nutku her- kında ciddi olarak ~ 
20 pllk - musahabe, 21 hafif orkestra ·oı• 
konseri 21,45 haberler. 21,tl15 Musahabe, kesi çok güldürdü. Onun karşısın- düğünüzü ıöyler mi•• 
22 alqam konesri, 22,415 musahabe, 23 kon· ciaki insanları idare etmek huıu· bir senedenberi kadııılıt 
ıerll rekllmlar, 23,15 dana musiklal. • b"tiİ' 

sunda büyük bir meharet ıahibesi bulunuyoruz. Ben ıı . M5 Kbr.. BUDABl!:ŞTE, llM m. b 
18,25 Lakatos çingene orkestra.sr, 10,30 Ctlduğu bir kere daha anlaııldı. sede inanılmamazhk 

musahabe, 20,05 piyano refakatiyle şarkılar, Merasim bittikten sonra binanın pılmaktan kendimi 
20,415 hancı llyuete d&lr, 21 StUdyo plyeal, ~k 
22,50 haberler, 2:>,10 muaahabe ve piyano uzunca bir kısmında yüz kitiden Bu hiı, ada sahiline •7~ 
beıtelerin, 23,30 halk ıarkrlan ve vlnC"ene fazla davetliler iç.in boydan boya mız zamanki ilk ku~ 
orkeıtrur. JJlll 

sn Khr.. BP.:RUN, 357 m. kurulan sofraya oturulduğu za· kayeıe edilirse aza 6' 
18 Hafit muılld, 18,40 ltalyan opera man ada kazazedt!leri medeniyet arttı. On iki aydır b11rt 

parçalarmdan düetler, 19,011 rençler neırl· 
yatı, 19,30 musahabe, 20 neoelf koMer (Ber· 
lln radyo orkestrası) 20,40 &ktU&llte, 21 
haberler, 21,10 ıeıll film ve danı musiklsl 
23 haberler - karrıık neıelf parçaların de· 
va.mı .• 

BORSA 
f Hiz11annda yıldız işareti olanlar üzer· 
!erinde ı 4 - l 1 de muamele görenler· 
dir. akam ar r:panış rıa rını rir. 

iımız ve yaptığımız t' 
nülecek olursa, bu hi• . 
garip olmak lizım ıel~ 

Rodberte cevap "erdi' 

- "Bir kerre elinisll 
zu tutsanız a !,, 

Re11am hanım ıiil 
ki: 

- "Bunu çok def• 
ma beyhude. Çok yiyİf 
uykUda kibuslar geç 
na benzemekten kend 
yorum. Fakat o kab 
uyanmaz, o ki'buau 
yazmak istiyorum.,, 

ı * Londra n:IO, -
* NeTyort 126. -

. * Pırts 169. -

• Vly&DI 
* Mı-:lrtı 
*Bertin 

~.-
17, -

•s. -

"- O halde hiç 
timdi bana yaklatınıS• 
çirdiğimiz yeni Robe 

dütünecek oluream h" 
tam hakikat gibi sı .. 
on1an ti r rüyya gibi t 

* Mlllno !16. - • Vaışovı !4. -
* Brüksel 117. - • Badıpeşıe ~6, -

I * Atina 24, ~o • Rilkreş 17, so 
• Cencne 819, • • • Bclırat ~6. - ı 
"Sofya ?:i, - * Yohhamı 34. -

, • Amstcrdam 84, - * Altıa • 928. -

* Prı~ 102. - * Meddtre 38, -

• Stotholm 33 ••• • Buknot ı.ıı. -
(kap. aa. 18)=ı 

• Londra 6.IO. * Stokhlm 3.0~ı!5 I 
• f'\eyyork 0.794168 • Viyana .ı.2a:s 
• Parts 12.0b • Madrtı S.819~ 

, • Mllllo 9.i8~4 • Berlln 1,9758 
' * Brfitsel 3.403t • Vı~ou 4,!062 

• Atin~ 83.49 + Budıpcşte 4,7062 

* Cenevre 2.4497 • Bilkreş 79,l'tS 
* Sofya 6~.8720 * Bıl(f&t 34.9994 
• Amıtcrdam 1.1754 * Yokohımı 'l.664~ 
• Prag ı9,0l75 • Moskovı 1089. 2~ 

E-S HAM 

Renam hanımla Rodberte Kalb 

k "I'• _ .... d 
ıe o zaman o um ...-
ca uyanacağımızı da 
miz lazımdır.,, 

Reis hanım yulll ~ 
saya vurarak cevap ~ 

- "Pek ala! Nedetl 
aın? Yalnız ali ah beli' 
rüyya ,gittikçe uzuyot"'..M 

-"O halde bir 1',,....1 

iünüz ve yatadığın•• 
hakikat olarak kabul 
rübe ediniz.,, 

- "lıte bunu 
Şu dedi koducu ~d:ı 
bir hakikat olarak ıı-~ 
rum. Zaten rüyya lı 
ııkıcı ve yeknasak 

. 'b. d 1 kbif mızı ır e çıp a . 
telakki edersem it ~ 
batlafır. Söyleseniıe 
ca bir gemi olan JCo 
oldu da battı?,, 

Rodberte ~~~i ~i p,I 
- "Kim bıhrı, tJ~ 

pon muharebesinde ir,J 
larına ti tap eden ,,ldl ııt' 
venskinin donan~~... I 
olup o ha valide bı J1'İ P. 
enkazına çarptık, be 
pon muharebesindel~ ~~ 

. b• ... !•lı 
torpil isabet ettı. etPsr· 
yetin o sahih nuhdi.i~~ 
bulunan raıtıkh, .... 

·yel ... 
li ve kof medenı. d•" 
beraber kendilii1

" .,ı~ 
.. kii o 

dağılıverdi. çun •sıf' 
sağlam bir ıurett~ 1 1ı,l• 
idi ve çürümüt bıt 
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Si Anketimiz 
I~ ~ra: .. ı,._1 ____________ _ 

19
1 

ı.ncı eayıtn11aı rini her gün görüp iıitmekteyiz 
1 

4 
• 19]8 H ki bu da fikrimize hayatın bir 

'IQttın .. arbi erkekle- ' ıl 0 3urcf .. w ·· . . tasdiki gibi gösterilebilir. lyi ka-
Q Qrı/o ugu ıçın iş sa- d h 

ir ,.,ıiil "'ttıllflQrcfn Yerleri kadınlar rı ve iyi ana olmak ev 1§1 aya-
e,ı rr H tın muhtaç olduğu bilgi ve çalıt· 

iÇİll lil.ekJer b • .. arpten clö - k 
: Ş;ltıc/' bu Yuzdcn işsiz. kal- madan her halde daha az ve a. 
i4 ı azı }ay de•ildir. Bu bir insan varlı • 
ı 1Qci0 • memleketlerde 0 

• r 
'fQci .. ının ·· .. ğını dolduracak kadar çeııt 11 

•ıntQrı.. 
0~unc geçmek d" 

ea1 liiz ·• te~rar evlerine derin ve zevkli ır. 
lttii,..ı 1111tu ı'lcr· .. .. 

1
.. Bir kadının bunları geregi gi-.• ,1(.. ı suru uyar · 

fte, ı/" Ttıilcliir? • bi baıarması kendine de, ailes~ • 
ı:- 0111ntef d' ne de, milletine de bol bol yetı -
~"kekJ en ınin cevabı: 

Ot er tar f d şır. . . 
la. eden beri ~ ~ ın an yapıl- Bütün kadınların erkek gıbı 
tın da a et olan işlere her türlü jc yoluna atı_lm. ası b_u • 

Ribi h atılmasında dedi- ... hl k 
' arb· ' gu··nku·· aı"le müessesesın.•. te. 1 e-t· ın d t . . l 

1 ' fak e esırı o - d"' .. k gayri tabu hır. le • 
erde k at bu daha ziyade syeebbu~sşuorlecure zannederim. Bu fik· 

Ç()~ endini ·· • . 
tı.. aile] d gostermışhr. ;im tabii ekseriyet içindir. Yok -
.-.ccan •• er e ev dışı hizme • · · ka-nını bu-

ye Re]· · sa ev içinde geçım ım 
er A.L ırı temin eden k d' ba•ına 
. ~t't:ere . d. lamıyan, hayatını en ı :ı 
ı feci L gı ınce ev içi k ... mecbur kalan kadın· 
)İiıd. nı ~•Ynıetini kaybet- azanmaga · 1 

e.n d larla yaradıhcları itibarıy e ça • 

~' lfk arlığa ugwrıyan ka· :ı 
ere · d lışma sahalarına hudut tanımı • 

ktıkJ gı en erkeklerin . 
1
. aları bu hesaba katmı· 

l etq arı Yerleri tabiatiy - yan ıs ısn 
-~ \'e 

1 
er. F' akat, amele ol - yorum. ·c1· 

Ya k O çüncü sualimiz şu ı ı: 
• b~ ço münevver bu - _ Kadınların ev aıfında da-

Kadın fut bolcular! 

'-l'ıaı Y~lda çalışan kadın- h k hangi işleri yapmalarını, 
Ç()~ d ern erkeklere nis • a ço . · .. 

Hıııdınfardan mUr~kkep bir lnglliz futbol takımı 
i k eğildir; hem de bu hangi mesleklere girmelerını uı· 

rr r k b tün tutarsınız? . 
Ilı... '4lır e a et derecesine Mu"'cerrel HanımJe.ndı, bu 
" ~le ' 0 nun için mühim "" 

koşarak sahaya -;ık arken 

~ı..l sayılamaz. suale de §U cevabı ver~ı: . • 
"il\ _ Kadının asıl yerı evın ı · 
~~ ~Va.rlığnnız içinde ge - c'ındedir. Dı"-ında çahtmağa mec· 

erıes· . b ... k 
ııı_ ını u suretle ku- bur kalan veya lüzum gören a-

Futbol, lngil!z erkekleri kadar 
lngiliz kadınlarını da sarmağa 

başlamıştır. Hele son zamanlarda 
İngiliz kadınları kendi aralarında 
takımlar vucuda getinmeğe ve 
karşılıklı oyun oynamağa ba,la
mışlardır. Bu kadın maçları bü-

yük rağbet görmekte ve bir çok 
meraklılar kadınların futboldaki 
hünerini gönneğe koımaktadır· 
lar. 

Son gelen haberlere göre ka • 
dmlar arasındaki bu heves, hatta 
müesseselerde çalışan kadınları 

da şiddetle alalmdar etmiye bat· 
lamış, bunlar da bos vakitlerinden 
istifade ederek futbol oynamıya 
ve rakip müesseselerdeki kadın
larla yarışmak :çin takımlar kur
mıya başlamışlardır. \ ~l rın eve döndürülme- dın nerede daha çok ve daha ça

~ 'ket için ne fayda, buk muvaffak olacağını keıti • 
"'L. . Vardır. "h t b t ..,. rirse o mesleği intı ap a ser eı 

ış Yolunda asıl büyük kalm~lıdır. Hayır müessesele: 
~..,.;~det Çah~au koylu ve rinde çalı§mak bütun kadınlar ı
~ltı.:~eti:.•nlar tutar. Bunlıı • çin de insani ve milli bir ülkü -

.. ~~ ı memleketin umu • dür. Bu hizmet için hudut ve sı-
a~.. t;~iri ve v_ erimi ile ölç-
"Cq ~ nıf gijstermek d<!inı olmaz. 

tr b'f c-., tQprak, nü- Müfte"-el Malriltin 11.,.,,.. -
lliha 

1 i'İsizlik ve vasıta· lene/iye tqekkür ettik; mülôlıat 
t, 1_!,et bir takım tenbel 

Spor tarihinde mühim bir hadise 

ltalya - lngiliz milli takımları maçını 
- Y lngilizler kazandı 

'toy} bitti. 
~ dıaın~ ve kasabalı ka- Kendileriyle görüıtiiğümüz ö-

'l11\i ·• a çalı!!ma mec • teki hanımefendilerin sözleri • 
Ma.çı kaybetmemek için Londrada makarna yememek 

feragatini gösteren İtalya f~tbolcuları taJisizliğe uğradılar .. 1 .. 1~dcta tabii kılmıs.tır. 
"t ·~" d ni .ırasiyle koyacağız. _..._, .. ~ ~L hu k n beri böyle ola- • • 
~i . adınla · . 

'd · "1 ke d' - • & ~elle k n 1 ya~ayışlarma 
11)ilJt . 0Ynıaea çalışıyor • 
~.. tnkıJ;b .. f . "tıtıdc ."' .ımız nu usu .. 

ltı~~~titld~ bılgı ve tecrübele-
1) ~kiJe . , hayat ve çalıs • 
•\İ l'lllti • 

~ ~(!I \'e f z üzerinde her 
d lıetil'İy üydalı tesirler vü-

. e ç 1 or, bu .. d 
d l ışa11 ~ Yuz en yakın 
~ Clh~ lab·· adınların vaziye
•~t )ola 11 Ve daha müref • 
'"'h... tetirec w. • t· · """lı" egını muhak-
ı,, .TJ~ 

~ eu h · 
iti Qnını 
~.fi /.iQ 1 olan Müşerref 
""'t l'lrnıeı el' '-tQJQ en r, kadınla-'" .,..,.el k 0 1 
• 'iti •ö~ ~ ı aydayı ve 
~ ol~llord:..,.yl.e a~ıkça be • 
~Q/ ltıClatını A Brlhassa maz -

>ii4 lfl)ıQ h nadolu kadını -
~iı,,_ 0 Yatrnda ·· d ....... 

fQ el et ve b gor ugu 
~c# euQl>t u kadının bu 
~t' e lleti .. c/ırıdaki zaruret bu 

ol ., e ·· .. ' 4tii. 0 ra4 gorgii ve bifoi-
. 'ler ortaya k "' 
ı;ı.ı.. tef -. h' onuluyor-: " •o •r:ıu ıtt" rcf"... ın il anıme-

~lıntuı; ., • 

4 
c~; :nci sual 

il ile 
t~ Ve ev h 

it ~::i'>l ".l) atı i~l erinı· 
,., ctrneı- '> :ı 

~ 1:-:cı ı. 
1 tı C!rtc!i b 
l\ <!til'or: u suale de §U 

,,. iltti). • 
1 .ı,.. atınıe .. 
d\ il ~~l'~ltığ, eore kadmlnr 

'"'·h .. ı")'l\lın1 ~e gösterdiği 
'1 t:ıırJar. h~ •çin-:Ie ve ta 
,. . ıı-. uır k d 

[.., . •1rıcla ı a •nın ka-
l ~ı.>· •tal 

:-ı, r. 1\. l?:"ası en ta • 
'tıı ı endi b •rt \:\2:cı,11 aşına ve 

~· il};: ç Yolun · 
~ it- ... S4it b. . a gıren 

l ~r:~tilt\ }' l ır ı2divaç ve 
a.ki i•I o. u bulur bul -
~ y erın· 
l.l\'aların 1 derhal ter-

a dönd''kl u e • 

Kaleınen 
1 Baş arat> ~ tnci ıRyıtadaı 

Veliçko Dimitrof Kerim 1897 
yılı 19 birinci teşrin inde eski Bul
v.ar hududu üzerinde bulunan Ka· 
;.enitza köyünde dofmuıtur. Ba • 
bası hali bu köyde yatamaktadır. 
Bulgaristanda kardeıleri, kız k~r
de!leri vardır. lki defa evlenmı§, 
ilk karısından bir kızı olmuıtur. 
Mazisi oldukça yüklüdür. 

Sofya mahkemesi tarafından ~: 
ki defa mahkUm edilmittir. Tabu 

d Sahte isim kullanıyor· o zaman a 
d B. . . defa 1928 de Subran· u. ırıncı , . f .. 1 

1. . ndan Dımo u o • ya mec ısı azası ... 

d .. d ....... ·r·ın idama mahkum ol • 
ur ugu l:r k .. 

muş sonra cezası affedi)ere ~u: 
ebb~t küreğe çevrilmişti. lkıncı 
defa 1931 de Tomalevski ad.•~.da 
bir Bulgar gazetecisini katlettıg~n-

.d a mahkum den dolayı gene 1 am . . 

1 b d f da bir aftan ıstıfa· o mus u e a . 

d 
~ . t' 1932 de Orim tethıt· e etmış ır. ' . 

çileri hesabına olarak Pavelıç ~~ -
telerine talimlerde bulunmak ıçın 
Macaristana gönderilmittir. 

Ecnebi mektepler kadroları 
Şehrimizde orta ecnebi e~alli· 

yet mektepleri kadroları tas~dık.e. 
d ·ı k .. Maarif vekaletıne 

ı me uzere . 
gönderilmiıti. Kadrolar _bire~ ~~ • 
rer tasdik edilerek Maarıf mudur· 

lüğüne gönderilmektedir. . . 
Dün Rum kız ve erkek lıselerı· 

ne ait iki kadro gelmit ve maarif 
müdürlüğü tarafından alakadarla· 

ra tebligat yapılmıttır. 

Dün !talyan futbolcuları ne İn
giliz futbolcuları karşılaştılar. 1 • 
talyanlar bu oyunu "ltalyanın spor 
tarihinde en mühim hadise sny -
makta,, idiler Italyan takın1 rejsi 
ovundan evvel Londrn gazeteleri
n~ şu sözleri sö~·Jemişti: 

"- lngiliz halkını memnun e • 
decek güzel bir oyun oynayabi -
lirsek son r:ıerece memnun olaca -
ğız. Oyun c~nasmcla yağmur yağ

ması bizi endişeye düşünnüyor. 
Bilakis yağmur yağmasmı bekli -
yon1z.,, 

lngiliz g-azeteleri 1talyanlarm 
müdafa:'sının çok tecrübeli oJma
dığmı, 1ta1yanlann kısa pas ver -
mektc ihtisas peyda edemedikle -
rini yazıyorlardı. Gene aym gaze -
telcre g-öre 1ta1yanlar 1ngilt-ereye 
vardıh1an sonra makarna yeme -
miş1crdir. 

Maç · hakkında gelen telgraf 

şudur: 
Londra, 14 (A.A.) - Bugün 

Highburyde İngiltere ve İtalya 
milli takımları arasında yapılan 

maruz kaldı. Solaçık Brook ken -
dine verilen uzun bir pası kontrol 
edemiyerek faul yaptı ve takımı 
aleyhine penaltıya sebebiyet verdi 
ise de bu vuru§ neticesiz kaldı. 

Brook da, adeta bu cezanın acısı • 
nı çıkarmak ister gibi, ilk on da • 

kika zarfında arka arkaya iki sayı 
kaydederek takımını galip vaziye· 
te çıkardı. Buna biraz sonra Drake 

tarafından kaydedilen 3 üncü gol 
da iliv~ edilince İngiltere takımı 
oyunun birinci 15 dakikası zarfın-
da 3-0 ıalip Yaziyete geçmiı bulu
nuyordu. Devre bu netice ile bit • 
ti. ltalyanlar bu devrenin bir kıs· 
mmda yaralanarak sahadan çekil
mi§ olan merkez muavinleri Mo • 
tiden mahrum olarak oynamak 
mecburiyetinde kldılar. 

İkinci devre başlar başlamaz o· 
yun tarzı tamamilP. değişti. hal · 

yanlar çok şiddetli hücumlara baş
lamııtılar. Merkez muhacimleri 

Meazza da lngilizlere ayn'!n mu
kabele etmek ister gibi bu hücum • 

lar esnasın-la ve ilk çevrek saat 
zarfında iki gol çıkardı. Bu goller 
lngiliz!eri de aynı şiddetle muka-

beleye s~vketti, fakat bunun kar -
tmnda halyan oyunu g'ttik<-c gü -

16 - 11 - 1~4 Cuma günü yapı· 
lacak maçlar: 

1 -Taksim stadında: Saha komiseri 

Necmi bey. Ga!atasnray - SuJeymanİ· 

ye Genç T. saat 10, hakem Kadri bey. 

Galatasaray - Süleymaniye B. T. saat 
l 1,15, hakem İsmail Rıfkı bey. Topkapı 

- KaslJllpafa 1. T. saat 13, hakem Sup· 

hi bey. Galatasaray - Süleymaniye l. 

T. ıaat 14,45, hakem Basri bey. Yan 
hakemleri Bahaettin ve Ekrem beyler. 

2 - Beşiktaş (Şeref) stadında: Sa

ha komiseri Kemal bey. Beıiktaı -
Beykoz B. T. saat 11, hakem Ahmet 
bey. Eyüp - Anadolu 1. T. saat 12,45, 
hakem Şazi bey. Be~iktaı - Beykoz 1. 
T. saat 14,30, hakem Sadi bey. Yan ha
kemleri Nihat ve İbrahim beyler. 

3 - Fencrbahçe stadında: Saha komi 
seri Nüahet B. A - Büyüle sahada: Fe· 
ncrbahçe - Vefa B. T. Hat 10, hakem 
Nuri bey. Altınordu - Hil;,ı 1. T. saat 
11,45, hak m Saim Turgut bey. Fencr
bahçc - Vefa 1. T. ~aat 15, hnkcm Ke· 
mal Halim bey. B. - Küçük sahnda: 
Fcnerbahcc - Vefa ı;cnç T. saat 12 ha· 
kem Z'lrif bey. 

Evvela dögUşmtı sonra 
şik:lvet 

Samatyada oturan Hristo ile J. 
zidor bir meseleden kavga etmit -
ler, her ikisi biribirlerini dövmüı· 
lerdir. Neticede ikisi de merkeze 
müracaat ederek bribirlerini şika
yet etmiılerdir. 

müsabakayı 3 2,lngiltere kazan • 

mı,tır. Sahada, pek çok mikdarda 

ltalyan seyirci dahi) olduğu halde, 
takriben 50,000 kişi toplanmı! bu· 

lunuyordu. İtalyan seyirciler, elle
rindeki miJli bayrakları sallayarak 

mütemadiyen bağırıyor, takımla • 
rını fiddetle alkı§lıyorlardı. Saha 
son yağmurlardan dolayı çamurlu 

ve ağırdı. 
lngiltere takımı oyunun daha 

ilk dakikasında feci bir talisizliğe 

zelle~erel< ovunun •"nuna }f~clar 
aym parlaklıQ-ı k1tvbetmedi. hal • 
yanların beraherliRi temin edeme

meleri sırf taliıizJik ~seridir. Ov -
nadıkları oyun en yüksek takdire 
değer. 

Yarınki maçlar 
İstanbul Futbol Heyetinden: 

KÖMÜR CALARKEN 
Süleyman ve arkadafı Kamil 

şark şimcndiferlerine ait vagon • 
lardan kömür çalarken yakalan • 

j mışlardır. 
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:Biiqiilt ada~ - ..._ 

On bin ister/in miikfıf at 
alan muharrir 

Luiçi Pirandello nasıl yetişti? 
lıtokholmdeki İsveç akademisi, 

bu ayın sekizinci günü yapbğı top
lantıda, 1934 yılı Nobel edebiyat 
mükif atını İtalyan dramatisti ve 
muharriri Pirandello'ya vermeğe 

karar verdi. 
Pirandello bütün medeniyet 

dünyasında tanınmıf, tanındığı 

her muhitte heyecan uyandırmıf; 

kendisini okuyan veya eserlerini 
temaıa edenleri akılları sarsacak 
derecede derin ve karanlık mese· 
lelerle karıılaıtırmıştır. 

Nobel mükafatının ona veril -
meaini f ıraat bilerek onun ıahsı ve 
ıana'tı üzerinde biraz durmak is
tedik. 

Pirandello, Sicilyalıdır. Orada 
1868 senesinin 28 Haziran günü 
bir çiftlikte doğdu. Çok geçmeden 
Romaya giderek orada yerleşti. O
rada tahsil gördü. 19 yaıına kadar 

bu merhamet hissini, insanı aldan
mağa mahkum eden mukaddera· 
tın vahşi iğfali takip edebilir.,, 

Bu karanlık görüt, Pirandello' -
nun piyeslerinde en canlı ifadeıini 

Sinyor Pirandello 

Romada kaldıktan sonra 1891 de bulur. Gençliğinde piyes yazmayı 
Almnyaya gitti ve orada tahsiline hor gören muharrir, 1912 de Sicil
("evam etti. Nihayet Bonn Üniver- yalı piyes muharriri Nina Mar • 
sitesinde felsefe okudu ve tahsili- toglio tarafından piyes yazamağa 
ni tamamladıktan sonra Romaya ikna edilc!i ve hikayelerinden biri
döndü. Orada yüksek bir kız mek- ni bir perdelik piyese çevirdi. On -
tebine muallim tayin olundu ve dan sonra bir çok piyesler yazdı. 
1923 senesine kadar bu mektepte Pirandello'nun piyesleri, haya -
muallimlik vazifesine devam etti. tı hakikatte olduğu gibi göstermi -

Kendisi ilk önce ıiire heves et- yerek onu keyfine göre tahrif et -
mİf, bir çok manzum eserler yaz • mek yüzünden bir hayli tenkit e -
mqtı. Evvela 1891 de, sonra 1895 dildi. Daha ıonra1arı Romalı mü

te neırettiği iki eser onun özlü bir nel&:itler onun ideolojisini anlıya
ıair olduğunu gösteriyordu. Fakat rali werlerindd<i iasani hissi tahlil 
Pirandello'nun kudreti, nazımda edebildiler. 
bütün kemaliyle tebarüz edemiyor Pirandello'ya göre aldanmak 
du. Bunu kendinden evvel başka - bit zarurettir. Fakat aldanmak boş 
ları sezdi. Bunlardan biri olan Si- bir 9eydir. Aldanmak ihtiyacı tür· 
cilyalı muharrir Capuana, Piran - lü lürlü ıekillerde tezahür eder. 
dello'yu ıiir yazmaktan vaz geçir· Bunların hepsi de boıtur, hepsi de 
meğe çahttı ve onu roman yazma- a~ı~'ızdır. insan, hakikat sandığı 
ğa teıvik eti. Hemıehrisinin sözü· bu çeıit çeıit aldatıcı tezahürler 
nü dinliyen muharrir 1894 te ilk içinde hangi gösterişi takınırsa, o 
romanını netrederek san'atındald anda onu benimser. Fakat insan, o 
çok acı realizm ile göze çarptı. dejildir. O, o ande karşılaıtığı şah 
Perandello komik bir roman daha sa göre takındığı gösteriıtir. Asıl 
yazdıktan sonra hikaye yazmağa kendisi, bu gösterişlerden bambat· 
koyuldu ve gene acı tehekkümle • kadır. En büyük felaketi, ahlaki 
rle töhret kazandı. bir aynaya bakıp baıkalarının ken 

Onun en çok ün kaza· dini nasıl gördüklerini, baıkaları· 
nan romanı 1904 te yazdığı ll Fu na nazaran ne mahiyette olduğunu 
Mattia Paskal'dır. Muharrir, bu e· görüp anladığı andır. 
serinde, kendini yalandan ölmüt Pirandello'nun eserlerinden ço
gibi tanıtarak yeni bir hava içinde, ğu orta sınıfın en alt tabakalarile 
yeni bir adla hayata yeniden atı • meşgul olur ve bunların yaıayıfın· 
lan, fakat acı bir hüsrana uğrayan dan pek mühim neticeler çıkarır. 
bir adamı anltır. Daha sonra gene Onun "nasıl istersen öyledir,, adlı 
bir çok kısa hikayeler yazan mu· eseri, asıl hakikati tanımanın ta· 
~arrir 1908 de yazdığı iki ciltle mamile imkansız olduğunu ispata 
ıan'at hakkındaki telakkilerini an çalışır. "Dör«iüncü Hanri,, adlı pi· 
latmağa çahftı. Daha sonra bir yesi bot ve mana11z varlığını de· 
çak hikayeler ve romanlar yazdı. ğittirerek bir çılgın rolü oynıyan 
Hila yazıyor ve kafasının bütün ve kendisini Kral Dördüncü Hanri 
ciyadetini, san'atının bütün kuv .. sayan bir adamı yaıatır. Pirandel
vetini muhafaza ediyor. lo'nun bu eserlerini, tiyatro mari • 

PirandeIIo 1920 de kendi san'- fetleri sayıp geçmeğe mani olan 
atı hakkında ıu sözleri söylüyor - nokta, onun derin manaları; ferdi 
du: şahsiyetin haricinde muayyen her-

"Bana kalırsa hayat çok acı bir hangi hadde, mutlal<a, realiteye 
aldanma sahasıdır. Çünkü hepi· inanmayı kökünden baltalıyan fel
mizin içinde, fakat sebebini anla - sefesidir. 
madığımız, nereden geldiğini, ne· Pirandello'nun piyesleri ltalya• 
reye gittiğini bilmediğimiz, bir al- da da, İtalya dıtında da muvaffa· 
danma ihtiyacı var~ır. Bu ihtiyaç kıyet kazandı, yirmiye yakın ya
bizi, ara sıra bot ve yalan olduğu- hancı lisana tercüme olundu. 
nu keıfettiğimiz bir realiteyi icada Kendisi 1925 te, Romada bir 
sllrüklüyor ... Benim san'atım ken- san'at tiyatrosu tesis etti ve bura
di1erini aldatanlara kartı acı bir da yerli, yabancı yeni eserleri tem 
merhamet hissi ile çağlar. Fakat l sil ettirmeğe ehemmiyet verdi. 

Ankarada açılan 
inkılap sergisi 

Türk ressamı, iki yıl var ki fır• 
çasmı, inkılabın mevzularına bel -
ge değerinde hatıralarına, amaç • 
]arına alıştırıyor. "Ölü tabiat,, de· 
nemelerinden, manzara, akt, Is • 
tanbul içi görüşlerinden inkılabın 
soysal, özlü mevzularına geçmek, 
kolay sanılmamaktadır. Ötekilere 
fırça yatmııtır. Berikilerinin daha 
göreneği bile baılamamııtır. Da
ha, ikinci inkılap sergisindeyiz. 

Bunun için, inkılap sanatı de • 
yince bazı ressamlarımızın bay • 
rak, kurt, önderlerimizin sembo • 
lik kompozisyonlar içine alınmıt 
resimlerini teşhir etmelerini hof 
görmeliyiz. Zamanla, inkılabı, bin 
bir çefitlik içinde dipdiri bir soy 
kurumu, inkılap insanını da, etten, 
kemikten, nefes alan, ya§ıyan gü • 
len yahut içlenen, çalışan yahut 
dinlenen bir insan olarak görme· 
ve göstermeğe alıtacaklardır. 

İnkılap sergilerinde temsili re • 
simlere yer yoktur demek istemi • 
yoruz. Şüphe yok ki vardır hem 
pek sayın bir yer. Yalnız temsili 
resimler, her fırçanın giriıeceği 
bir iş değildir. Tam muvaffak ol· 
mamış bir temsili resim kadar teh· 
likeli bir şey yoktur. Düıünmek 
gerektir ki, iptidai denecek kadar 
acemice bir kompozisyona ve bir 
o kadar 11ska bir boya tekniğine 
dayanan bir temsili resim, yalnız 
tatıdığı imzayı değil inkılabın iti
barını da ucuzl&Jbrır. 

Gene inkılap sergilerinde, san· 
at değerleri pek yüksek olmayıp 
inkılap bakımından belge değeri 
tafıyan resimlere füphe yok ki tla· 
ha fazla cevaz vardır: Vakayi, en 
küçük tef erüatına kadar göster • 
mek şartile, vakadan azıcık ayrı -
labilmek salahiyetini herhangi bir 
ressama, ancak salahiyetli çünkü 
sanatkar bir fırça verebilir. 

Bu seferki sergide, Ali Ulvi Be
yin itleri, baıta gelmektedir. Bun· 
ların arasında da en güzeli, "si • 
lah arkadaıları,, adını tatıyan tab· 

lodur. 
Taşıyanın alt. gövdesi tablo• 

nun her manada siklet merkezidir. 
T aıımak, bu kadar canlandırılabi· 
lir. Taşınanda ise maddeleımit 
cismin hareketsizliği, tamamdır. 

Burhan A••f 
. 3 ·· il d) (Devamı 18 incı sahı[.rnın unc sutunun a 
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Ayni sene içinde temsil heyetini 
lngiltereye götürüp eserlerini ora· 
da temsil ettirdikten sonra Pariı 
ve Bal' e gitti, orada da eserlerini 
gösterdi. Ayni eserler Almanya • 
nın 18 tiyatro.unda oynandı ve 
her yerde heyecan uyandırdı. 

Bir kaç yıl evvel Amerikaya gi· 
den Pirandello orada da çok iyi 
karşılandı. Yaşı 66 yı geçtiğ.i hal· 
<le ıan' at abideleri yaratmaltta 
devam eden bu yüce muharrir, biç 
şüphe yok ki, bu sene kendisine ve
rilen mükafata gok layıktı. 

Pirandellonun eserlerinden 
"Altı ıahıs muharririni arıyor,, at· 
lı piyesi Halit Fahri Bey tarafın • 
dan tercüme edilmiş, Şehir Tiyat
rosu tarafından oynanmıştır. s~ -
bık lzmit Mebusu Fuat Bey Piran· 
dellonun "Size na11l geliyorsa öy· 
ledir,, adlı eserini Türkçeye çevir· 
mittir. 

8. R. 

&ldiqat 

-A;~z, Türk veznıl 
Halil'i Farslı Arapların imam 

Rudegi'si 
.. 

ve söz ölçüsıı 
ile' Arapçada bütün sözlerin ka

lıba uydurulduğunu biliyoruz. 
(fe), (ayın), (lam) dan yaprlan, 

bunların arasına, gerek oldukça, 
başka ücük (1) ler katılan bu ka
lıpları yalnız arapça sözlere de -
ğil, baıka dillerden aldıklarına 

dt uydurmutlardır. Türkçeden, 
tarih araıtırmalarında gördüğü -
müz gibi, Sümer Türkçesinden 
aldıkları sözler de bu kalıp çenbe
ri içine girmiş bulunuyor. Şimdi, 

bunun için Sümercenin, Türkçe -
nin kalıp dili olduğuna inanacak
mıyız? (Konuımak) sözünün kö
~ünden çıkardtkları (münakata) 
yı Araplar, (Mufa'ale) ye uydur
muşlaraa bu Türkçe sözün ne su • 
çu vardır? 

Dahası var: Divan Ü IUgat • it • 
Türk bütün Türkçe sözleri böyle 
kalıplara uydurmuttur. Birinci 
bitik 20 inci yaprak yüzünde, 
(Babü fa'lel, babü fev'al, babü 
feil) ; 22 inci yarprak yüzünde, 
(Babü fa'li) gibi I>ütün dilimiz, 
kalıp takımlarına ayrılmııtır. 

Kitrarlr Mahmut böyle yapmıt
tır diye Türkçemiz kalıplar dili • 

dir mi diyeceğiz? 

Bir takımları, aruzun deyiıini 
söatsmek iç· dan - dadan -
dan diye vurdukları için (aruz, 
tempo veznidir) mi denecek? Ka· 
lıp dili olmıyan Türkçemiz, (Ka· 

he_ vezni) dediğimiz aruza pek 
guzel ü)triakt.dır~ Yenileri hıra • 
kalım; Divanülugat - it - Türk 
ün 3 üncü bitik 108 inci yap

rak yüzünden bu parçayı 
rum: 

Geldi esin esneytı 
Kazka tükel esneytı 
Girdi budun kasneytı 
Kara bulut kükreşir. 

Son aıradaki karayı biraz uza
lırsalC bütün bu parça (Müftei • 
lün - fiilün) kalıbına uyar. Ge
ne birinci bitik 435 inci yaprak 
yüzünden ıu parçayı alıyorum: 

Senden kaçar sündülaç 
Mende tiner kar,gılaç 
Tatlığ öter senduvaç 

Erkek tişi ucraşur. 
Birinci ve dördüncü sıra "(Müs· 

tef'ilüm - Fa'ilüm) ikinci ve ü
çüncü sıra, (Müfteilün ~- fiilün) 
kalıbına uymaktadır. ()yle ise 
Türk sözleri de kalıp sözleridir 
diyelim, olur mu? 

Türk ozanları, türkülerini ku
buz (2) çalarak söylerdi; Sü
merliler de balağ çalardı. Mu· 
sikiye uydurmak, yahut musiki a
tııkanlığı sözlerinde güzel bir 
çav yaratmıı, bu, böyle gitmittir. 
Araplar bu biçimi kendilerinin 
yapmak için neler de neler uy • 
durmuılardır. Söz uranı uygur
luktan (3) doğar, onlarla birlik • 
te yükselir; musikikuralı uygur• 
luk işidir; &Öz uranındaki bu gü
zel deyi§, ondan doğabilir, baıka 
türlü olamaz. Araplar, eskiden 
Türklerde görüp öğrendikleri bu 
biçime alıtmıtlar, çölemenlerinin 

ağzı da bu alışkanldc. 
kuralına uymuf, gitJll~f ...;iS 

'ki,~. 
Hicret yılından 11'1,Jil bf 

ra gelen, bir imaııı . 
kiyi toplamak isteJll•t 

dadan - dan) diy~ .. 
ne (lam, ayın, fe) ko ııt 
len kalıplu.ra uydııflll . .-.._ı....ı 
yaptığı iş bu kadar. d~ 
IUm biliğinden topla 
ıudur: 

(Hicretin ikinci 

Basrada türeyen bili: 
met oğlu Halil, kend~. 
dar söylenen bütÜJl 
mış, bunların arasıııP 
birbirine uyanlarını 
sine, o musikiye s'ôf't 
(notalar) uydunn~ 
zin) d~miş. Bir n .~ 
da bir kısma ko~ 
adım vermif. Demek_ ti#: 
değil de, sonradan .,,,J 
rulmuı. Öyle ise kal1' 

de, imam Hafüin iti 

ha sokulmuı vezin 
doğru olur. Gene 
lum diyor ki: 

(Bir gün Jmam 
Çırpıcılardan geçiy 
lann, tak, tak, ta~ 
tak) diye Lito tıüzi~ 

sesler, kulağında ytif 
göre şiir söyflenecele 
yi olacağını düt'" 

sonra İ§e giritmiı; 
irleri toplayarak bi 

"' ~' 1 o "k•f[arl· J - cu • ,,. 

Türk ozanların'" 4/ 
·yel• gurluk: MeJenı 

at. 
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rllllan iktısat nazırı 
şehrimize geldi 

Pe .. "k . ~llıez oğlu, Türk - Yunan gumru 
•ttdıadı ihtimallerinin gözden 

._.. geçirileceğini söyliyor 
' Mevsimin en P,arlak baloların -

/a 1aa. tar . • • 
}' atı 1 lncı sayıtacıaJ 1 "Ankaradaki f aalıyetımız aynı 
ll llll•ıı ktiıat zamanda, Balkan itilafının iktiıa-u, e nazırı M Pesma· ku · · d 
~tıd \'\te}kj gece Ert ~· 1 t" di gayelerinin tahakku ıçın a· 

llt" d ugru ya ı· · b' · hazırlama ~ çrt._ .ra an gel · f k h· ha müsaıt ır zemın 

dan 
Güzel 

birisi olacak 
Elbise ve Dans Müsabakaları 

. 'l\l?lıya, ınış, a at te h' . d d' 'fti tak ge . . ma ıyetın e ır. 
t, ceyı yatta geçır· "T'· k. d .. düğüm ilerile -lkr ur ıye e gor . . 

ıa b' b .. _ 
1~t "ekil' · A me eserleri çok yüksektır. Sanayı • 

~il ık . •rn ız Celal Bey ve d" ·· "I k 
),k_ tısat naz d .. b h leşme proğramınrz, uşunu ere 
k. 'lt.11 S k ırı un sa a ki nsu -"'}k a. a.tya b' k hazırlanmıttrr. Pamu u me . oı f b motoruna ınere . . . b' · · de 'fi a tikası .. . . cat sanayıının son ır sene ıçın 
~dir. nı gomııye gıt- gösterdiği ilerleyifi hayranlıkla 

,, »koz fa.brik .... 1d .. kt karşıladım. 
) ı ' Ota.d ası goru u en "T kk' . 1 . her yanda gö-~"o .. an ot b"ll M 'd' ara ı ız erı . 
R }'u lik·· oıno ı e ecı ı· R ki A m etme sistemı . 
'il', Ot fab 'k 'd'I . ze çarpıyor. e a 

rı asına gı ı mış· . d .1 .. .. essirdir Ankara }' nız e ı mı ve mu · 
~~i ~ilan iktisat . . sanayi sergisindeki iş Bankası ve 
la_~·lıllliı .. .. nazırı ve ıktısat .. B nk av onlarını hariku· 
"' ogle ye ~ · . p Sumer a P Y )-..· megını erapa • 

iııı· ""'llflerdir y . iade buldum. 
t,. •ı Rü . emekte Atına "Ankaradaki faaliyetimizi şu ı. lıh h ~n Eşref Bolu mebusu ı b'I' · ~d l\tfkı B I ' üç nokta üzerinde .top ıya ı ırım: 

~t, ey er de bulunmuş • 1 _ Karıılıklı bir hüsnü niyet 
>. una ... 'k d "ili) •ı 1 r var ı. 
tj ~ )e ıaat nazırı M. Pesma. 2 - imzaladığımız ticaret mu· 

~Jc.hı.ı 11\ekten sonra, gazetecile· k I 
" d ahedesi ticari mübadeleyi o ay· 

l. t~r ... ~ erek beyanatta bulun· 
"! ''•· Pesınazoğlu demiştir laştrrmak içindi. 

eı 3 _ Muahedemiz yalnız müba· 
~ ~01luşrn 1 de leyi kolaylaştırıcı değil, aynı 
)'lb .. İ)et i , rn ae a.r_•m.ız.m b~nl ~ariz zamanda daha genif bir teşriki 

Balomuz için hazırlıkları • 
mız ilerlemektedir. Ônce de 
yazdığımız: gibi okuyucularını 
yazın bir kır eğlenceıincle bir 
araya getiren V AKIT kııın da 
bir baloda toplamayı düıün • 
clü. Bu balonun huwıi ve ori
jinal olmaıı için elbiıenin ıer-

beıt olmaıını ve baloda güzel 
elbise ve elanı müıabakaları 
yapılmaıını kararlCJ§tırdı. Bu 
müsabakaları tanınmıı artiat -
lerclen mürekkep heyetler i -
dare edecek, birincilik, ikinci-

l lik ve üçüncülük kazananlara 
muhtelif kıymetlerde hediye -

ler verilecektir. Bu hediyeleri. 
V!! hakem heyetlerini ileride 
neved eceğiz. 

Balomuza iftirak için gaze
temizin baılığının kenarında 
nqrettiğimiz kuponları kuip 
•aklamak kafidir. 

Ekıik kuponları idaremiz -ı 
den kolaylıkla temin eclebilir f. 
siniz. ı 

Hanımlar, beyler, bütün 
bir yıl devam edecek zeralet 
ve güzel danıetmek birincilik-
lerini elde edebilmek için ıim
diden hazırlanınız! 

HASTA MISINiZ? 
"'l

0 
d .. "' sa. ımızı ır eştirme 

'-·"'~"' ı u mesaiye başlangıç mahiyetindey -lt.~i nanıstanla Türkiyenin IJ 
~,.ltıu göstermiş olmasıdır. di. 
'ili 'Clfı "Ankarada gördüğüm hüsnü ~\ti 1 ın muhterem Celal Be· 
~~Ye birlikte iktisadi ve ti- kabulden çok mütehassisim. Yük-

VAKiT Hekimi Sizi Parasız 
Muayeneye Hazırdır! 

~ı..,ll~sebetlerimizin mu hafa- sek Şef Gazi Muıtaf a Kemal Hz. 
~ıı f · nin iltifatlarını, bütün hükUmet } ,.,. a .• ıçin çahştık. Bunlar, 

~: .. •esa b h ı h' erkanından gördülüm yüksek mi-"'cfe 1Ye ir azır ık :ma ı· 
"-

01acaktır safirlerperliği ve muhabbeti ebe-'-. febı· . 
ı"t' \ 1id .. d b b' diyen gönlümde ıakhyacağım.,, l. 'l ır, e gor üğünüz gi i, ı-

~~k "''-!\da mütehaaaıalar top- Yunan iktiaat n~ır~ ciün öfle
~'llı ;e rnahsullerimizden bir den ıonra Vali ve Belediye Reiıi 
bı. ~İtini 1f~rda beraber sa tabii _ Muhiddin Beyi makamında ziya· 
"'lllla ll .. iozden geçirecek, bu _ yaret etmiş, sonra Bakırköy men-

tı. ··~tlkirafacaktır. sucat fabrikasına, oradan yerli 
~i lra.da T " k y · marlan pazarına gitmif, ak,am ~dttıUba.deı '. ~r - unan tı· d 
~ 'bi esını arttırmak yo· Türk Ticaret ve Sanayi o asının 

'lı • Ji r ~ok ihtimalleri tetkik et- Tokatlıyanda verdiği çay ziyafe· 
~lil'lj ~~ta, &Ümrük ittihadı ihti- • tinde bulunmuştur. 

b ·~ek ıle RÖzden geçirdik. M. Pesmazoğlu bu sabah teh • 
~~'.~•ı k}'akında ktisadi münase- rimizden ayrılarak Atinaya döne 

C\"lı olayc . k' k . ~hı t, l'·· a ın ışaf edebile· ce tır. 
İı. İl bi lttıkiye zengin ve müs· Birinci kanunda müte~assıslar 
"1: t· r llte J k · · b 1 d k bit ~t~r . rn e ettır. Yunanistan Ankarada faalıyete af a 1 tan 
)' letlirlttet•r me~leket ... Bu ikiyi sonra Yunan ikt~ıat nazırı~ın tek-

rı,ta.~1 •uretıyle büyük işler rar memleketimıze gelmesı muh-~. 

temel görülüyor. 
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• 
Bir muayene 1çin on kupon lazımdır 

V AKIT olıuJ1ucularına da
ha layclalı olmalı ve laytlala • 
rını arttırmak için çalıııyor. 

Bu arada Vakit hekimi ile a -
vukatı okuyucularımızın hu • 
kuk ve ıağlık bilgiıi yolunda 
ıoracakları sorgulara cevap 
vermeye hazır oldukları gibi, 
vakit hekimliğini üz.erine a · 
lan tanınmı§ ve değerli dok · 
torlarımız.clan, Dahiliye müte· 
hasıııı Salim Ahmet Bey Va· 
kit okuyucularını parasız mu· 
ayene etmeyi de kabul etmiı· 

tir. ı 
Mektupla ıorulacak sorgu· 

lar açık ve kısa olmaldıır. Ce-

Sa1im Ahmet Bey 

vaplarını en kua müddet için-

de gazetemiz.de bulacakıtnt%. 
Parau: muayene .Oilmeye •• 
lince; bunan için 6azetemlzin 
btJ§lıfının bir kenarında "O • 
ltu;yaculanmıza faydalar,, lnı

ponundan on tanuini birikti. 
rerek Yazı müdürlüğümüze 

getirmek ve göndermek, mu -
kabilinde 'bir muayene kmtı 
almak kolidir. Bu kuponların 
on tanesi •ahibine bir dela i • 
çin parasız. muayene hakkını 

verir. Fakat iıtiyen okuyucu • 
lar tekrar kupon biriktirmek 
ıartiyle ikinci veya üçüncü Je-

l 
la muayene olunmak hakkını 
kazanırlar. 

PARASIZ Küçük ilin! 
Elden bir ıey mi almak 

iıtiyorıunuz? 

Satılacak bir ıeyiniz mi 

var? 

Kiralık bir yer mi arıyor-

ıunuz.? 

Kiralanacak bir yeriniz 

mi var? 

Bir hizmetçi, bir iıçi mi 
. ..., 

c:ıtıyorıunu .... 

Bir iı te mi çalt§acaksı 

Adreıini bilmediğiniz bi

ıöyliyecekleriniz mi 

çocuğunuz doğdu da 

doıtlarınız.a muıtulamak mı 

aıwıundaıınız? 

1 
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Kupon parasız küçük ilan 
neşrettirmek hakkını 

verıvoruz . 
! = :;ttı1Ht11111ıı11111ı11111ııııı ı111ı11ıııı ıı111111ıııııı11 1 11ıınıı111 111 ıııınıii", 

Niıanınız.a, nikôhınıza 

mı çağırıyorıunuz.? 

Gazetemiz.in okuyucula -

rı için vereceğiniz küçük i • 

lanları 

I 

Hiç parasız basacatız 
Gördüğünüz bir iyiliğe 

karıı açıkça ıağ olun de • 
mek, anlamak, dilediğiniz 

bir §eyi sormak mı iıtiyor
•unuz? 

Uluıal iıler üzerinde bir 
dü1ündüğünüz mü var? 

Y az.clıklarınızı (V AKIT) 

ta okuyabilirıiniz. 

Bütün bunlar için yalnız. 

V AKIT okuyucuıu olmak 

ve parasız. hekim maayene

•i hakkında olduğu gibi 
neırettiğimiz "Okuyucula • 

rımıza hizmet,, kuponlann -

dan bq taneıini biriktire -

rek ilanla beraber idaremi -

ze yollamak kifayet eder •• 

~ 



EGLENCE 
MASAL l 1ARMUTl1 

--==:::::::::::::::::::::::::::ı .. .. -- -.._,._.,, -- ,,_., ==-
Andenen, yazdığı masallarla Küçük Halil, obur bir çocuk· 

me§hur bir ediptir. Onun maıalla· tur. Hele yemişi, bu arada armudu 
rı, dünya edebiyat eserleri arasın· ı çok yer. Çocuğun bu yaştaki obur
da yer tutar. !uğuna bakanlar, büyüyünce dün· 

iki Avrupalı arasındaki bir ko· ya oburluk rekorunu kıracağına 

nu§mada onun da adı geçiyor. Na· hükmederler! 
ııl? Şöyle: Halil in annesi Cevriye Hanım, 

- Benim iki hususi olomobi • çocuğunun oburluğundan mem· 
im var. Biri açık, biri kapalı .. iki- nun değildir. Bilhaaaa pek çok ye· 
ıi de aon ıistemdir. En son model· mit yemesini hiç mi hiç hot gör
lerde .• ıonra şehirde bir villa, dağ· mez. Midesini bozup hastalanaca· 
da bir çiftlik sahibiyim. Villam ğından korkar. Hakkı da vardır. 
da, çiftliğim de kübik tarzdadır. Çocuğun ikide birde midesi bozu· 
Sandalım, motorum, kotram bu • lur. En çok armut yediği zaman· 
lunduğu gibi yatım da eksik değil. lar! 
Hepsi de son derece şık! Cevriye Hanım, birgün gene 

Bunl~rı söyliyen adam, bu esas· Halili armut yerken yakaladı. 
tan daha birçok şey anlattı. Onun Halbuki, bu meyveyi olsun yeme· 
yoku var farzeden bir hayalperest, ıpesini söylemi§, ııkı sıkı tenbih· 
bir mübalağacı olduğunu bilen lerine obur çocuğun aldırıt edece· 
karıısındaki hiç ses çıkarmadan ğini aanmıtlı. Ne gezer!. lıte Ha· 
dinledi, dinledi. Sonra, gülümse • lil, bir yığın armut ele geçirmiş, 

di: tıkııtırıp duruyor! 
- Siz gıpta edilecek bir adam· - Halil, ben yasak ettiğim ha1· 

ıınız, Mösyö .. Anderaen ! de armut yiyorsun, ha? 
Hayalperest, mübalağacı adam, Halil, sırıttı. Annesinin öfkeıi, 

bu hitap üzerine, karşmndakinin ona vız geliyordu: 
yüzüne hayretle baktı: - Dayanamadım, anne!. Çok 

- Lakin, .. Yanılıyorsunuz. Be· sulu armutlar da! 
nim adım, Anderaen değil ki! Annesi, bu ıefer adamakıllı öf· 

Öteki de şöyle dedi: kelenmişti: 
- Andersen değil mi? .. Acayip - Herhalde senin kadar sulu 

,ey! değildir, obur çocuk!. Kim bilir, 
-Nedenacayip olsun?. kaç tane yedin? 
- Şey, .. Çünkü ... Tıpkı onun - Çok değil, anne!. Yedi tane! 

g\bi güzel , hoı masallar anlatıyor· - Ne?. Üıtüste yedi tane armut 
ıunuz da! 

Kovan Değil! 
Genç re11amlardan biri, yep ye· 

:ni tarzda bir tablo yapmıftı. Atel· 
yesine yolu. düıen bir tanıdık, bir 
kö§ede duran bu resmin karıısına 
g~ti. Sağdan baktı, soldan baktı, 
aıağıdan baktı, yukardan baktı. 
Yakından baktı, uzaktan baktı. 
Bunu neye benzeteceğini tayinde 
bir hayli tereddüt etti! 

Bir arahk reaaam, hu tan.ıdığın 
reıme bakıtını farketti. Uzaktan 
seslendi: 

-Tablomu naııl buldunuz? 
- Şey .. Afederainiz, ben bunu 

bir ıeye benzettim, ama bilmem İ· 
aabet ettim mi? 

- Neye benzettiniz? 

- An dolu bir kovan reımine ! 
Genç reaaam bir kahkaha attı: 

- Hayır hayır! 

Ayyaşa Göre ... 
Doktor, kulağı aiır itilmeye 

batlayan bir adama rakı içmeği 

yaıak etmiıti. Bu adam, bir ayya§· 

tı. Rakıyı bir müddet için bırak • 
tı. Teıiri görüldü. Kulakları tekrar 

ititmeğe batladı. Fakat, ayya§, 

tekrar rakı kadehine el attı! 

Bundan ıonra bir gün doktorla 

konuıuyorlar: 

- Rakıyı bırakmanızın, kulak· 

)arınızın iyi itilmesine yaradığını 

tasdik ediyoraunuz. Tekrar rakı 

içmeğe bat layınıea da gene sağır • 

laımıtınız. Niçin rakıdan vazgeç • 

miyoraunuz? 

Ayyaıın cevabı, §U: 

-Çünkü, hakkımdaki dediko· 
-Ya nedir? 
- Yüzü çilli bir kadın portre • duları itilmek, rakı içmek kadar 

ıi !. hot değil! 

- Şu öndeki danıöz, hep ıana bakıp sırıtıyor. 
ıun? 

- Hayır, hayır! •• Bilakiı! ••• Ben de bu vaziyeti larkettim de 
gidip ıebebini ıoracağım! 

yedin de, bir de çok olmadığını 

söylüyorsun, ha? .• Hem de aç kar
nına! 

- Karnım aç sahiden, ama itte 
armutla doyuruyorum karnımı! 

- Ver elindeki armudu! 
Küçük Halil, elindeki kocaman 

armudu yarılamııtı bile .... Anneıi, 
almak isteyin, öbür yarısını da bir 
hamlede yuttu. Çekirdeğiyle fa-

, lan!. .... Yuttuktan sonra da, armu
dun suları çenesniden aşağı ııza• 
rak, yılııtı ! 

Öfkesi büsbütün artan Cevriye 
Hanım, oğlunun kucağındaki bir 
çift armudu adeta zorla aldı. Obur 

çocuğunun kulağını çekti, dudak
larını burdu, üstelik ağız dolusu 
payladı! 

Ne yapsa, boşuna!. Bütün bun· 
lara hiç aldırıJ etmiyen Halil, ağ
lamıyor, yılışmasına devam edi
yordu. Bir taraftan da gözlerini 
an.nesinin elindeki bir çift armuda 
dikmiı, acaba onları tekrar ele ge
çirip mideye indirebilir miyim, di
ye düıünüyordu ! 

Cevriye Hanım, tedbirlerinin 
teıinizliğinden yılgınlık getirmiş 

bir halde olmakla beraber, son bir 
vazgeçirit teıebbüsüne girişti. Ço
cuğu korkutmak tecrübesi, belki 

Yamyamlara dair bir Amerikan nükteıi. Yamyamlar, harbe gi
diyorlar. En arkadaki, önpnden giden arkadaıının tabanını gıdıklı

yor. Bunun üzerine öndeki §Öyle eliyor: 

- Yapma, beni kaçmıya teı vik ediyor, diye seni reisimize §ikli
yet eclerim, ha! 

••• Seni 
Memnune Hanım, kocası Re • 

cai Beyden memnundur. Bir ha • 

kıma memnun!.. Bir bakıma ne 
demek?. Uzun uzadıya bunun iza• 

hını dinlemektense, kendisinin ağ· 

zından bu memnuniyetin sebebini 

dinleyiniz, daha iyi! 

Memnune hanım, geçende mi· 

safirlerine kocasından bahsedi • 
yordu. Kocaaı da, oradaydı. Karı• 

Alldıııı 
reket yapmadığını göğsümü gere 
gere ıöyl~yebilirim ! 

Memnune hanım, bir köşeae 
mazlum bir halde boynunu bük • 

müt oturan, hiç ağız açmadan sÖy· 
lediklerini dinliyen, yalnız arada 

ıırada yan yan bakan kocasına 

döndü: 
- Değil mi öyle, bey? .. Benim· 

1~ evlendikten sonra çılg ınca, bu • 

dalaca bir harel::et yapmadın, de • 
sı, bir aralık §unları söyledi: ğil mi? 

- Ben kocamdan memnunum Recai bey, kaşlarım kaldırdı, ı 

- Böyle yaman hir köpeğimiz bulunduğu halele, ne diye ka· doğrusu!.. Belki bazen şikayet e- yutkunarak, şu cevabı verdi: ~ 
~ya rilter çil ter ıürğü vuruyorıun? deceğim halleri olur, ama bunlar - Seni aldım. O kadar ... O za· 

- Köpefimiz ço/r. lııymetli •• 8i%e ita~ liraya mal olcluğunu dü- da geçici, ufak tefek teylerdir !. mandanberi dediğin gibi bir ha • 

fiin•ene •• Hırnzlar kolay kol.ay ~alamann, diye teelbir alıyorum! Sonra, çılgınca, budalaca bir ha • rekette b11lunmadım ! 

Y okıa onunla t 

fayda verirdi! , 
- Halil, sen beni d~ 

sun, ama böyle çok aJ'IP. 
başka bir çocuğun b••; 
bilmiyorsun! ,,/,. 

- Ne oldu o çocug•ı. 
- Ne olacak, elinde~~ 

yarısını mideye indirJll1 

yarısını yutamadan, l 
rilip ölüverdi [ 

Obur çocuk, biran•~ 
ceye vardı. Annesi, bu İ~ 
desinden memnun duJ'\l , 
lil, birdenbire şunu ıord' 

- Peki, armudun f 
yarısını kim yuttu, an" 

2 l'ükten 
Delikanlı, genç kad~ 

mek istiyor. Kadın, 

hem de .... zengindir. J)e 

kışıklı, fakat parasız!.~ 
Genç kadın, budal• ~ 

kis zeki bir kadın!. 1'e~ 
giden bahseden ve e'fl ~ıı/., 
ni ileri süren delikad'~ 
maksadının, parasının 

mak olduğunu biliyor·~ 
ısrarla isteğe kartı red 11 

Son gün, aralarıııd• 
konuşma geçti: 1), - Nermin hanınıe 

ii' 
reddediyorsunuz. ~u~,.. I 
ğım müddetçe bu yuı 1" 
olacağım. Bunun gün' 
yükseleneceksiniz ! 

- Celal beyefendi, 
zı yüklenmektense, b&I 
mağı tercih ederim! 

,,J~" 
Ciğara dumatıt blf 

rıcı" mıyan erkek ve 0 •• 

. ' vel kalkıp gitmeıill 
dın! 
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~· r'Ya asker olursunuz, ya açlıktan ölürsünüz!,, 
~•tısa, asker hizmetinin iki yıla çıkanlması fikrinden vaz geçti; f akitt ordusundaki gönüllü 

8'ıtii 81~• artırmak, kura efradı boşluklarını doldurmak için de işsizlere yardım tahsisabnı kesti 
lct 11 hutij . 

d ,::!·;,~·t:::;~:"d·~:~ Geçen altı DlJ içinde devletler silalıla-
e•ı,uer •a bulunuyor. Di-

gençlerin talim ve terbiyeleri için 
kabul edilen usuJlerin bir fayda 
verip vermiyeceğini zaman göıte· 

t, kendi ,"~~iFrana~z.ailih ya· nmada ne-
ttı.. Stlıtlll k Yetlerını uydur • 
: .• ~ın .,t' ~dırlar. Onun için l t l 
~ı "' Iİ)i~~gı ıilahlanma ted • er lJOP l ar 
ttfeti k· •nına masrafları 

n ınd . 
1tlııaktad en zıyade alaka 
l, l'• . ır. Geçen altı ay 

ta her· ~1 bu •enenin mar • 
ı rra d 

l · ) nıa a yapılan ıi • 
' 

1
! eti · ı ~· rıın, Ç nı, ngilterenin, 

~tıı11 h ekoılovakyanın ve 
L_ lbuk,~ _F ranaız ailih lan • 
~e tetk·k ıl neler yaptıklarmı 
~ 1 etınek faydasız de· 

"NsA: 
, de"let k , 

~ ~-ılbakt ur a efradı adedi • 
\ 'feded· a olmasından dolayı 

)~. ,,1'· 1932 - 34 senelerin· 
rat "k ~· , . ını tarı 250.000 den 

l~ .._ •nıniıti. O .. .. d k" .,. -... 11, . numuz e ı 

'-~.tell~_rnde 150.000 kitiye ve 
~İt •nde iıe 110.000 kitiye 

~ •onra 1936 da 160.000 
~~kar k 
~k· .• 1939 da tekrar 
~ 111Ye kadar yükıelecek· 

•11. 'efr . 

fnBilİZ ordu•un· 
da kullanılAn tayya· 
re ve talim aletlerin-
den binıi. (Kenar· 
daki Leviı mitralyö
züdür.) 

recektir. 
ÇEKOSLOVAKYA: 

Çekoılovakya ordusu, erkanı · 
harbiye zabitleri için 60 yaıını te· 
kaüt yatı olarak kabul etmiıti. 
Halbuki §İmdi altmı§ yatını teca • 
vüz eden erkanı harp zabitlerini 
de ihtiyaç olduğunu dütünerek 
onları tekaüde sevketmemektedir. 

Çekoslovakya dahi kur'a efra· 
dını Tetrinievvelde silih altına a· 
lır, fakat ihtiyat zabitliğine nam • 
zet olanlarını üç ay evvel davet e
der. Çekoslovaklar dahi ordula
rında bir çok yenilikler yapmakta
dırlar. Meseli yeniden bir çok 
bisikletli taburlar tetkil olunmut 
ve bunlar ıüvari letkilitına bağ· 
lanmıılardır. 

Yalnız derhal sarfedilmek üze
re iıtenilen 4 milyar koronluk tah
sisatın nereye sarfedileceği ma • 
lum değildir. Her ne kadar bu 
paranın bir kısmı hava l Jvetleri· 
ne tahsis ediJecekse de onun bü • 

~ ~ adının miktarında ha-

' t~tlukla_rı do~durmak 
~ to .. terhıe ettıii ta· 

duğu anlatılır. Bu tehacümü art· kabil 1934 le 16 milyar 900 mil. nü kabul etmemektedir • 
lırmak için Fransa yeni bir tedbir yona çıkarılmıştır. Bunu, Lord Kiçner zamanında 
almıı ve otuz Yatından &Jaiı olan Demek ki F ranaa tealihatı için olduiu aibi, an aon dakikada tat • 

yük bir kısmı ordu için olacaktır • 
Bu devletler, ordularının basit • 
leştirilmesinden bahsederlerse bu
nun tezyit mi.nasını ifade ettiği 

anlaşılmalıdır. Çekoslovakya gibi 
küçük bir devletin geçenlerde 5 
piyade fırkası ve 2 ıüvari Jivaıı· 
nrn ;ftiralciyle büyük manevralar 
yapmHı böyle bir mi na ifade e • 
der .• 

\..~)' l) l'rtıu! efradı gene 
~"tı aJ, '-'~ktadır. 25 ya,mdan 
~ >etıid il •htiyat askerler ordu • 
J~ en 6 d 

iteizlerin yardım tahıiıatını kea • fi d 46 ·ı f nk f S n e mı yon ra Mr etmek- bik etmek fikrindedir. Şimdilik 
mittir. Bunlara "ya tekrar aıker tedir. Şu halde her bir Franaız, meılefi ukerlerJe idareye ç~ıt • 
oluraunuz, yahut açlıktan ölüraü • teslihat için aenede 420 frank ver· maktadır. 

dit~ 't '~e"'·ay an 18 aya kadar 
~ '" lı taahhüt eylemekte· 

~~ııı .. l'ı . 
~,bil'-' ~ ~ldıkları bu tedbir, 
ti.. etının "k" 
~ ı1 fikr· ı ı seneye çı • 
~İJ d.elilet ınden vaz aeçtikle-
ıl.. •. dı&· eder B·· b""t•• 
~ •• '-'uh • ua u un vaz 
-.tı '-'d11).. ~kkak deiildir. Yeni 

titti~~. le~ •~an ih~iyat efradı • 
t_ 'ceaine ç ~ zabıt, zabit Y• u 

~ ~'taa fuphe yoktur. 
,._ ~111 l'eni k ' 
"t~· )'Pı'- ur a efradının cel-
~ ı de" 'lllaJct. 1 
'ttiıı· tİttiriJın. .o an muamele 

~. '"'"el ıttır. 1935 efradı 
~ ~~nuııu 19t' de çağrılmıı. 
~11._··~ın ° arak orduda ka • 
L .. ._ .. 41 adedi 30.ooo k" "d" l" illan ıt ı ır • 

nüz,, demek iıtemiıtir. mektedir. Birde İnıilizlerin kraJi müda -
Fakat Franıız erkanı harbiyesi lNGILTERE: faa kolorduıu vardır ki bunun va· 

bu tedbirden çok fayda bekleme • lngiltere orduıu ana vatanda 

1 

zifeıi ıeferber ihtiyat orduıuna 
diği için mütemadiyen Afrikadan 140.000 kitiden mürekkeptir. Fa· aıker yetiıtirmek değil, harp o • 
müıtemleke askerleri celbetmek • kat müıtemlekelerdeki kuvvetler· luraa orduya alınacak kur'a ef ra • 
tedir. Teırinievvelde zencilerden le beraber bu miktar 458.851 ki • dmı yetiftİf'mektir. Yani bu kol -
mürekkep üç alay daha ıetirile • tiye çıkar. Demek ki ana vatan ordu, umumi hizmeti aıkeriye tat· 
rek Franaanm muhtelif memle • haricinde 331.351 e~er vardır. l bik edilir edilmez, mevcut olmaıı 
ketlerine yerlettirilmitlir. Bu hal Bunlar için lizım olan ihtiyat, lizım gelecek teıkilitı ihtiva ey -
böyle devam edene Fran11z ırkı • kuvvetlerini ana vatandaki ordu )emektedir. 
nın bozulacağına fÜphe yoktur. tedarik eder. Ana vatan ordusu - Jnriliz maliye nazırı Çember -

ÇcJroılovakya orduıunda ıon al
lı ay zarfında görülen yenilik, Le • 
hiıtan hududunun, Franıız nümu• 
neai veçhile tahkimine baılanma
ııdır. Her halde bahaettiğimiz o 
dört milyar koronun büyük bir 
kıamı bu tahkimata ıarfolunacak· 
br. 

BELÇiKA: 
Belçikanın tealihah F ranıız 

teslihatı hududuna dahildir. 
Belçikalılar ıon zamanlar • 
da memleket müdaf aaıına ehem· 
miyet vermeğe baılamıılardır. 

Jnıa olunan iki katlı müdafaa hat
tı Franıızlar için kifi gelmediğin· 
den timdi üçüncü bir rr.üdaf aa 
hattı inta olunmaktadır. ~ıl 1tı11,llaıı!'~Y~ kartı İnfa edi· 

,~lttrr. ııtıhkiınlarda kul-

,. 3o,00o k" . "t •ııe ille •tınin yedi kur'a 
~iilJu t nhıup .. olduğu dütnülür· 

e acu-·· .. •uunun fazla ol -

Bir taraftan ekıilen kur'a efra· nun vazifeıi müstemleke kuvvet • Jeyn tarafından ıeçenlerde irat e· 
dı için bu aibi tedbirler alınırken )erini ihtiyat aıker yetittirınekle dilen bir nutukta lnaiJterenin, ai
dijer taraftan da ıüvari ve topçu· beraber bir taraftan da6 aef erber lihlarını mütemadiyen arttıran 
)arın motörleıtirilmeıi iti ve harp fırka halinde vatanı korumağa ha· devletlerin tetkil ettiği bir muhit 
malz~meıi tedarikitı hümmalı bir zır bulunmaktadır. içinde yaıadığı, onun için teıliha
ıurette devam etmektedir. Harbi • f ngiliilerin hava kuvvetleri ve tını arttırmak ve vatanını koruya • 
ye bütçeıine verilen ilk munzam hava müdafaaları hariç olmak Ü· cak bir hale ıelmek mecburiyetin· 
tahsisat J milyar 175 milyon zere 1934 35 harbiye bütçeleri de bulunduğunu ıöyliyerek iıteni· 
franktır. Bu paranın 870 milyo • 39.600.000 lngiliz Jirasıydı. Bu len kredilerin verilmesine muha • 
nu istihkam intaatına ıarfedile- miktardan geçen seneki bütçeden lefet etmiyeceğini meb'uılardan 
cektir. 1.650.000 lire fazladır. Bu 6 fır· ümit ettiğini ıöyledi .• 

Bundan da anlatılıyor ki Fran • kadan he! taneıi mevcuttur. Fa· ITALYA: 
aız tahkimatı nihayet bulamıyor . kat Fransız teslihatı nazarı dikka- Jtalyanm askeri hazırlıkları 
Onların bittiği zannolunan bir za· le alınırsa bu beş fırkanm bugün • Muıolininin fU sözleriyle hulaaa 
manda bazı yenilikler için inıaat kü teslihatr ile Avrupa kıt'asmda edilebilir: 

Bu üçüncü hattın ihtiyat aıker· 
Jeri tarafından İfga) olunma11 da 
temiQ edilecektir. Fransızların 
üç müdafaa hattmm biribirini ta -
kip etmeıinden ve bot bir yercik 
kalmııaa hemen oraya da bir is· 

tekrar bathyor. Mefeli ıark hud.u · harbetmeıi cayıi sualdir. A1tmcı '.Fatiıt Jtalya militariat olmalı-
du tahkimatmm 2 m;lyar 300 mıl- fırka yeni tetkil o1unacaktır. Her dır. Bugün cihanda bir rol oynı • 
yon franga malolacağı tahmin edil fırkaya bir tank livaaı verilecektir. yan bütün devletler militariıttir.,, 
mitti. Halbuki bu mikt~rdan ikinci ve ücüncü tank livaları ge· Muaolininin gözleri önünde teces· 
baıka ayrıca ı milyar soo. mı!yo~ lecek bükelerde iatenilecektir. ıüm eden sey, altı milyonluk bir 

f · tt Şımdı Bu altı fırkaya mensup olan ef· ordu vücude aetirmektı"r. frank daha sar ı ıcap e 1• • 

de Sar hududunda Montmedy ci • "rat hep evvelce orduda hizıret ltalya, biitün halyan gençlerini 
varında yapılacak müdafaa hattı görmüt efrattan mürekkeptir. Bun asker, itaat altına almak, askerlik. 
için ilk takıit olarak 305 milyon lardan batka Hindiatanda 57695 ten evvelki iptidai talim ve terbi • 
frank verilmiıtir. kitilik bir kuvvetle cenubi Afrika yei arttırmak, Kara gömlekliler 
Fransanın altı ıenede teılihah ittihadının da ayrıca kendi ordusu taburlarını aakerleıtirmek ve or • 

için sarfettiii para takriben 102 vardır. Ordunun hütçesi l.114 3~4 dudan çıkan her bir askerin ordu. 
milyar 200 milyon franktır. De · lnaili~ lirasıdır. Ve leslihatı da da öğrendiğini kaybetmek fÖyle 
mek ki her sene Franıızlar silah • yakında takviye edilecektir. lngi- dursun yeniden fazla feyler öi _ 
)anmak için 14 milyar 600 ınilyon li:der, kendilerine ha~ olan bu l·sul renmesini temin etmek üzere bu • 
frank verm;tlerdir. Her ne kadar ıayeıin-:le Franıız tesHhatına ken· lunuyor. 
bu miktar 1933 ıeneainde propa • di teılihatlarını uydurmağl' m~vaf Bu maksatla ihtiyat askerlerden 
ğanda maksadiyle 13 milyar 800 ı fak olmnkt"'.drln~. Yaln~z l:rgılte· kücük zabit ve zabit yetiştirmek. 
milyona indirilmiıae de buna mu· I re, umumf hızmelı aıkerıye usulü· tedir. Kur'aya dahil olmıyan 

( Lütfen sagıf.ayı çcı irini:) 

• • 

1 talyanlann Aıuitone Deıtroyerin • 
de çifte kovanlı toplardan ikili, 
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Musiki üzerinde düşünceler Çocuk 
hediye 

savıfamız 
Yeni 1ürk musikisin in 

cephesi 

# 

kazana ol . 
rengı v·e Çocuk sayıfasında lıcdiye kazanan 141 nci ilk mektep Nurnallt 

okuyurularumzın isimleri: taş Akaretler 1:? nurn 

Son zamanlarda bazılarımız 
(musiki beynelmileldir) diye or -
taya sakat bir düstur atmak iste -
diler. Musikinin de (beynelmilel) 
olan noktaları yok değildir ve bu 
noktayı aydınlatmalıdır. 

(Vağner) yetİ§inceye kadar AI-
. man musikisinin hususi rengi yok

tu. Bugün ise V8rdır. Ve bu musi
kiyi ltalya musikisinden ayıran 
renkler aşikardır. Ruslar için de 
ayni şeyler söylenebilir. Bununla 
beraber Alman ve Rus musikileri 
de (beynelmilel) kadroya dahil -
dirler. Çünkü teknik birdir, her ne 
kadar nağme ve eda bakımından 
farklar olsa da .. Bir olan sanattır, 
sanatta her millet başka ba§ka 
zevklere ve başka baıka çeşnilere 
maliktirler. 

Biz son senelerde Avrupadan 
harf le aldık. Bu harfler (medeni) 
denen milletlerin harfleridir. An
cak Avrupadan harf alırken kcn -
di hususiyetimizi hiç feda etme • 
dik, mesela (S) harfini Fransızlar 
gibi (eh) veya Almanlar gibi 
(sch) suretnde kabul etmedik; (ç) 
için (tch) şeklini almağı düşün • 
medik; (x) , (q) harflerini alma
ğa lüzum görmedik. Bütün bu 
farklara bakılırda bizim ileri mil
letlerden başka yol tutuğumuza 

mı hükmolunur? İngiliz, Alman, 
Fransız, İtalyan, Romen harflerile 
bizimkiler arasında §ekil ve yazı -
lış itibarile fark yoktur, fakat ay· 
ni harfleri onlar gibi kendimize 
uydurduk, yani (beynelmil~l) 

meydanında hiç kimse tarafından 
yadırganmayan umumi bir çehre 
ve vllziyetle yer almıt bulunuyo • 
ruz .. Harf itibarile (beynelmilel)
iz, öyle ama, bu harflerde hiç kim
seye benzemiyen hususiyetler var· 
dır ve bu doğrudur, zaruridir. 

tihkam inşa edildiğini görmekten 
çok hoşlanmaktadırlar. 

Belçika bundan başka bir de, 
bir on ikinci fırka tetkil etmiştir. 
Bu suretle Belçikanın mevcut kuv
veti 32 binden 38 bine çıkmıştır . 
Bir de harp zühurunda Belçika 
seferberliğinin ikmaline ve Fran • 
sız ordusiyle irtibat tesis etmesine 
kadar düşmanı işgal etmek için 
Ardennes'lerde avci kuvvetleri ve 
bunlarla beraber çalıtmak üzere 
biıikletli taburlar vücude getiril -
mi,tir. 

T eslihat işi her tarafta tam bir 
ıurette inkitaf etmektedir. Mil -
Jetlerin teslihat için verdikleri ça
reler, son altı ay zarfında sarfolu
nan milyarlar hesap edilecek olur
sa milletlerin aıağıdaki yüzdeler 
nisb&tinde silahlanma paraları 
verdikleri anlaşılır : 

Almanyada yüzde 11, lngiltere
de yüzde 15,4, Amerikada yüzde 
18,5, ltalyada yüzde 22,7, Çekos· 
Jovakya da yüzde 26,8 ve Fransa -
da yüzde 34 tür. Almanyada silah 
parası olarak adam başına 525 
kuruş, lngilterede 1700 kuruş, Çe
koslovakyada 930 kuruş ve Fran
sada 3800 kuruş isabet etmekte • 
dir. 

Bütün bu masrafların mar.ası 

sorulacak olursa o zaman bu ma
nayı izah etmek için şunu söyle -
mek lazım geliyor. Fransa, Al -
- .. -....... ı. .. .,,,nrl11rui?u İçinde 

'fatmak lstıyaor "9c üüü;; !~ :flah
lnnıyor. O tı1lahlanm-;a diğer dev
Jc~J~r de onu taklide mecbur olu -
yorlar. 

l~te musikinin de (beynelmilel) 
oluşunu biz böyle anlıyoruz. (Bet
hofen), (Şöpen) ve emsali Türk 
ruhunu okşayamaz, yalnız onların 
tekniği ile bestelenen Türk nağ -
meleridir, ki, musiki bahsinde de 
bizi (beynelmilel) ler arasına ko· 
yar. 

Bu noktayı bir cümle ile bir da
ha aydınlatalım: Tekniğin kuvvet 
!isini ve doğrusunu nerede bulur· 
sak oradan alırız, fakat ona milli 
boyayı vururuz. Bu doğru teknik -
ten uzaklaşmak değildir. 

Türk musikisine girmiş olan 
darbi fetih, zincir ... gibi büyük u
sullerden tutunuz da Türk aksağı 
diye malum olan en küçük usule 
gelinciye kadar bir çok usu11eri a· 
tabiliriz, onların yerine müsavi ve 
ya gayri müsavi yeni ölçüler ala -
biliriz, bu hususta da garpten is -
tifade ederiz, süslemek yani (ar -
moni, Kontr puvan) bahislerinde 
de yine garpten istifade edebiliriz. 
Fakat nağmelerimizin hususiyeti -
ni feda etmek hatırımızdan geç .. 

mez. 
Ka§garlı bir Türkle Olgalı bir 

ırktaşm hançeresinden çıkan nağ
me Anadoluda yaıayan nağmenin 
aynidir. Radyonuzun düğmesini 

çeviriniz, Kırımden gelen ~aler 

Anadolu sesinin aynidir, Azerbay· 
canlı Türkleri dinleyiniz, onlar da 
bizim gibi söylüyorlar. O halde bu 
ırk hususiyetini neden feda ede • 
lim? Garp musikisini alırken feda 
edeceğimiz eski ve karışık teknik 
yerine müterakki, mütekamil bir 
teknik alırken milli rengin feda e· 
dilemiyeceği unutulmamalıdır. 

Dilde milliyet, tarihte milliyet 
ve ... Bunun tabii neticesi §udur: 
Musikide de milliyet. 

Biz: 
- Musiki beynelmileldir, fakat 

üstatları garpte yetitir .. 
Diye avunamayız: Her hangi 

bir garpli şahsiyet Türk için bir 
zevk vermez. Bunun aksini iddia 
edenler bizim geri millet olduğu -
muzu iddia etmit olurlar. Bizim 
öyle bir musikiye ihtiyacımız var 
dır ki, bütün dünya onda muayyen 
ölçüleri, muayyen kaideleri bul • 
sun, fak at hususi zevkimizi ve mil 
li çeıniyi de görsün. (Türk muıi • 
kisi ayrı bir sınaattır.) denmesin. 
Biz dünyada sınaabn bir oldu • 
ğuna çoktan inandık. 

:(. 

Türk musikisi son bir kaç se • 
nedenberi değil, yirmi senedenbe· 

(gü), (zel) diye iki müsavi parça· 
ya ayrılmalıdır, (gü,ü ... ) diye u• 
zun ve onun sonuna (zel) diye kı· 
sa bir hece getirilirse bu, doğru • 
dan doğruya Türkün söyleyişini 

anlamamak demek olur. Garp mu 
sikisini örnek yapıp buna göre e • 
ser besteleyen veya garp eserleri • 
ni adapete eden musikişinasları • 
mızın düştüğü açık hata budur. 

J\adıköy Sent Efemi mektebinden 3 - rccati Bey halk ok 
Sami Beria Hanım birinci hedi:> emiı memuru. :m - lçcl \'ili 
olan kol saatini kaz.ınmrştır. lstcdi- kaJ'yesi l\fal müdürü Arif 
ği giin idarehanemizdcn alabilir. Hikmet. ~lO - Samsun 

BiSKÜVİ KAZANANLAR: Bilecik orta mel\tep Sa 
~ - I\adıköy erkek orta mektep tanbul kız li c i Leman 

3 üncü sınıf Muhittin, 3 - Kantarcılar 

6;; ~rnmnrncla Hüseyin Fahri. 4 - -.ı iş

li Pangaltı ~clfm1et apartıman lhra· 
him, ;; - Aksarny Haseki Cadde~i 

Müjgfın Fahri, G - JfaragÜmJ'ük 27n
ci ilk mektep ::\luallfl Salflhattin, 7 -
l\adıköy Gazi ml'ktebi ::;ımf :; l\luaıta 
Ra im. S - Çnr)i<lnıba 1.3 nei mektep 
clörcliincii sımf :i:>9 Ayşe, 9 - l<'evziye 
Saki Vahit. 10 - lstnnbul erkek Li~c-

Gerek adaptasyon olsun, gerek 
telif olsun ortaya yeni eserler çı • 
karmağa lcalkı~anların, yalnız 

garp musikisini bilmiş olmaları ka 
!-iİ 10 Si.ileyman. 11 - Adana Ramiz 

tiyen kafi değildir. Musikide Türk 'l.el~i. 12 - 1'urhun l\lumt, ı:ı - Fatih 

Iüızguncuk Hebeka, 4.t -
i<Jis, 1. - l\umkapı Nu 
clıköy Fener yohı Nnhit1e. 
köy Aliye, ı - Ratip . .tt 
dırım ırmacı 1\lihal 
:iO - 1 tanbul erkek 1/ 

Kücük lu tnfapaşa n 
hinı. :>7 - I\adıköy Şifa 
rn 16 da 1 met Kazım. 58..,. 

klas:klerini dahi iyice bilmek la - ~i ancası Saim, ı t - :\.rnspaşa .Nur 
zımdır. Büyüklerimizin cenazeleri apartıman Zekiye, l:i - Beyoğlu 1\ıs
önüncle giden muzika (Bethofen) met apartıman Bell\is, l6 - Trabzon 
in eserini çalamaz, ona milli ruh- ı Liaegi~den ~lpkaya,. 17 - Ramiz Ni
tan alınmış hüzünlü nağmeler la- h.a~. l~ - Ko"..~ a ~. el9ıahat, 19 -:- !l n- • i 69 F«.'ridun, ;i9 - Y 

d D .... ··ı ·· k" kt'I b cı ılk mcl•tcp ~em_ı, -O - lımrı har:;;ı ~e soknk numnrn 22 de 
zım ır. usunu sun ı, va ı \? e- , . F' .d "N .. h .. · 

• • • • Yan.a erı un .ı uz et, 21 - ( ıbah Ra· 'l'aksim Gün er. 61 ii 'l' 
nim ön ayak olarak verdırdığım .~ime. 22 - Ortaköy Halit. 23 - Sarı apartıman Kamil. 62 -
Türkocağı konserinde çalman )'eı· O man, 24 - ,\nı\nra I.,i~csi \e,·- ~·et k:ltilıi Rnsit Bey krll 
benli Hasan ağanın rast peşrevini det, 2:i - l\astamoni. Kastamoni ma
plaklarda gören Kenterburi papas hallesindc Ali oğlu Aliye. 
lığı bunu bir cenaze mar,ı yapmak ÇIKOLAT A KAZANANLAR: 
için bizden istemiştir; yani klasik 26 - Bil) ükada Nizam Nazmiye, 

G:J - Fatih ~inannğa "' 
.sok-ı.k ·o. J6 Aynur. 64 -
. i '-afrriclio;; a ıJaı-1ıf'lanı 4 
elam Mahel. G:l - Par 
fl6 - Balııt J\'uri, Gi - 1 ler içinde dahi alınacak çok kıy • 'Z1 - Ak~aray Avni, 2S - Edirne ilk 

met) motifler vardır. Hele muhte • mektep Güzide, 29 - Ifadıköy Mebru-
re, 30 - Harbiye Ali, 31 - Te 'ikiye mC'I tC'p ~a7.mh e. 70 -

lif sahalarda yapılan halk şarkı • J\ardeş palas . nim, 32 - Kadıköy Ba ı,i, 71 - \<lıma lhrwııa• 
larınr, harp şarkılarını, iyice bil - hariye cadde i 12 numara Hnife. 3:l - zan Bey 0;ı;.tıı ı il. i 2 -
melidirler, bütün bunlar bilinmez- Divanyolu Ertuğrul, 34 - Krnalında <:if, i:1 _ ~i 1i 1•,.- ... ı.ıd 
se Türk fenni anlaşılmaz. 1\ah,·e:-inde I~adri, 3:i- Eski~ehir tren it_ IJn• holi~iln 1iihc 

Hele bir §iirin manasını anlamı- memuru Nahit Bey lnzı Nahide. 36 - ı-a kız li~c i Mlifi,lc ifa 

yanlar ve onu takti edemiyenler ••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••11•••••11•••••••••••••• 1 ••••••••••••11•• 

hiç bir vakit bestekar olmağa ö • ı Ô L O M ı ı B 11 
zenmemelidir. Halbuki bestekar • U 11 ]()} 
lığa özenenler arasında mesela Donanmalar ser tabipliğinden 

•·t k 't G 1 t ·114 t Bugün, okuyucuları her mısraı yedi heceden yapılmıt mu e aı a a asaray ve mı ı a-
kım sağ beki Burhan Beyin pederi meler ~zerinden tertip v• 

olan bir manzumeyi anlayamıya - miş olan bulmacalarımızıD 
k b · b l Dr. İrfan Hüsün B. 1 senedir müp-ra u manzumenın azı mısra a· nü takdim ediyoruz. 

rı yedi, bazılarını sekiz ve altı he· tela olduğu hastalıktan kurtulamı- Bilmece müddeti on 

ce olarak bestelemek gibi bir müp- yarak dün sabah vefat etmiştir. Doğru bulup çıkaran karı 
tedi için bile affedilemiyecek ha· Cenazesi bugün saat 11 de Çengel 1 kiz tanesini hallederek i 
talara düfenler vardır. ·Yeni mu • köydeki hanesinden kaldırılarak gönderene, fevkalade se ' 
siki çığırı açılırken bu noktalara Beylerbeyinde öğle namazını mü • diyeler takdim edeceğiz. 
çok dikkat edilmek laznndır. En teakip Kuzguncukta N~kkaş dede 
aşağı lise derecesinde tahsili olmı· mezarlığına defnedilecektir. Mev
yanların eserleri şiddetle kontrol la rahmet eyliye · 
edilmeli ve bunların intitarlarına § lstanbul belediyesi eski mu • 
meydan vermemelidir. hasebeciıi merhum Cemal beyin 

Hasılı (musiki beynelmileldir) refikası ve eski meslekta~larımız • 1 ı---+
düaturunu biz kayıtlı ve ıartlı ola- dan Haluk Cemal Beyin annesi 3 

rak kabul ediyoruz ve yeni beste • Muazzez hanım, tedavi altında ol
karların bilğili inunlar olmasını · duğu Alman ·hastanesinde ölmüt· 
temenni ediyoruz. Garpten teknik tür. Cenazesi bugün on buçukta " 
alabiliriz, almalıyız; musiki aleti Alman hastahanesinden kal dırı • ' 
alabiliriz, almaıyız. Fakat bir mil larak Be§iktaşta Yahya efendime· 
Jetin hususi fenleri feda edilemez. zarlığmda kocası Cemal beyin 

Sağdan sola doğru: 
1 - Ehliyet, hüner 3, 

Biz milletin nağmesi ve bilhassa kabri yanına gömülecektir. 
edebiyatını bilen bestekarlara Merhumeye mağfiret diler, ev· 
mühtacız. Böyle bestekarları bul- velce gazetemizde de hizmeti geç
duğumuz gün bizim de milli bir miş olan arkadatımız Haluk Ce • 
musikimiı: olacaktır. mal Bey ve ailesine taziyetlerimizi lin ismi 4. 

Dr. Osman Şevki bildiririz. 
• ~ıııınıınııınnıı 1ummummmı ııııınııınnmınnıumııımrımnnım • 

ri adaptasyon yapıyor. Methur de
nen musikitinaslarımız arasında 
öyle zatlar vardır ki, kendisinin 
diye tanıttığı eserlerini, sesli film· -
lerin icadından sonra, Alman film 

Jzmir Valisinin raporu AKBA İzmir Valisi Kazım Pa~a lzmir 
s v:layctinin kooperatif sahasında · 

ki ileri ve muvaffak olmu§ adım -
ları, kooperatiflerin geçirdiği is • 
tihdeler hakkında b'r rapor ha -
zırlıyarak Trakya umum rr:iifct • 
tişliğine göndermi~tir. Bu rapor · 
da köy iktisadiyatı ve idea) Tüı 'k 
köyü esaslarından da bahsei'l -

2 - Bir çay ismi 2, 
<:ek gıda 2. 

3 - Hizmetçi 5. 
4 - ftg 14. . • 
5 - Bir hayvan isJlll 
6 - El şnkırtısı S. 

lerinde dinledik. Buna eskiden in· Ankarada AK B A kitap 
tihal derlerdi, ve ayıp sayılıyor • evinin b 'rinci ~u!:>esi modern 
du, şimdi adaptasyon diyorlar ve hir feld'de Maarif Vekaleti 

mübahtır. Öyle de olsa b:r millet karşısında açı'rr.ıştır. AK B A 
icin ehliyetsizlik ifade eder. kit;p ev!eri her dild~ kitap, 

Bir zaman icin (adaptasyonu) mc cmua, gnete ihfyaç'armı 
meşru kabul e:lelim, fakat biz bu cevap vern:ektedirlcr. Gere'r 
iste de Türk sives!ne riayet etm:- kitaplarınızı jlerek lmla~ive· -
~ - 1 k niıi en ucu1 o'ara!< A K B A E 

mistir. Trakyada koop~ratif iş • 
'eri şumüllencliri!ecektir. 

yoruz. Müsavi hece.erden tere -
küp eden bir §iirde nağmelerin u· kitap evlerinden tedarik ede· Fofonraf Haberleri 

l>ilirs:niz. Dev:~t Matbaais• - 5 zur.luğu ve kısalığı birib:rine mü· - Üçüncü nüshası bugün çıkan "Fo-
savi olmak lazrm gelirken bu he • '<İlapları v~ VA '<iT' ın neşri toğraf Haberleri,, mecmuasında çok gü-

7 - Arnpçada yoklu~ 
len edat 2, bir erkek İ.,.,. 

8 - Hicap 2, yesııİ.ll 
Aşağıdan yukarıya do 

1 - I' ölt 3, ihtitaıfl '· 
2 - Mukaddeme 4, 

4 - Şeytan 4. 
5 - Havan 4. 
6 - Ciğer 2, bö]ıne 3• 
7 - Bakımsız 4. 

8 - Patit 4, bir ıehİ' 

celer bazen acip bir surette kı - vatının Ankarada satı, ver zel iki reportaj, nefis bir hikaye ve haf-
saltılıyor ve bazen de insana so . - /\ K B A !<itap ev eridır talık yerli, harici hadiselerin hiç bir ~ cünleri matine saat 
~··kl k k k d t 1 y r \l<B:\ :\1f'rkezi Teldnn .ll::Ji yerde çıkmamıı resimlerini, yazılariyle' (KIRK YILDA BiR) gu ,. verece a ar uza ı ı o . . . . . f S 
M• 1. " .. l k 1. . .. k d. Hırıncı Subt' 1761 bırlıkte bulacak11nnıl tablo. Ynzan: Yu:;u 

c-e a au7.e e ımesı tur ce ır k" . ~ h •• l' "F ... r H b J • • •. •• - • 
25 

s Jı •k 
u • , ·ıııcı ~ıu c .':ı man .l:ı;.u otogrn a er erı,, nın uçuncu ıa- mevkı 45 - • a 

v~ i~i müsavi h~ceden terekk.üp et ı•ıınuu lllllHlllrHllfiUIIUlllUUlllllllll!llllllUlllr.lflllllllllllll!lllllllllllllllUllllL·ı yısını okuyucularımıza bilhassa tavsiye ba§ı Ferah sinemaaınd• 
mıştır, bu kelıme bestelenırken ederiz. bıktım) 
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aşuur, F reud ve Yung ~UNDAN BUNDAN 
8ir h 
d 1 \lç\IJc •en k 

917 ~ . e adar oluyor 
terdi~· '- Paıkanaliz h kk • 

•' l(Onf a ın 
.e etti "e eranılara bir zeyl 
lrıethal) '•erini (Psikanalize 

İ. •er}eyhaıı altında 
~d' 

l.lr& -·· k •) ... un · • da tr talebesi olan 
l&ri .. rdeçen •ene (Bir ruh a -

it .. anı) · . kend· tanuyle yeni bir 
led • 1 llokt . 

tırıe 
1 

aı nazarını tek· 
Ojj ile~·'flı. Bu iki hadise 

~•rdı. •nde büyük bir ala-
>iik h' EYvelce pıikanali· 

ııhlet} 
el>t1 ı er etmit olan 
liı hl •~an evvel ortodoks 

birıd e tehi denilen Freud 
en bü .. 

. • Yuk farklarla ay· 
ı.c· 
• 1 farıc. c· . 
ıJerj • ınsıyet mesele -

~lrıiaı' &eliyordu. Freud, Li· 
ı \'erd·~. 

hakkında aklına relen fikirleri her 
ne kadar manasız da olıa, kontrol 
etmek.izin söylemesi tenbih olu· 
nur ve alınan uzun neticeler kayd· 
edilerek, bu fikirler arasındaki 
münasebet arafhrılır. Freud nıek· i 
tebine ıöre bir rüyanın tahlil~ için I 
rüyası tahlil edilen f&hsın bızzat 
tahlilde i.mil o1maıı tarttır. Jung 
bunu inkir etti. Ve 9ahıın nıüda· 
halesi olmadan da, muayyen bazı 
§ekillere riayet ıartiyle, rüyaların 
tahlil edileceğini söyledi. Ve en ' 
esaslı eseri de, bu tezin müdafa • 
asına .hasrederek (Libido'nun te
kevvün ve istihalesi) serlevhası 
altında neıretti. 

Freudle Jung arasındaki bu 
görüt farkları, nazariyelerin ismi· 
nin değişmesine sebep oldu. 
Freud (Jung) u psikanaliz ıstrlahı 

Mukaddes fil Hz. banyoda! 

'İtıir h ıgı cins grizeıinin 
e t •. '•talıklarının tekev· 

qUY"k 
ediyordu br rol oynadığını 

nı kullanmaktan menetti, Jung da Hindistanda mukaddes ıayı • onun huıuıi hademeleri, huıusi kanmak üzere merdivenleri it • 

. u. kendi nazariyesine (analitik pıi· lan fil mabetleri de en ziyade hür- daireleri vardır. isterse mabedin mekte olduğu görülüyor. 
tıaııiy . 
~k etın ıinir hastalık -

koloji) ismi verdi. met edilen dört ayaklı mahlukat - içinde gezer, dolaıır, istene büyük O fiJin hademesi ise arkada 
Fakat Jungun kurduğu tahlili tandır. Fil hazretleri tıpkı bir hü • havuzun içinde banyosunu yapar. ve ayakta efendisinin banyodan 

psikoloji mektebi, Freudden ne kümdar gibi izaz ve ikram görür, Böyle bir filin büyük havuzda yı· çıkmasını bekliyecektir. tecld~Vününde rol oynadı • 
ltıı d ~kle beraber, Libido 

. biitu a a genitletti ve bu 
kadar ayrtlmak ~ter~ btesin, ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

müstakil bir nazariye olmaktan 8 e u ı z 1e~e1 er Banyodan sonra M 1~1 r d ~ ,. ~ s ı· z ı 1· 1t . ·ı n ruh .... k 
ı er· .. ener1ııını ut • 

ıı..'t,1 ~Urdu. Binaenaleyh 
ziyade, Freud mektebinin bir ten· J U ft d 0 U \J 1\ 
kidinden batka bir şey olamıyor • 
Çünkü klasik psikolojiye kar§t ta• 
arruza ilk geçen Jung değil, 
Freud'dur. 

~tıyeıinin en nev'i şah· 
~l •ır olan barizeıi bu su· 
· ltınıış oluyordu. Ruh 

"erd' ~ · . • 
ltaiJc •gı yenı mana, Junı, nazariyesinin basit • 

\L.--. ~na)izin temel tafı o • h 
L. ~! liği; edebi ve felsefi iza lara 

S'L \lur) mefhumunu da fazla ehemmiyet vermesi; ciıuiyet 
"etti. 

J' denilen dikenli mevzuu bertaraf 
ı~ reud'un aksi olarak, 
cıı etmeıiy)e belki Freud'un ıırf ta • 

~ "" ferdi, bir de materi babeti ruhiye ve müşahedeye isti· 
fth lne\'cut olduğunu ve nat eden teorilerinden belki daha 

la ~tuurun, ferdi tahteı· cu:ip gibi görünür. 
C>)d .. Pek mühim ve pek 
't lh 11111tıu iddiaya bat· 

~~k·ı te!tuur sahasında • 
ltt

1
. 'ri;yie F reud' den ay • 

Qllt' 
te~'""··'Yle, ıinir hastalıkla • 
' tri dun tarzı hususundaki 

'ıııa ı. e değittirmiye mün;:c: 

.•• 'd 
· l't f;' •hl, adım hocasını' ter • 

\.._ reud .._.ta.I .. e ınuariz olarak , 
\l\lrd ~Kının tekevününde 
~:.! ''•e.nıör,, ün hiç bir 
· ~.~lct11ı!• .. kanaatine vardı. 
1 ~lıkı Uzere F reude göre 
"' tly .•rı, tahteffuurdaki 
hsın rı t.hlaki saiklerin 

t' "' ,~e çalııtığı ıırada 
q •tın , 

· lle td e,, (refoulement) 
ı, ~ erek b 'k . 
~ , '>lf etı . . u ıaı le re tekıJ 

Fakat, ne de olaa baaün hakim 
olan Freud'dur. İngiliz müellifle· 
rinin bir kaç sene evvel yazdıkları 
gibi, Freud'e ait mefhumları bil • 
meden bugünkü tababeti ruhiye • 
de bir adım atmak kabil değildir. 
Bunun en büyük iıbatı da büyük 
tıp mekteplerinin tababeti ruhiye 
proğramlarına psikanalizi ithal 
etmit olma11dır. 

Buzlar arasında 
fenni tetkiklerin 

neticesi 
Arkanjel, 18 (Birinıi te§rİn 

(Tas) - Georgi Sedov buzkıram 
iki buçuk ay seyahatten sonra bi -
rinci teşrinin ikisinde Arkanjel 
)imanına gelmiştir. Bu gemi, Kara 
denizinin şimal ve şimali garbisin· 
de ~en "tie,as ~r,, i IN9fe 
gönderilmitti. içinde 28 fen adamı 
vardı. Heyet ketiflerde çok kıymet 
li fenni tetkiklerde bulunmuf tur. 
79 derece 40 dakika tul ve 78 de
rece arzında. hiç bir haritada göı· 

terilmemit olan bir adanın yük • 
sek sahili çıkıvermit ve gemi ya· 
kınına gidince, bunun birçok ae • 
nelerdenberi biribiri üzerine top • 
lanıp birikmif olan buzlardan mü· 
teıekkil U:uazzam bir adadan iba· 
ret olduğu anlaıılmııtır. Çevresi 
28 kilometreyi bulmaktadır. 

Gemi, evvelce buralara gelip de 
buzlar arasında sıkıtmıı kalmıt o • 
lan üç gemiyi arıyordu. Nihayet 
bunları bulmağa ve buzsuz denize 
çıkarmağa muvaffak olmuıtur. 

Yukarda ıördüğünüz ne bir A· 
merikan askeridir, ne de Amerika 

16 vazifeye 
1000 namzet 

çıkmış! 
"Muhadenet,, yazıyor: Yerli 

mahkemelerde açık bulunan 16 
mübaşir vekilliğine, bir çoğu yük· 
sek mektepler diplomasını ve ge • 
riye kalanlar da Bakaloryayı haiz 
olmak üzere 1000 şehadetnameli 
genç müracaat etmiftİi'. 

Vaziyetin bu acıklı tekilde bu • 
lunmaırna rağmen hali bir memu· 
riyete geçmek üzere her sene bin
lerce genç hükumet mekteplerine 
girmek üzere hücum etmektedir. 

•tırtttllfliWW ................................ ,~,..........,Wh:9rrl ... ~ 
tehirlerinden birinde it gören sey-
rüsefer memurudur. Fakat bunla
rın ikisi He de alakası vardır. Ge • 

I çenlerde bir Amerikan askeri kıt• 
ası Amerikanın yeni inta edilen 
Miami 9ehrini ziyaret ettiği zaman 
ukerler orada sahilde deniz ban -
yosu yapan kızların arasına dağıl· 
mışlar ve onlardan bazılarına miğ 
ferlerini kiydirdikten ve bel kayış· 
larmı taktıktan sonra kızların İşa
ret memuru vaziyetinde resimleri· 
ni çıkarmıflardır. 

S· ıleri e.rını deiittirtme • 
"-it ıı_ lelıYordu, 

'l'L llalıiı ' 
İ) tl(~ri . ' nevıma, gayYi 

otd.. n hır Yerindel' v • d 

Son günler ele, ( J ung) un tah -
teuuura ait olan bir eseri, (la9u • 
ur) ıerlevha11 altında lisanımıza 
tercüme edildi. Bu eıerde kari· 
ler yukarıda izah ettiğim nokta • 
farı adım adım takip edebilirler . 
Maamafih, bir ihtiraz noktası da 
vardır: Psikanaliz bizde hatta •••· 
biye mütehassıaı geçinenlerce bile 
henüz gayri malum bir mevzudur. 
Bu bakımdan J ungun eserinden 
bugün edilecek istifade bir. m~ı~· 
Jedir. Esasen biz, bir muellıfın 
eserinden evvel tenkidini okumayı 
ıever hüdayi nabit münekkit in • 

Bu kadınlar nerede yüzüyorlar?! 
"'· J 111 a • 

~ı_,edi, una hu ıörüıü de 
,..,. 1 

'-'Uh· ı;y e de . 
·· ılll ı,· ' P•1kanalizde 
'l tr k . e ''ı't enımıyet olan 

L ille ' 
-..rın1 d '' .<refoulcment) 

'd' la.bir .,._ ~ •nk&r etmitti. 
~ \ltı . ·-tıceı. 1 
q'iti 'l!ıir ha ı o arak Jung, 
-., ~ la..nifini d •talıkları ıaha • 
(e~t 'ildi ba. e kabul etmiyor· 

ro ,ına (' 
t \lt.ı ~'rt) a. '. ıntrovert) 

lhtih lld, b · ' hsıyetler ıerlev· 
t~- ~ft ' ır tas . f 
'"d'.,. ra teni nı yaptı. 
ı~lo·~ 19oQ tleıneaiyle Jung ' 
ff,._ Jı a..t. danberi A 

ııt ~ ~'-ın umumı 
ld, b d11i11 a •okrnıya mu • 

........ Q~ l!ıefb l 
1, ~l . l'""•n b um ardan da 
~ '•ı,, aeı· aıında da "rü • 

• i ~ı'li"dUtu •Yordu. 
'd·· '1t i: llazari · b' '-1\ l'\i .. zere J Yenın ır 
~l•ıt. )' tel&kk· .unr hocaıı 
' 'tt~ t.1,ıaın ••ıni de yıkma 
""-1 . it ted • Ya., F reud rü a-

\ •l~ t '• uau)" Y 
"-'-ld ahın ed u deni!en 

e, kh er. 
•a., iÖtdü"" .. 

' ld .. dan bugün müte ıanlar o ugumuz . 
'k lize kar•ı hır haaıaslarca, pıı ana ,. 

aksülamel addedilen Ju?g me~t~· 
bini Freud'den, tani pııkanahzın 

J .. tadından evvel tanımıt ve ung uı 
1 

.. 
oluyoruz. Her halde psi~o .oJı sa • 
basındaki yeni görütlerı bıze ta -

·ımA ld v kadar da nıtan ve ı ı o ugu · 

f l f• malumatımızı arttıracak ese ı .. 
olan bu tercümeden dolayı mu· 

.. ı · · •reden tercime ve tercume erını ne'!r 
DON ve y ARIN kolleksiyonunu 

. d'w' d n dolayı vücude getır ıgın e 
(V AKIT) matbaasına te!!ekk -

küre borçluyuz. 
AJ.I' Asabiye Mutahaııııı j 
T'Y~:~ ızzeddl~_!!!?!!' l• Yukarki resimde görülen ka_ • ı batm.~f .~?rünen bu k~dınlar bir / kaz beslendiği ve kazlardan kuş liJ 

--·--13f"'"ôöK'föRU dınları kar içinde veyahut denız kut tuyu ımal eden fabrıkada çalı· yü kazanıldığı için orada muhtelif 
Ş • köpüklerinde yüzüyor zannede • tan ameledendir ve içine daldıkla· ku§ tüyü fabrikaları vardır. Bu re-

Ü bey t Sa ı t ceksiniz. Halbuki bunların ikisi de rı beyaz madde de ku, tüyünden sim 0 fabı ikalardan birisinin de • 

Fatih Karagümrük Tramvay doğru değildir. Göğüslerine kadar batka bir ~ey değildir. Almanya· posunu göstermektedir. 
nın tarki Prusya eyaletinde çok 

duralı No. 4 



-K-A-D-1-N-
Banvonun Zararıl 

Banyonun sıhhat ve güzellik 
bakımından ehemmiyetini inkar e· 
den var mıdır? Bugün umumiyetle 
banyoya çok ehemmiyet verili • 
yor. Temizlik, sıhhatli ve güzel o
luıun eıaıı olarak kabul edilmit • 
tir. Fakat, dün vaziyet böyle de
ğildi Meseli Amerikada, buna 
zıt bir cereyan alıp yürümüttü ! 

Şaıılacak ıey, değil mi 1 Fakat , 
hakikat!. Bugün en çok banyo 
yapmakla ve bu arada evvelce de 
bahıettiğimiz gibi en çok ıabun 
harcamakla tanınmıı Amerikalı • 
lar araıında böyle bir cereyan na
sıl harekete ıetebilmiıtir? · Bu, 
hayli acayip bir mevzudur. Şöyle 

bir gözden geçirelim!. 

delfiya emniyet müdürlüğü bir ni· 
zamname yaptı. Bu nizamname , 
hamamın faaliyetini tahdit edi • 
yordu. Nizamnameye göre, bir 
Teırinisaniden on bet marta ka • 
dar banyo yapmak ıiddetle ve 
kati surette yasaktı. Ancak hava • 
ların 11ındığı zamanlarda, banyo 
etmek caizdi. Soğuk havalarda 
imkinaız! 

Banyonun büsbütün yaaak edil· 
mesini israrla istiyen doktorları, 

bu karar, yarı yan memnun etti. 

Hamamı kuran ve açanı, hiç mem· 
nun etmediği 9üphesiz ! .. Adamca· 
ğ12ın kararı geri aldırmak yolun· 
da bat vurmadığı kapı kalmadı. 

Nihayet, ıehir meclisi, bir hayli 
müzakere ve münakaıadan sonra, 
iki rey fazla bir ekseriyetle kararı 
geri aldırdı! 

Velurtlfondan Yapllmıt DUmdUz Bir Baret 

Moda Haberleri 

Amerikada ilk banyo evi, -İs· 
terseniz hamani, diyelim!. - 1842 
tarihinde Cincinatide kuruldu. Bu· 
nu kuran ve açan T ompson iımin· 
de bir adamdı. Teıebbüıü, ahali 
tarafından rağbet gördü. Fakat, 
bu rağbet üzerine, bir taraftan da 
dehıetli bir hücum baıladı. Hücu· 
mu yapanlar, doktorlardı! 

~undan sonra, Amerikanın bir 
kaç yerinde daha hamamlar açıl· 
dı.hu~~~~n~~dei~ı;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Doktorlar, çok yıkanmanın tür· 
lü türlü hastalıklara sebep oldu • 
ğunu iddia ederek, T ompsona ate§ 
püsükürüyorlardı. Doktorların, 

banyoya rağbetin ortaya bir temiz 
lik maniıi çıkardığını ve bu mani· 
nin ahalinin sıhhatini tehdit ettiği
ni toplu bir halde iddia etmeleri • 
ne karıı, hamamı kuran ve açan, 
ıaıırmıttı. O aksini müdafaa için 
uğraııp duruyor, batka memleket· 
lerde misaller getiriyor, )ikin A· 
merikah 'g)dnrlan, iddialanndan 
bir türlü vazgeçiremiyordu! 

Doktor)ann sistematik olarak 
yaptıkları neıriyat nihayet tesirini 
gösterdi. Bir sene ıonra, Fili • 

Ev Kadınına 

Madenle Cam 
Camı madene yapıttırmak için 

yüz albnıt gram ince toz halinde 

kolofan, kırk gram beyaz balmu • 
mu, seksen gram lngiliz kırmızısı 
lazımdır. Bunları bir arada erit 
meli. 

Sonra yirmi gram terementi ru· 

hu katmalı. Tahta bir katık 

alarak bunları karıtbrıp soğutma· 
lı. Lüzum görüldüğü zaman 111tı· 

lrp kullanılrr. 

Balığa Dair 
Balıkları susuz on bet, on altı 

gün diri olarak muhafaza etmek 

mümkündür. Bu, naırl mümkün 
olur?. 

Balıkları bir kap içerisine rakı 
ile ıslatılmıt ekmek içi ile birlikte -iıtif etmeli. Ekmek içi, balıkların 

üzerini tamamile kapatmalıdır. 

Bundan sonra bir miktar daha 
rakı serpmeli ve ince aamanla ört
meli. Balıklar, bu vaziyette uyu· 
tuk olarak kalırlar. Ölmezler. On 
bet, on alt. gün sonra çıkarıp te· 

miz ve taze ıuya atmız. Balıklar, 
yüzmeğe baılarlar. 

Bahçede 
Domates yapraklarını, bir gün 

müddetle bir miktar su içeris!nde 
bırakmalı. Sonra süzmeli. Süzülen 
ıu, gül, limon, portakal, teftali a· 
ğaçlanna ıerpilirae, zarar verici 

böcekler, b~r daha bu ağaçların 1 

semtine uframazlar. Eğer bahçe 

meraklı11 iıeniz, bu tertip herhal· j 
de iıinize yarar! 

tiskalle karıılanması idet olmut • 
tu. Bu iatiskallerde doktorların 
tetviki rol oynıyordu. Virjinyada 
hamamın açılmasına müsaade e • 
dildi, ama binadaki her banyo 
teknesinden tam otuz dolar vergi 
alınmaıı gibi ağır bir prtla ! 

Boıtonda daha ileri gidildi. 
Hem ağır vergi konutdu, hem de 
doktorların eline mühim bir silib 
verildi. Hamama gidip banyo 
yapak istiyen kimseler, önce dok • 
tora müracaat ederek, muayene 
olunacaklar, eler doktor müıaade 
Yerine, hamama sidip yıkanabi • 
leceklerdi. Bu karaTın, doktor1a· 
rın en ziyade hoıuna giden karar 
olduğu muhakkak! Artık söz on· 
larındı! 

Son bahar ve kıt modasına ait 
modeller, moda müeaaeselerinin 
mankenlerinde, mağazaların vit· 
rinlerinde, moda mecmualarında 
biri birlerinin yanı 11ra yer tutu • 
yor .. iki mevsimin birletmek üze· 
re bulunduğu ande, iki mevsimde 
giyilecek fapkalara, elbiselere, 
mantolara, ayakkabılara v. s. ye 
aym derecde ehemmiyet veriliyor. 
Bir mevsimin modelleri diğer mev 
•İminkinden ne fazladır, ne de 
eksik! 

Vaziyeti gözden 
ppkadan bqlıyalım. 
mevsime ait modeller 
bir müddettenberi 

geçirmeğe 
Her iki 
arasında, 

hemen her 
memlekette benimsenmit olan ve 
burada da kadınlan baıları üstün-

de laJıdıklarını pek ırk gördüğü· 
müz baretler, gene ön safta geli . 
yor. On altıncı asırda erkeklerin 
hatlarına yerleıtirdikleri, ıonrala· 

rı da ressam, muaikiıinaı, edip ar
tiıtlerin tercih ettikleri bu serpUf 
tarzı, kadınların pek hoıuna git 
ti! 

Baretlerin tekilleri, evvelce 
bu ta\Yıfalarda koyduğumuz ör -
neklerdeki gibidir. Yani muhte
lif tekilleri demek iıtiyoruz. Hep 
ayni biçim, biribirine benzeyİJ 

mevcut olmasına göre, kadın ser
puf ları arasında bir örneklik le -
min olundu, demek! Bu bahıe bil 
haaaa Almanyada çok ehemm~et 
verildiğini, kadınların f&pka mo -

daıı deiiıikliklerine uyarak israf· 
ta bulunmalarının önüne geçmek 
için, tek ppka usulünün propa • 
gandaaı yapıldığını, bir kaç vesile 
ile burada anlatmıı tık. ~u vazi
yet, gayeye eriıildiğine delalet e
debilir mi? Bir bakıma, evet! 

Ancak bu bir örnekliğin böyle 
bir maksatla benimsenmit olma • 
dığmı, ıırf bir modaya uyuıun 

ifadesi olduğunu hatırdan çıkar • 
mayınız. Heves ıeçince, bu da göz 
önünden kalkacaktır. Şu sırada 
Baretler ön safta bulunmakla be
raber, bir taraftan da batka türlü 
modellerin ortaya ablmaıı ve ku
men benimseyiıle k&rfılanmaaı, bu 
fikri teyit edici mahiyettedir. 

Eauen Baretler muayyen bir bi
çimde iae de, kenar kıvnntıları ve 
süs takmtılan ile bunda da az, çok 
deiitildik gözetildiğini mevcut 
örnekler ıöıteriyor. Meeeli, velur· 
tifondan dümdüz bir baretin J>eti 
11ra, süılü bir baret modeli öne 
sürülüyor. Süsleri, tıpkı tıpkısına 
kirpinin dikenlerine benziyen bir 
baret ve bqkaca türlü türlü ör · 
nekte ıapkalar ! 

Gri ~lim elbiselerdeki deiiıik
'mdere .... Sonbahara ve kıp mah
ıus elbiae modellerinde, birleıik 
Jile denilebilecek bir hal, daha 
yoktur. Şümullii olarak benimsen
miı muayyen bir tekil henüz ıöze 
çarpmıyor. Kumaıı yol yol ağır 
kadifeden kıvrak biçimde bir 
kostüm kadar, erkek giyinit. i an· 
dıran bir tayyör, kumaıı genit. 
kareli bir tayyör de, giyiliyor! 
Sellof an denilen parlak maddeden 
yapılan aktam elbiseleri de, en göz 
alıcı yenilikler arasında sayıla . 

ŞUalerl Mavi Tilki KUrkUnden Kadife Manto l 
bilir. Sellofandan yapılan elbi • 
ıelerin en hop ıittiii yer,, Paria-

Yağlı kurabiye 
bir bardak dolusu 
tavada yakmalı. So~ 
yanm bardak su ile İ 
malı. Bundan sonra 
un koyarak, ocakt• 
meli. 

Pitirme neticeıinclt 
bir hamur haline geldi 
parça ayırmalı. R~ 
yuvarlatılmalı ve te 
fırına sürüp iyice kıl 
lemeli. T epıi f ırındaO 
arzuya göre ya ıı~a..ıı 
ğuk teker ıerbeti, ~
nin soğuması beklenılir 
bet dökülür. 

Kapa-

tir! 
Mantolara gelinc'1 

kürkün ekaik olm 
kat edildiğini ya 
sonbahar için de, kı~Jal 
dadır. Mantoları bo,..,.- : 
ladığı kadar, kumafdl 
kısımlarına genit _ ~· 
de eklenidiği de 01111..-

ayrı olarak omuza si 
ha katınız. Kürkün,~ 
yun ve kol kııuul ~ 
hazan çok tıktır. JC 
ağır kadifeden bir 
tilki kürkünden sÜI• 
uygunlukla gidiyor 1 

Ayakkabıların 

ıu solanlan, yaza _ .. lr 
dan biraz daha ka.,...
Artık, topuklar aç.ıP 
yor. Kıta mahsuı d, 
kapalılık daha :ıir- ~ 
Hatta, toton giyıne_~ 
miyecek kadar ka.,...--, 
da var.. Nasıl? .• 
derisi, •tıklan aı-~ 
doğru çıkıyor. Bıa 
dınlarm bot göriİP . i 
ni, mevıimin iJerleJİf 
çıkaracak! .• 



1 ... l 
~tı·e ·ı k· ~ 1 c AYusturalya ara· 
'"''•af · \ t eyı, en kısa bir za· 
~~Ya.reyle geçmek için 

~ ı.~!Yük hava yarışını Skot 
Qlr 1 ·ı· 

l .a 

;L. ng1 ız kazanmı•tır. 
~. a.. :r 

unden biraz fazla sür· 
\':rrn · · b · ı. Yı a§an ir çok yenı 
YYarelerin, bu yarııa it· 
le · · rını ıazetelerde oku • 
dur. Resimde, tayyareci 

hen·· b ~ uz et yaşında olan 
.~iunu görüyorsunuz. 

lt44 1 1 mım lltülun.uoiilıfllıtıtnuttlttllll ıtlmtımım 

Y~an 
'l).li11:,r koHeksiyoalU 
L 'ttl, il hııru)d .. .. 
'\t\ r, bi ugu gundenbcri 

te r cok · ' tıll ı.. •ad Uf ~ . garıp hayvan • 
llır etın •l d. llld !ro\ı ~ er ır. Bunla • 

t>: '*lı.ı •rının k. 
··~· aib· fe ılleri garip 
._ it ı, }' 
~i)r~ Niteki "taYıtları da ga· 
~ •ltırıda,rn, daha geçenlerde 

"" h,7>'\'a, 1 YllftYan ve kör bir 
' tı n •r k ~ • l>k1 \) eıfedildi. Bun· 

'-.}lıd· ır Yıla · . ~~ trler. y n gıbı uzun ve 
~ \l !.ir 1-L er altında Y•fıyan 
h_ t. h "lllı b·· -.,.,.~ 'ı 'ha l OC:ekler ve top· 

r 'r narı \ ~ . · nı zehırliyerek 

-~l '1'-'de b 'ret tene bö 
L 61'\. 'il b·ti,· . Yle ıarip hay· 
~ı ~l',.. ını a·· .. '>' tı \> oruyorıunuz 
,. e ~ llr \'e t · 

'
~ ..! nıı... tpkı bir kerten qth .TOt, A .. • 

t.... "~lar taaıdaki re • 
._.. ~d·· ar&aınd · 

'ı>l \lf edı') a fınıdiye ka-
tti en h ilden 

0 
. .. ayvanlarm en 
ırısı aöru··1·· uyor. 

~üRYBYB nere~en oel~i~1 
nereys Di~iyoruz1 

Saadetler ve f el ak etler 
kendi elimizdedir! 

bizim 

( 

Bu resimdeki dünya haritasını, ı yap~madılar. Bir çok ilimler §Öy· 

bütün kua ve denizleriyle bera • le dıyorlar: 
her, çocukların onu ıe~·rettikleri - Dünya üzerinde yafıya.n 
gibi siz de görüyorıunu::. canlı, cansız bütün mahluklar, 

Her tey, bu dünya harit;:ısın • etrafımızda gördüğümüz ve "ta -
da hızla geç:p .gidiyor. Nihayet biat,, İsmini verdiğimiz bu yıldız· 

larm, güneşin, hava ve suyun bir 
fazla fazla ııltmıt :sene ya§ry·onu· 
nuz, ve derhal, yerinizi baıkaları 

alıyor. 

Denizler, orada karalardan 

çok. Her ikisinin de üstünde ge· 

vazifesi bittiği zaman ne ya • 

par?. ÇekiHr gider. Biz de, tıpkı 
bu aktör gibi, dünya üzerinde va· 

zifemiz bittiği zaman çekilip gidi· 

yoruz. 

Şu halde, dünyaya gelişimizin 
sebebini burada anJatmıf oluyo • 

ruz: Yapılacak bir çok işlerimiz 

var. Biz, onları yapmak için ge· 

liyoruz. Fakat bu vazifelerimizin 

hepsini bitiremediğimiz için, on· 

lan tamamlayacak olan batka bi· ne o kadar çok inaan, hayvan ve 
nebat ismini verdiiimiz canlı 

parçasıdır. Bir tiyatroda seyret· 
tiğimiz bir aktör, nasıl orada oy• 
niyor ve kendisine verilen vazife
yi yapıyorsa, dünya üzerinde 

biz de, ancak bize verilen vazife· 
'Yİ ,_pıyol'U8H TiyatrcııeNJri alrtöi ---------------1 risine bırakıyoruz. Jılerimiz o • 

yahut can.sız teyler yatıyorlar ki 
onları dütünmemekliğimize im • 
kin yoktur. 

Her gün, bir çok yeni yeni teY • 
ler bulup çıkarılıyor. En mütlıit 
hastalıkların, ~imdiye kadar ketf 
ed:l.memİf mikropları, insanhrın 
ellerinin altında neredeyse bulun· 

mak üzere ... 
Daha otuz sene evvel lstanbul· 

dan Ankaraya bir yolcu tayyare • 
siyle gitınek en büyük bir hayal 

İayıldıiı halde buıün İngiltere • 
den Avusturalyaya iki günde gi • 

diliyor. 

Hakikaten, bcrıey, dünya. üze • 
rinde hızla ıeçip gidiyor. Fakat, 
dünya isın:ni verdiğimiz 1er ne· 
dir?. Ne vakit doğmuıtuı·?. B~z, 
insanlar, onun üzerinde ne vnkıt· 
tenberi ya§ıyoruz?. Oraya nasıl 

ld
.k' Ve öldüiümil'z zaman, ge ı ..... 

oradan nereye gidiyoruz? ... 

Bu sualleri, her insan, kendi 
kendine sormuftur. Bin seneden 

b 
. bı'n ••nedenberi ıoruyor. 

erı, on -
Fakat kendi kendiıine cevabını 
vermİf midir? .. 

insanlar, bunu ,:mdiye kadar 

Bulmaca 
Bu haf ta, okuyucularımıza bir 

reıim veriyoruz. Bu reami, her 
meyvenin kendisine mahsus olan 
rengi ile boyayacaksınız. isterse· 
niz resmi büyütüp batka bir kağı· 
dın üstünde boyayınız, isterseniz 
burada .... Yalnız, meyvelerle bar· 
dak ve tabakların iyi boyanması 

lazımdır. 
Hangi okuyucumuz bu resmi iyi 

ve ıüxel boyuıa, tık bir yazı ka • 
lemi hediye edeceğiz. Diğer iyi 
boyayanlara da çocuk romanları, 
bisküvi ve çikolata veriyoruz. 

Bu eğlenceli resmi 'boyamafa 
hepiniz i§tiralc ediniz. 

ğullarımıza kalıyor. Ve böylece, 
dünya iizerinde insanlar, "hayat 

zinciri,, dedikleri, büyük zenc:ri 

birbirlerine bağlayarak geçip gi • 

diyorlar. 

Onun ıçn, dünyaya insanlar, 
fakir ve zengin olarak ıelmezler. 
Sadece inMn olarak gelirler. Eğer 
bir fakir ailenin çocuğu iseler, ça· 

htmakla zengin olabil:rler. Bunun 
gibi saadetler ve felaketler de in· 
sanın kendi elindedir. Dünyada 
hiç bir fey, ister fakirlik· zeng'n· 

lik, istene ıaadet • felaket ol • 
sun, batka biriı;i tarafından gel· 

mez. Herkes daha küçük, kendi 
hayatının gideceği yolu kend:si 
hazırlar. Eğer küçük yafta, bu gi· 
deceği yolda iyi hareket ederse, 

ne fakirlik ne de felaket onun ya· 
nrna yaklatamaz. Fakat daha 
küçük yatla gideceği yolu iyi ola· 

rak intihap etmez ve fena bir a· 
dam olarak yctiımcğe kalkana 

fc:.-kirlik ve felaket, onun daima 
yanı batındadır. 

Siz de iyi olmağa çalıtınız 
ki zenginlik ve saadet daima si • 
zin yanıbatınızda bulunsun .. 

Küçük artistler 
Son ıenelerde, muhtelif A vı-u· 

pa memleketlerinde bir çok küçük 
artistler yetişmittir. Geçenlerde 

bahsettiğimiz Şirley Temple'den 
sonra, İngilizce gazeteler, sanat 

dünyasına yeni bir çocuğun daha 
doğduğunu söylüyorlar. Bu küçük 
artist, resimde gördüğünüz gibi, 

pek tatlı ve şeytan bir çocuktur. 
Daha sonra, bu sıfatları ona biz 
vermiyoruz. Gelen gazeteler, ken· 
diıinden bu şekilde bahıediyorlar. 

Küçük artistin bilhassa kome
dilerde muvaffak olduğu ıöyleni· 

yor. 

iki arkadaş 
Artık dünyanın her tarafında, hay• 

vanlar birbirleriyle Cf olmaya gayret 

ediyorlar. Şimdiye kadar kedilerle fa

relerin hiç bir vakit ahbnp olarak bir 

kapta yemek yedikleri görü m:?mişti . 

Fakat ıeçen!erdc bir hayvanat bahçe· 

sinde büyük bir alim, böyle bir tecrÜ• 

be yaptı. Ve binlerce inıanın karşısın
da yaptıiı bu tecrübede muvaffak ta 

çıktı. Bugün size verdiğimiz resimde 

de biı- e§ekle bir keçinin dost olduğ'.J· 

nu ıörüyoraunuz. Keçi, yükııek dalla
ra yetitmek için arkadaıının arkaaına 

biniyor. Fakat kopardıklarından ona 

veriyor mu dersiniz? .. Bu sualin ceva-

r= K · o-·g- Arslanla Berabe , bını almak için, meıhur maaalcı u. Koyun, eçı, u e, r fonten;n bu oay<fadak; "Koyun, keç; •• 

Kendine ayırıp birinci parçayı düğe,, iıimli ıiirini okuyunuz. 

Vat-tı·}·le bir koyun, bir keçi, bir Duc;c, D d" "B b . d' b 1 :•,ı: .. :ı: ••:m:.•n:·.ı·-.---.. -.... •.::ı. ·.-........ •.ı ......... . ... e ı: - u enım ır, u ars an pa)•ı :• .. • -·
00

---· .. 

Gelerek yanyana :! o· i! 
O 

uhibi büyiik arslana İkinci parçayı gene kendine H 1kkat İ=.= 
rmanın Ayırdı: - Şüphesiz bu benim gene; ·ı •• 

S.. verdiler ve başladılar :. :: oı ~ Çünkü içinizde en kuvvetliyim... H Küçük okuyucularımız, kazan- :: 
Beraber kazanıp beraber yrmege. . A 'it •• :: • k kurup tuttu •.. aüzd bır ceylan uç.üncü en cesur olanın hakkıdır ; ~i dı!tlan hc:liycler'.İ her iıtedikleri gün:: 
Ked bır tuza • '=' O d b · · · b' 1 •• tba d 1 b' l" 1 :: ~ k dar a enım ıçın ır yana ayrı ır. :: ma amız nn a :ı ı ır er. Ta§rada :: 
Sırtlayıp getirdi kapıya a 

1 
't>ördüncü parçaya eğer biriniz U huluNln diğer kıymetli oku)'Uculan- Ei 

Hcpıi bir araya toplandı, ars an •• •• El sürmek isterse, onu şüphesiz, ı=· mızdan adreılerin" k J k :: Parmağiyle sayarak " .: ı açı o ara yaz· :: 
d" k' "Biz dört kişiyiz ancak. Hemen yiyeceğim." \U malarmı rica ederiz. Bu suretle ka- i! ~: :.y~.;;-bk hamlede •!.of on ten hôkiyol..I. • li zand.klan hed;yele,; vaktinde alm•ı f; 

Bo
"ldu·· do'"rde.. Vasfi Mahir !i olacaklardır. ,:! 

1
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J Radyo Programı · I 
18 lk!nci Tetrin Pazar 
M5 Khı.. BUD~PEŞTE, ~om. 
16,50: Çingene orkestnuı, - Sözler. 

18,Sa: Konferanıı. 18,60: Muılkl reportaJı. 

20,15: Musahabe. 21,45: lngenc orkcetra111 
22,50: Spor \C haberler. 2%,50: Avrupa kon· 
tocrl. Nandor rekıuılıılnln ldıuıelnde Buda • 
peş~ opea takımının konseri. 2S,40: Dana 
ınmılldııl. 

228 Khz. \'ARŞOVA, 15'5 m. 
18: Danı mualklııl. - Muhtelif. ıo: Ha· 

flf muıılkl. 20,45: Muhtelif. 21: Utvan) a 
muıılklıl. Piyano refakatiyle ıukılar." %1, 
45: Haberler. 22: Lember(ten: .Netell net· 
rlyaL - Musahabe. 2S,15: Konserli rek • 
IAmlar. 23,30: Dan11 mu11lkl!ll. 

841. Khz. BERLlN, 857 m. 
17: Hafif mUlllkl. 1'7,45: Almanya • Bel· 

(ika hokey maçlan nettoeet. 18: Bambul'(· 
tan nakil. 19: Hant musiki. 19,80: Trlyo 
l'<on.-erl 20: Muaahabe. 20,40: MuılkUI tem· 
11U: "Dle \ier Schlaumleer" 22,SO: 5 inci AI· 
man bUyUk konseri. "kl'man ''lyolonael". 28: 
Haberler. 23,20: Danll muılkllll. 

592 Khz. \1YANA 507 nı. 
18: Hacca gidenlere dair, 18,30: Milsa· 

habe, 19 HolzPr lclareftlnde radyo orkr!ltra· 
111. 20,85: Haberlı•r, 20,.&5: \"atanı n.-,rl)at. 
22,SO: P1ı3teden naklen: Avnıpa umumi 
koneerl, ıs: Akıaın konseri, 23,SO: Haber • 
ter, 2.1: Konse.rln devamı, 2ı,45: Pllk. 

19 ikinci Te,rin pazartesi 
M5 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Salon orkestraıu. 19,15: Alman· 

cıa derw. 19,45: Cııorb& S'lngene orkeııtraı11. 

21: Konferan!I. 21,80: "Llııı:t Ff'n-nc" takı • 
mı t&Tafmdan komıer. 23,80: hııbf>rlrr. 23, 
50: Danll mualklıl. 

228 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Koro koMerl. - PlAk. - Konferanıı. 

19.1.:5: Piyano konlll'rl. 19,.U: Musahabe. 
21: Hafif orkestra muılkl11I. 21,45: Haber• 
lf'r. 22: Tarihi kıymeti haiz konaer. 22,45: 
Konferan!ll. 23: Kon51'rll rf'kllm. 28,1."i: Donı 
dnılerl. 2S,S5: Danıı mu11lklıl. 

sn Khz. BERLlS, S5'7 m. 
1'7: Hafif mıı11lkl. - Muhtelif. 19,80: Pi· 

:rano musiki ı. 20: Akhialitl'. 20.20: Çiter • 
~fıındolln • Gitar kon5Crl. 20,ılO: Alqam ha• 
,·ıdnn.21,10: Hnmann Proehtlıl mikrofon 
mü!llab-.ıka,.ı. 22: l'f'nl neşf'll muaJld, :!S: Ha· 
berter. 28,20: Romanlardan mllrekkep ak· 
ıam m~lklııl. 

592 Khz. \11' ANA 507 m. 
1'7,45: Radyo serrlılnden nakD: hdıaat 

AlemlndP. 'r&dyo sanayii, 1'7,55: Brabm9'm 
hal'Rtl' (konft"rııns), 18,HI: MUsahabe. 18,40: 
Yc~I ıınnatkArlann eııerlerlnden kon9er, 
19,10: Tiyatro krıtlkltrl Ye saire, 20: Ra°IN'r· 
hır. 20,20: Ph·ano konııerl, !J,15: Brahmı'm 
eM'rlf'rlnden klAıllk prkılar, 2ı,SO: Viyana 
musiki ı, 22,80: Mllııahabe. 2'lı&O: Konserin 
dıwıımr. 23,!0: Raberll'r, 2S,50: Kuartet kon· 
eerln. 2.J,50: Danı pllklan. 

20 Ucincl Te,rin Sah 
M5 Khz. BUDAPEŞTP.:, 550 m. 
18,85: Bachhm Mıerlf'rlnden piyano kon• 

wrl, 19,15: Denı. 19,45: Hafif prkılu. 20,25: 
&-Yahııt hatıraları. 21: l'a~tı uzlar ktıar· 

tetl 22.20: Spor ve haberlrr. 22,40: A11kf'rl 
konM"r. 23,10: Hal'& haberleri. 24: Pllk. 

2H Kbz. ,. ABŞOVA, ısu m. 
18,45: Ruı muılklıl. - Mftaaha°IN'. 18: 

Bratumım e.erlerlnden .onatlar "piyano • 
Jreman". 18,25: Muhtelif. 11,35: Şarkılar. -
Muaababe .. 19: Haberler 19,15: OrkHtra 
konseri 19,45: Edebiyat. 20: Hafif maılkl· 
nln devamı. 20,45: MÜhtf-llf. 21: "Parla ha· 
yatı". !S.45: Spor. :U,05: Kuartfot Opt'ra kon· 

ııert. 

841 ltlız. BEKLİN M'7 m. 

22 ikinci Te9rln pertembe 
546 Khz. BUDAPEŞTE, 5.'SO m. 
18,M: Pllk. 19: Talebe bayatı. 20,05: 

Harici haberler. 20,80: Budapeıte operum· 
dan naklen \'erdlnln "TRAVtATA" opera· 
111. 21,55: Spor. 22,50: Habcrll'r. %8,80: Dıını 
nıuıılklııl. :U,15: 1;lngene orlseııtraaı. 

22S Khı:. \'ARŞO\'A, lMö m. 
16,U: Hafif musiki. - Den ve Alre. 20: 

Piyano mu11lkl11I. 20,30: B. B. O. 4anı or'kes· 
trat1ının plAklnrı. 20,45: MUaahabe. 21: Al· 
maıı mu ikisi. - Haberle.r. 22: Şarkılı ıo • 
t111ı konRrl. 22,"5: :&lll..ııabe. 23: Kon!ll'rll 
reklAmlar. 23,1:5: Danı dersi. %3,85: Danıı 

mmılklııl. 

481 Khı:. BEBLlN, 35'7 m. 
17: X!'tl'll muılklll nı!frlyat. 19: Muhte· 

lif. 20: Bcetho\·enden havalar. %0,40: Zirai 
konferans. "late naıtm Backe". 21: Haber· 
ll'r. 21,10: PlAk. 22,15: <ttce bektDerl prkı· 
larr. 2!1: Haberler. 2S,20: Dau muılklsl. 

592 Kh7., \'IYANA &0'7 m. 
18,SO: Mali ne,rtyat, 19,10: Televlllyona 

daır llÖılf'r, 19,SS: Haberler, 1955: \'erdlnln 
Falııtaf lııirnll operuı, 22,45: Akttlallte, %3, 
10: PlAk, 28.80: Haberlf'r. %8,50: Kontte.rln 
de'l."llını (St-nfonlk e4Z muılklıl), 24,45: Şar• 
kılı ca:r.bant. 

23 ikinci Tetrln cuma 
64!1 Khı:. BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Salon muılklal. 19: Spor. 19,45: A· 

ml'le nı>ıri~atı .• 19,50: Şarkılı konser. %0,30: 
Konff'rans. 22,10: Haberler. :Zl.O:S: Tlbor 
Polıtar ldart•!ılnde Opt'r& orkf'ııtraar. %2,30: 
Danıı mu11lklıl %8,10: Haberler. 23,40: çlnıe· 
nl' orkeetrıuıı. 

2%3 Kh7.. \'ARŞOVA•l8'5 m. 
18,15: Piyano kouefl. 18,15: !Jarkılı pi· 

yano mualklııl. 18,50: Müuhebe 19,15: Ha· 
flf orkPııtra m1111lkl11I. 20: Koro konseri. %0, 
'?O: MUs:ıhııbe. :?O.SO: PIAk. Mlltüa'be. 21, 
15: Kon!lll'rvann·ardan naklrn !M"nfonlk kon· 
ser. 28,SO: Şiirler. 2S.40: Ml\"8habe. 24,0~: 

Hafif mnslkl "" dans parçaları. 
M l Khıt. BERLlN, 837 m. 
17: Hafit musiki. -)luh~llf ba.lılııler. 20: 

FIUt musikisi. 20,2~: Aktllalltr .. 21: Haber· 
ter. 21,15: "Ttcntanz" lllııill temsll. 22,15: 
Beethol'en "Radyo orkı>lltraıı" 23: Haber· 
ıu. %3,20: Ak,am muslkt!lll, 24: 1'1Ueahabe. 
''Edebiyat.". 

:>92 Khz. \'lY ANA 50'7 m. 
18,21): çift piyano konıııerl, 18,50: Spor 

haberlrrl, J9: Seyyah ne,rlyatı. tktttadl 
neırlyat, 19,25: Pertonallte etüUerl, 19,60: 
Haberler, 20 Franz Schubftrt'ln Oktet • 
Fdur konseri, :ZO,M: Memleket neşriyatı, 

28: Radyo orkelltraıı, 23,20: Haberler, 28, 
30: Kouerla devamı. 24,55: Pllk. 

24 ikinci tetrln cumartnl 
545 Kbz. BUDAPEŞTE, ~50 m. 
18: Şarkılar. 111,30: Teknik neırlyat. -

tlft piyano re.fakatlyl,. ~11car ,arkılarr. 19, 
30: Mu.ahabe. 20: Franz Lehann "Prenaeıt" 
opereti 9tftdyodan. 22,l.'S: Haberler. 23,Sll: 
Rın·a lıabcrlf'rl. 2S,40: Salon rnııılklıl. 

%23 Kh7- ''ARŞOVA, 1345 m. 
18: Sollıt kon1Ul. 18,50: Mtlll&balw .. 19, 

15: Piyano mmılklıl. 19,45: Krnkovadan na· 
kll, 20: Hafif musiki. 20,30: Marlene Dled· 

rlchln :tarkıları. "rll'ık". 20,45: Mııh~llf. 

21: Emml'rlrh lamanın e~rlerlnden şarkılar. 
21,45: M\\ıtahabe. %2: Poplller eenfonik kon· 
ser. - '.&IUubabe. 28,15: Dan11 muılklal. :z.&, 
05: Viyadan nakit 24,05: Salon orkeıtruı. 
ı: Dana muılklıL 

841 Khıt. BEKLiN, M7 m. 
17: Artur Rlnk orkestrası. - Muhtelif. 

19,20: Sl<ct. %0: Pi~·ano. - Keman ıonaUa· 
n. 20,40: Akpm haberleri. 21,10: Popüler 
opera muılklıl. 23: Habforler. 23,20: Akıam 
ınmıfklıl. 

59% Kh7- VtYANA m. 
lR,15: PlAk. 19,011: Cenubi Am!'rlka batı· 

Ankarada açılan 
inkilap sergisi 

ı..Baş tardı J O nuncu sahıfada) 

Tafıyanın yana bakıp arkadqını 

kollaması, bütün bir insani hali 
yaşatıyor. Öldü mü diye bakıyor? 
Acıyor da mı bakıyor? Bir hırıltı • ı 
sını yahut bir tiki.yetini .duymu, 
mudur da bakıyor? Belli değil. Bu 
bakı!, taşıyanın içyafayııını itaret 
etmekten ibarettir. Asri mevzu ta • 
şımaktır. Elbette ki, bir ya • 
ralı arkadatı tatımaktır; harpta 
yaralann bir arkadaşı tatımaktır; 
bir silah arkadatını tatımaktır. 

Şimdi kısaca, öteki tablolardan 
bahsedelim: 

Hamit Necdet Beyin kağnılı ka· 
dınları, aradaki çadırlardan vaz 
geçilse idi, yahut kağnılar bot ola· 
rak iÖsterilıe idi, mevzuunu, daha 
toplu olarak ifade edecekti. Şunu 
söyliyebiliriz ki, Anadolu kadını i· 
le kağanının bu kadar güzel bir sti· 
lizaıyonuna (ki burada stilizasyon 
ile kompozisyon beraber gitmit • 
tir) raıtlamamı,tık. Reasam, aynı 
ıeyi, fazla teferruattan kaçmarak 
denerse, çok iyi bir netice elde e • 
decektir. 

Hasan F ah rettin Beyin ''harf 
inkılabı,, harf inkılabiyle alikaıı' 
olduğunu iddia etmemek şartiyle 
pek ıüzeldir; hele duran kadının 
işlenmiş durutu ile seçilen renk • 
ler ! harf inkılabı motifi, yapı,hr • 
ma tesiri yapıyor ve hem tabloyu 
hem de harf inkılabını değerden 
dütürüyor. 

Anlıyamıyorum niçin, harf in· 
kılibını anlatmak için ortaya, me· 
seli. ya bir kara tahta üzerine ya • 
hut bu bahsi geçen eserde olduğu 
gibi bir tarla kıyısındaki toprağın 
üzerine bir takım harfleri iıaret 
etnieğe lüzum olsun? Gazi'nin 
halkı okuturken çekilmit bir resmi 
vardır ki, harf inkılabına dair o • 
lan bütün ilhamlarını, ressamları • 
mız o fotoğraftan alıyorlar. Sanki 
dava o fotoğrafı bir kaç tekilde 
taklit etmekten ibaretmi! gibi. 

Bu tablodan, harfleri sileraek, 
ortada iki gürbüz ve güzel köylü • 
müz kalır ki, arkalarındaki köy 
hayatı ile bu iki insanı göstermek. 
inkılap motiflerinin en güzeli de
ğildir de nedir? 

1'7: Netell mu11lkl. JB,40: Bando nmzlka. 
19,05: Gençlere. 19,SO: Nptell netrlyat. !O, 
'O: Akeam haberleri. ll!l,15: Şarktlı "sopran" 
Alman mulllklıl. !2: Muııahabell keman ha· 
\"illan. 22,80: Alman ııv mmılkl51. 28: Ha· 
herler. 2.1: KUçilk rad~ o orkı>ııtraer. 

raları, 19,30: l 'enl halk prkıları, W,55: 
1 

Malik Beyin "Cumhuriyet bay· 
ramı,, inkılap mevzularını reıim • 
de iılemenin eyice muvaffak ol • 
mut bir örneğidir. Yazık k, sanat· 
kar, Kubilay'ın tehadetini hatırla
tan tabloya verdiği ehemmiyeti bu 
sade olduğu kadar tabii, canlı, se· 
vimli, resme vermemif. Kubilay 
tablosuna gelince böyle ,eyleri e • 
aasen yapmamak daha doğrudur. 
Sanat

1 
korkaktır. Cellatın yahut 

cellatlıklar itlenen yerlerin pek 
semtine uğrıyamaz. 

tlln Khz. \'tl"ANA 50'7 m. 
1'7,M: Amatör saati, 18.25: Fauıtun ııo

natlarmdan, 18,60: MUııahahe. 19,15: Df'rtı, 
19,40: Modaya dair, 19,50: Rabf'rlr.r. 20: 
Mtısah&'be. !0,15: Sonra bildlrll~k 2ı Şa· 
rap \'fi leZ7.etll lllmll nc-şrlyat, 23: Org kon· 
Bert, 28,80: Haberler, 23,50: Danı mulllklııl, 

1: Pllk. 

2t ikinci Te,rln Car,amba 
M15 Kh:r.. BUDAPJ.:ŞTE 550 m. 
18: lngene orkt'straın ttfakatlylı> l\lııcar 

~rlnlAn. 19: Den. 19.30: Dans mmılklııl. 
20,80: Mlhıahabl'. 21,05: \·ıyanadan naklı>n 

A\'RUPA NA?\Th KONSERİ. %S,25: Jbber· 
ter. 23,45: s-ıncf'ne orkestnun. 

22S Khı:. \'ARŞO\'A, JS45 m. 
JR: Hafif havabr, şarkılar. - ~U!!nhn· 

bf!. 19,Hi: Oda mmılklııl konseri. 19,45: Kl'n· 
feran!ll. 20: Johann Straus!Un f'n iyi valıla· 
nndan. 20,20: ~(U!llahabiı. 20,SO: Kon erin 
dııvamı. 20,50: Hıtbl'rlı-r. 21: Hafif mmılkl. 
21,45: HabP.rler 22: Ohoplnln e11erlerlnden 
kon!lı>r. 2'.?, lO: Şarkılar, 23: Rf'klAmlı kon· 
serin. 2S,ll'i: Dan11 mmılkl!ıl, 

Haberll"r. 20,05: Hafif hal-alar, prkdar, tO, 
46: Ka~ık Df'lrl~·at, tl,'5: Halta haber 
l!'mall %2,15: t. Strauııaun Opl'retJerlnden 
parfıılıır, %3,80: Haberler. 23,30: Danıı ml\
ılkJıl. 1: Kuartet konseri. 

Istanbul Kumandanlığı 
Strnalma Komisyonu llanlan 

Kumftndanlık kıtaat ihtiyacı 

için 6 bin kilo arpa ,ehriyesine ta· 
lip çıkmadığından pazarlıkla ah· 
nacnktır. ihalesi 17 ikinci Te,rin 
934 cumartesi günü saat 14 dedir. 
Şartnameyi göunek üzere her gün 
F ındıklıcla sntrn alma komisyonu
na müra-:aatları ve ihaleye i!tirak 
cdecekl8rin vaktinde komiıyonda 
haı:rr bulunmaları. (278) (7694) 

814 Kh7.. RERLtN 3'i"l' m. il- 1'o JI. 

1'7: Hafif muskll. 18: Spor. Sonbahar. lotanbul Kumandanlığı kıt'atı 
19,SO: Orıt komwrl. ""larluh" 20.20: Alman h S k 
halk şarkılnrı. 20,40: • por. 21: Rachın r!lf'r· İ tiyacı için ,500 ilo kuru aoğan 
lı-rlncll'n orkP.11tra konoı!'rl. 22: Orır \ ' r ltnM pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 18 
muılklııl. 22,10: Temııll. 28: Hnbf'rler. 2S,:?O: ik'nci teırin 934 Pazar günü saat 
GCf'f' mmılkl!ıl. 

59'? Kh7.. \'IY\NA r;o7 m. 16 dadır. Taliplerin ıartnameyi 
18: Tıbbi nf',.rh·nt. lR,20: \'l\'Cılon!llel - görmek üzere hergün Fındıklıda 

piyano 90natlan, l!!.50: yeni lktıııatı;ılık, S J k • ·· 
l9,15: MUulıabl'. 19.S."i: Eııkl Roma\a ""ır, atı?a ma omısyonuna muraca • 
ıo,os: Jla.brrlrr. tn.115: Viyana qrkılan, z1. I atları ve ihaleye ittirak edecekle • 
05: ~nfontk konwr (Rl\rltk konRr ııalo· 1 rin de vaktinde komisyonda hazır 
nıın4an nnldrn). 2S,20: Esp"rantoc.a. 28,80: 1 b l l ( ( 5 ) 
Babcrl!'r, 2s,:;o: Danıı mu11lklıl, 1,so: Pllk. u unma arı. 268) 7 17 

Kerim Beyin "İnönü,, babacan 
ve yiğit ismet Paıaıı ile, pek der • 
litoplu, bir tablo olmut· Ben Pata· 
nrn yerinde olsam, bu tabloyu 
kimseye kaptırmam. 

Burhan Asaf 

İstanbul 3 üncü icra memurlu-

ğundan: 1 
Mahcuz ve ıatılmaıı mukaner 1 

Bakırkö; civarında yeni Bosna 
köyünde yeni Bosna çiftliğinde . 
bulunan bir Gazojen motoru ile 
değ· rmen ve teferruatı ve bir mik· 
tar ev etyası ve bir çift beygirin 
birinci açık arttrrması 18 - 11 -
934 pMar günü saat 11: 12 de 
mezkur mahalde icra edileceğin· 
den talip olanların mahal Te yn· 
mi mezkurda memuruna müraca· 
atlan ilan olunur. (3544) 

Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
Bütün milletlerin en muballetuerlerinclen vüı:ude ıetiri~ 

hanedir. 100 cilde balii olacak bu kitapların 10 eserden ibaret 
için V AKIT matbaası, peıinen verilecek 236 kuruı ve dört •1'
dan ödenecek 4 lira mukabilinde abone kaydetmektedir. 

Bu muamele Vakrt matbaa11 tarafından verilecek abonmaD 
tarafından imzası ve tabi olduğu daire Amirinin kefil ıuretİ~~ 
reımi mühüriyle mühürlenr.•••inden ibarettir, Bunun hat' 
irin bir tüt"rann veya eınafm kefaleti de muteberdir. ıj 

çıkan her on kitap ibir ıeri teıkil eder ve ayn ayrı fiatıar' 
13 Uncu kitap: 

ilkbahar 
SELLERi 

lvan 1 ürgeniev 
Sami Zade SUreyya 

Fiyatı 75 kuruş 

Tevzi Merkezi : V AKIT 

Dün ve Yarın tercüme külliyatı 
Şimdiye Kadar Basılanlar : 

1 - SAFO, Docle - Haydar Rif at 
2 - AiLE ÇEMBERi, Morua - l. H • .\1ipn 
3-TICARET, BANKA ve BORSA, lktııat doktoru 

Muhlis Etem 
4 - DEVLET ve iHTiLAL, Lenin - Haydar Rifat 
5 - SOSY ALIZM: Kautski - Sabiha Zekeriyya 
6 - KOLLIY AT J. RASiN, H. Nazım 
7 - lŞÇl SINIFI iHTiLALi, Lenin - Haydar Rifat 
8 - RURI HAYATTA LAŞUUR, Prof. Yunı - Prof. 'Ot·, 

M. Haynıllab -
9 - ISFAHANA DOCRU, Piyer Loti - 1. H. Alitan 11' 
10 - RASiN KOLLIY ATI, 11, H. Nazım 
11 - DELILlCIN PSIKOLOJlSl, Dr. Bemard Hart 

- Dr. izzettin 
12 - CORIO BABA: Balzak - Haydar Rifat 
13 - iLKBAHAR SELLERi, lvan Türıeniev 

[ Sami Zade Süreyya 

Bas1 acak Olanlar: 
l - RASiN KOLLIY ATI, Cilt 111. H. Nazım. 
~ - EGNEREK DOCOMO Peyami Safa 
3 - CEMiYETiN ASILLARI, Muhittin. . J 
4 - KAPiTALiZM BUHRANI, Profetôr Piru - Anmet JI""" 
5 - KIRMIZI ve KARA, Standa! . ..J1 
6 - ISA: Pariı Ruhiyat mektebinde ProfelÖr doktor Bne !" 

dar Rifat 
7 - ETIKA: Krootkin - Aiaoilu Ahmet 
8 - iÇTiMAi KANUNLAR, Greef - Rauf Ahın.. ,; 
9 - ÇOCUK DOŞORTENLER H. Gonzalve, Menuıier ...-

Hayrullah. 
10 - SALAMBO, Flober -1. H. Aliıan 
11 - ~AMIMI SAADET, Tolıtoy - l. H. Aliıan 
12 - DIZRAELININ HAYATI,A. Monaa 
13 - IST ATISTIK, Suphi Nuri. 

Seyhan Vilayeti sıhhat .~ 
müdürlüğütıd/ 

Seyhan vilayeti Adana Memleket baıtabaneıi ~/ 
lira bedeli tahminle yeni bir Röntken makineıi kapalı ........ 1. 
liyle satın alınacaktır. ihale 934 ıenesi Birinci l(an:J 
minci Perfembe rünü saat 16 da Seyhan vilayeti e~J 
reainde olacaktır. ihaleye itf rak ve tartnamesini ı0~,. 
yenlerin İstanbul ve Seyhan vilayetleri Sıhhat ve lçt 
venet müdürlüklerine müracaat etmeleri. (7213) 

Sel inik Bank ast 
tarihi: Tesis 

Sermayesi: 
1888 ~ 

30.000.000 fr 
idare nıeckezı : ISI ANBVL 

,,..,ı' TOrklyedekl ŞubelerJ: 

lstanbul C Galata ~e lstanbul J 
Samsun. Mersin . Adaoa 

\'unanlstandakl Şubelerlp' tr' 
Selilnlk . Kavala. Atına· . 

Bilamum Banka muameleleri, Kredi mektupları. C•~ ..... 
ları kipdL Eıbam Ye Tah•illt ka .. lar ' 



19 - V AKIT 15 Teşrini ani 1934 -
Maliye Vekaletinden: • , 1 ~ .... ~ 1 

........ . . \ 

p Kiralık Daireler 
de Q oaıa Ve Adi ' ' dd · 

Denizyolları 
ıŞLETMESı 

Accntelen f\arakôy i<Opruba~ı thanb ıye bina.sına en yakın yerde AnKara ca eıın· 

~- dahi ır? hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
tl'e, iaıet ıraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 

1 ... 4'"13ö:t - 'ırk-.,, ı\lühün.laı udr

Harı 1 "it'loı 1!2740 •••!J!I 

Ankarada Yeniı;ehirde yapılmakta olan Nafia Vekaletiyle 
lktııat ve Ziraat Vekaletleri binalnn arasında 20532 metre m!· 
kabı toprağın ıartnamesine tevfikan kazılması ve o taraftaki çu· 
kur yerlere doldurulması kapalı zarf usuliyle münakasaya ko· 
nuLmuflur. Taliplerin münakasa günü olan 20 Teşr'nisani 934 
Salı günü saat on beşe kadar MaJiye Vekaleti 1nıaat komisyonu• 
na müracaatları. (7288) 

e, ınecınua idarelerine mükemm:?l daireler · · • 

·· VAKiT idare evine müracaat .. 
~-

Karadeniz yolu 
CUMHURİYET vapuru ıs 

ikinci Tefrin PERŞEMBE günü 
saat 20 de Hopa'ya kadar. 

"7735,, ~rlar U. Müdürlüğünden 1 
..._ lınıir . 

1 
• • Mersin sür'at postası 

120 ı. . Satnaltı tuzlası için fenni şartname ve proje erı mucı· 5 İk >'l 1~Ygır kuvvetinde iki adet Gazojen kapalı zarf usuliyle mü- 2 inci Teşrin 934 len 
-ı ıtonuJın itibaren lstanbuldan Pazar ve 
~ ......_ Ş U§tur. 
d~ ti 8.ttnanıe ve projeler Ci baJide Levazım ve Mübayaal Şu- Mersin aralık postaları 27 l • 
3 ..._ 1~8.caktır. kinci T e~rin 934 ten itibaren 

lS •'•Una1- b .. .. lstanbuldan Salı ve lzmir Sür-te C'b .ıuısa 19 • 12 • 934 tarihine müsadif çarıam a gunu 
4 ......_ ı! .. alıde Levazım ve Mü bayaat Şubesinde icra kılınacaktır. at • lskenderiye postaları 28 

"'Unak f b 'k 1 asında İkinci T eırin 934 ten itibaren •• iıııda ~sa ehliyeti fenniyesi mücerrep . a rı ~ ar .ar 

Sirkeci gümrüğü müdürlüğünden; 
Adedi 

1 
1 

1 
1 
ı 

1 
l 
1 

pnkı:I 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

kilosu 
0.200 
0.900 

0.800 
0.600 
0.045 
2.500 
~.000 

Eşyanın cimi 
Pirinç etiket 
Saat elektrik kuvvetini 
çin alet 
Kundura boyası 
Taslak keçe şapka 
Pirinç etiket 
Ağaç kundura kalıbı 
Demir el afatı 

ölçmek İ· 

lsin ltt" n fıataız proje ve tekliflerin Heyetı fennıyemızce tet- lstanbuldan çarıamba günleri 

~......., ~~.akasa gününden laakal on bet gün evvel tevdii la~ımdır. illk•a•l•k11a.ca•k•t•ır•.•••••(•7•77•7•)mi 
i'"e unakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarıd~ tayın °!u-

ı 
" 

23.000 
0.100 

Cilalı ağaç yazı masası 
Portatif motörlü kayık ağaçlar. 
müstamel 

,S 8-atte kanuna uyğun olmak üzere fiatlı tekJıfna~~ ıle 
lnlıvakkat teminat parasını Komisyona tevdi etmehdırler. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

1 
" 1.900 Ecnebi lisaniyle yazılmı§ müıta. 

mel kitap 

\>. . . 
eı- \'e T>araya çevrılmesı 

(7095) ı - Mustafa Nuri bey ile M. 
Evdoksiyanın şayian ve müştere • 

•ı••••••••••-• ken mutasarrıf oldukları ve ehli 

V 1 k vukuf tarafından tamamına 2993 
a P U rC U U lira kıymet takdir edilen Beyoğ • 

Türk Anonim Şirketı lunda Kamerhatun mahallesinde 
lstanbul Acentahğı Daracık sokağında eski 12 ve ye· 

2292" ni 14 No: ]u hanenin tamamı §U· 
Liman han. Te'efo,, : 

yuun izale:ıi zımnında açık arttır· 

-Trabzon Yolu maya vazedildiğ~nden 11-12 -

T 
Vapuıu 18 934 tarihine müsadif pazartesi 

arı T. sani günü saat 15 den 16 ya kadar Be-

p yoğlu sulh mahkemesi baş katipli-a zar günü ıaat 20 de Ga· b 1 ı ğince i müzayede sah acaktır. 
Jata nbtmundan kalkacak. Gidit • 

Arttırma bedeli muhammen kıy· 
te: Zonpldak, lnebolu, Ayancık. 
Samsun, Onye, Ordu, Giresun, Ti· melin yüzde yetmiş beşini bulur • 
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. sa o gün ihale edilecektir .• Bulma· 
Dönü,te bunlara ilaveten Of H 

Sünneneye uğrayacaktır. 
l'j ~\lntelif erkek ve çocuk 

• t 
1 Teşrinisani 934 tari· 

•t '• ... 13 drn 14 de kadar ye- Bqoilu Mılh 3 ticll hUkuk hakı.; 
l h tıc knrşrnmda kücük Kl'" liğindcn: 

dığı takdirde en son arthramn le • 
ahhüdü baki kalmak suretiyle i · 
kinci arttırma on beşinci güne te • 
.. düf eden 2r.-. 1 Q36 ç.arfllm • 

ba günü saat ı 5 den 16 ya !kadar 
icra olunacak ve en çok arttıran& İ· 
hale edilecektir. 

' ~ ·j"t:~ın<;J"I. 29 numaralı o· 1 - Müyeuer, Meziyet, Dürnev, 
1ll·'a 1 il.çık arttırma ile sah· Munise, Hanımların mutaıamf olduk· 
ql'\ın: f?Jiplerin mahallinde lan 5400 lira kıymeti muhammeneli 

\ ~.. k (
3 

... uracaatları ilan olu· Galatada Yenicllmİ mahallesinde Kür • 
.J 6) çülcr caddesinde eski 67 numaralı ve 

.., bodrumundan maada üç katlı kargir ve 
"'lillı' ZA Yl ancak ikinci ve üçüncü katları merdi • 
~l'l 'tc "~u"n .. 1 d - d" 1 • h deponun ta• 'd c; tıı.ı cu a ay an aldı· ven ve oşeme en a ıap 

tı'ı-ı 1 ~~ll11'ralı bedeJH terhis mamr ıuyuun jzalesi zımnında açık 
~d 'V ettiın y · · arttırmaya vazedi!diğinden 15 - 12 -'-

a.rı e k · enısıni ala 
''l s ·İsinin hükm" k- 934 tarihine müsadif cumartesi saat 19 

2 - Gayri menkulün etraf ve 
bölme duvarları kargir döşeme, 
tavan, merdivenleri ahşaptır. Bod 
rumdan maada dört katlı ceman 
yedi oda dört hela iki mutfak o • 
dunluk ve kömürlük içerisinde 
sarnıç, elektrik, hava gazı mev • 
cuttu. 

1 
1 

ı 

" ,, 

" 

22.000 lçi pamuk dolu yatak ve yorgan 
ı9.0SO Yüzü pamuk mensucattan mamul 

içi ot yastık 
2.500 Yün kilim 

3 ,, 71.000 Kağıt şeker mtthfazası. 

Yukarıda yazılı 14 kalem muhtelif eıya 12 ı2 1934 gününe mü
sadif çarşamba günü saat 10 da sntılacağından talip ohı.nlarm yev· 
mi mezk\ırda Satış Komisyonuna pey akçeleriyle müracaatları ilan 
olunur. (7706) 

Gümrük mu haf aza umum kumandanlığı 
İstanbul satınalma komisyonundan : 

1 - Gümrükler için lazım olan beş kontrol saatil~ sekiz nu· 
maratör 26 - 11 - 934 Pazartesi günü saat on dörtle açık ek· 
siltmeye konulmu,tur. 

2 - Tasdikli §artnamesi her gün komisyondan nlmabilir. 
3 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan otuz altı 

liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesiyle belli a· 
manda komisyona gelmeleri. (7410) 

Nafıa vekil etinden: 
5 - 11 - 1934 tarahinde kapalı zarf usulü ile yapılan münaka

sa neticesinde verilen fiatlar haddi Jiyıkında görülmediğinden 4 
üncü parti Afyon - Antalya hat tı için ı 75,000 adet normal ve 
1365 adet makas kayın travers pazarlıkla aatm alınacakhr. Pa
ı:arlık 20 - 11 - 1934 tarihine müsadif salı günü saat ıs te Ve
kalet müstetarlık makamında yapılacalctır. Taliplerin 79ı5 Jirahk 
muvakkat teminatlarının mal sandığına yatırıldığına dair olan mak
buz veya nümunesine uygun banka kefalet mektubu "Teminatı rnu
vakkate için çek kabul edilmez.,, Ticaret odası vesikası ile birlik
te ay.,i gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. TaJipler 
bu husustaki tartnameleri ıs lira mu!;abiJinde Anknrnda Vekalet 

~2.j d u yo ten 16 ya k11dar Beyoğlu sulh mahke • 
o'" 

l 
Clınıh1 Mehmet Necati. me~i baıkntipliğincc bilmüzayede satı • 

3 - Tarihi ihaleye kadar mü • 
terakim maliye, belediye vergile • 
ri vakıf icaresi, dellal=ye müıte • 

malzeme müdürlüğünden alabilirler. (7709) 

lacaktır. Arttırma bedeli kıymeti mu • 
~te9~'7 ~ene . (3535) hammenenin yüzde 75 ini bulursa o 

i ita, llterı. ctld;~nde 15 inci ilk- cün ihale edilecektir. Bulmadığı tak· 

İl\ ~:k~~~tirn. ~~ın. !a~adctname• dirde en son arttıranın taahhüdü ~k~ 
~· laınin h" nısını alacağım kalmak suretiyle ikinci arttırma 15 ancı 

riye aittir. 
Istanbul Milli Emlak 1\1üdürJüğün<len : 
Cinai ve Mevkii 
Ahı çelebi mahallesinin Limon iskelesi sol<ağmda 

32 No.lı dükkanın 12 720 hissesi 

Muhammen 
Bedeli 
Lira 
200 

Ya ~ilat ukınü yoktur. güne tesadüf eden 30 - 12 ""';' 934 ta-
.~rı .. ı·w. (3537) rihine müsadif pazar günü saat 15ten 16 
l'!d •\ı.aş Ak ya kadar icra olunacak ve. en ç~k .a~ttı· 
"t ~ll: areti Vakfiye Dal- rana ihale edilecektir. 2 - Tarıhı ıha· 

4 - Arttırmaya iştirak edecek· 
ler kıymeti muhammineJerinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde te • 
rninat akçesi veya milJi bir banka· 
nın teminatlı mektubunu getirme· 
]eri şarttır. 

5 - Arttırma bedeli tarihi iha • 
leden beş gün zarfında mahkeme 
kasasına tediye ed:lecektir. Akıi 
takdirde ihale fesh ve farkı fiat 
zarar ve ziyan faiz bili hüküm 
kendisinden tahsil edilecekt=r. 

Beyoğlu: Hüseyin Ağa mahnllesinin Me~e sokağında 
üç katta 6 oda, 3 sofa ve hela ve arkasında geniş bir aydın. 

lık mahallini ve sair mütlemilitı havi 11 No.lı evin nısıf 

C\ ~~lt~ leye kadar ki maliye vergisi tellA!iy.e 
tı._ ~jlt "' lCARGJR HANE müşteriye aittir. 3 - Arttırmaya ıt~ı-
~l'~J I{ &.fta Ak rak edecekler kıymeti muhammenenın 

·~l r ita.nen· aretlerde 51 nu- yüzde 7 buçuğ'u nisbetindc teminat. ak-
e k ın a k . ·ıı· bir bankanın tcrnınat dd 11'&.~a .çı arttırma su· çesı veya mı ı 

~ et) \'erılınes· b mektubunu getirmeleri tarttır. 4 -.. 
~ı e le111 . ı eş gün be ~la dıt ed'Id'W• Arttırma bedeli tarihi ihaleden . ş gu_n 6 _ 2004 numara1ı icra ve if • 

"t ... l'ltljkı'ncı" tı ıg. ın. den ta • ~ .. rfında mahkeme kasasına tedıye edı· ' " ..... las kanununun 126 ncı maddesi • 
llj: Rünu saat eşrı~ın 17 nci lccektir. Aksi takdirde ih~le ~e.sh"'k"ve ne tevfikan gayri menkul üzerin • 

~tf!) •eıku d on uçe kadar fal".kı fiat zarar ve ziyan faız bılahu um h b 1 ki 1 ·ı 
~·~ili k r a 54 numarada kendisinden tahsil edilecektir. 5 - 2004 deki İpotek sa i i' a aca ı ar l e 

'ıı b 1 ltıeık ... ayllıakaınJıgw ın 
1 
numaralı icra ve ifJa5 kanununun 126 n- diğer AIP.kadarlar gayri menkul 

' •ih tJrun a ve . "k • menkul ü· üzerindeki haklarını hususiyle fa· ·•e 'k d saat on Ü .. d eı maddesıne tevfı an gnyrı 
•litj •il ar 1 çun en h"b' ı cak'ılar ile iz ve masrafa dair olan iddiala· 

~I\ ~~lind stanbul E k f urindeki ipotek sa ı ı a a .. 
ta.at e İdaı·e .. v. a diğer alakadarların gayr~ menkul uze· rmr isbat için tarihi ilandan itiba 

etmeler' ( cncumenme rindeki hnk1arını hususiyle f"iz ''e mas• ren yirmi gün zarfında evrakı 
l"'\ 1, 3511) . d' 1 . b t için ta • b" l . ] b' }'kt t u rafa dair olan ıd ıa arını 15 a müs ıtc erıy e ır ı e sa ış me • 

r. fiafı rihi ilandan itibaren 20 t?Ün zarfında muruna müracaat etmelidir. Aksi 

hi11eıi. 1250 
Beyoğlu: Büyük Pangaltıda Akbaba ve Afet sokakla-

rının birlettiği kötede kiin 66, 12 ve 14 No.lı üç dükkanın 

tamamı. 960 
Yukarda cins ve mevkileri yazılı gayri menkullerin hizaların· 

da gösterilen bedeJleri naklen ve pefin verilmek şartiyle açık arttır. 
ma usulyile satılacaktır. İsteklilerin 29 .. 11 - 934 Perşembe günü saat 
ı2,5, da yüzde 7,5 nisbetinde pey akçeleriyle müracaatları. "R." 

(7472) 

Devlet Demir yolları ilanları f 
-;;---.-----:-~~~----------~ Haydarpa§ada vapur iskelesi yanındaki satış barakası bir sene 

müddetle ve aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 24 • 
11 • 934 tarihine müsadif Cumartesi günü İşletme müfettişliğinde ya
pılacaktır. Talip olanların 200 lira teminat ile hazır bulunmaları ve 
fazla izahat İ!;in Haydarpaşa garına müracaatları ilan olunur. 

t>cı.hi)· z Cemal evrakı müsbiteleriyle birlikte satış me· takdirde hakları tapu s'cilliyle sa 
(~~~~ ~eltıu''tfth munınamu"~caatctmclid~Aksibk· -======~~~~~~~~~~=(~9=~~l~l~)~~~~~~~~~~~ ·•ı'-lcl ~ ass 1 bit olmıyanlar satış bedelinin pay· I 
l '-' rl arı baı:;k . ısı cfüde haldan tapu sicillcriy?e sabit 0 • 1 ~ t s r. t l ı F: c 1 e d iyesi if An 1 arı 

il (' a D"ıt l . 1 sın la§masından hariç kalırlar. o 
>Ya) l:'> ... n erde saat mıyanlar s11tış bcdclinın pay aşma • --;-:--:-~~---:=-~---::-----~~--------

Olu 'o. 
11 

kadar. İstanbul dan hariç kalırlu. 6 - Şart~ame .. ma~ • 7 -:- Şartname ~ahk~me _divan. . 1st~nbul. Zira~t Bankasından~~aş. almakta bulunan mahalli 
.. ... 8. keme divanhı1neıinde herkeııın goreb: • hanesınde herkesın gorebıleceğı ıdare mutekaıl yetım ve dulların ıkmcı altı aylık yoklama ilmüha. 

Y· Jıl. ' °;'' ,_ ... _,_.., Jeceği bir yere asılmıştır. Fazla mal~ • bir yere aıılmıfhr. Fazla tafs:lat jberlerinin kabulü muamelesi devam etmektedir. Alakadarların resmi 
' ıı· l\ 11\rt- t ~ ~Vil • 1 - ~ı--•- '·ti.r:mlerin 934/ 26 No. ıl• J k • t• lerı'n 934 '20 • •enet maa ·· d t tb'k "h" ·· .. f h"' · · · _. l ~o • •u(! Rah t l f ı ···-· -····-·· •V• ~'" • .. a ma 11 ıyen numa ,~ ' ! cuz anı, a ı mu uru ve nu us 1.1\ ıyet ciızdanlarıyle 

oçı n e e O· b ki bet .. acaatlan ilin olunur. k' b ·· 1 · b' l'kt t ' · ki · ' .oey}erbeyi 48. aş ta e mur (4714) l ra ile haf ıla ete muracaat arı ı - ır ı . e anzım ettırece en yoklama ilmühabcrlc.riylc ait oldukları 
lan olunur. (3543) ,belcdıye Şubelerine müracaatları. (7741) 
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Sancı hissettiğinizde 
Kendinize hu suali sorunuz: 
Dir UZ\'unuz bir yere çarptığı ve· 

ya lıurkulcluğu anda hemen sevki ta
bii ile o yeri m maga başlarljrnıı. Aca· 
ba niçin böyle yaptığınızı biliyor mu
sunuz? Bunun manasını pek az kim· 
sefer biJir. O ) eri m·arken kanın te
hacümüne ve bu suretle sancılanan 
mahallin etrafına fazla hararet te,·· 
Jidine .sebep olursunuz. Fakat, DAi
Mi bir teda\•i temin için o yeri yalnız 
nvmak kifayet etmez, hatta bir mayi 
ile bile kafi değil. Çünkü, tebahhur 
eder. Mayiler harareti temadi ettire· 
meıler. Ancak daimi bir tesir tahtın-
da idame edilebilir. Allcock usulünü 
tatbik ediniz: Ağrıyan mahalle 1 

delikli bir Allcock yakısı koyunuz. ls- J 

tırahınız hararet tc.sirile derhal SÜ· 

DUn ve Yarın 

Tercüme KUlllyatl 

Sayı -11 

H. dö Balzak 
Haydar RIF A1 

Gorio Baba 

lstanbul 934 

1 1 

KIŞ 
Vaktinizi Nasıl Geçirec 

Düşünmeyiniz 

H. dö BALZ 

HAYDAR Rlf~ 
G~;ı~TBAD 

isimli layemut eserinden bir t;; 
okuyun ! 370 sa yıfa - Yalnıı 

kun bulur. Allcnck yakısı arzu ettiği- , •••••••• 
niz kadar zaman dit üzerinde bulun- · 

Teni merkezi - VAKiT ~ı;ol 
Ankara Gaddesi lstaD 

Maarif Vekiletinden; 
Erzurumda inta edilmekte iken müteahhidinin mukavelesinin 

feahile yarım kalan muallim mektebinin tamamlanmıyan kısımla· 
rının ikmali 1 • 11 • 934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ka-

durahilirsini:r. Hatta işinizden geri 
kalmağa bile lüzum yoktur. Siz, İŞİ· 
nizle meşgul iken Allcock yakısı da 
sizin için ~alışır. Hararet tevlit etme
leri itibarile Allcock yakıları Bel ağ
rıları. romatizma, nevralji, adale sert 
Jiği, höhrek sancılan \'e soğuk algın
lığını teskin 'e tedavi eder. Bütün ec
zanelerde 40 kuruşa satılır. 
MCHİM : 'faklitlerinden sakınmak 

icin Kartal markalı ve kırmızı daireli 
~\LLCOCK yakılarını musirren iste· 
)iniz. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şülaü 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22566 
Sah günleri meccanendir •• 

palı zarf uıuliyle münakasaya konM1l§tur. ..-••lllİl---~----•iil 
- Şeraitin öğrenilmesi için Ankarada Maarif Vekaleti lntaat Da- Sahibi: MEHMET ASIM 

Nııriyat müdürü: REFlK AHMET 
V AKJT Matbaası - lıtanbul 

iresine müracaat olunur. lhale 21 • 11 • 934 çarıamba günü saat 15 
:e Vekaleb intaat komisyonunda yapılacaktır. (7440) 

• 

·DAoA 
BiRiKTiRE.N 
RA~T-~,D~Q 

lktısat Müfettiş 
Muavinliği hntiha 

• 
lktısat vekaleti teftiş hey'eti 

35 lira maatlı iktisat müfettit muavinliği için 22~ 
rihinde imtihan yapılacaktır. "Namzetler içinde e~ 
haiz olmakla beraber bir derece fevkinde maaş alabıl 
lira da verilebilir.,, 

Arama şartarı şuardır: 
1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde ~ 

haiz olmak. 
2 - Azami 35 yafmda olmak. 
3 - Mülkiye, mektebinden, Hukuk Fakültesindeılf 

iktisat ve ticaret mektebinden veya bunlara mümaıil 
cedeki bir ecnebi mektebinden mezun olmak. 

4 - Ahlak ve seciye itibariyle §ayanı itimat old 
kik anla§ılmak. 

imtihana talip olanlar 18/ 11 / 934 tarihine kadar 
iktisat Vekaleti T eftif Heyeti Reisliğine arzuhal ile dl 

deceklerdir. Arzuhale fU vesikalarını raptı lazımdır. 
, 1 - Nufus cüzdanı ve adresi. 

2 - Kendi el yazısiyle tercümeihal hülasası "td 
bulunanlar müddet ve sureli hizmetlerine dair reımi 
tedeceklerdir.,, 

3 - Askerliklerini yaptıklarına veya tecil 
dair veıika. 

4-Mektep tahadetnameıi ve taıdiknameıi. 
5 ~ Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarıP' 

lnimet tabibinin raporu. ~ 
Talipler tahriri imtihana tabi tutulacaklardır. 1 

lian Ankara ve lstanbulda yapılacaktır. İstanbulda yaP 
tihan yeri ali.kadara bilahara tahriren bildirilecektir· 

imtihan proğramı 
1 - lktiaat, "latihıal, Tedavül, lnkiaam ve iatihl~ 
2 - Mali ve ticari hesap "basit ve mürekkep f ~' 

faizli hesabı cari. . ~ 
3 - Ticari ve mali hesap "Şirket muhasebeıı, 

hasebeıi, blanço tetkik ve tahlili,, ·'1' .fi 
Ticari hukuk "ticaret kanunun borçlar kanunu, 1 

kanunu,, 
5 - Türkiyenin tabii ve iktisadi coğrafiyesi. 
6 - Banka muamelatı "Bankaların nevileri, ~e 

itler hakkında umumi malumat, Türkiye Merkez ih'1( 

' Afyon Viliyetind!' 
Afyon - Gazlıgöl yolunun O 000 - O 212 .. ~ 

raaında yapılacak (2939) lira bedeli keşifli parke dot YJ 
934 tarihinde saat 14 te Encümeni Vilayette ihale e 
açık usulle münakasaya konulduğundan talip olanlarıl1 . 
minatla Encümeni vilayete ve kef ifname ve şartaaıoe~ 
yenlerin Nafia Baş mühendisliğine müracaatları iliP 0 

Istan)>ul Milli Emlak Müdürlüğünden~ 
Cinsi ve Mevkii. 1'i,.,. 
Tophanede Topçular caddesinde kıtla altında b' 

363/ 373 Nolı. dükkan. ı"tlJ 

· ek· Tophanede Necati Bey Caddesinde Sanayı ın 
tebi altında 423/ 433 Nolı. dükkan. k· 

Tophanede Necati Bey Caddesinde Sanayi ıne 

,, 
tebi altında 433 /443 Nolı. dükkan. ., 

Yukardaki yazılı dükkanlar hizalarmdaki kir~ Jtl 
üzerinden açık arttırma usuliyle kiraya verilecekt1r· tP 
12 • 934 çarıamba günü aaal 14· te pey akçeleriyle 

''M·'' 


