
Dış sıyasayı anlatan M. Laval "Fran· 
sayla itaJya anlaşmalıdır,, diyor 

İngiliz kuvvetleri 
Sar havzasında 

müdahalede bulun
mıgacak 

Paris 16 (A.A.) :_Ayan Ha
riciye encümeni M. Laval'in dı~ 
sıyasaya dair verdiği izahatı 
dinlemitlir. 

M. Laval, Sar için Romada 
üçler komitesinde yapılan müza· 
kereler huıuıunda, sulh muahede 
namesinde tespitedilen uıulün nor M. Lava! 

1.Rüştü Bey Belgratia 
M. ~eViiçle qörüştü 

Nazırların, iki .memleketi alakadar eden Avr~pa 
sıgasası hakkındaki görüşleri birdir 

Hariciqe Vekilimi
zin Pravda'ya 

beqanatı 

Belgrat, 16 (A.A.) - Tıavfk 

Rütlü Beyle M. Y evtiç araıında 

yapılan konutmalardan ıonra bu 
akıam apğıdaki tebliğ neıredil • 
mitti~: 

"Cenevreye gitmekte olan Tür
kiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü Beyefendi Belgrat· 
la bilhaaaa tevakkuf etmit ve bu 
veıile ile dün aktam ve bugün Yu· 
goslavya hariciye nazırı M. Y evtiç 
le göriitmüttür. 

Hariciye Nazırları, bu müla • 
katları eınasmda iki memleketi 

Tevfik Rüştü Bey 

gerek doğrudan doğruya .zerek 
dolaymyle alakadar .eden 
Avrupa siyasetinin en ileri gelen 

(Denunı ı nrl aapfamn btrind 11ütununda) 

Ressam Bakiye Hanımefendinin düşünceleri : Dip
lomat olmak içi.1 ketum olmak şarthr, değil mi? 

ince bir ruh, itlek ve ylll'atıcı bir 
zeki, kibar bir miza~ sahibi olan Ba· 
kiye Hammefendiyi ötedenberi tanı
mak zevkini kazanmıt hünnetkir bir 
aile dostuyum. Deierli bir reıaam ol
duğunu eserlerinden bilirim. iyi bir 
muallim olduğunu talebesinden ititirim. 

Böyle olduiu halde, Hanımefendinin 

kadınlann çahıma davasına bU clerec:e
de tiddetle taraftar olacağı her nede .... 

aklıma ıelmemiıti. 

(Devamı 10 ncu eayı!anın 4 Uncu eUtonunda) 

Vef alıların mühim bir muvaf f akıyetler-i 

·Fener bahçe dünkü· . 
maçta Vefay~ y~iı-ldiJ 

~----------~--------~·-- • r 
Bu seneki lig maçlarının geçen senekinden 

farklı neticeler vereceği · anlaşılıyor· ". ··. 
• r 

Dün muhtelif ıahalatda liğ maçlarına devam edildi, günün en belı
lenmiyen ıpor hadiıeıi Kadıköy stadında 6ÖrülJü: Vefalılar Fener
bahçeyİ bire kar§• iki ıayı ile yenerek mühim bir muvallalıiyet ıö• 
terJiler. Bu maçların talıilatını 7 inci ıayılamızJa bulacalınnız. Yu· 

karıki reıim Fener • Vela nia~ından iki görünüıtür •.• 
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T. Rüştü Bey Belgratta 
M. Y evtiçle görüştü 

-- <Sa§ tarafı ı lnci aayıtacıaJ "- Bu iki beynelmilel ırupun 

meseleleri hakkında görüşlerinin mevcudiyet ıeraiti biribirinin ay -

t ·ı ld ~ .. h nı değildir. Buna rağmen araların· 
amamı e aynı o ugunu muıa e • 

M. Yevtiç Cenevreye gidiyo 
d t · ı d' H · · I da müttehit noktalar da vardır. e e mış er ır. arıcıye nazır arı 

b ··ıA k ti C d .1 Gruplara dahil olan devletlerin u mu a a arına enevre e, mı • · 
1 ti · t" k . . A ayrı ayrı takip ettikleri meseleler e er cemıye ı onaeyınm ve • 

b] · · t 1 t d olmakla beraber hepıi muahede -sam esının op an 111 esnasın a . . . 
b 1 k 1 'n d t .. t f'k lerın tadılı fikrine aleyhtardırlar. u uşaca o a os ve mu te ı 

1 k ti · .. 'il . I d Grupların ikisi de Avrupada sulh mem e e erın mumeuı erıy e e· . 
_ı ki d" teıkılatının icrasını isterler. Daha vam e-:ıece er ır.,, . . 

mühım bir nokta da var: O da kü-
Hariciye Vekllimizln r··k •t•ıAf "k' ""h' A B 1 ::ru ı ı a ın ı ı mu ım azası a • 

beyanah kan itilafında da azadırlar. Bunu 
Belgrat, 16 (A.A.) - Avala a· batka bir tabirJe ifade etmek için 

jansı bildiriyor: diyebilirim ki, küçük itilafın üçte 
Pravda gazetesi, Nişten geçtiği ikisi Balkan itilafının içindedir. 

esnada Türkiye Hariciye Vekili Maamafih bu arupların mev~µdi· 
Tevfik Rütlü Beyle muhabirinin yet sebepleri biraz farklı olduğu 
yaptığı mülakatı fU suretle naklet· için her birinin kendi tetki-lat ve 
mektedir: istiklalini kıskançlıkla ıpuhafaza 

"Tevfik Rüttü Beyi~omparti • etmeği istemesini pek tabii adde· 
manmda oturmuı f:>ir halde önün - derim.,, 
de toplanan bir çok muhabere ev· Nihayet Bulgaristanla olan mü
rakını tetkik eder vaziyette bul - nasebat hakkındaki ıuale cevaben 
'dum. Yanına kab11l olunmak için Türkiye Hariciye Vekili fU beya • 
çok beklemedim. Vekil Bey ayağa natta bulunmuştur: 
kalkarak beni nezaketle kabul et • 
ti. 

Buna rağmen mef gul olduğunu 
gördüğüm için Vekil Beyin bu ne· 
zaketinf suiistimal etmemeğe ça -
lıştım. Tevfik Rüştü Bey mütebes· 
aim çehresi ve çok samimi tavur • 
larile kendisine yaklaıan insanla· 
rı hemen cezbetmek hauaıına 

mal:ktir. insan kendini derhal bir 
büyük devlet adamı karşısında 
görmektedir. 

Çünkü Hariciye Vekili bu saal

ta Marsilya suikaıtinin icap etti • 
receği cezri tedbirlerle, tethitçi -
lerin iadMe~hldtkmda ıöz söyli • 

yecek vaziyette değildir . ..Bu meıe· 

"- Yeni Bulgar hükUmetile o· 

lan münasebetlerimiz çok iyidir. 

Bulgaristanla komıuları arasında· 

ki hava gün geçtikçe düzelmekte 

devam ediyor. Bu inkitafın Bal • 
kanlar için bir saadet olmasını le· 
menni ederim.,, 

Prens Pol Hz.nin alyafetl 

Belgrat, 16 (A.A.) - Naip" 

Prens Pol Hazretleri bugün kötk· 

lerinde hususi bir öğle ziyafeti 

vermi~ ve bu ziyafette Türkjye ha· 

riciye vekili Tevfik Rüttü Beyle 
V'igoılavya hariciye nazın 

Y evtiç hazır bulunmuştur. 

M. 

leler hakkında, her şeyden evvel, lngilteredeiniş meydanlar1 

dostu ve meslektaşı M. Yevliç'ten Londra, 16 (A.A.) _ Deyli 
malumat almak a;zusundadır. Bu-

na rağmen konuşulabilecek ıeyler 
de var .. 

Marailya ıuikastinin in'ikisları 
hakkındaki ıuale cevaben Tevfik 
Rüıtü Bey dediler ki: 

"- Eğer bu suikastin failleri 
bu hareketleriyle hoıa gitmiyecek 
hadiselere yol açacaklarını zan • 
nettilerae hata ettiler. Çünkü tam 

bunun aksi olmuştu~. Bu menfur 
cinayet, büyük Yugoslav Kralını 
ortadan kaldırmakla beraber fail-

'erinin üzerinde bütün dünyanın 
kin ve nefretini topladı. Büyük hü
kümdarm sulh eseri umumi bir 
döviz olarak kalmııtır. 

Telgraf gazetesinin yazdığına 

göre İmparatorluk müdafaa ko • 

mitesi ile hükumet Avrupa kıta-

sından ielen tayyareler için init 

meydanlarını ıarp ıahillerinde 
belli yerlere nakletmeğe karar 
vermittir. 

Bombardıman tayyarelerinin 
eösterdiği tekamül karıııında 

doirudan dojruya tehdidi alhn· 
da bulunan cephane depoları -
nın ve imalatı harbiye f abrikala
rmm yenilenmesi ve ayrı yerle • 
re kaldırılması için hazırlanan 

çok geaiı plandan dolayı Vulviç 
tezgahları da baıka yere kaldı • 
rılacaktır. 

Uzak Şarkta 
Bir Çin - Japon faciası 
Patlak vermek üzereymiş! 

Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet 
matbuatı, Japonların Mançuri ha
ritasında, halen Çine ait bulunan 
Çahar eyaletini Mançukonun ak -
samından olarak gösterdiklerini 
ka·yıt ve ey]ul .sonunda bir Japon 
topçu müfrezesinin Linsidep Do • 
lonor'a sevkedildiğini ve yüzierce 
kamyonun da şimali Çabar'a doğ· 
ru gönderildiğini i~aretle yakında 
mutlaka bir Çin - Japon faciası • 
nm patlak vereceğine bükmedi • 
yor. 

Y akup Kadri Bey 
Ankara, 16 (Hususi) - Yeni 

Tiran elçisi Y akup Kadri Beyin 
vazifesinin Praga çevrilmesi, yeri· 

·ne Fuat Hulusi Beyi~ tayini nıuh· 
temeldir. 

ispanya ka bin~si istifa 
mı edecek 

Madrit, 16 (A.A.) - Parla -
mentonun çok gürültülü olan bu 
sabahki toplantısındaµ sonra hü • 
kumetin istifa' edeceii ıöylenmek· 
tedir. Bu tqplantıya Katalonya 
mebusları da ittirik ettiğinden ek· 
ıeriyet mebusları bunların lapan • 
yol olmadıklarını bağırmıılar ve 
vatan hainliğiyle itham etmi!ler • 
dir. 

imparatorlu 
komitesi 

faa 

Londra, 16 (A.A.) - lrnpara· 
torluk müdafaa komitesi toplanmıt 
ve Avam kamarasında M. Bald .. 
vin bu toplanmanın pek mühim 
bir mahiyet arzettiğini söylemiş • 

tir. 

KISA 
TELGRAF 

====:=Haberleri 
§ANKARA - Dahiliye Vekiletln

ce belediyelerin plan, ıu, elektrik iı· 
}erinin Dahiliye Vekleti tarafından ıö· 
rülmeıine ıalihiyet veren müzeyyel bir 
kanun projeıi huırlanmaktadır. Dahi· 
liye V ekileti imar proıramları hakkın· 
da bir kanun projeai hazırlamııtır. Bu 
projeye ıöre, belediyelerce yapbnlacak 
imar işleri bir plan dahilinde tanzim e· 
dilecek, D•hiliye V•kileti, muhtelif 
belediyelerin imar itlerini mahallen keıf 

Türkiye her türlü tartlar içinde. ettirmek için mimar, mühendis tedarik 
ve ne bahasına oluna olsun Yu • M. Vilson Romada edecek ve her aene yapılacak imar iıle· 
goslavyanın dostu kalacaktır. Bal· Roma, 16 (A.A.) _Amerika. rini karıılayacak malzeme müteahhitle-
kan miHetleri araıında sulh ihti • re mahal kalmadan, Beledi:reler ban-

nm Bern ıefiri ve silahsızlanma ı k · malleri buıün her vakitkinden zi· kasınca temin edilecek ve yapı aca ıı· 

d d• konferansındaki mütahidi M. Vil· lerin böylelikle teknisyenler tarafından ya e ır.,, 

son, silah imali ve sabtına dair u- mürakabesine imkin verilecektir. 
Cenevre mülakatları hakkında- luslar araıı bir mukavele yapıl • § ANKARA - Maarif Vekaleti, 

ki ıualime cevaben Tevfik Rüttü maaı için İtalya hükUınetiyle ıö • orta tedrisat ders programlannı battan 
Bey M. Titülesko ile görüımek Ü· rüımek üzere buraya ıelmittir. bata değiıtiren yeni bir talimatname 
midinde olduğunu fakat M. Mak. hazırlamııtır. Bundan batka Vekalet, 
a:moı'un Cenevreye gelip gelmi. ,---------------,, yeni bir teıkilat kanun projeıi de hazır· 

S 1 A lamaktadır. 
yeceğini bilmediğini ıöylemiı ve: e am § ANKARA - Dahiliye Vekaleti 

"-Bu dakikaya kadar Balkan V Vekilin lüzum ıördüiü yerlerde beledi· 
itillf ı daimi konıeyinin hali faali· e ye reisi vazifeaini vali ve kaymakamlar 
yetteki reiıi bu konaeyin Cenev- TeQekku·· r uhteıine verilmeaine salahiyet veren bir 
rede içtimaını tebliğ etmemittir." V 1 kanun projesi hazırlamıştır. 

S l § ANKARA - fatanbul Tramvay 
ıözlerini il.ive etmittir. e cim ve teıelrlıür için 

1 
tirketinin Devlet Şuraıma vaki müra • 

B d B 1 ' M ne Jiyelim? un an sonra e ırat ta , caatının bir ıureti, Devlet Şürasınca 
Yevtiçle ehemmiyetli bir mülakat I * Nafia Vekaletine verilmiı, Vekalet te 
yapacağını söyliyen Tevfik Rüştü I Okuyucularımızın bildirdik • bu müracaata cevap olarak hazırladığı 
., Ballraa ftftl.fr ne kUçOk itilaf leri sözleri bugün 6 ıncı sayı- 1a11hayı Devlet Şurası vasıtaaiyle tir. 

b famızda bulacaksınız.. kete bildirmittir. Şirketin vereceği ce· 
Arasında lr tefriki mesai olup ol- vapta Nafia Vekaletinin cevap verme. 
madığına dair olan sualime ceva • ~ .i ıinden sonra, dava günü, Devlet Şu-
ben dem ittir ki: r&1ında teıbit edilecektir. 

1 Marsilqa suikastı 
Milletler cemiqetine 

verilecek Af 
llıt4, 

' Dün Belgrattan dikkate değer 
bir telgraf gelmiştir. Bu telgraf 
tudur: 

Belgrat, 15 (Hususi) - Haıi
ciye nazm M. Y evtiç bu akşam 
Oenevreye gidecektir. Orada Mar
silya suikastı hakkmda Belgrat 
hükfımetinin giriştiği tahkikata 
dafr bir Memorandum verecelüir. 
Umumiyetle zannedildiğine göre 
Yugoslayya Haıiciye Nazırı Mar -
silya f>Uikastmm beynelmilel me -
suliyetini tayin etmek meselesinin 
milletler cemiyetinin gelecek içti -
mamda müzakere edilmek üzere 
ruznameye konmasını istiyecek • 
tir. 

Şimdiye kadar Yugoslavya kra· 
lı Alekıandr aleyhinde yapılan ıui 
kaıt meseleıinin milİetler cemiye· 
tine verilip verilmiyeceği belli de· 
ğildi. Bu hususta arasıra çıkan f&· 

yialar daima ihtiyatla karıılanı • 
yordu. 

Halbuki yukardaki telgrafa gÖ· 

re artık bunda ıüpheye mahal 
yoktur. Yugoslavya hükumeti bu 
iti milletler cemiyetine sevketmek 
kararındadır. Binaenaleyh ıon za· 
manlarda adeta kapanmış, yahut 

... ~ 

-- l Baı tarafı ı lnct sayıfada) 

Bunu okutuyorum ve sanırsam o

korlanm da benim okuttuğumdan anlı· 
yorlar ki iyi yeti§iyorlar. Ancak, bu fU 
bilıide benim eti bulunmaz bir bilıin 
olduğumu göstermez. Yalnızca iyi o

kutabilir bir okutur olduğumu anlatır. 
Öyleyse, bizde henüz yanm yüzlüğü 
bulmayan bu bilıirıin en ıon uluıal sa· 
vaıtan ıonra kurulan üniversitemizde 
çok deierli yer bulduğu da dü§Ünülür· 
se itin baılangıcndayız demektir. Daha 
geçende bir yabancı bankanın İstediği 
yüz seksen kadar bu bilai bölümünden 
yetiımit gence kartı henüz yirmi iki 
genç verilebileceği anlatılroııtı. 

Demek oluyor ki daha itin alfabe · 
sinde bulunuyoruz. 

Şöyle böyle batı acununun bu bil· 
gideki söz m bilıinleri o kadar güzel 
ve köklü yazılar yazmıtlardır ki bizim 
de buıün okuttuiumuz o büyük ıııkb 
hatların yazdıklanndan bafka deiildir. 
Şimdi uluılar araıı bir bilıi olan bunu 
bırakıp ta ben yeni yeni dayanaklar 
bulacağım diye yazı yazmaktan ise 
yazılanları dilimize çevirsem daha doi· 
ru, daha yararlı olmaz mı? 

Bilmem bana değerli ve saygıdeğer 
arkada§ımm ıu dütünüıü çok unun 
geldi. 

Batıyı ıııia boian, aydınlık getiren 
büyük yaratılmıt yükıek yaratıklann 
bıraktıkları. yazdıklan ıözümün önü • 
ne ıeldi. Bizde henüz bunlardan, sa· 
nıraam bir ikiıi dilimize çevrilebilmiı · 
tir. Bilgilerin her bölümünde bahnın 
değer biçilmez yazılmıılan vardır. Öy· 
le ki F.ranaada henüz ilk yapraklan ba
ıılırken Almanya, 1 ngilterede o dillere 
çevrildiii duyuluyor. Birinde olan Ö • 

tekinde vardır. Zira bilginin değeri 

anlatılmıı bir ortada uluıal aavaıla u· 

luslar arası itlerin giditi yoluna konul· 
muıtur. Sanıraam bizde deiitik bil1ıi

lerin bu gil>i büyük bitikleri henüz di
limize çevri!memiıtir. 

Daha ac111 var. 
Hani Dante, Virjil, Ksenefon, 

Homer, Herodot. Göte ve daha le -
nası belli ünlü'ıerin ölmezleri nerede? 

kapatılmı§ gibi görünen b~~ ~ 
nayetin mesuliyetj meselet~~ tlrı: 
da yeni bir hızla takip e d"W Q 

baılıyacak demektir. ,,Jf, ~ ~ 
l\falum olduğu üzere ~ f,.,, dır, 8 

cinayetinin tahkikatı et••' 'ifJ 4ı/ci~1 
sada cereyan ediyor. fa~ " a 

v•ldiJ'• ıJ mesuller ele geçmiş degı ,, 
lar ara11nda bilhassa ele bit' p 
ikisi halyadadır. Bunlar ~ 
veliç ile Kıvaternik yahut 
denilen iki suikastçıdır. . •ı 

Bu suikastçıların i•d: ~ tQ 
Fransız hükUmeti tarafıJJ41 ~ CQJ fır. 
şebbüsat yapıldığı halde .ti> fJ1. 
kadar cevap verilmemit~ 
taraftan suikastçılardan ~ 
nın Fran11z adliyesinde iıt~ 
rı sırasında Macaristan h ~ 
tini mesul edecek surette lWJ 
bulunduklarına dair Yu~ 
gazeteleri neşriyatta bulu, 
dır. 

Bu cihetler nazarı di~ 
nırsa Manilya .auikaıh 111~ 
nin Milletler cemiyetine ~ 
halinde heyecanlı mün 
çıkma11 ihtimali ku~vetlidit· 

lngilterenin 1, 
kruvar.örletl ~ 

Londra, 16 (A.A.) _.. ~'/ 
ye müateıarı seçenlerde ~ 
kamarasında yeni iki ~. 
rün yapılacağım bildirıtı~f~ f 

Deyli Telgraf gazeteıı ; 
miler hakkında ıu izahatı 
mektedir: ~ 

Bu iki kruvazör do~ 
tonluktur. Süratleri 32 2 
Ve bir defa aldıkları ııı~ 
ile çok uzaklara ıid• ~ ~ 
Topları 12,6 pusluktur 118 Z 
h kuleler içindedir. H•~ 
iki deniz tayyareıi bul~ . ı , 
dır. Bu gem~lerin her bıfl; f' 
yon 800.000 İngiliz lirşt til 
kacaktır. ~, 

Bahriye nezareti bu f;.;-: 
kuvvetli gemilerin yap•~ Jf 
dan vazıeçecekti, fakat ~ 
pon ve Amerikan intaat; ,-,, 
smda buna zaruret hat' .n~~ 

b• .. r.Ull""" 
tur. Ayni tipten ır u.,. ııb 

vazörün yapılması da ııı 

dir. fııı! . .J 
Şirldetli bir taY Şi~ 

Manilla, 16 (A.A.) _....,. t""f! 
bir tayfun Muzon ad•~. ~ 
ederek, Naga kasabaıııt r~j' 
kişiyi yersiz, yurtsuz bt Jli d 

h 
.. , be 

.Ölenlerin sazıaı enli il' 
dir. te Ç 
M. Rozvelt seyah• ,., ~ 

Vaıington 16 (A.A·) .,..,)1 
sicümhur M. Ruzvelt c~•t' V""ı 
k\ımetlerinde bir seY" 
mıştır. Birinci Kanunuat ·-~ 
rmda dönecektir. ./1 
...,mmwvn:ıı:ıımAıı1tıu"""-~h 

Biz batının yükselti~ "' kle ,,, / 
zılarını öz dilimize çevı~ .P"'9 

. . • b"" "'k rarlı ,._ 1 nmıze uyu ve ya " 
naz. 

&dlrn• meb'&1•11 



Sadri Etem 

Düyunu umumiye 
tahvilatı 

Pariste düyunu umumiye mec -
tisinin hamillere kartı neşrettigi 
12 teşrinisani tarihli bir ilana göre 
% yedi buçukluk Türkiye borcu 
tahvilatınm 3 numaralı kuponu 25 
kanunuevvel 1934 den itibaren -O· 

denmeye b.,şlanacaktır. 

.... 1 
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Eıki binalar harap olmağa 
yüz. tutunca yıkılmak tehlikeıine 
maruz. kalmadan evoel, üılübu • 
nu kaybetmek tehlike.ine uğrar. 

on Bence tamirde eıaı, binaya 
ıiılribunu kaybettirmemekteclir • 
Halbuki bizde sok kere tamire. 
tlilmeğe baılanan bina, tamir 
bittikten ıonra baıka bir bina o· 
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l • 

Ü • 

-
il-
ır. 

ar 
uy-

1 -. 
. 
. 
n 
dr 
. 
. . 

n 

r 

-
e 

-
1 

. 

-

. 

l uyor. 

Mimari ve üslıip kıymeti olan 
uki binaların bir tamir umlü 
fJ ardır. Bu usulü pek bilmeıek 
erek. Her halde "biliriz,, diye 

clJia edilirıe, biraz. daha iyi bil
memiz. lazım geldiği öne •Ürüle

ilir. 

g 

1 

b 

el 

Ben eliyorum ki, bu iıle uğra· 
an bir kaç ki iyi ltalyaya gön -
erıek. ltalya e ki binaların na
l tamir edilme i lazım geldiği .. 
i iyi bilen ve bu İ§i en iyi yapan

it 

n 

l arrn bulunduğu memlek ttir. 

ri 
Httr ha/Je bu iıi öğrenmek i

n •arleJilecelr ara, bir çok 
tlıilr seyahatlerine aarledilen 

aradan daha la:r.la yerine •trr • 
dilmiı olur fikrindeyim. 

te 
p 
f e 

SeUlml izzet 

Kü 
da 

çük Ayasofya ve Alem• 
r nahiyesi ocaklarında 
C. H. Fırkası Alemdar nahi -
ini Küçük Ayasofya ve Alem· yes 

dar Ocakları kongresi dün Di • 
van yolundaki Ocaklar merke • 

de toplanmıftrr. zın 

oku 
Ocakların ÇAlıtma raporları 
nmuf, f ayd8lı münakaıalar 

ılınıı ve dilekler serdedilınit· yap 
tir. 

"Bey,, yerine"Bay,, "Paşa, 
yerine "General,, 

, 
Kuçük Ayasofya İdare heye. 

tine Fahri, Tarik, Enver, Musta. 
fa 
liğe 

Nuri, Bedi Beyler, müm ssil
F ahri ve Tarik Beyler, Alem· 
Ocağı heyeti idaresine Ha • 

Bazılarınca, pa§a, ağa, efen • 
di, bey gibi unvanların kaldırıl
ması, ''Bey,, yerine "bay,, keli • 
mesinin kullanılması, "Paıa,, ya 
da "General., denilmesi muvafık 
görülmektedir. 

dar 
lis, Mahmut, Celal, muallim Hak. 
kr, 
liğe 

se çil 

Hüseyin Beyler, müme11il • 
Halis ve Yusuf Ziya Beyler 
mitlerdir. 

DEHRi Nası ı Efendi Görüyor? 
5 

'"l' t~ıib "har . 
._ b· •§ler D 

lt C\Ydrr., ehri Efendi, ... Sinemacıların Ticaret o • 
dasına müracaat ettikleri halde •• 

••. Her hafta çağırıldrldan 1 
gün, Odaya gelip le dertlerini 
anlatmadıklarım okuyorum. 

----o -
... Acaba sebebi ne olsa ge

rek? 
Dehri Efendi - Bunu bilmf • 

yecek ne var do tum. Belki ne 
söyliyeceklerini unutmutlardır ! 
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Cieçinnıediktatörü 
..- (Ba~mableden devam) 

Hitler bu İptidai madde kıtlığı -
na çare bulmak için bütün Al • 
man kimya mutahasııılarmı ıe • 
f erber hale getirdi. Pamuğa, yü-
ne varıncaya kadar bunların ıun
iıini yapmak çareleri araıtırılı -
yor. Bu rattırmalar neticesi o -
larak Gon haftalar içinde sabun 

Dün toplanan Halk. Fırkası 
semt kongreleri 

w 

ocagı • 

ve yağ gibi tabii maddelerin yer
lerine suni karıılıkları meydana 
getirilmeğe batlanmıttır. 

Fakat, çarşılarda, pazarlarda 
bu ~uni maddelerin meydana 
çıkması bir çok kimseleri ihtiyat 

Cumhuriyet Halk Fırkası Ocak 1 yeıi küçük Ayasofya ıemt ocağı· 
kongrelerine devam edilmektedir. nın yıllık kongresi Divan yolunda 
Alemdar nahiyesine bağlı Binbir - ocaklar merkezinde yapılmııtır. 
direk ıemt ocağının yıllık kongre· Konırede ıehir meclisi azasından 
ıi Divan yolunda ocaklar merke
zinde yapılmııtır. Kongrede Cum· 
huriyet Halk Fırka11 Eminönü 
kaza reiıi, belediye teftit heyeti 
müdürü Tevfik ve kaza heyeti i -
dareıinden bazıları, kaza kayma • 
kamı Raif, fırkanın Alemdar na -
biye reiıi doktor Ali Rıza, Hilali -
ahmer reiıi Sabit, Tayyare cemi -
yeti Reiıi Hüıeyin Hamdi Beyler, 
Himayeietfal reiıi Mahfuza ha -
nım, Şehir mecliıi azasından mü • 
rakip Raıit Beyle oca~ reisi Ra • 
tit Bey bulunmuılardır. 

mürakip Raıit, Refik Ahmet Bey• 
ler, Şevki Pata, Nahiye müdürü 
Fahri, nahiye reiıi doktor Ali Rı· 
za Beyler ve diğer bazı zevat bu • 
lunmuıtur. 

cak reiıi Halis Bey açmq, kongre 
reisliğine doktor Beıim Ömer Pa· 
ıa, ikinci reisliğine ıigortacı Refii, 
Bey, katipliklere Mümtaz ve Saip 

tedbiri almağa sevketmittir. 
Dükkanlara, mağazalara mütte -
riler birden ıaldırmıttır. "Tabii 
sabun, yahut yağ gibi eıyayı bu
lamali:\ak korkuıiyle ihtiyaçtan 
fazla eıya toplamak kayguıuna 
düşen halkın bu tellfı üzerine 
dükkanlarda, mağazalardaki eı
ya ıtoku pek çabuk erimeie yüz 
tutmuıtur. Bunu gören esnaf ve 
tücca:- iıe fiatleri yükaeltmeğe 

ba§lamııtır. 

Beyler seçilmitlerdir. Ocak :reisi 
Halis Bey yıllık çalıtma raporunu 
okumuı ve kabul edilmittir. Kon
grede birçok dilekler yapılmııtır. 

lıte Almanyada bir Geçinme 
dik~törlüğü kurulma.ıının asıl 
aebebi budur. 

Acaba diktatör Goerdeler bu 
işte muvaffak olacak mıdır? Da
ha tiındiden Avrupa gazeteleri 
bunu çok ıüpheli görüyorlar. Al
mnnyamn geçinme diktatörü bir 
tnkım adamları muhtekir diye 
t-:::vkif edecektir, fakat bununla 
fi?t buhranının önüne geçilemİ· 
yecektir, diyorlar. 

Almanyada amelenin aldığı 
ücret ile memurların maaıı art • 
m::uh, bilakis eksiliyor. Buna kar
tı yiyecek ve giyecek fiatleri yük· 
ae!<likçe yükseliyor. Bu hal her 
tnr:ıfta memnuniyetaizliklere se
bep oluyor ve rejim için bir teh
like lnlini alıyor. 

Bilhassa amele ile memurla • 
ra ela.yanan Hitler bunun için en 
son çareye hat vurmuıtur. Fa • 
kat, zannedildiği gibi, bu son ça
rc:lc muvaffakiyet görülmez iıe 
o z:ıman ne olacaktır? 

Kongreyi ocak reiıi Raıit Bey 
açmıf, ocak azalarına, geldikte • 
rinden dolayı te9ekkür etmittir. 

Kongre reiıi ve katipleri seçil· 
dikten ıonra ocak reisi Ra9it Bey 
ocağın bir yıllık çalııma raporunu 
o"kumuf, rapor alkıtlarla kabul ve 
idare heyetinin çalıımaaı takdir e· 
dilmiıtir. Bundan ıonra hesap, 
bütçe encümenlerinin raporları o
kunmuı ve kabul edilmittir. Kon· 
grenin ıonunda gizli reylerle yapı• 
lan intihap neticesinde Raıit, Ha
fız İbrahim, Cemal, Halit, Zühtü 
Beyler aali aza, Mahfuze hanım ve 
Cemal Bey nahiyeye müme11il o • 
larak ıeçilmitlerdir. 

KÜÇÜK AY ASOFY A SlMT 
OCACININ KONGRESi 

Dün ıabah gene Alemdar nahi· 

Ocak reiıi F ah rettin Bey;in aç· 
tıiı konıreye Tahsin Hamdi Bey 
riyıet etmittir. Geçen yıllardaki 

çalııma raporları okunmut ve ka • 
bul edilmittir. Bu arada kongreye 
birçok dilekler yapılmıtlır. Bun • 
lar ara11nda Ayaıofya medresesi· 
nin yıkılması ve buraya çocuk hah 
çeıi yapılmaaı, asarı atikadan olan 
bu camiin meydana çıkanlmaıı 
vardır. Dileklttr kabul edilmiıtir. 

Yeni yıl için yapılan intihapta 
Fahrettin, Tarık, Enver, Mustafa 
Fevzi, Bedi Beyler aza olarak, 
Fahrettin ve Muallim Tarık Bey· 
ler -de miimeuil ol~rak seçilmit • 
lerdir. 

ALEMDAR SEMT OCACI 
KONGRESi 

Öileden ıönra ıene Allmdar 
nahiyesinin Alemdar semt ocalı • 
nın kongresi yapılmııtır. Kongre· 
de kaza reiıi Tevfik, Nahiye mü· 
dürü Fahri, nahiye reiıi doktor A-

li Rıza ıanatlar mektebi müdürü 
Yusuf Ziya, Oıman Şeref ettin Bey 
)er, BeıİJJI Omer Pa§a ve birçok 
hanım bulunmuıtur. Kongreyi o • 

Dr. Ali Rıza Beyin fırkadatlar a· 
ra11nda vefat edenlerin ailelerine 
yardım için bir yardım ıandığı ya
pılma11 dileii, yükıek tetkilata 

bildirilmek üzere kabul edilmittir. 
Yeni yıl asli azalıklara Haliı, Mah 
mut Celil, Hakkı, Hüseyin; mü • 
me11il olarak da Halia ve Yuıuf 
Beyler ıeçilmitlerdir. 

DICER YERLERDEKi 
KONGRELER. 

Dün bunlardan baıka Adalar • 
da Burıaz, Bakırköyde iki numa • 
ralı merkez, Çekmece, Yeni boı • 
tan, Nifosköyü, Çifti Burıaz, Be • 
tiktat Arnavut köyü, Beykozda 
Pqa bahçe, Çubuklu, Akbaba, 
Dereseki, Beyoilunda Sütlüce, 
Keçeci Piri, Kaptan Piyale ve 
merkez, Fatihte Alibey köyü, Ra· 

mi, Kadıköyünde Tuğlacı ve Züh
tü paf&, Sahrayi cedit, Suadiye, 
Sarıyerde Büyükdere,.Sarıyer, Ru· 
meli kavajı, Petnahar, Üıküdarda 

Bulgurlu, Kıaıklı, T optafı, Seli • 
miye, Beylerbeyi, Çenıelköyü 
semt ocakları kongreleTi yapılmıt
tır. 

Bir delikanlı saldırmayla vuruldu! 
edince Hatice, bağırmağa batla • 
mıttır. 

tevcih alunmu§tur. • 
Çünkü bugünkü rejiJllİ' 

~&rafından fevilmediii "' 
umumiyetle anlaıılmıt -"" 

M111rda. halkın iradefl'.;iıl 
len manialann dört sene 
'm&lı, son derece di~tl 
hadisedir. ,ffl 

Bize kalırsa bu meselede mü
him olan cihet sadece tabii mad
de fiatlerinin yükselmesi değil • 
<lir. Asıl mesele ıuni surette ya. 
pılan ıeylerin tabii maddeler ye
rini tutup tutmıyacağındadır. E
ğer hakikaten suni etya tabii 
mnddelerin yerini tutmazsa bü • 
y:ük kıyamet ikincilerin ıtoku 

bittiği gün kopacaktır. 

Evvelki gün Topkapıda çok 
ıarip bir mesele yüzünden bir 
yaralanma vakaaı olmuıtur. Hi
diıe ıudur: 

Topkapıda Beyazit mahalle -
sinde oturan Ali Efendinin zev
ceıi Fatma Hanım, ıu almak için 
çefmeye ıiderken, yolda amca • 
ıının çocuju Nuri ile karıılat • ı 
mııtır. Nuri, Hatice Hanıma yak
laımıı, iddia edildiiine ıöre tun
ları aöylemit tir: 

Nuri, beklemediği bu vaziyet 
kartısında bir hadiseye meydan 
vermeden uzaklaımıtlır. Hati • 
ce Hanım, eve dönünce mesele • 
yi kocasına anlatm19tır. Ali E -
fendi, karısının bu sözleri üzeri
ne köpürmüf, ıaldırmaımı aldı • / 
ğı gibi Nuriyi aramağa çıkmıt -
tır. 

bancmı deiil ki .. Şeklinde cevap 
vererek aile rabıtalarını anlat • 
mak iıtemi9tir. 

Fakat Ali, Nuriyi fazla söy -
letmiyerek aaldırmasını çektiği 

gibi üzerine hücum etmit ve onu 
hastahaneye yatacak derecede 
yaralamıttır. 

M111r ekseriyeti &u ~ 
zarfında her fedakar!•fl ~ 
ditini ııkmı§, yeni kaJIP~ 
resinde yapılan İntihapl~ 
meınit. nihayet iradesiJIİ' J 
ıörmeğe baf!amıftır. f'J 

Nesim PafAnrn İt ~ 
nokıo; nazardan ehem~ 

Hitler Almanyasının harice 
karşı olduğu kadar dahile kartı 
da büyük meseleler önünde bu • 
funduğu meydandadır. 

Mehmet ASIM 

Ayni zamanda üç yangın 
Dün aktam Cibali, Keresteci • 

ler ve Çadırcılarda olmak üzere 
aynı zamanda üç yangın çıkmıt 

fakat her üç tarafa da yetiıen itfa· 
iyenin ıayretile aeniilemeden 
aöndürülmüıtür. 
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Veniz:elos intihabatı kaybetti. Ka • 
bine istifasını diln naibi hükumet ~on
d:iyotis'e vermiıtir. Baıvckil ve na • 
zırlardan hiç biri kaıanamamJftn'. 140 
Venizeliıt mebusa kartı muhalifier 229 
mebus cıkarmıtlardır. Vcnizelot1 parti
a!nin eski Yunanistancı.ı ancak on Uç 
mebuısu vardır. Atinada büyllk bir ı•· 
Jeyan hükilm sürmekte ve sabık kral 
al ;:yhine nümayiıler yapılmaktadır. 

S Kırım kimilen tahliye edildi. Ce
...... -::ı Varangcl ve Rus Karadeniz fllo
:ıu istanbula geliyor. Dün yeniden bet 
vapur mUlte;,l gclmittir. Şimdiye ka
dar muvasalat eden muhacirlerin milr· 
tarı 70 bine baliğ olmaktadır. Bunt.r 
i~in herkesten muavenet talep ediliyor. 

- Kız, ıen benim yabancım 
değilsin ya! .. Niçin bize gelmi • 
yorsun? Haydi, gel bize gidelim. 

Hatice, ba teklifi iyi kartıla • 
mamıf, Nuriye cevap vermemit -
ti!. Fakat Nuri teklifini tekrar 

Arnavutköy Kız kolejinin 
çayı 

Atnavutköy Kız Kolejinin 
diploma dağıtma merasimi dola
yısiyle yarın Park otelinde bir 
çar ziyafeti verilecektir. 

çaydan evvel Nermin Muvaf • 
fak Ha mm "Tiyatro ve Bernard 
Shaw,, mevzuu üzerinde bir kon
ferans verecektir. 

Zehirlenen çocuk 
Cihangirde oturan 17 yaıların· 

da Aydın iımindeki çocuk yap
tırmıı olduğu salatayı yerken ze· 
hirlenme alameti göıtermit ve 
derhal belediye haıtahanesine 
kaldırılmıtlır. 

Aydın Efendinin valideıi tara· 
fından limon suyu diye hizmetçi· 
ye ait bir ilicın konmaıından ze· 
hirlenmit olduiu anlaıılmıtlır. 

Ali, biraz ıonra Nuriyi bul • 
muı: 

- Sen karıma ne dedin? .. Q. 

nu niçin evine çağırdın?.. Diye 
üzerin~ yürümüıtür, Nuri: 

- Amma yaptın ha .. Ne diye 
çağırmıyayım; senin karın ya • 

Alman zabitleri 

Dün Cumhuriyet l.bide
sine çelenk k_ogdular 
Askeri müesaeselerimizi gör • 

mek, ordumuz üzerinde tetkik • 
' lerde bulunmak üzere, Ankara • 

ya giden ve oradan lıtanbula 

gelen Alman ordu,undan kay • 
makam Rode ve kaymakam Y o • 
del dün Taksimde Cümhuriyet 
abidesine bir çelenk koymuılar. 
dır. 

Alman kaymakamları ayın 
21 inde Romanya yoliyle Berli • 
ne döneceklerdir. 

Sabıkah 
Halıcıoğlunda Kirkora ait bir 

çok çamaıırı alıp ıavutan sabıka· 
b Rozari lakalanmııtır. 

Ali, cinayeti itledikten ıonra, 
karakola aiderek: 

- Ben Nuriyi yaraladım!. De
miıtir. 

Hadise mahalline gelen polis 
memurları, yaralı Nuriyi vakit 
ıeçirmeden Gureba hastahane • 
sine kaldırmıtlar, Aliyi de tev • 
kif etmitlerdir. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Tramvay? arın basamakları 
otomat kleştirilecek 
Nafia Vekaleti müfettiıliği 

tramvay kazalarmın sebepleri • 
ni tetkik etmekte ve bunlara kar
tı alınacak tedbirleri araıtır • 
maktadır. 

Kazaların daha çok tramvay
lara atlamaktan ileri geldiği an
latılmiıtır. Buna mani olmak i • 
çin baıamakların otomatikleıti • 
rilmeıi dütünülmektedir. Tram
vay tirketi bu husuıta tecrübeler 
yapmalnadır. •1• 

Zorbalık 
Divanıyolunda rakı deposu bu

lunan Yani Efendiden dün aktam 
Faik ve bir arkadatı daha aelerek 
rakı İıtemitler ve dört tite rakı 
ziyan etmiıler, Yani Efendi hay· 
kırmıı, poliıler gelerek müteca • 
vizleri yakalamııtır. 

GUmrUk 

Kısa 
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YAZAN: iSHAK FERDi 

uu 8uriyeye ~i~iyor~u 
Yada k 11tııiıti. ~~n. meşhur kunıandiın (Megabiıos) firıır 
~ ara, Arzamesi Sabile ~ğırıyordu ·· 

ea Cqa.'" • ---•ttı. Ce g Perisi) nden çok kumandanlıiını da ~eeerli z•bit· 

'"da İff stur kadın, haydut· lerden birine bırakmııtı. 
~d"•k e ve namuıunu mu Arzameı (Makedonya) ıefe· 
~il Öğr .Ya§arnışh. Arza • rinden döndüğü ıaman ordunun 
. Ctıa.,endınce (dağ perisi)· büyük b:r kı~mını terhis etıniıti. 
. ın a n affetmeği dü· Şimdi bütün Suriye ve havaliıin • 

~ada. 
lt,ı f ların · ~tına ba .. 1 tırndi değir· 
l Ç~nlr glatarak öldürte· 
~ L ı.ı on) 
·~ Qa1Jt1n . •.r, uzun zaman· 
. ~Harı ıatırahatini kaçı· 

nı y .... 
~ . agrna eden kim· 

~-~l&i) h' lftJti?ı ıdd~tle atıldı: 
, .... 8 "d 
ı.ı 'hcek. ~~· e onlar gİ· 
• ._,

1 
nuııniz? 

l. 1', s 
''" . eni f ~ krt) a f edecejim. Fa 

\... "'~k a.. Hükumetimize 
&r"1lıaı ••n ~)ıL~tec k ~e kanunlarımı· 

"it it. e •ın ! 
-._ dın: 
l. 'rkad 

deki lran orduıunun yekunu yüz 

bin ki§İYİ bulmuyordu. 

lraniler Makedonyahların Su· 
riyeyi istila edecek kadar kuvvetli 

olduklarını ıanmıyorJatdı. 
KUçücük Makedonya hükume • 

tinin büyük lran devleti üzerine 
göndereceği ordunun miktarı ne 

olabilirdi? 
İran zabitlerinden biri Arza· 

mes'e: 
- Makedonyalılar on bin ki§i· 

den fazla asker gönderemezler .. 

Hiç merak etmeyiniz! 

Demi§ti. ~i d atlarımdan ayrıla· 
~~ ,~ onlar gibi öldürü· Arzames, hükümdarın Babil· 
·u ' 1tnd· ') ıye kadar onların den gönderdiji habere hayret et· 
~ retlerde benim de par mekle lleraber, Suriyede icap eden 

tedbirleri almaktan da geri dur· 

~ \,,"' ~enç !kadmm cesare· mamııtı. Bütün cephelerde yeni 

.tı. ~f"d~' L. hayran olmuftu. .:-.,. Qtrer b' . ve cesur kumandanlar göndermiş, 
ftl '-'d' ırer değırmen-ı~!ıiıı~· ,Ve (dağ periıi)ni askerin zırh ve mızraklarını yeni· 

1ıı .ırtıtıden bjrine teslim lemiş, erzak anbarlarmı ağzına ka 
~I\ h\l ~ dar dALla.-lıii&.;jtia.:.:.ı::::.~:;;.::'-'.:::::,:_:=.: 
'~ adını affediyorum Suriye ve havalisini istila ede· 

'1 ~I\ 11 terbiye edeceksin!.: cek bir yabancı milletin çok mu· 
,•'~er 1

1
eref iyle mütenasip az zam ve yüz binlerce ki§ ilik bir 

. o rn ~ aaına gayret ede· kuvvetle yola çıkması lazımdı. 
~r ~'dı Oskender)in (Boğaziçi) ni geç· 

1~tt ~.~ ~a.ıaladı: tiği haberi yeni gelmiıti. Fakat, 

"1 ç.kt~ı (dağ periıi) nin Ma~edonyalıların ordusu hakkın· 
~ijıı~~ktı'kı~" kumandanın ya- da hakki malumat elde etmek ka· 

~ıi ... J ~l 2 a.man bu""t·· b
0

l 1 t ~~ 111 erı un or· ı o amamış ı. 
•
11 

~tt.tt ' genç kadının ce- Arzameı (Babil)e hareket et· 
t b eti kal' '"d ~}'tel] b tı•ında bir· meden evvel, ölüm cezaıından af· 
~ •: e akıtarak konu· fettiği (dai periıi) ni bu işi tahki .. 

f~tcf u11 mu ke göndermitti. 
ı, .. ,t .. ÖiünıJceıareti? !.. Ka· Genç ve ceıur kadın on gün 
•ite deairrn e Pençeletti. Ar- M>nra Suriyeye döndü Arn.meı'e 
Ji l\diıj (j}··ene &'Önderi)diği fU haberi aetirdi: 

'ıı tlll Umde ı1_ .. t. Ctıu n xurtuldu. "lskender, üçyüz bin kişilik bir 
cta)d r, hern d ıtı..;, ~tlara k e .K~zel bir ordu ile Suriye üzerine yüıiiyor. 

••tnı endısıni kap· !stila ettiği m~ınleketlerde yeni 
(Ji aıtıak kahil de· nizamlar ilan ve tatbik ediyor .. Ve 

1,., tbron) da.. kendi zabitlerini şehir muhafızı o
Rından s · · }arak bırakı.yor !,, u ıçmıt 
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okutucu)arımıza Nakle'den: Sellimi Jzzet - · Hayır, kendine karşı musammen Bal ayla p 1 k" I~ 

b
. 'k k F rmı o onez oyun Bilgilerin bayırında bin ıut kaya 

bin çalı, 
Güçlüklerin balkllnları, çamurları, 

batağı, 

Onümüzün olmalı 
En yumutak yatağı! 

ır suı ast yo tu. akat bu üç ki- de &eçirm· ) d' • . . "h . . lf er ı. 
fi gayrı ı tıyarı anlaşmışlardı. O _ Ş f"k b 
·· k. · k' Ş f"k b e 

1 
, u Cuma Polo uç ı§ı ı, e ı ütün samimiye· ko"y·· "d 1• nez · · une gı e ım amma ki tını, şefkatini onJara vermi•ti rı al J lk'. çocµ a " l' • mıya ım.. ı aevd 1 'b' . 

O da anlaşmak istemişti, Mu • delim. a 
1 

gı 1 gı-
"liklerclen bilcklerle bı"lı'm vaff ak olamamıştı. Bu kabahat G" ·ı c:. • ~ gırın k d' . d' O . . . ıtıı er. ~efık: 

ceniine, ta en ının ı. ıyı bır adam de- . Yırtıverin bir solukta yol kapıyan ğil, hafif bir adamdı. - Bır ~aç gün kalalım, dedi. 
kör aisi; Evini de, fabrikasını idare e • Halbukı Pazartesi günü eve 

Yelkeni de parçalansa ıene çıl<ıın der gibi, dürüst ama sert ve ha. Ferdi gelecekti ... Kalamazdı. 
engine şin idare etmişti... - Peki, dedi. 

Olküniizün 8cmisi! F k Üç günlük bir seyahate çıktı. a at ertesi gün batağrısı 
"' ... Biraz daha meyus döndü. tuttu. Hemen dönmek istedi dön 

Tekmeleyip yılgınlığı, atılırken ya· d""l p · ' 
O h k 

u er. azarteaı günü akııamı ev-
nu er es mesut sanıyordu. ferine girdiler. ;ı-

ırına 

Korkulan yere serain okunuz; 
En kıJağlı bir bıçak dft karanlığın 

bainna 
Siz durmadan sokunuz! 

Hayalta nasibini almış telakki e • diyordu. yemek odasında, sanki o an-
da hatırlamış gibi: 

Halbuki o hayatla mücadele etmiıti. Bu filvaki asabı yatııtmr, b - Bir yer fazla... Ha, dedi, 
en ° ~ocuau unutmuftum, bu 

Eskiliğin bağlanndan çeke çeke fakat gönlü ihtiyarlalmaz. Ş k 
On 

•ekı·z d gece a irin arkadatı gelecek.. 
siz çözün ., yaşın an beri S 

Y ""'•1lann '"'''"" mücadele ediyordu. Babasının aat aekizde en yaraıan tu • 

K 

· k .. v.. .. •• • l . b l ~ valetini giydi ... Ah al, moru mor 
ırın yerı, ya ın gogu, acı gonnu§ ış erı ozu ma&a yüz tutunca 

b
• .. . sofraya oturdu. 
ır gozian Tıbbiyede tahsilini yarı bırakmıt 

ve işe koyulmuştu. On sene, ge • Şefik, karısı one! biraz sokul. 
Silmek için ya,mı! 

ı;ı • 
celi gündüzlü çahtm•§ ve kendi- du, biraz samimiyet gösterdi di • 

Ancak ıiz yajı olsa küçücük bir ne en büyük yardımı olarak an· ye gene kör ve sağır olmuftu .•• 

karınca Salcın onu tanımamak iatemeıi11 içi· nesini bulmu§tU. Kadına hür:me· - 5 -
. ti ona annesi öğretmi§tİ. Ondan Lekesiz, berrak bir gün .. 

Deniz pırıl pırıl ı'ıldıyor. Ha
va öyle güzel ki, Selma yalanla
rı samimi gibi olarak aayıp döke

bilecek.. titriyor. Ya çok iyi, ya 
çok fena bir şey olacak. 0 anda 
Şefiğe hak verdi. "Eğer isterse
niz siz de geliniz, ben artık ls • 
tanbulda duramıyacağım." Sel • 
ma razı oldu. Ferdi iş bahanesiy
le atlattı. Selma bir kurnazlık 

nız. 

Din' ~eniniz bilgilerin pmarına va· sonra bu his eksilmemiş artmıt· 
rınca b. Annesi daima söylerdi. Kadı-

Kana kana içiniz! 

Geçmiılel".i, geleceği uıunu:r:da kat· 
}ayın, 

Paralaaın bulutlan ıökyüzünde ba· 
ıınız; 

Dalıala~ çelme vurun, denizleri nl· 
layın, 

Irmak olup taıınız! 

* ::: ~· 
·ay lalardan 

iZ -·· Kaıırraya (yasak!) deıin içinizin 
tok ıeıi. 

Gönlünüze yalaz dolu bir süt verip 
beıleıin 

Ana yurdun rnemeıil 
FAZIL AHMET 

Den - Zeka, dirayet. 
Us - Akıl. 

Yağı - Düşman. 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TiYATROSU 
TEM 9 i L LE R i 

Bu gece ıaat 20 de 

Madam 
San jen 

~omedi 3 Penl.: 
ve 1 baılanııç. 
Yazanlar: Vik· 
toryen Sardu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

hıJn•uı !rltdi"'si 

ŞrhirTiyatrosu 

111111111111111 

llJI 
llf 111111 

nı yalnız zevkte ve itsizlikte mu· 
hakeme etmemelidir. Kadını it 
başında görmek lazımdır. 

Selma ile evlendikten sonra 

harp patlamı§, orada da mücade • 
le etmişti.. Bütün ömrünce 
dögüşmüştü. Harpte başından ya
ralanmıştı. Üç ay hastahanede 

kalmıştı ... Bu yara asabını tahrik 
etmişti. Bazl\\l bUtün kam ~eyni
.. •iV ... ,,. yatıp~ ,,,.,_ ç9'ı 
ıüçlük çekerdi, O saptan tla ken· 
diıiyle müe4dele etmesi liaım 
gelirdi. Nefaiyle döiüıürdü. 

Şefik anneşine beslediji mu • 
habbeti Selmaya bealemeie bat· 

· lanuıtı. O da anne deiil miydi? 
Ona kartı zaf ıy olmak iıtedi, 

onun muhabbetinde huzur, a • 
radı. Onun muhabbetine il · 
tica etti. Onun için döiüttüjü, o ·' 
na kartı döğüştü, mütemadiyen 
mücadele etti. 

Karısı onu yarım aldatınııtı. 
Şefik hissediyordu. Eier Sel

mayı himaye etmene, kadın çok 
tuzağa düıecekti. 

Süheyli.nm, aünahsız da olsa 
gece sokağa çıkmıf olması onu 
çok üzmüttü. Bundan sonra kol • 
)arını kavuşturacak, seyirci mi 

kalacaktı!. 

dü~ündfü "Madem ki, gelmiyor• 
sun ben kocamla gid\yorum'

1 
ak

lında yalnız 'bu cevap kaldı: "Si· 
zin için her teY kolaydır". 

Arkaaından bir ıölğe .. 
Batını çevirip bakmaia ha 

cet yok. Gelen odur .. 
- Ne iyi ettiniz. 
Kısa kesti: 
- Basma kalıp nezakete ha • 

cet yok. 
- Sizi çok göreceiim gelmit· 

ti .. Sizi dütünUyordum. 
- Yalnız mıyız? 

- Evet. 
- Kimse gelmeı ya? 
- Bir saat kimse aelmez. 

- Yetiıir. 
Y oldnn uzak bir kıyıya indi · 

ler. Bir kayanın dibinde oturdu · 

lar. 
(Devamı var) 

Yeni ne,rlyat 

Mimar 
Aylık Mimar mccmua11nın 45 • 46 

~Q "' "- Arzames bu haberi alınca Su· 
'ı, '1ıea "B • riyede daha fazla kalamadı.. Eski Fransız Tlyatros unda 

~.ı_~ İlci .. :bi[,, yolunda iki bin kiıilik maiyetiyle yola Bu coc• ıaaı 20 de 

Suratsız oldu. Konuşmaz ol • 
du. Selma telaşa dü§tü. O zama
na kadar ihtiyatsız hareket et • 
mişti, kendini beğendirmek iste· 
di. Etrafında erkeklerin dönme • 

si ho9una aıiderdi. Fakat tehlike • 
den korkardı. Bunun için Faru • 
kla ondan sonra gelenin kovul • 

cı sayılan çıkmıttır. Bu sayıların bir 
lnımı güzel sanatlar akademisinin 934 
yılı• meıaiıine tahıiı edilmittir. Bun· 
dan manda bir çok meıleki yazılan 
vardır. Tavıiye ederiz. ~"'ıı., b· •il-itti. çıktı. D•ranm Arzameı'e ihtiyacı B U B 1 R 1,.,,ıuı lılNiııni 

ı t~· it ,.. d ~ h' tr.· + ~ • İle Utı Darad var ı. RÜYADIR .,., ırıUJlırasu 

~~:~~{ı:~ıs°;~=~~:~: :~· ırzz:=nı::.:1:un:'2kısml Opmt üç pe•d•.. il lllllllllmlll 
l'i.. <lhe Uıiy u- n :: 1 11111 "t"'in h· r aldnn lleye hareket ! başlıyor: n s .. ıelôyen: f,.di 
ille ı' lt "ok e . u beyı"nsı·z ! l k d (P l' ) ara H Ya .. an· "' y l ! s en er crsepo as s • ı1i .. · ... 
~ncı·~llhteın la ~tlerimzi iş- : d Selma Muhtar ıth· ısın e dır T i ym a.. I! llllff 111 1~o ) Çol{ :. rakya- H:m:::=====~· , • .,,, .. mal! ' 

l
' lske un firar gu~~ndiğim ~ <I gı, nd lin or ettıgine ba- (1) O de,1rde Flistinde Beni 

, li ~O .. •nta rlı~usu çok kuv tsraiFn nıukaddcs tanıdığı (Hcb· 
~l!t ~t Yorunı l..~r. Vaziyeti ron) dağında esrarengiz bir kuyu 

~-~ llıen · cıeınen B b' vardı. Bu ku.) udan bir katre ı::u iç-
li~ ··~ta h 1 arzu . a ı- meğe muvaffak olanlar (leye • 
tı- hi., 1 u em. ederım ı ~t\ !{~ ır iiıeri . . .,, mutluk) sm·ma mazhar olurlar ve 
ili~ "'•n

1 
Dtle Baı,·ı ne .•kı bin yüzlerce sene yaşarlardı. lraniler 

'lllid ' 'ier k 1 e ııtrneğe Suriyeyi isgal ettikten sonra, halk 
llf ,, uvvetle . S , ••na. ve rn··drı u bu efsaneye inanmamağa başla-

u afaa niıştı. 

SÜREYYA OPERETi 
Bakırköy Miltiyodi tiyatroıunda 

Pazar aksamı 20,30 da 

KIRK YILDA BiR 
Operet 3 perde 

s,tı ak.-mı Şehzadebaıı Ferah 
tiyatrosunda 

KADINLARDAN BIKTIM 

Operet 3 perde 

malarına ses çıkarmadı. 
Fakat bu sefer Ferdinin pcn· 

çesine düımüıtü. 
Ferdi ötekilerden daha kur • 

naz ve çok daha otorite sahibi 
idi. Müphem vaitlcrle avutmadı .. 
Selma, ayaklarının ahır.da bir 
uçurum nçıldığmı hissediyordu. 

Süheyli.ya: 
- Onu mahzun görüyorum, 

yanından ayrılma, demitti .. 
Fakat Siiheylanm me\cudiye· 

ti kafi gelmiyordu. 
Selma eski l'olüne başladı .... 

Ferdi ile buluşmalarına fazla 
sekte vermemek ıartiyle kocası • 
na sokuldu. 

. ·---········ .. ····-· ...................... " . ............................................... , ""' 
:: V AKIT isim ii 
:: :: 

i! Babası ~i 
ii ii ii Doğan çocuklarınıza gü· ı: 
ii zcl adlar vermek iıtiyorıa· il 
i! naz V AKIT ıize yardım e - ! 
~ d' ıı :: ıyor: .ı 
n Bugün dofan çoculılara 0 
U fU adlardan birini verebilir, ii 
f
1
i ıoy adı alacalı1anı:ı bunlar- s: : .: 
f! dan birini beienebilirıiniz. !! 
iİ Erkek - Kurtaran, Türkay H 
li Kız - Anacak (hatıra) fi 
~ Mu~ H .. 
=n:.u.ea:=ı111m111ı:ann111__... 
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Son Musiki inkılabımız 

Halkevlerinde temsil 
edilecek' operalar 

Istanbul Halkevinde diin bir toplantı 
yapıldı,dokuz kişilik bir komite seçildi 

Halkevlerr, ıon musiki inkıli. • 
bımız üzerine kendisine düıen va· 
zifeyi y3pmak üzere tertibat al • 

maktadır. Bu arada garp tekniği
ne göre vücuda getirilmekte olan 

milJi musiki eserlerimizi yaymak 
ve halkta musiki zevkini uyandır· 

mak üzere operalar oynanması ka
rarlattırılmıttır. Bu maksatla ya -

zılan birer perdelik üç opera, ilk 
olarak 27 birinci kanun günü An • 

kara halkevinde sahneye konula • 
caktır. Bu eserlerin birinin adı 
"Bay önder,, ötekisinin adı "Taş 

bebek,, üçüncüsünün ismi "bir ül
kü yolu,, dur. Bunların üçü de 

Münür Hayri Bey tarafından ya • 
zılmıtltr. 

"Bay önder,, in musikisi Necil 
Kazım Bey tarafından, "T aı be • 

bek,, operasının musikisi Adnan 
Bey tarafından, "Bir ülkü yolu,, 

Ulvi Cemal Bey tarafından yapıl
mııtır. 

Bu eserlerin gerek mizansen, 
gerekse müzik, dekor, ıes ve tem· 

sil ~oktalarından mükemmelliğini 
temin için Ankara ve lıtanbulda • 
ki elemanlardan istifade edilecek
tir. 

Ankara Halkevinde, halkevle • 
rinin kuruluıu yıldönümü olan 19 
ıubatı takip eden ilk cuma günü 
de (23 tubat) Karmen operasının 

11 leMlfl ~dilmesi kararlaştiTılmıthr. 
Jırrf H' " 11 ~v. d h l ki J ounun ıçın e azır ı ar yapı • 

maktadır. 

Cumhuriyet Halk F ırkaıı Umu
mi Katipliğ~, Ankarada bir gece
de temsil edilecek olan ve üçü bir 

seri te,kil eden birer perdelik Bay 
önder, Tatbebek, ve Bir ülkü yolu 
operalarının lıtanbulda da tem • 

ıilini kararlaştırmış ve lstanbul 
Halkevine bu huıusta tebligatta 
bulunmuttur. lstanbuldaki temsili 

temin etmek üzere teşkil edilen he 
''ete dahil zevatın isimleri ve bv 
heyetin İstanbul halkevinde 16 i -
kinci tetrin cuma günü saat on üç 

buçukta içtimaa çağrılması C. H. 
F. umumi katipliğinden lıtanbul 
halkevi reisliğine bildirilmittir. Bu 

heyet dün o saatte Halkevmizde 
toplanmıttır. Halkevi Reisi Ali 

Rıza Bey, Fırka umumi katipliği· 

VAKIT'ın MllU Romanı: 14 ...... ----·-·---------··· ... -·--

Bana günlerden beri mezar 
azabı tattıran bu akraba çocuğu-

nun yüzünü belliyecek kadar ilk 
defa o ıün gördüm. Bu görütüm
de ıözlerime çizilen renkler ve 

hatlar tunlar oldu: 

Genit omuzlar. Kemiklice bir 

yüz ve çok tatlı kestane gözler •• 
Onu bir daha göremedim. 

(Erıin) in bu on bet gün mi

ıaEirliği daha ziyade (Sevim) e 

yaradı. Onu her gün gezdirdi. 

nin tebliğini okumuş, Ankaradan 
bu it için gelen Münür Hayri Bey 
sorulan suall~re karşı lazım gelen 
izahatı vermiştir. 

Fırka umumi katipliği, lstan • 
buldaki temsillerin buraca tayin 
edilecek günde İstanbul halkevi 
temsil 'ubeıi gençleri ve onları 
takviye edecek ses, müzik ve sah
ne sanatkarlarımız tarafından Şe

hir Tiyatrosu binasında parasız o· 
larak verilmesini bildirmektedir. 
Halkevi, bu temsillerin başarılma· 
ıı için kendi gücü yetmediği tak • 
ditde vilayet ve belediyeden de 

paraca yardım istiyebilecektir. Or· 
kestra, konservatuvar yaylı sazlar 
orkestraıile Şişli ve Kadıköy 

Gençler birliği orkestraları arasın

dan seçilecek unsurlarla vücuda 
getirilecektir. Koro, İstanbul kız 
ve erkek muallim mektepleri tale· 
besinden ayrılacak kırk gençten 

teıkil edilecektir. Dans ve bale i • 
çin lıtanbul Şehir tiyatrosu artist· 
lerinden stifade olunacaktır. De • 

kor itleri, güzel sanatlar akade -
~isini dekoraıyon muallimi lıma
il Hakkı Bey tarafından yapıla • 
caktır. 

İstanbul halkevindeki dünkü 
toplantıda kız muallim mektebi 
müdürü Tezer hanım ve mektebin 
musiki muallimi, erkek muallim 
mektebi müdürü Hamdi Bey ve 
mektebin musiki muallimi ile Ni· 
met Vahit, Celile Kenan hanımlar, 
Şehir tiyatrosunun ve diğer ali.ka-

dar müesseselerin mümessilleri ha 
zır bulunmuşlardır. İşin en iyi şe· 
kilde batarılması için geçen ko -
nu,malardan sonra hazırlıkları i • 

dare etmek üzere lstanbul halkevi 
temsil tubesi reisi Celil Tahsin, 
Şehir tiyatrosu rejisörü Ertuğrul 

Muhsin, konservatuvar müdürü 

Yusuf Ziya, güzel sanatlar aka -
demisi dekorasyon muallimi lama· 
il Hakkı, Şehir tiyatrosu bale şefi 
Celal, konıervatuvar muaBimle • 
rinden Cemal Reşit, Muhittin Sa· 

dık, radyo spikeri Mesut Cemil, ve 
Şitli gençler birliği orkestra11 şe
fi Mühendiıyan Beylerden mürek· 
kep dokuz kitilik bir komite inti
hap edilmiştir. Bu komite bugün -
den itibaren faaliyete geçecek, Is-

Yarası 

Burhan Cahil ................................ 
Mahmure onu babamla gider

lerken görmüt: 

- Güzel delikanlı. Üniforma 

da öyle yakıııyor ki: Dedi. 

Cevap vermedim. Bunun bir -
az da beni kontrol için söylen • 
mit olmasından tüphelenmiş -
tim. 

(Ergin) ikinci haftanın so -
nunda lzmire, ora ":!an lıtanbula 
gitti. 

Garip bir tesadüf. Babam bir 

11 ~:;ketK::;~:= l,i; 
başına gelenler! J 

Mersin Halk sineması evvelce 
gayri sıhhi olduğu ve sinema ·bi • 

E 
~ 

Selim 
• • • 
ıçın 

ve leşe 
ne diqeli 

. 
na1J dahilinde tadilat yapılması 
mütalaaıiyle belediye encümeni 

~ 
~ Aldığımız Karşılıkları 

taraf mdan kapatılmıştı. Sinema 
şirketi taraf mdan mümkün mer • 

tebe ıslahat yapılmış olduğundan 

belediye encümeni, fen heyeti ve 
doktor raporuna dayanarak ka -
panma kararını kaldırmıftı. 

Evvelki akşam sinemanın ça • 
hşması lazı.m gelirken bu defa da 
yeni bir vaziyet hasıl olmuftur: 

'29 teşrinievvelden itibaren tat· 
bik mevki'ne geçen kanuna göre 

~ Bize Y eniköyruen mektup ya-
~ zan ve adım yazmıyan bir oku
\ yucumuz diyor ki: 
j Açılan ıoruıturmaya gelen = kartıhklardan anlatılıyor ki 

GÜNAYDIN ıözünü ıelim ola
rak beğenenler çokluktur. Heri 
ıürülen baıkaca tekliflerden 
GÜNEY en güzeli olmakla be • 
raber, kendine mahsus, durum
lanmıt (İstikrar bulmuf) özge 
bir anlamı (manası) vardı; KU
ZEYin zıddı olup Farsların 

"ıemsabad,, dediğidir. GÜN • 
AYDIN gerçekten ıüzel ve her 

_ yandan BONJURa denkdesdir. 
na göre, Türkiyeye gelen ve tim- ( Belki bir yönden üstündür de. 
d :ye kadar gelmit bulunan film • Çünkü o Frenk seli mı doğru • 
lerin, .Vekaletler mümeaaillerin • f dan doğruya "iyi gün,, demek • 
den ,mürekkep bir heyet tarafın • :: tir; halbuki "göz aydın,, veya 
dan kontrol edildikten · ıonra ruh- ~ "gözünüz aydın,, demelerinde 

sinema filmleri, piyesler, radyo, 

matbuat umum müdürlüğünün 
kontrolu oltına girmektedir. Bu· 

l · _j hayır oözeten bir mecazilik var-sat üzerine oynama. arı ıcap et - • 
mektedir. ~ dır. Azerbaycanda bu sözün 

~ yaygın olduğunu itittim. Boya -
Evvelki akıam oynayacak olan ~ sız, sıcak yüzlü bu tazeye biz de 

"King Kong,, filminin, memleke- 5 -g gönül verebiliriz. 
tiri muhtelif yerlerinde oynanmıt ~ TEŞEKKÜRe gelince: Var. 
olmasına rağ.men bu .~hsati bu • i ol,, Sağol, duiımsı birer dilek· 

lunmadığından emniyet müdürlü- ı' tir; teıekkür ise bu değildir. Te· 
ğünce filmin halka gösterilmesine ıekkür etmeğe geldim, varolla· 
mani olunmuıtur. mağa geldim, mi olacak? 

Diğer taraftan sinemacılar da Bir sözü kendi lehcemizde 
bu mümanaata karşı: ~ bulamayınca, başka Türkçelere 

sönüklükten ıtı 
nice ünsalmıt yıld 

(Bulgaristan da 
şehrin&eki Türk 5 

darc heyeti naın~n 
ve katip Ahmet ıJll 
ğımız mektupta d~ 

Biz bu meıeh~Y1 

vel kulübümüzde 1 
nebilerin seliml . 
alarak nihayet bİS 
lamı kabul ettik· 
eyi günler, eyi ak 

Bu selamlar 
mektebimizde ve 
dan kabul edilnıİ 

Kayseride Ta 
mühendislerinden 
şunlan yazryo" 

Gazetenizin leÇ 
dan birinde, yeıll • 
yapılacak deği9iid 
görüşlü yazılarııııSI 
kadatlarım okuduk
uğratmalarımızd• 
bir önder oldujılll11 

bunun için sizleri 
Yazılarınızı okıl 

ler, yürüyüşünüze, 
timlağı bir ulus bO 
Ataki yazdıkları 
numuz arasında 
kullanılmıt sözlerİ' 
de basılmasına ve 
re çarptırılması~ 
ben ve buradaki 
larım adına ıizdest 

Tan aydın -

- Bu film daha evvel Adana· ~ bakmak arrası gelmit olur. Ya • 
da oynuyordu. Oradan biz anga· l kutça -Vamberyye göre_:_ te
je ettik. Şimdiye kadar liu ka • ~ tekküre MAKT ANI denilirmif. 
nunun tatbikatı ve filmlerden ruh- ~ Kı.&ltarak dilimize MAKTI 
sat isteneceğine dair bize bir teb· )= (örneği mantı) biçiminde ala • 
liiat yapılmadı. Biz bunu bi...-n.ar.J.· bilir~; fi.ili..ıcle "ıqk~. ~ • 
masraflar ıyaparak getirdiğimiz tur. Llktn~enthnnae, ~kq .. ....... __ -'Gün ayJın 
filmin reklamını yapıp tam halka tınnak gerektir. O yolda uıuma 
~östereceğ:miz zaman öğrendik.,, 
demektedirler. 

Haber aldığımıza göre film sa· 
hibi bulunan lıtanbulda Kemal 

filme vaziyeti bildirmekle bera • 
her matbuat umum müdürlüğüne 
de müracaat edilerek daha evvel 

kontrolden geçmit olduğu ihtima· 
line binaen ruhsatiyeıi istenmit • 
tir. 

Sinemanın çalrşma.masmdaki 
hakiki sebep budur. Söylenildiği 

gibi sinema kapatılmamıt, filmin 
oynatılması menedilmittir. 

• .,..., ... ......,uııı11tu .. ıın111u .. _.._,,,.,.,,,........,,......,... ... ,"._. 

tan bul da Yerilecek temsil günü·· 
nü, icap ettireceği masrafı ve kim· 
leri çalıttırılacağını tespit edecek· 
tir. 

hafta sonra (Kasaba) ya tayin 
edildi . 

Pek sevdiğim (Foça) dan i · 
çim sızlıyarak ayrıldık. 

Denizden ayrılış bana acı gel
di. Fakat (Kasaba) yı gördü· 
ğüm zaman yadırgamadım. 

Kasaba göz alabildiği kadar 
uzanan bağlar, bahçeler arasın • 
da hiç durmadan akan suları ile 
çocukluğumuzda ilahilerle ha • 
yalimizi dolduran cennet bahçe
lerine benziyor. 

Hele yerleştikten ve etrafa 
alıştıktan ıonra (Foça) nın de • 
nizinden baıka her ıeyi unuttum. 

Burada bir (Hamza baba) 
suyu var ki, Cuma günleri bütün 
Kasaba halkını etrafına toph -
yor. 

Bu suya (Karpuz kaldıran) 
diyorlar. Yerden o kadar kuvvet
le kaynıyor ki, karpuzu üzerine 

(aklıma) doğan fU iki sözü se • 
çiye koyuyorum: 

ILGEN: ILGENMEK. 
SÜYENÇ: SOYENMEK. 

Sağol - Tef 
Sağlıkla kal 

Sağlıkla "at' 
la - Güle güle, .ı 

feP'll 

Sağlıkla kalıtı "' 

Hiç birinin korumanhğmı 

(mahamiliğini) edecek değilim. 
!!\ Zatcm bu gibi yeni çıkma de -
= ğimlerin yaşaması vurutlu veya 
( değerli olmasından ziyade et -
• ref saata bakar; yani talih iti • 
1 dir. Kuvvetli bir kayırıcının be- Yafa, &)atol...,,,, 

i ğenip meydana çıkardığı için 
~ ıınıınııff1nınıınnııınnı11111111ııHınnıı1111ı~--.-'""""-""'""''""'•"' 

Kavga 
Zeyrek caddesinde yol üzerin· 

de Cafer ve Miris isimlerinde iki 
kiti kavga etmitler, neticede, Mi
ris, Caferi · batından yaralayıp 

kaçmış fakat çok geçmeden ele 
geçirilmitlir. 

bırakınca listik top gibi fırlatı • 
yor. 

Hamza Baba, Kuabaya bir 
saat uzak. Oraya fayton ve çe -
çen arabalariyle gidiyoruz. 

Güneti yere indirmiyen sık 
çam ağaçları arasından tanl ta -
rd buz gibi sular akıyor. Burada 
küçük bir de Bektati köyü var. 

Babam, bu yemyef il çamlar a
rasında, akan suların sesini din
leyip ardıç kokularını teneffüs 
ede ede zevkle, nete ile y&Jıyan 

bu Bektatileri görünce: 
- Herifler keyif ehlidir veı

ıelim, dedi. 
Bu çamlık benim de pek hotu

ma giderdi. 
Ne zaman gitsek, kalın göv • 

deli, göklere bat vermit çamlar
dan birinin altına uzanır, çam 
dallarını yalayıp geçerken tatlı 
hıtırtı çıkaran · rüzgarın ıeaını 

Çalrttuılmak .-ı' 
aranıyor. Matba 
ne gelinmesi. 
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lngiltere tek başına 
kalamaz! 

Dünkü lig maçlarının neticeleri 
-- (Baş taratı I lncJ 18,Ytfada' ı . . . . 

Vefa F enef bahçeyi 2 • l yendi ! 
Galata s··ı · · O. 10 B .kt B k 

Londra, 16 (A.A.) - K 1 b' dıJmııtır. Mılli ıen·et, bundan Üi 

k ra , ır ıene evvel katlanılan ükleri ha 
ço kanunları ve bu arada piyan- liflet k d d ~ . . .• 

b h · .. ece erece c 1yıletmı•tır go ve a ıı muıterek, iıyana karıı B . · ı . . :r ' 
alınan kanuni t · . . u ıyı eıme lıcaret ıahaıında de-· 

saray u eymanıyeyı - , eşı aş ey ozu 
ıı,,...O_- 4, Kasımpaşa O - 4 Topkapıyı yendiler 

arı aıvıp etmııtır. vam etmekted' V b d b " 
B d ır. e un an u .. 

un an ıonra parlamentonun ük b. . 
b d . . k y ır memnunıyet duyuyorum 

u evresını apalan kralın nutku B" "k B . 

~ be~lenın lıg rnaçlarıından birisi pek 
eı,. 'Yen b' . . • Fen b •r netıce ıle kapandı : V er ah . 

)ıl •kıa Vefa Çeyı 2 - 1 yendi!. 
darı daL . takımının bu yıl, geçe" 

~t ~- na ıy· b' 
1 

"<lha i . 1 ır vaziyette olduğunu 
od· ~ Yı bir k' 

ilıtıınu mev ı almaya namze~ 
""nl ''-Vele · ._ a bet L e •§aret etmiıtik. Bu· 
o.. auer b 1 ile 1' F'erıerbah u yı temposu yerinde 
k te çe takımını kazanacağın· 

"ıtı 1 Utrımu d .. lı trıaya Yor ilk Vefa takımı, 
)ıık 1 11 bu İ§i b k .. .. b '' a ak aşarara gunun u 

ıı. •sın1 •• • 
oıı trı uzerınde topladı. 

)~ açı .. 
'>'or . foren arkadaşımız şunlar: v . 

(\' "L tla takımı• 0 ·· • 
Ilı,. ""lYll, N · ort oyuncusundan 

lı brı.ıtrı .. •mık, Enver ve Hüseyin) 
· • §oy) b' · e ır kadro ile sahaya çık· 

liI Jiaıuk . 

okunmuıtur. u;~ rı~anyanın ihracat tica . 
Kralın nutkunda bilhassa de • :tının genıı lemeıin~en bilha111 

· ı . . k' emnunum. Buna bırçok memlc 
nı mııtır ı: k 1 • 

et erle yapılan ticaret mukave • 
- M. Dol~uu, kral Alekaandr, leleri yardım etmiıtir. Dahili tica. 

ve M. Bartu nun öldürülüıleri relin mütekab'J t 'h d 
d.. d · b' ı ercı cıa11na a • 
unyayı erın ır ıurette müteı • yanarak ink'ı•af d d 

• • :r ın an a memnu • 
ıır ctmıı, memleketlerine karıı, num.,, 
benim ve bütün memleketimin de- K ı ra , üç devletin deniz mu • 
rin muhabbetlerimizi çekmiıtir. rahhaalarınrn muvaff akiyetli bir 
Bu facialar, Avrupanın teskini i - · netıceye varacaklarını ciddi ıurel· 
çin yapılan hueketlerde ciddi bir te ümit etmektedir: 
gerilemeye ıebep olmuıtur. Bu iti- "B" ı d oy ece Ünya, ıon ıenelerde 
barla hükumetimin, milletler ara- alakadar devletleT tarafından ıer· 

•"enerbahçeyi yenen Vefa takımı 
it' liitli - Saım, Sü'eyman - Li · 

ftııı ,.... ' Ahmet - Salahattin Muh· 
' '>il • , 

İd !"erıerf,ı~ Mı:stafa (Kaptan), Kavi. 
•· a Çenın kadro!'u d.., şöyle 

b lıtd" 
"' ıı-F a. ~. C azıl, Yaşar - Esat, Alj 
.. ~ evat N' . f:'ik ._ ıyazı, Muzaffer, Re· 

edeceği söyleniyordu. Hele esas kad • lkinciıinde de bot kalan Fener kaluine 
rosundan dort oyuncunun (üçünün ra- top girmedi. Devre ortalanna doğru 
hatsız, birinin önce hakem tarafından oyun güzel bir tekil aldı. Her iki ta
çıkarılmı§ cezalı olması dolayııile) ek· raf birbirleriyle 3üzel oynamak için a
sikliği yüzünden maçı kazanması hiç deta yarı§ ediyorlardı: 

unda daha dostça münaıebetleri beıt bir ıurette yapılan milletler a
teıçi etmek ve itidal tavıiye etmek rası taahhütlerle faydalı bir ıuret· 
için muhtelif c'hetlerde yapmıı te önüne geçilmiı olan gayri mah. 
olduğu yorulmak bilmez gayretle- dut bir ailah rekabetinden kurla • 
ri memnuniyetle kaydetmiı ol • rılmıt olur.,, 

dum.,, Kral bundan ıonra oğullarının 
Nutukta tunlar ilave edilmiı • dominyonlara ziyaretlerinden Ter 

tir: Növ'ün idareıine ait kanunun ka
"Milletler arası ticaretini müte

essir eden mÜf kül §artların deva • 
mına rağmen, milletimin alım ka· 
biliyeti ve iktiıadiyatı takviye e· 

bulünden, Hindiıtanın müstakbel 
idareıi için iki 

0

mecliı tarafından 
yapılan tavsiyelerden bahıetmit • 
tir. 

ttıı ret, Şaban. 
>a. trfıah 
"il ~a çe de B takımında oyna· 

11ıı trııkta h • . f 0111 n rna rum hır §ekıldc çık· 
ı... Yordu 
'lllk • 

""-) a~: Kemal Halim (lstanbul· 
t'-Udi. 

beklenmiyordu. Halk, cidden heyecanlı, zevkli, gü • 
Oyunun ilk kısımlarında iki taraf zel bir oyun seyrediyordu. Tam kırk 

teknik paslarla, güzel ilcrleyiılerle dakika iki taraf ta gol yapamadılar, fa· 
mukabil akın yapmağa ba§ladılar. Bi- kat birinci devrenin son dakikalarına 
rinci devrenin ilk zamanlan hemen he- doğru, Vefa kalesine inen bir Fener a
men müsavi akınlarla geçti . Bilhass kınını ıağ haf kesemedi, Fikretin gÜ· 

zel bir şütü Vefayı 1 - O mağlup va
ziyete düıürdü. 

ikinci devrede ne olacaktı?. Vefa 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!:a muvaffak oldular, Vela kalesi teh· ı kımlan maçı 3 - 1 Galataaarayın sa· 
likeler atJattr. Haluk güzel bir kurta· libiyetiyle bitli. 

rıt yaptı. Fakat Muıtalanın ıol- Şeref stadında 
dan bir giriti .,anasında favul yapan 
Fenerlileri hakem cezalandırdı. Firikiki Şeref Stadında kar1ıl1t13n Betik tat, 

d h k • ·7 B k bi Muhteıem Attı. Vefa sol Açığı Kavi, a a aç sayı yıyecekti aı a r ih· B takımları arasında yapılan maçta 
Beykozu 4 - O yendi. 

· ı d '> güzel ve yerinde bir kafa vuru&u ile tıma v8r mıy ı .. :ı 3 - 2 Beykoz kazandı. 
ık. · d b ı d y y f takımının galibiyetini (kavi) le~tirdi. 

ıncı evre at a ıgı zaman e a- B talnmlara . mac;ı 
yı, bu sene bütün maçlarında ol· Bundan sonra F ener müdafileri pek 
d a,.ık bir penaltı yaptılar. Hakem bunu Saatin yanlı § il iı.n edilmesi yüzün· uğu _gibi çevik _5alı~kan görüyoruz. x 

'1Mt-t 1lne; Wr ......._ ..,,ru Mt ~ İpn V1Jrmatlı. Bazı aeyir- den V efa B takımı ıahaya ıcç kaldı, 
Vefa muhacimi, Fener lcaleıini 11kıttır- cilerin 1Nıfnıma11 bota sitti. Bir müd- Fenerliler meraıim yaptılar ve hükmen 
malc için çok t •ğraştılar. Aralannda ol- det ııonra Fener kaleııi tekrar 11kıtıriren kazandılar. 
dukça l\henk vardı. Hele ııol ve sağ hakem düdüğünü çaldı. Vefa 'l - 2 Genç takımlarda Fenerliler 3 _ o 

1. b't ' d' Vefa senr talcnnını yendı' ler. açık!ar aksl\maaalar Vefa muhacim hat· ıa ıp oyunu 1 ır 1• :r 

Vef takrm kadr .u du .. zeltere.k ikinci küraede Hilal, •u''zel '-'r oyun-tı bugün daha iyi oynayabilirdi. a ı, 0 nu la ., iN 

bu çalıtmaımda devam edene çok iyi Altrnordu takımını 2 - O yeneli. 
Geride akıayan taraflarda, bütün A 

netice!er alacaktır. Bugünkü muvalfa- teş Gu··neş fst b f varlıklarıyla kuıurlannı örtmeğe çalıtı· - an u -
kiyeti tebrike layıktır. 

yorlardı. FenerHler iıe, galibiyeti tah- sporu yendi 
(i kim etmek için, bilha11a Eıat, Cevadm S. A. 
'<tlat T k · d Dün FenerlNıhçe stadında Ateı • s ... L asaray - Süleymani~e mafiından bir görUnu, gayretiyle çok güzel akınlar hazırlıyor- a sım e Güneı takımı ile fuanbulıpor birinci 

I· · ""'"'• lardı. Muhacim hattında Muzafferde Takıı'm ıtadında karıılaıutn Galata· "ti"I "" evv ı · · ır- takımı h • bi ı.._ ) J " " e V ... f 1 e a yefıf • beyaz ,.u"veter• kendı' muavı'nlerı'nden J
0 y1' pas ·•Jan Ve bj d 1 k d • • mJ USUll r _.. !ı afma yaptı ar. ••t " 1 ° n göze çarpan r urgun u var ı. aaray - Süleymamye bırinci takı an 

diı"~seli• a ı ar, onlardan ııonra Fe • önlerindeki hafların zayıflığıdan istifa· Oyun bu dakikadan sonra biraz maçı, baıtan nihayete kadar Galatuara· Ateı • Güneı kadFoıunda Calatauray• 

' 
.. tr. Oy·er, alkı§ tufanı arasmda gel- de eden Fcnerlı'ler bı'r ka,. defa ••g~ dan ı k · i lı Faruk, Rasih ve Refii de s örünü-
" :ı- ... bir teknik yapı ır en Muhteıemın ıa yın hakimiyeti altında ıeçti. 
"dı, Una tam 2!amanında ba•. soldan F•fa kalesine indı'!er. Bunlan k J d ~ !ı...:--ı bi k · ı N'h d yordu. Maç güzel oldu ve Atet • GÜ· 

:r .. açı tan orta a ıgı gu..-..:: r vuruıu •· Galatauray binnci go ünü ı a ın 
a.- net takımı 3 - O maçı kazanarak gÜ· 

lil ·~ıe ... 1• V Saim ve Sü:"ymanın kale önlerindeki pan, sonra yan yana duran müdafi ile bir pliıeıi ile ve onu müteakip iki l'OI 
~ " el 1 ı ı zel bir muvaffakiyet gösterdi. -it baııa.rn a 1 ar almı§, topa Fener· dikkatli müdafaa11 ve Vefa kalecisi kaleciyi güzelce atlayan Gazi, Vefa - daha yaparak birinci devreyi bitirdi. 

t\i·~ dii,ı ··k'ı''~rdı. Fenerliler güneş Halukun güze] oyunu ııayı ile netice . f"ener maçını bu dakikada 1 - l bera- ikinci derve de CaJataaarayın tam ha- Spor aleminde birleşmeler 
çlıaı u erınd k . . d' 

l:ı_ " Sek· en topu kontrold11 lenme ten menettı. bere getır ı. kimiyeti altında devam ederek yedi l'OI Dün duyduğumuza göre Ateı • Cu. 
•ıııt 1Yorlard G O b d k 'k d 1..: l'lı •ı kar! 1• eçen cuma Be- Buna karıılık Vefa akınlan da bil· yun u a ı a an itibaren 111raz daha attr. Maç 10 - O Galataaarayın neı klüb~ ile Galatasaray klüpleri, 0 • 

t il, lıugü•ıında 2 - 4 ycni!en Vefa- hassa içlerle açılan Fener kalesine inen tiddet göstudi. Kakat hakemin sert ııalibiyetj ile neticelendi. limpiyad mecmua11 ile Türkıpor mec-
to.~rıı·'r kar. n antrenmanı yerinde olan akın!ar da g üzel oluyordu. iki defa düdüğü buna engel oldu. Birinci takımlar maçından evvel kar· muaları araaında bir1eıme yolunda L--

-• .,. •le ,..ısında · .. V S d 1 d F 1 K T pk 4 l bb 1 ~ 
0)' olıneı . •. - aynı tarzda oyuna kaleye çok yakın meıafelere duşen e· eyre en er gene memnun u. e- fi aıan aamıpafa, o apıyı - teıe üs er yapılmııtır. Bu te&ebbüı. 

ıırı arı ıtıL_ • ı w s ı·h • ' k' f t ı·ı b d hak' • • 11 • d ' 1 · .. be " oyl\ıya w lHlrıy e - güzel bir fa sağ açıgı a a attın, ı ı sayı ırsa ı ner ı er u trra a ımıyetı e enne yen ı . enn muı t neticelere doğnı yürüdüıı:.:: 
it, cagı, fakat neticeyi kayıp kaçırdı. Birincisini direk kurtardı. almaya tlavaıtılar ve buna bir kaç Claki· / Galatasaray - Süleymaniye B ta- de iıittiklerimiz arasındadır. au 

Yde ~ ·ı-=--~----..... ----.-----~~~-.--:----:ı-----~~---~~~~:--..... ~------~-;':7~-::-:'.~-:':_'~:'°~----------~·-~--~----..,_._ __ __ f\lldon;~~ ~r;e1k Çocuk amma.. / seneki üzümlerden konutmağa J değiıti. Birfeyler vardı. J kilmit gibi soğumutlu. turum yavrum! 
t., . \lltça . . Y e acınarak konu • batladılar. Nihayet hlarm çözüldü. Ne oluyordum. Gözlerimin i- Dedi. Gitti. 
~ 11lce ~.11nde ona karşı ade • J Fakat hissettim ki, aarl ko - Beni elinde büyüten, her der- çinde oda, karyolam, elbise do- Yalnız kalınca biraz kendime 
'rdılll a ır fefkat duygusu ve nuttukları bunlar değildi. dimi en evvel anlı yan büyük an- labım fırı) fırıl dönüyor. geldim. 

Nedenrzuau kaynıyor. Bir aralık annem bana: nem bir akıam odama geldi. Büyük annem geçirdiğim buh- Gözlerimin önünde iki aıker 
iU taltat :;val), oluyordu. _ Aysel kızım, Ayte çama~ır Yatmaia hazırlanıyordum. Saç • ranm farkında değil. yüzü belirdi . 
.ı ll'ı ffli ._ u daha ilk ·· d" • •erı'yor galiba, git te yanında )arımı okıadı, yüzümü ıevdi. Devam etti: y .. b (N 'I) 'fe . . n J(eata . gor u 0 uz atı aı Beyi F oçada, 
•i tı~ı. bir ne rengı gözlerin- dur. Bilirsin ya~ salaktır. Sonra kızlıktan, kadınlıktan bir - Sonra bizim (Ergin) .. Şu daha evvel lzmirde tanırdım. O 
.ı •e~lllı'tt • elem ve huzün ı'fade- Dedı". takım kavrıyamadığım bahisler Hani Foç11ya bize miıafir gelen 'fe b •ın G zaman mülıizımdı. Uzun boylu, 
)or İr köfen: ülerken bile için- çıktım. açtı. Sonra ellerimi tuttu: amca zaden ıayılır ya.. itte 0 Narin bir gençti. . 

du. •n sızladığı belli olu- çıktım, fakat ıinirlendim. Ne - Biliyor musun Aysel, ge • da bahllna mektup yazmış, seni lzmirde epey çapkınlığı ol • 
oluyordu. Ayşe her zaman çama- çen gün ( .... ) zadenin hanımı ni- icotiyor. Biz karar vermedik. Sen duğu söylenirdi. 
tır yıkarken ben yanında nöbet çin gelmitti. hnngi,ini seçersen... Onun küçük eli ıözlerinde 
mi bekliyordun-- - Bilmiyorum anne! Büyük annem bu haberleri inıana emniyet venniyen aidatı. 

Misafirler gittikleri halde gün - Seni istemek için. verdikten ıonra gene saçlarımı er, hilekar bir •tık parlardı. 
kararıncaya kadar bahçede kal- Şatırdrm. Yüzüm ateı keıil - okıadı: Onun yanında (Ergin) in ıe-

di. Dudaklarım titriyorc~n. Düf' t k d d' B · ) dım. - un atın ızım, e ı. u nıt omuz arı üzerinde bronzlatm" 
Nihayet annemin sesi geldi: Büyük annem devam etti : ıenin hakkındır. Kız evlat el ma-

. H · F d b' · ba 1 d yüzü ve daha ziyade elim, gam _ Aysel, yavrum, neredeıın. - anı oça a ır yiız fi ı ır. Bak hangisini gönlün ıeçi-
Bu ses nerede ofoam, ne kadar Nail Bey vardı. O timdi Kasa • yorsa.... renkleri •ezilen iri kestane göz • 

ba • d'I · ( ) d leri var. Fakat Erıin beni nasıl kızğm olsam beni yumutalır. ya tayın e 1 mıı. ···· za e • Ve sıkıldığımı anladığı için 
içeri girdim. lerden rica etmif, ıeni iatiyor. çok durmadı. iıtiyebilirdi. 
( .... ) zadelerin hanımının bu Ellerim, ayaklarım, kanı çe • - Sonra seninle gene konu _ 

:cncvamı var)' 
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~ar:ekenin 16 ncı yıl dönümü münasebetıle 

Ölülerin .qaşadığına 
inanıqorum! 

Yazan: Moris MATERLlNK 

(l\lütarekenin 16 ncı ) ı I dönümU ı bilmedig~ imiz dostlar. B lk" h t· 
·• be · 1 h e ı aya 

munnse h) e er )erde herke umu• t d J f k t k d'l · · ·· d"' • h .. 
1 

. . • • a ır ar. a a en ı erını gor u-
mı arpte o en sc,·gıhlermı andı \e ~.. .. 1 
her yerde bir çok )azılar yazıldı. Bu gumuz var mı· · 
yazıların en güzelleı·inden ve en dü
:--ündüı·ücülerinden birini Belçikalı 

Hüyük Edip Moris 1\laterlink ) azdr. 
Bu çok değerli yazıyı okuyucularımı· 

a naklediyorum.) 

Anamı, babamı, iki kardeşimi, 

ve onlar gibi ölen üç be§ dostumu 
hatırladıkça, onları ölmemiş san~
yorum. Onların ölümlerinden ev

velki gibi, yaşadıklarına inanıyo· 

rum. Çünkü onların gene etrafım -
da bulunduklarını duyuyor, onla· 
rın benimle beraber "bulundukları-

nı al'lamak için kendilerine do· 
kunmak lüzumunu hissetmiyo -
rum. Ölülerin yafamakta oldukla· 
rında hiç şüphem yok. Bel"ır:i onları 
eskisinden, hayattaki hallerinden, 

daha iyi tanıyorum. Çünkü değiş -
miyorlar. Yalnız ufak tefek bir ta· 
kım kusurlarını kaybediyor ve en 
güzel memleketlerin birinden dön 
müş gibi daima aülümsüyorlar. 

.v. .y. ~ 

Biz ölüleri yanımızdan uzak -
}aştırmak istemezsek onlar da biz 
den uzakla§mazlar. Onlarsa bizi 
rahatsız etmekten çekinirler, çün -
kü onların bir kaçını yannnızda 

görmek bize garip gelir. Belki bize 
ürküntü verir. Halbuki hiç te öyle 
olmamak icap eder. Çünkü ölüler 
sırf bizim için yaşıyorlar. 

Muayyen bir yaşa vardıktan son 
ı-a öl\Uerl•ı: temasa alıJırsak bun -
ların en iyi dost olduklarını, onlar 
kadar güvenilmeğe değer bir kim· 
se bulunmadığını ve onlardan öğ
renilecek bir çok §ey bulunduğu -
nu anlar, onlardan başkasından 
hoşlanmaz oluruz. 

Yalnız ölülerle, onların aşina 

oldukları şerait içinde yaşamak, 
onları bizimle berabermiş saymak, 
onlara yanımızda bulunuyorlarmış 
gibi muamele etmek ve onların öl· 
düklerini unutmak lazım gelir. 

Halbuki biz bunun zıttım yapı· 
yoruz. Ölülerimizi çağırıp onlarla 
konuşup sevişeceğimize nisyan ba 
taklığma sürüyor, ve onlardan 
korkuyoruı:. Bu korku onları da ür 
kütüyor. Bizim onlara itimat et -
memiz, onlara sadaka istemeğe 

gelen fakir akraba muamelesi yap 
mamız onları bizden uzaklatbrı· 

yor. 

Böyle yapmamalıyız. Onlardan 
çekinip kaçınmamalıyız. Çünkü 
onlardan bir zarar gelmez. Onla -
rın en kötüleri bile mezar denilen 
berzahı geçtikten sonra gönlümüz
de en yüksek yeri edinenler dere -
cesinde iyileşirler. 

tı': "' ,,. 

Acaba ölülerin yaıaclrğma inan· 
mak için onlarla başbata gelmek 
lazım mı? Birbirimize karşı karşı 
gelmenin aul manası ne ki? Yakın 
bir akrabanın veya aziz bir doıtun 
uzun yafayışı esnaıında bizim için 
hakikaten hayati mahiyetini haiz 
lahzalar kaça varabilir? 

insanlar içinde hayatta olduk
ları halde görmediklerimiz ne ka
dar çoktur. Meseli bizden ayrılıp 

.ı::::;·::..:.:=. ~ı,ür ucunda yafamağa 
lldenlere kendilerine bir daha ka
°fill'!mayı ummadığımız, hatta ha -
kikaten yaşayıp ya§amadıklarını 

Bu uzaklarda yaJayıp görmedi· 
ğimiz insanlarla ölmüt olan inıan
Iar arasındaki fark ne? 

Elbete ki büyük ve esrarengiz 
bir fark var. Çünkü ölenler, yaıa
yanlardan fazla. içimizde hakiki 
bir hayal sürerler. 

Ben bu tuhaf tecrübeyi, bir çok 
defalar yaşadım. Mesela ara sıra 

ve altmıt yıl önce bana mektep 
arkadaşlığı.eden birini günün bi· 
rinde hatırlar onu gözümün önün
deymiş gibi görür; ve hemen arar, 
soru,tururum. Bir de bakarım ki 
o eski arkadaş sizlere ömür! 

Ölüler ne diye konuşma~ mı, 
diye soruyorsunuz? 

Ölüler konuşmaz değil, fakat 
bizim gibi konuşmazlar, belki on
lar söz söylemeden maksatlarını 
anlatırlar. Hayatımızda mühim o· 

lan her teY onlardan ve yalnız on
lardan geliyor. İçinizin en mahrem 
derinliklerini araştırın, ittiyakları· 
mzın en samimisine kulak verin, 

yalnız onların seslerini işitirsiniz. 
Biz ölülerimizle daimi bir muha -
bere içindeyiz. Onlar varlığımızın 
en engin, en derin sırları içinde kt>· 
nuıur ve onların bir sitenti, bir ih· 

tarı, bir nasihati oradan bizim §U· 

urumuza geçer. Gerçi biz onların 
bir sözünü, bir hareketini, hir ita· 
relini duymayız, görmeyiz, sezme· 
yiz, fakat en çok onlann bir te

bessümünü, yüzlerinin bir ekşili -
ğini, bir §akalarını, bir gülüılerini 
hatırlar ve bunları, ölüm yüzün
den: kıymetli ve insani değerleri 
değişmiş bir şekilde telikki etle -

riz. Onun için ölüler için~e andık· 
larımızın bize karşı vaktile bir f e· 
nalıkları bile dokunmuş olsa, on -

ları, irademizin herhangi suretle 
gayret sarfetmesine lüzum görme• 
den, affederiz. 

Bizimle beraber ya~amakta de· 
vam eden ölülerimizle dost olma • 
ğa ve onlarla anlaşmağa başladı· 
ğımız günden itibaren hayatımız 
tamamile dejiJir. Ölülerimizi say· 
mak, birini unutmamak sayesinde 
hayatımız hakiki bir ıervetle zen· 

ginler. 

Biz kendimiz ölülerimizin bir 
mezarıyız. Fakat bu mezarın için· 
de canlı bir faaliyet var. 

Gençlik çağında, ölüm, hize o ka
dar uzak görünür ki onu görmeyiz 
bile! Yıllar bizi ona tloğru yaklaş· 

tırınca, onu aşina bir sima gibi 
kartılamağa baılarız. insan kendi 
yüzüne bakarak onunla araıında
ki mesafeyi tayin edebilir. 

Gerimizde ölülerimiz bulunma
sa, onlara borçlu olduğumuz her 
Jey, ölü sandıklarımızın hepıi içi· 
mizde yaıamaıalar bize ne kalır 
ve biz ne olurduk?! .. 

ö. R. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikaınetgah telefo
nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. 

ı-TAK.ViM-

• Cumartesi Pazar 
t72cl T~r n 18 2ct Tcş rlD 
9 ŞABAN 10 ŞABAN 

Gna doğu şu 6.'iO 6.59 
GUn batısı lfi.:;O 16.49 
Sabah namazı 6 6 
Oğlc namazı 11.59 11.~9 

ikindi aımıızı 14 3, 1-l.~4 

Akşam oamaz.ı 16.50 16,49 
Yatsı oamaı.ı 1us 18.l.!4 
imsak 57 'i.~ 

3?1 3 :U 
44 43 

Yazan: Gerhard Hauptmann 

17 , 
Papağan Mis Hobbema'nın gü- düşününüz. Eski arz ile bet~ 

neşten yanarak bronz rengine ıir· alakamız kesilerek burada jılJ.' 
mit olan omuzunda mütemadiyen ken ruhumun muktedir oldu . ~ 
ve canhıraş bir sa da ile: tün yüksek ve dahili zel'kl~ ki 

- "Laurence, kahve pifir !,, di- den aramağa çalı§rnıyaJJJll~ ti 
=;;:;;~:;::::;;;:;;:::::;::;;:;;;:::;;::::::;:;:;:::;;;;;:::I ye bağırıp duruyordu. Mis Hobbe- nizde taliiyle tam bir ahe. 

ma dedi ki: etmeğe muvaffak olan ı,eoısll 
RADYO 

B ug Un 
1STANBUL: 
18 - 18,30 Fransızca ders. 18,30 -

19,30 Tiyatro musikisi (plak ile) 19,30 
- 19,40 Dünya haberleri. 19,40 - 20 
Kemal solo plak ile. 20 - 20,30 Eş
ref Şefik Bey tarafından spor müıaha
beıi. 20,30 - 21,15 Madam Hatmi ve 
Mösyö Hatminin İ§tirakiyte Macar ha
vaları. 21,15 - 21,30 Ajanı ve bor· 
sa haberleri. 21,30 dan itibaren Bed
riye Rasim Hanım tarafından Türkçe 
sözlü tango ve valslar, Radyo caz ve 
tango orkesraası ile birlikte. 

(Hava müsait oldukça garp mcmlc• 
ketleri neıriyatı programımıza ilave e· 
dilcccktir.) 

8!3 KhL BOKREŞ 861 m. 
13 • 15 plı\k <gUndUz neşrljatıl, 18 Slblcl· 

11.nu takmı tarafından karı§Jk kOnaer ~ ha· 
berter, 19 Hi konserin cıova.mt. 20 Unlver
sıte, 20,20 plft.k, 20,45 lconferaruı, 21 Itomcn 
musikisi, (koro). 21.30 musahabe, 21,M 
ha.fi! ı:nuslkl, 22,45 haberler, 23,10 kah· 
vchano konseri. 

223 KhL \'Aru;O\'A, 1845 m. 
18 Solist ~arkıla.rı ·piyano konseri, 18,50 

muSAbıtbc, 19,15 keman konseri, lD,45 Len· 
bcrgtcn nalıll, 20 Kora konseri ,20,20 mu
sahabe. 21 musiki, 21,45 haberler. 22 PopU
ler konseri, 22,46 edebiyat, 23,lt! dans mu
slıılkl - musahabe, 24.35 pltık. l dansın de· 
vamr. 

ll".o; Khz. BUDAl'EŞTF:, GGO m. e 
lR,35 Lajos Ra.jterln ldnresınde opera. or

kestrası, 19J5 sötlcr, 20,20 plflk, 21,10 stUd
ybdatı bir temsil, 22,40 haberler, 23 Rlgo 
çingene orkestrası, .2!ldan.8muslklsl. 

8.U Khz. BEKLiN, 337 m. 
ıs Fantezi havalar, 19,20 kUr;Uk mlkro

!on neorlyatı, (sigara içenlere) 20,15 halk 
Jarkılıı.n, 20 .10 11.klU b bcrler, 21,11) 
musikili ve ne§cll ttımall "Bcl Gwıtav ü • 
nln Ncvruppin,. l dans musikisi( Sabah üçe 
kadar sUrecektlr). 

G92 Khz. \1l'ANA, 507 m. 
18,05 Bando orkestra (Viyana musiklst), 

-8,30 lıiılk §arkıları, 20 haberler, 20,10 ak· 
tUalite, 20,85 Koro konseri, 21,35 mUntehap 
bir RADYO KONSERİ (Viyana operet mu
sikisinden mürekkep ve Holzerin idaresinde) 
23 dans musikisi, 

V AK 1 T 
Gtlndellk. Blyald Gazete 

Ist.anbul Ankatll caddesi, (VillT) :vurdu 
TELEFON NtnıılARALAIUı 

Yaa lflei1 telefon: ua11 
idare telMODU : !U'70 

Tetrrat ac:treat: Istanbul - (VAllrl") 
P09ta kutun No.. '8 

ABONlll Bl!!DBLLEBh 

Senenk 
1 aylak 
1 •1lı.k 
1 aylı.k 

Ttırklye 

HOO K.r. 

Ecnebi 
!'70G Ki'. 

'1ll0 • HllO • 
coo • 800 • 
IGO • SOO • 

DAN tJOIU!ITL&lll ı 
Tleai'I Ul.Dlann U&ıı aayıtal&rmda lan· 

tlm1 IO Jnanıftan bqlar. Dk u)'lfac!a 2ll0 
kurup kadar çıkar. 

Bllyük, fazla, devamlı uJ.n verenlere alt 
ayn teiizfllU iin1ri' • 

Reatmll llblamı bir atın ıo ırunııtur. 

&UÇUK lLANLABı 
Bir detası 80, W dc•aaı CKI, Uç defaaı 65,1 

d6rt defası Tel •e on defam 100 kuruıtur. 
Oo ayWı: Uln Yerelllerta bir defam mecca· 
neodir. DOrt eatm geçen U&ıılarm fu.la 

eatırlan bq kuMlft&n beaap edlllr 

y En i K iTA PLAR 
lvan Turgenief 

ın 

Meıhur eseri 

ilkbahar SELLERİ 
Çe\'iren: 

Sami zade Süreyya 

Bu kitabı mutlaka alıp o· 
kuyunuz. Bütün tanıdıklarını· 
za tavıiye edilecek güzel bir 
eaerdir. 

Fiatr 75 kuruı 
Her kitapçıda vardır. 
Tevzi yeri: 

VAKiT Matbaaıı. Ankara 
caddesi. 

ı••••••ıatanbuı• 

- "Perse'yi ne yapayım. Hiç bir kimse daha yoktur.,, &it 
olmazsa Herakleı gelip kurtar- Laurence'in arada sırt~~ 
sın.,, kı~lıklara kapıldığı .b~lin1,11; 

Bunu söyledikten sonra kuvvei Reıs hanım, §İm§ek gıbı P'eri 
muhayyilesinde doğan eski fikrine bakışlarla söylenen bu söıl ~ 
geri dönerek adayı gene Hera'nın tikçe banyo yaptıktan so~.;J 
bahçesine ve kadınları da Hera'ya IClen bir insan taravetini bı " 
ait altın elmalı hayat ağacını bek· yordu. Anni dedi ki: ~ 
liyen heıperik perilere benzetti. - "Demekllki sizi bir '1.~ tt 
Ondan sonra §U suretle sözüne de- bir ili.he diye tavsif etti~ 
vam etti: dolayı haklı imişim. Sizde~ 

- "Bir mucize olan adamızda ku§unun kanatları var, ~ 
hakikaten Nektar ırmakları akını - Siz, arada sırada beni 1 "-' tel' 
yor mu? En mutena yem itlerin ko- tutup sürüklemezseniz betı lı 
kulariyle karıırk cennet asa bir meden bir solucan gibi . , 
serinlik eımiyor mu? Biliyorsunuz leye söylemiştim: RuY~ ~ ~ 
ki ben et yemem, onun için avcı da Bahsettiğim ruya hepifll~~ ~ 
değilim. Buna rağmen bir kaç de- rada görmeğe mecbur ol~ _., ~, 
fa kadınlar dağının en yükıek te- yadır. O ruyayı bana ~ 'ıl 
pesine kadar çıktım. Zannetmem- ziya içinde göstermeğe ıl1 
ki bizim Mis Page inci gibi ada - oldunuz, Laurence.,, . .,J 
mızın topoğrafyasına ait en küçük - "Sizin neden iç ıı~t 
teferrüatını, arz fevkindeki sırla· kapıldığınızı anlatayım, ""' 
rım eminim ki benim kadar bil- aıkıntısımn tabut kapdt tı 
mez. Ben ada içinde dolatırken Birleşik Amerikayı eziyor• 
bir av hayvanını tuzağa dütür- biitün Amerikalılar boi ti') 
mekten ve vurmaktan daha ziya • kurtulmak için herhangi -' i 
de zevk verici şeyler görür ve ya- bir harbe atılacaklardır.,, 
şarım. Jüpiten ile konuturum. B · l • J it ~ . u söz e~ı ıöy iyen 

Geçen gün onun genç Hera ile dı. Kadın bır müddet ı 
bir arada yatıp kalktığı oyuğu ıonra fu ıurelle ıözüne d• 
gördüm. Bu oyuiun etrafı n111f ti: ~ 
daire feklinde dizili ağaçlarla çev· - "Sizin bir takım p 

imi , bu a açlardan her birinde vardı. :içinde buluoduğ ~ 
binlerce ıenenin gençlik ve dinç - ~etten müspet bir fey çık~ 
lik kuvveti 'Ye uu.reıi var. Ağaç tıyordunuz. Ressamlık iktı'I 
tepelerinin yeıillik aleminde bir zr, yalnız boya ve bez il• ..J 
renkli ilemi, güzellikten çatlıya • c~nlı et üzerinde de göıt•?, 
cak derecey ge1en bir çiçekli ile • tıyordunuz. Bir komünisıtl v J 
'Dlİ, en mutena ezvaka mahsus bir besi fırsatını perçemindell t" ~ 
alem ve nihayet, unutınıyayıhı, ıe· k • . d d ~ fıı~ ma nıyetın e i iniz. 'tll 
mavi bir musiki alemi var. B' h ~ ••~. ızim tabibimiz • "'" 

Siz şimdi bu sözlerime taşkın - mız, vazn kanunumuz, ~!)j 
Irk diyeceksiniz. Pek ala, ben laf - olmak arzusunda idiniz. ~ dık1 
kın olmağı kabul ediyorum. Kıy - Fakat bir çok bll fi 
metli Tavusuma ders okuttuğum da muvaEfak olduğunııl ~ 
ve onunla beraber Helen mitoloji· zi çamura batmaktan ~ 
sine dair mübaheseler yürüttüğü • dığımz halde bu adada b ~ 
müz zaman bazen Tavusun ikim v.ı da pek ziyade ko)ayl•f~ 
olduğunu unutuveriyorum. Hipe - dunuz. Sert bir tetkilat 1"_,Jıd 
rionun oğlu olan ve cihanı aydın - etmez veyahut onun lü:ı~:;f f 
latınaya memur edilen genç Heli· duğu anlaşılır. Kadınlar 1 • ~ 

d k tl ~ d' ~· 1 d,·ı.ı osa ers o u ugumu zanne ıyo - v~yor ar ve .meyvalar • • ı.ı,rt ( 
rum. Onun altın yatağında ve al - b;1 hale gelıyorlar. Bu, rV"~ 
tın yatağile beraber uçacağı ve kınlı içinde olduğu hald~ ~~ 
günef arabsına kofulu ateşin gü- luyor. Kadınlar, keyflerı ,.J 
neş atlarının orada emrine amade terse biraz çalı§ıveriyorl~d% ~1,1 
bulunacağı günün gelmesini bek - sonra her ıeyin hazır 0 

111".. l\itı. 
liyorum. görüyorlar. Eıasen he~~ .. ~ k."' 

Ruhumun teneffüs ihtiyacını en ve mehyadır. Hiç bir kllP"'-;l"..,ı ~~ 
iyi bir ıurette tatmin eden ıey iş· olmazsa, kurtarılması i~~, ~ 
zimki gibi cihandan uzak, Gor - herkes uslu ve sakin ohıtrıl"-i 'tt
gonlara yakın, ezeli karanlığa lam k~nunun başına it ç~• bit ",ı l''l' 

bititik olan o adayı hinediyorum. hır doktor, bir hali.akar, ,,. f' ~'' 
Bu muazzam ve hergün bize aynı kanun, bir Musa, bab~ ~İ,;t', ~'tı 
kuvvet ve kudretle ziya ve alet yapar? Tabiat in ken~111 111 -' )tıl\l 
neşreden güneşin bildiğimiz eski ana oluna, bir baba bır • ~~tı 
arz güneıi değil, bizim Heıperid yarlar? A •'tıl 
ada11nın güneı olduğunu tasavvur yorulmak bilmiyeıt 0t'~' l\li 
ediyorum. Kendimi de ziya ve nü· zm bir az muvaffakiyetd~' d~ ' 
ra fevkalade hariı zulmet kızla - P,;ne şüphe yoktur. Bele ~rf, f'~ 'hi 
rından biri olan Higieyaya benze· ıini havi olan kadınlar tt f~.J 
tiyorum. paviyonlar buna delitdit· ÇOJ >oı-. 

Siz §İmdi bu İngiliz kızı gene bundan ileriye gidet11h'0~t ~ ~:tı 
aklını kaçırdı diyeceksiniz. Esa • halaskarlık işini, "ele" t~ ~~l 
sen ben, bildiğiniz gibi, bir İngi- dünyevi cihetini bile ob~~P 
lizden ziyde bir Hollandalıyım, is· lamak içiıı tazım 01111

651 

mim de bunun böyle olduğuna de- iki fey yoktur. tPJ ti' 
lalet eder. Nasıl icap ederse öyle (:O~ 



VE 
"lı'.'"itL~Usursuz Bir Filmdir ! . Silli Senfoni, Soy adları, olabildiği kadar, 

kısa da olmalıdır. I rkarmak ta çok karı, ıklıklar Çf· eakıd ne llltid·· .. ,, b 
1 k en Çok k uru . ura - ı mukayese edenJer, bu filmde o • 
tıı' i'OriHen ~· unan, sahnede nun ayni derecede muvaffak o • , ~;ıı bir eıer' lr eserdir. Jorj lup olmadığını tereddütle araş -

,,..b 111 · da i'ereJc 
1
"' ~u eaer, la - hracaklardır. Aradaki fark, bu 

ilij~ ltı:rul>lar tar Yerlı. gerek ec - filmde bütün yükün bir, yahut i-
. ,,_rl• ··s;, af •ndan oynan - ki artist üzerinde kalmamaaın -

....... 9 4 * 'iw Dumanlı dağ 
Seven can 
Altın Soy 
Gümü§ saf 
Demir el 
Doğan gil 

aracak ve daha çok uyğunsuz 
olacak~ır. Ve funa çok üzülmek 
eerektır ki, daha fİmdiden b 
tür~ü soy adı koyanlar görülme~
tedır. Umarım ki, bunlar tez • 

cek düzelir1er. 

'6 Jeti ~I L. llıer" ai dan. de.rece derece bir çok artis-
ı _. ..__ Qır L llernası ··k · ·ı ff k' · · · arı,.._. ·•\'el l'l:Onıe . . ' mu em - tın temsı mu va a ıyetme Jf tı -

. h"j,;J 'tııı ~ h~d ~ fılrnı oJduğunu rakinden geliyor. Yoksa, Gabi 
ı ı.. 0tıı'' ıgırnız "B' · d ı · 'k' J 

Mamaklı - Gebzeli. 
Mamaktan - Gebzeden 
Anarlar 

Diğer yönden fU da var: 
Küçük adlardan tek batına 

(soy adı) yapmak gerekıiz, di • 
ye kalkıp ta uzun uzun )aflar • 
dan topJanmıt ıoy adlan yap • 
mak ... O da elveritli bir it ola • 

,. r filtrı· . ıtmemıt MorJey, hu rolünü e ayı ıy e Solmazlar \~ 0•terdikt ını, Üstüste iki haf- benimsemitlir. 
r •• f 'ltıiid" en sonra "D . / 
ttil e ~I l!tü'' fil . : .. emır - Gabi Morley, gene Viktor 

1 
d ~ Q~ 'dı. 111101 gosterme - Franıenle birlikte oynadığı "Me-
L:~ ~t~da Çok lo,, da, neden ''Ariyan'' daki 

Daha elveri~Ji yerlerde daha 
kısa olması da daha çok gerek -
tir. 

' fl)rtıi ll1ethur olan bu muvaffakiyeti gösterememif 
u ~ ' nası} ol ., H' v> "il~, Yoktur D _muftur · ıç ti? .. Senaryonun bozukluğu, re -

11 ,. İyi h ' e.rlıtoplu tertip jisörün uıtalıkh davranamayıfı, 
İ ,il, " ll1t1rıt a:ıırlanmı§, .kuvvet- konutmalarm fena tertip edil • 
iç L "tb· ır. 

Miki Mavı 

Er 
San 
Soy 
Sop 
Gil 

maz. 
Örneklik: 

Büyük Karadunnutof 1u. 
Bir yukarda ilk ıösterdijim: 
Dumanlrdai 
Sevencan iıİI IJıl '""' b 

1 ~orl mit olmasr, o muvaff akiyeuiz -
~ıı ~Jiy ey, Hanri Rolan, liain sebepleri arasındadır. Hat -dtJI' lı;j er " f'I e >,ta, lUn • ' 1• ı mde rol a • ta, Viktqr Fransen ,.de ''Ariyan" 

~ lij '~el\Jc;;rtıstJer, hiç aksamı · da çok muvaffak olduğu halde, 
~~:tak ., anlatmalı bir tem- ''Melo" da Gabi MorleyİD"akıbe-

. J, 'bı. 'itti I 
0Ynıutlardır. tine uğramıttı ! 

.~~ f~·;"llı•a1:de ilk .. defa defa "Türk" 

Mi ki Mavı, f imdiye kadar he • 
men her sinemaya giden kimse ta
rafından seyredilmittir. Eıas film 
başlamadan, kua b:r parçası, çok 
defa gö,terilir. Dolayısiyle Mi -
kinin ne ve bu parçaların nasıl ol
duğunu a§ağı yokarı herkeı bi
lir! 

Ler - Lar ..... ribi. 

Böylelerini doğrudan doğru • 
ya bugünkü küçük adların ıo -
nuna koyarak ta soy adları ya -
pılabilir: yani miniminicik birer 

Altınıoy 

Gibi anlamlı, k11a, güzel, alcan 
bir su kadar ıüzel adlara bir de 
fU yukarıdakine bakınız. 

Tömtevekkül (1) (18) ören 
(3) den toplanmıt uzun bir ad ... 
ve (yasa) bunu bir tek söz, bir 
tek deyim ( 4) tanıyor ve tanı • 
yacak .• 

.. ,,.,,, ·• a Bu "Melo" fiJmiyle rejisör o 
,.,.., l. de gosterilen "Ariyan'' 

"iti Sok kadar kusurlu bir eser ortaya L ıo,, d nıuvaff ak olan, 
... ~ l ay • koymuıtu ki. mevzuunu filme 
~ ... ~'laıi nı muvaffakiyeti 
\.~.il... Yen Gab · M 1 "D veren bu methur sahne eserinin 
~~· ~ ltJ'·cl· ı or ey,, e· o\· l>I, u Ürü'' filminde ta _ muharriri Hanri Bernıtayn, o za • 
\ l)'ıı'• ll'ıuvaffaktır. Ancak, man eserinin berbat edildiği kay-

Bu hafta Saray,, sinemasında 
"Mik!nin fen saati,, bu kıaa parça
ların bir kaçını bir araya toplu· 1 
yor. Bu arada renkli olarak "Silli 
senfoni,, de bulunuyor. 

ek ...• 
Kaplan - Kaplan er 

Demir - Demir san 
Arslan - Arslan soy 
Yaman - Yaman ıop 
Y aıar - Y •!ar gil 
Yalçın - Yalçın) ar 

(1) Muela 
(2) Taıtamam. 
(3) Harf. 

~ ~tu da daha büyük bir rol- dıyle, mühim bir tazminat da • 
>-ı .. '\ "e aıağı yukarı Vik - v<ısr açmıfh ! 
~ ~ ı\ien)c. kendisi, bir filmde "Ari yan" ve ''Demirhane mü-
ı,.~ irtı~~ıst, kendilerini gös- dürü" filmlerinde, böyle kusur • 

ll 
0 
l<~nını buldukları için, lar bulmak, güçtür, ... imkansız • 

"Miki Mavs,, karikatür film
leri kadar "Silli senfoni,, karika· 
tür filmleri de, b!lhassa son za
manlarda bütün dünyada o kadar 
rağbet kazanmıştır, ki bir çok yer· 
de sekizer dakika süren bu filmle-

Bu san, ıoy, ıop gibi ıoy ıop 
anlatan eklerin daha büyük itle
re yarıyacağını afağıda ayrıca 

gör~eğiz .. 

(4) Kelime. 
Bunun daha ilk görÜJte ve 

duyuıta elveritıizliği göze ve 
kulağa çarpmaktadır. Ve her 

fdtrıdeki vaziyetiyle dır! 

~ ~arnaval Çocuğu 
';I ~ "?•i, ~i~r :::::::::K==o==k==t==;y:::::::l==, :::::B==i==r :::::::-s=Ü===rp==~:::::::h::::.::-:=::::::, 

fır. f 11 •• oval yen. "M.. .. B f .. b' JI 'illi ll'ıırıj d h ın oıyo c • gını ır tarafa bırakalım. Eğlendi-
11'~ 'lıl "· l!u f er al hatırlatan bir 1 · · · d ... · . 

.rin daha uz~ 4> yolunda te-
menniler t~sbit edilmittir. 

Bu umumi rağbet .karırarnda 
bunlardan daha uzun örnekler or
taya koymayı dü§ünen Volt Diıni, 
Grimin me§hur peri masallarım 
filme almağa karar vermittir. Bu 
masalların filme alınması, ancak 
on ıekiz ay içerisinde mümkün o -
labilecektir. Çünkü, hesaba göre, 
bunlar idn 100,000 reıim yapmak 

Yalnız turasını fimdiden can
landırma isterim ki: Soy adla -

rı ne denlü kısa oluna o kadar 
iyi olmaJcla beraber bUaiin kul -
lanaeeldiiimiz Arapça, Farsça 
ve Türkçe küçük adların telr ba
ıına (ıoy adı) yapılma11 bence 
doğru değildir. Ve büyük, ıimdi • 
kinden daha büyük karıtıklık • 
lara yol açacaktır. 

gün yazılıtta, okunutla, çağm • 
lııta hep bu güçlük ve tatsızlık • 
la kartı kartıya geleceğiz de ... 

Bundan ötürü, ıoy adlarını 
bu kadar uzun sözlerden seçmek 
te hiç doi.ru deiiJdir. 

Sonra, yukandaki biçimde 
(oğlu) ıözü ile biten aoy adları
nın, uzunluk aibi bir yakıtık11z -
lıiı olmasa bile ortada batkaca ~ ~'il ilrn b h rıcı çeını, egıfıyor, vaka, bam -

"lo· -•ınd 1 u afta "Melek b k . . . 
Nasıl bir rün gelip büsbütün 

.ı lt.ık· l\ gö~t ·ı f' d. '' aı a hır seyır takı~ ederek, eğ • 11nrrlardan yuvalardan dıta • iki büyük yöntaüzlük daha aöze 
çarpmaktadır. . qtlcl 11lfe 1" ~ erı en ılm ır. . . . 

•tı ,,..,. anya F ed lendırıcı olmaktan çıkıyor, teessür 
ı:- ~lr orun oyna • lazım gelmektedir. 

~-1'~\tet, b 1'2.aval çocuğu11 filmi.. uyandırıcı cereyan alıyor. Son da, 
~lt ı 1..1 fılrnd umulduğu gibi ıevitenlerin birle§• 1lıl, t 1 l'l:İ bi e de bir çocuk 

~ Qı r Yab 
~ib· rllkılır E ancının himaye -

~~1• 1 oJ._n ·k v1enrneden çocuk 
L I> d er e ... 
'le,. ,e eıı .... 1 &ın hayreti, bunu 

.. 'l•. "i e11d· · . 
t~lir 'Ylô•yö B ırıcı ıafhalar v.ı. 
1 e11 ebe f ·ı · . 
~ d 'lfh 1 " ı mını hatıra 

'\>llll ._ ardır. Fakat bu b" 1\ ttrn · · , oy 
S lıttı 1Yor ! 
~ct -td., !nah 

~İ) ' S<>tuli volan kocası ka· 

meti teklinde g~Jmiyerek, ayrılık
la kesiliyor! 

Bu itibarla, buna bir "Kokteyl 
film,, diyebiliriz. Bu iki zıt çefni
ye, ,arkı ve dansla karıtık operet 
filmi çetnisini de katınca, bu, da· 
ha ziyade böyle olmuıtur ! 

Fakat, böyle olması, fena mı? 
ttt •Utla b k 

~,J e k,ıa a anııyacak va· Hayır, bilikiı, iyi! .. Seyirciler için 
ı.. ttc:, . n a.11ne on b' k b ı H b ·ı . k ~-J "'•ı •ı ~ . ' u ır arna- ir sürpriz. em u çefnı erın a-

...:. 'f... enıın b. 
~ ~i~ 1tıııe b ır erkeğin ka • rıtmasr, hem de ~onun, bir çok 

Bu hafta gösterilen renkli 
"Silli senfoni,, parçalarını bilhusa 
güzel bulduk. "Cadının hikayesi,, 
ve "üc domuz yavruıu,, "Neptün,, 
"Sabah ıenfonisi,, "llkbahar sen
fonisi,, ..... Ayrı ayrı güzeJl:kleri 
olan bu parcalardan her biri, ıeyr 
edene zevkli dakikalar geçirtiyor. 
Fantezi manzaraların güzelliği, 
okadar doyumsuz ki ... Zevkle za
rafet ve meharetle çizilmit cazip 
şeyler doğrusu ! . 

her filmin 
ıart ! 

muvaffakiyeti . . 
ıçın 

rı alacağımız: 

Ali 
Veli 

Gibi küçük adlardan ıoy adı 
yapmak uyğunsuz ve karıtıklık • 
]ar doğurtan bir İf olacak ise öz 
Türkçe ve çok kısa olıalar bile 
Sadece: 

Demir 
Çelik 
Uluğ 

Doğan 

Gibi küçük adları yalnız bafı
na (Soy adı) yapmak ve ortaya 

Komik Film! 
"~~ oıh.k ıraktıktan •""nra, ıu·· ı f'I d ld .. "b' b' l t' "' ~.. -v ı m e o ugu gı ı ır e•me ne ı · C B b' k 'kt" K 

•1.1 """'"' k 1 a a ta sı a ses erı pe ,, ~ ~ 
~ o ........ . . S' "Ş f k •ıA h I .,, J k oe ravn, ır omı ır. 0-

il lltı e.... . . tıırıyor. Kendi cesine bağlanmayıfı no ta arın - mikte:n komiğe fark vardır. Bu, 

Soy adı: 
- Büyük Karadurmuıoilu 
Olunca: 
l ) oilu ... evet .. anladık. An -

cak (kimin ojlu? .. ) diye bir 
IOrl'\I, dile aeJiyor. Örneklik: 

Bu soy adı, kendi öz adı (Y •· 
ıar) olan bir çocuğun olıaa ve 
Y •tarın öz babası (Duraun) ad • 
h bir batka11 bulunıa: 

Yatar Büyük Karadurmutoi· 
lu .. 

Diye çağırdığımızda, Y •tar • 
la, Duraunun değil de büyük Ka· 
radurmut oğlunun kendi öz oğ

lu olduğu gibi bir anlam çık • 
maktadır ve görülüyor ki, yan • 

() e k .. ,~•rıyo o·... d sinemasının bu hnfta proaramı -
•~c t ek t r. ıger taraf. an... Zigoto tarzında oynar. Fakat, 

"".J I' \11 .. d arafınd I na aldığı bu filmin mevzuu, alel- b n 'b' k k d '"'ld" 
lıthr. Bu bir, bir de: 

2) Kızların ve kadınların öz 
adlarının öni:nde bu yüntaüzlük 
büsbütün artıyor. Örneklik: 

ti'. '" ~ ·• a.. ..... an seviliyor. Yalnız, temsil, bir az faz aca u, o un gı ı anısıca egı ır. 
·• ··•ır ide bı'r zabıta vakasıdır. Senar -r. il · •ıa k ı M · k' · Hatta, tip itibarile "gülün • ""'•ı.. tırı o] onarak tek • tutuktur. Bilhaaaa van OJU ının b k d I J 

d ·•ı , an kad yo, aıtan sona a ar usta ık ı miyecek kadar soğuk" tur! 
ıı~ r-.t ın kaça k oynayısmda, çok devamlı ve bariz d 
-..ı U ı- •rtrı I ' n o - :s hazırlanmıf eğildir. Film yarı - Bu hafta "Türk" sinemasında 

>cıı ll'lit k a arına k bir tutukluk, bir zorakilik sık11k d 1 
1 lllld eıilltl . artı, on • ya gelmeden, seyre en, karıtık - "Hovarda bahriyeli" ismi altın _ 
ttel\..ı. 'te11 eıı lazım geld"w• göze çarpıyor. En ziyade de bat 1 · · d k K 
._ 1.111i . .a.p 

1 
ıgı ığın ~çın en çı ıyor'. ~min ne da gösterilen filmde oyniyan, bu-

l\ "''rıı;ırı de •ev!~w~eıi üzerine, taraflarda .. Sonra, film, ses cihe - yaphgmı anlıyor, netıcenın ne o- dur. Film, güldürücü, eğlendiri _ 
li ~ <>r. r ak ıgı erkekle ni • tinden de hayli kuıurludur. Ses, locağını kestiriyor! ci olması gözetilerek yapılan bir 

' •t, ta- . 1 J k 1 w 1\ ı teli ··• nııao gü • yer yer boğuk çıkı§ ara u agm Gaston Modo, Anni Düko, filmdir. Zigoto, hemen her fil _ 
•ı,.ı ,ı'dtıa, lln Yor! beklediğini tamamiie veremiyor! Genya Nikoleyeva v. ı. bir çok minde bacadan düterek kunım • 
~ol', Çt1tlda k;:li.k. duyguıunun te- , ___ , ___ _......., ______ ( artistin iştirakiyle yapılan bu lara bulanır, simsiyah olurdu. 

l'\11 Octı'" •ı ıle b b '7abıla Fi/mi 1 film, temsil cihetinden tarzın • Bravn da, zırhlı bacasından i • 
~, "e ,,~unu 'Ve kend~r~ er gidi- LJj / da 'kuvvetli olduğu halde, itte çeriye dütüyor ! 
L "·O en erk ... ıııni koru - Mevzuu bir zabıta vakuı olan I yukarda itaret ettiğimiz iki se-
"\t~ .. lltıta "'•-.. egı •e11diai hal • ff k f'I 1 I ''Hovarda bahriyeli" filmi 

••ı.. ,, .... ınd D filmlerin muva a ı m sayı a • ı hepten dolayı, kupkurudur. Eö-er ··ıd·· ·· · I ' ~ ..-or an u k D gu urucu, eğ endirici olutunu, 
"' be ~\t~Utın ,, za laınıaya bilmesi için, hem me,·zuun pek o iki cihet, olması icap ettiği bu komiğin tahsından ziyade 

l\~"'ı.· • M0··ay·· Be esrar dolu olması, hem senaryo • ı gibi olsaydı, bu filme de, tarzın- d h 1 ... ,, 0 b mevzu an, mu te if sahnelerin 
'ften bı"rde . e,, film:- nun rok ustalıklı hazırlanma11 daki muvaffak eserler araıında t 'b' d b :r ertı ın en ve umumi oynayıf _ 

n ıre ayrddı- iazımdır. Tabii, iyi oynanıt da, yer verilebilirdi! tan alıyor! 

Yukardaki (Yatar) ın (inci) 
adı bir kız kardeıi veya karm 
olsa... inci Hanım çağmlırken, 
yazılırken, okunurken: 

(Oğlu Hanım)... f nci Kara -
durmut oğlu hanım olacak.. Ne 
biçim hanım ... Görülüyor ki, bu 
da uyğon bir deyif olmayacak • 
tır. Bu iki. 

Bunlardan ötürü bence, (of· 
lu) ıözü ile biten soy adları o 
kadar uzun olsa da olmaaa da bu 
adların sonunda (oğlu) sözü 
derev atılmalıdır; hele yenileri 
hiç konmamalıdır. 

Bunu böylece yapmanın üçün • 

(Mi tlen ayılcryı çet•irinir) 
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Sar d~ rey meselesi wı --''DTk~k~;·t''"· ~ .... ~ .. "~-~-~.,,~.~~ .... ~ .. ~ .. ,;, 
.. ıBaı t.aratı 1 tııcı ••Y•tacıaı eğer vaziyet müsaade eder· _. <BaJ tara.ıı 1 tncı nyıf&CS&) kendisinin ve aileıınııı ~ 
mal bir tekilde inkitaf edeceği • se, M. Flinden, Hariciye nazı • Oku yucularııİııza Akıam k~z aanat mekteb~~n müdür mek bulma11 ıne"z~ 
ne l<ani bulunduiunu söylemiş riyle birlikte gidecektir. d } muavini Bakıye Hanıınefendı~ mekte- - Kadın mutı.ka ~ 
ve demiıtir ki: (Övr dö Pari) Fran:nz. ttal - fay a ar 1 bin Şehzade batındaki binaımda ziya. yonunuz. Kadın her ,_ 

"Franıanın tek gayeıi Sarda yan yaklatmaıı mevzuunu tf'tkil: ret ettim. Yumuf&k bir aeı içinde lnav- lir mi, her iti yapınal• 
Gazetemiz, okuyucularına , _____ ·1 di '? 

rey hürriyetini temin etmektir. ederken ıu tahmindedir: vetli bir azim ve ııuu-..- 1 • cevap ver : mı • • el' 
F • b 1 h d "A 1 1 d h A da'.ma daha faydalı olmak için - Kadınların artık evlerine - Zaten erkekJ.rill~ ransa mera u unan mua e e- n atma yo u a a orta v-

çah.,ıyor. Her yıl yaptıgvı ve ya· d.. l · · k. ··rmu··yorum h 1 r 1 !erden çıkan bütün vecibeleri bir rupanın bir çok hallolunmamıt T onme er.ne ım an go · er iti yapamaz a ·· d ... 
pacağı bilgi, yüzme müaaba· Al d b.. l b. te•ebbüıe ı · 1'• P" sulh zihniyeti içinde yerine ge- meıelelerile kapalıdır. manya a oy e !r :s- ı:ze ıöy iyeyıın.. biJİt' 
kaları ile deniz gezintiıinden · ·ı · · t" 1 naca k t ol• tirmt'lğe ve müdafaası kendisine M ·ı ·k · d b · gırı mıttır, ama ne ne ıce a ı • olabilir, avu a '- .. L'J. arsı ya suı aıtın en erı, ıonra okuyucularının hukuk ve 1 l · ~ lP"' 

verilmi§ olan menfaatleri hima • l 1 b" · · k J ğı tüphelidir. Kadın arı ev erıne muallim olmasını pe ı..ı 
ta ya ır ıntızar tc.vrı ta ınmı, aagvlık bilgisi yolunda soracak· d . 1 d k ci oır 

Yeye katiyen azmetmi• bulun • b 1 ,, ıı göndermek ütünceıı, on ar an rüm... Kadın ban a · _J 
:s- u unuyor. • 1 1 1 • 1 k ki · d 1". · İnaldadır." . il arı ıorgu ara cevap ar vermeyı, açılacak itlere bo§taki er e erı hangi bir müesseıe e. 

Romaya yapacağı :eyahat Sar mese,Es1 ÜTerlnde Lort· ılokuyucul~rı.ndan istiyenleri VA· j yerlettirmek arzusunda ileri geli· bil"r. Sık Blk seyah•~fe. 
hakkında da demitlir ki: lar kamarasına teklifler li KIT hekın:ıne parasız muayene yor. Biz.de çalıtan kadınlar çok yahati i~ap ettire~ 11111 b"1 

"Bartunun yapmıt olduğu Londra, 16 (A.A.) - Harici- n eUirmeyi, küçük ilin~arı pa -H dejildir. Bizde çahta~ ~adınl~r. bi b~zı ıtler, belkı df~ 
gayretleri idame etmek lazım • ye müstetarı M. Satnhop~, Lord- g r~aı~ ~asma:ı, yazın bır kır ıe· ş büyük b1r erkek kütleıın n yerını lara ağa· geleb:lir. ı .. r 4' 
dır. Sulhün muhafazasiyle ala. lar kamar~sında amele fırknaın- ii zınt ıınde D!r araya topladığı H almıt değildir. Bizde çahtan ka· rr yapabilecek handllar 
kadar olan dijer devletlerle an- dan M. Marleyin Milletler Cemi- h o~uyucularmı kıtın da orijinal fi dınların yaptıkları it \.'f.Dumiyetle d1T. .,_ 
la~arak Fransa ile ltalya arasın. yetinin Sarre topraklarında Sta- ii bır baloda gene bir araya getir·!! muallimliktir ve daha b!r kaç it· Senelerdenberi Sel~~ 
da arkı bir itilaf temin olunma • tukoyu bizzat tarif etmek ve bu ı=i meyi dütündü ve tatbik etmı~ie fi tir ve bunların bu itleri yapma· mektebinde muallimlik.~ ~ 
Ildır.', •uretle bu tarife istikbalde bir i batladı u d H f k '-;"""" "':.JI 

er I: · ıarına lüzum var ır. em, e en· ıam kız aanat me teua.. r..ı 
Şark misakına dair yapılmak· plebisit daha yapılması imkanı • i! Bunlardan iatifad~ etmek ı! dim ihtiyaç meselesini de göz ö · avinliii eden Bakiye tf•-;., 

ta olan müzakereler hususunda, nı ithal eylemek nrzusunda olup ij için yalnız V AKIT okuyucusu Ü nünde tutmalı, dejil mi? Mem· habrladı ve biraz telitla 

M. Laval Sovyet Rusya ile bera • olmadığını öğrenmek için cemi- İi olmak ve bunu hatlık kenarın· !i leketimizde hem itin adama ihti• - Kadının ıa~at .... 
her çahtma siyasetine devamın yet nezdinde te§ebbüslerde bulu- il da her gün net~·ettiğimiz ku· Q yacı var, hem de kadının paraya muvaffakiyetleri bılh Jdı 
Fransa ve ıulh için olan faydala- nulup bulunulmamıt olduğu ıu • :; ponlardan toplıyara.k göıt(·r· !: ihtiyacı var. Bunları temin etmek miyetli sayılmalıdır. d' 

ret.ındekı' •ualine verdigvi cevap - 1
1 mek ka" f"d" l ·ı 1 k t iktJIS rını göıtermittir. .. h ı ır. : için de kadınm çalıtmaıı azım - ıı ye meme e 

h H • F ta, 13 Kinunuıanide Sarre'da ·ı p ·ı"" ki b d h" tt" S t JD ~"'J Ni ayet aricıye nazın, ran· ı··ı ara SIZ ) an dır. Zannetmem · un an son· ·zme ır. ana etİ"' ... 
sanın ittifaklarına ve doatlukla • yapılacak intihabata ait rey pu· i: . • ra yalnız b:r erkelin kazancı bir yetiten hanımların eY~ 
rına aadık bulunduğunu ehem • ıulalarını ihtiva eden ıandıkla • ii tçın "Okuyucularımıza hi:t· ev idar~ıine yetebilsin. Madde · ranlarr kendi ihtiyaçl 
miyetle kayded~rek izahatını bi- rın c~nevreye nakil ve reylerin !~met,, kuponundan yalnız bt'.ş ., ten eve erkekle beraber kadının leri temin ediyorlar· ""' 

Orada ta.nı'f edilmesi suretinde • ı= tane · d f 'h · 1 rıııl tirmiftir. 1 p' • da para ;etirmeai zaruri hale gir· a etra ın ı tıyaç a 
Encümen reisi, hükumetle en· ki teklifinin John Saymene arze· rı arasız hekım . mittir. yorlar. ,JJ 

. k · d 1 dileceaini beyan ve "Sir John 1 ı l 1 1 tfl':j cümenın ayni no taı nazar a o • • 1 . . ku l d - ı, hayatı kadınlan hırpa ıyor, e- Kadın arın güze 
malarından dolayı meınnuniye - Saymenin bu teklifi ehemmiyet • :i çın aynı pon ar an yal· vin intizamını da 1'o:ıuyor, diyorlar; haıındaki muvaff ~i_..I 
tini bi!dirmiftir. le nazarı dikkate alacaiına emi- li nız on tane toplamak ve bunla· çah,mamn güçlüklerini ileriye ıüren· saymak lazımdır; ıiil"." 

nim" demittir. d rı idarem:ze ıöndermek lazım· H ler var. h d 
Fransa - itafya yaklatması H d VAKiT h k" rın her ıa asın a ... 

M. Marley, bundan batka po- I! rr. e ımi, değerli B Bakiye Hanım. 1'u söze itiraz ettiı aleminde ötedenberi • 
Pariı, 16 - M. Fli.nden Ro • liı vazife.ini ıörmek üzere Sar'a 1 doktorlarımı~dan dahiliye m~- P. _ Hayatını intizama ıokm~t mar olmaz!,, diye bir . 

maya gidecek mi? (Övr) e göre lngiliz kıtaatı ıönderilmeai fek. teha11ıaı Salım Ahmet Beydır. ft bir kadm için çahtmak güç dejıl· dır. Bu da doğru d 
.... , •. _ ..... ,_.,p ................... , ..... _. ___ .......... -- lifinde de bulunmuttur. M. Stan· İdaremizden alınan bir kartla fi dir. Evlerinde oturan hanımlar, 
cü bir iyiliği de fU olacaktır. k d" · •ı nin içini tanzim edellr, 

hope cevap vererek Milletlef Ce- ı en ıııne müracaat edecek haı· fi0 

acaba çal .. an kadınlar kadar ev· k · : ... Bugün yurttatlar araımda eı· l ..,. • kini kullanara evın .... 
miyetı'nin Ulebi11it'ten evvel Sar • ta arı muayene etmeie ha • }erinden uzaklaımıyorlar mı? Ben !.J~tt ki biçim bir soy adı tatıyanlann d • kadın evnin d19mı Jl~ ... -
da •imdiki re1'imin ibbaı ne de- zır ır. bu iki tip kadını da tanırım, çalı· yüzde belki de ıekıeninin adm • .... B ) ıın? İtte bu tene ~.~ 

ela ya (oğlu) ya (zade) ıözü var· mek oldufunun tarifi huıuıunun •: 3 omuz . şan ve çal~!mayan kadını .... Bun· nım mektebi bitirip ~-J 
Franıız muhtırasında münderiç ıı· B 1 h • . .. ların evlerıne kar9ı olan alakala· dır. I a omuz uıutı ve orıJınal • k' _ Kadınların ıiyaıi 

Samancı Ogylu (veya 0~1111.: • olduju ve bu muhtıranın üç er 1 b" b 1 1 k . t" k d k nnın derecelerı zannetmem ı 
e- •I ır a o o aca , ıt ıra e ece • . . . l çahıinamalanndan 

b 1 er ıı e ı erı e ııeyı gıye e· Sözlerini iymalı bularak ıülünue- un. - ..uf 
rından) Memi!. komiıyonuna ıönderilmit olup I! ı · t d·kı · lb" · . hl bırbırınden az o sun. d" 

Bayram zade (veya zadeler· bu komiıyon tarafından u bap- I ceklerdir. Baloda ayni zaman· Re11am muallim ~ ı 
b ta bir rapor tanzim edileceğini d ·· 1 d l mit olacağım ki reHam hanım, son fendi burada biraz durdO-~; den) Durıun gi i. .; a guze anı ve güze elbise cüm!eıini hemen tavzih etti: 

Ş. d' b' 1 " ·· ·· ·· d k' h fta ı;; b k 1 nuımaia baılayınca an ~~ ım ı un ar yasaya gore ve raporun onumuz e ı a : müıa a a arı yapılacak, birinci, ç 1 h ı 1 
. - a ı9mayan anım arı ev e· raklama bir tereddüt ele • adlarını d~ğittirirlerken kendi • zarfında Milletler Cemiyeti kon- 15· ikinci ve üçüncülere kıymetlı" ı k ı ki · h __....~ 

rine kartı a i aıız ı a ıt am et· ni aramak ve buldukları--.. 
lerine en kolay gelttcek biçim bu ıeyine verileceğini söyledikten 1ı. he.dı'yeler verı"lecektı'r. 1 _ı: .. 

1 
mlt olmuyorum; sadece ça ııan • iyilerini seçmek içingp• 

adları bir alt üst edit veya ufak sonra demittir ki: 1. Kupon ton/ayınız ların da evlet-ine ayni derecede verdi: • 
bir d~ değittiri9tir ve tek tü~ te " - Bu, ne Fransa ve ne de 1" ki · · l K d J tehir 1 

• ..... -···-:ı•":ı"""""-ıı"ım--• • ali.kadar olabilece erını ıöy üyo - a ın arın . J• olaa timdiden gördüğümüz hep lngiltere hükumetini alakadar e- .......................... __ .. -.. ve memleket idareııOP"' 

budur: diyor. Milletler Cemiyetine ait Edirnenin kurtuluşu mü- rum. rol sahibi olmalar~ı .. d• ~ 
Ev hayatından makut, sadece Samancı oğlu Memit: (Memit bir meıeledir. Statukonun Mil • nasebetHe Şark Demir- ev hizmetlerini yapmak demek Şehir, evin daha ~ 

Samancıoğlu) olacak, Bayram Jetler Cemiyeti tarafından tarif yollarında tenzı"la"t .1 • f d" , E · mühim b:r .-klidir; e ~ 
D değildir, değı mı e en ım. vın ~- 11r

1 zade Dursun da ıene ( urıun edilmeıi iırin mezkur cemiyet . h . d · ile metaul olan hanJJll,ıi'_~ ~ıı 
1 ) 1 k V b 3' Ed' · k I b ·· huzuru, istıra atı ve aaa etı var· • ~ Bayram oğ u o aca tır. e u nezdinde tetebbüsler yapılmıt ırnenın urtu Uf ayramı mu- le tehirin ve meınlelı ~ 

böylJe batıbot bırakılıraa bir naıebetiyle Şark Demiryolları i- dır. Bunu, çahtan, çah9mayan 
olduğunu da biliyorum. M. Mar • her kadın kendı" huıuıi vaziyetine ile de mefgul olabilir· Q gün tu olacaktır ki, bizde de Po- 1 dareıi fevkalade tenzilatlı bir 0.,ıs 
leyin söylediği tekilde ngiliz h I go··re temin etmek imkanlarına kiıının incelikleri o 

lonyalılar, Ruılar, Bulgarlar, · k tren ıeya ati tertip etmittir. lk k' et~ 
mümessillerine talimat verme mal.:ktı'r. Çalıaan kadınların yo· lerde de muvaffa •Y 1\ Sırplar gibi, atağı yukarı bütün tren, ayın yirmi dördüncü Cu • ~ f ~ 

bir ulusun soy adı hep birbirine niytinde değiliz. marteıi günü saat 8,45 te latan- rulup hırpalandıkları meıelesine nı temin edecekt;;~i, ~ Q 
1 llf it ti 1 S h b ld 1 gelince... Maddi yorgunluk mev· Bakiye Hanım ·-:: -~ lbııı benziyen eklerle bitmit olacak • ng z uvve er ar avza· u an hareket edecek, aparta - batınna ıelen ıeye gilJIP"" t ~iiıı 

~ır·. aınd~ mUdehalede kule, Hadımköy, Çatalca, Ka • zuu babı iıe ıezmeden dönen ha· d • ..tt - evam etti: • iJS ,... 
Yatar bilmem kim oilu bulunmıyacek bakça, Sinekliye uğrıyarak Edir. nımın yorgunluğu ile itten dönen _ Bir diplomat ıÇ 
Doğan bilmem kim oğlu. Londra, 16 (A.A.) - Havaı neye gidecektir. Bu trenle gidit kadının yorıunluiu arasında fark mak mühim bir ,.rtt'~ 
Hatta .yukarıda yazdığım gi • · Ajansı bildiriyor: gelit birinci mevki sekiz, ikinci var mıdır? S · yaıet adamlarının 1'~ 

bi, kızların ve kadınların adı bi- Avam kamaraaında İngiliz mevki altı, üçüncü mevki dört li- Çahtan kadm ev hayatını na· lizım... Gerçi ötedell ~J 
le: kuvvetlerinin Sar havzuında ra olacaktır. · ııl tanzim etmeli? .. Bu ıual çok u • bunun akli olarak tı'...J 

inci bilmem kim oğlu hanım. muhtemel bir müdahele1ine ait Bu tenzilatlı biletler otuz 1 • mumidir ve herkeıin ev hayatı Niçin bilmiyoruJD• 1' 
Elmaı bilmem kim oğlu H. ıorulan bir ıorguya kartılık ola- kinci Tetrin gunune kadar, birb"rine uymaz. Çalıtan kadın, çok hanımb.rın bir çld 
Ülker bilmem kim oğlu H. rak, Lord Eden, böyle bir §eyin Semplon ekıpreı müıte1na ol • ev hayatını itine göre, it ıaatleri· den daha az ketuoı 0 

Bu türlüıünü ben pek iyi bul- hükUınetçe mutaaavver olmadı • m3k üzere, bütün trenlerde tat • ne ve itinin gelirine göre tanz~m dia edebilir misiniz? _;I 
muyorum. Hem daha yi!keek bir ğını aöylemittir. bik edilecektir. eder. Çalıtan kadın tahsil görmüt, afi 1".J 
ülkü taa.ıyan lngilizlerde, fran • - hazrrlanmıf, her veçhile olgun bir Kadının çalıflll d,r 

- Bu cevap iki zıt aksülamt'JI ha- Kral Karola istida veren dınlar da erkekler k• t 
ıızlarda, Almanlarda bu türlü • ~ıl etmittir. Bunlardan biri, Fran· kadın dr:mektir. O, evin'n itleri· ·y.,e 
sünü hiç görmiyordum. Ve bir ıız askerlerinin Sar havzasına adam ni nasıl tanzim edeceğini kendiıi nırlaraa elbette 

11 
Jf"• 

da muvaffak olur. iJI kısım (1) adların ıonu ister iı · Altvam Cemiyetinin bütün az<ı • Bükre9, 16 (A.A.) - Üzerin- bilir. her erkek te her it ı~ 
temez birbiirne çok benziren ek-

1 

}arını da teinıil edeceklerine bi- de yüzba§ı üa1ifo-ıaıı olan kü- Ufak itlerle meıaul olan tah· .111 
1 1 b . 1 b·ı b . k sayılamaz ya.... . 1llf"!'~ er e itmıt o !a ı e u çe§ıt e • naen, lnciliz hükumetinin bun • çük bir adam poua kordonunu ıilıiz kadınlara gelince, onlar her Mül&kat bitJIUttl· 

lerin çokluğu ve böyle birbirine lara man~n yardımla mükellef yararak, Parlamentonun bir cel- hald~ bu itleri evlerine maddeten ayrı!ırken Bakiye H•.,.ıll --" 
benzer eklerle ıonlanmıyanları • girdikl~ri takdirde lngiltereyi ve ıeıini açmağa giden Kral Karol yardnn etmek makıadiyle yapı • ilave etti: ,-t 
nın da ıayısız çetitleri bulunma- bulunduğu kanaatini ileri sür - ile Prens Mihaelin otomobiline, yorlar. Bu kadının, çocuiunun ha· - Aman sakın J~b .... 
.. tli1 7•ımainJiği ve soy adlaT't • mekte, :!iğ::! !!e, A.k~am ~~i • tevkifine- imkan elde edilmeden tında durup büyütmeıi ne kadar mayınız, kadınlar ~1~ 
ıim e!afz rftzentklerlnin yaynni · yetinin giriteceği her mücadc • ~vvel, bir istida koymağa mu- lazımsa onu para kazanıp beıle • ezteci olabilirler. .,dl-~ 
Yönünden çok iyi olur tanırım. leye lngilterenin İ!tirakiyle mü • vaffak olmu9tur. meıi de o kadar lazımdır. Bu b"teni duymak hu9~~; il'': 

Galfp Bingöl kellef bulunmadığını iddia eyle- Polise göre, bu adam bazı, ,i. kadının ev hayatının muntazam baretlerini herkel bı ' 
:(Devam edecek)' mektedir. kayetle,·i olan uki bir zahittir. olmuı, ikinci plandaki ittir. Önce efendim?. 
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~~ TUrklyedeki Şubeleri : 
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Set:naolstandakl Şubeleri: 
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iŞLETMESi 

Acenteleri l<arakôy . Köprübaşı 
r el.42362 - irkecı Mühürdar zade 

Han Telefon 22740 ı•• .. 
Karadeniz 'll'J.u 

KONYA Vapuru 17 ikinci 

Te,rin CUMARTESi günü ia-

at 18 de Hopaya kadar. (7808) 

Ayvalık yolu 
MERSiN Vapuru 17 ikinci 

T eırin CUMARTESi günü sa-

at 18 de lzmire kadar. (7809) 

Mersin golu 
ERZURUM Vapuru 18 l

kinci T etrin PAZAR günü sa

at 10 da Menine kadar. 
(7810) 

Fırka kıtaatı hayvanatı ihtiya
cı için 310 ton yulafa verilen fiat 
makamca pahalı görüldüğünden 

1 

pazarlıkla alınacaktır. 1haJeıi 18 
İkinci Teşrin 934 pazar günü saat 
16,30 dadır. Taliplerin fartname· 
yi görmek üzere her gün Fındıklı-
da satın alma komisyonuna mü· 
racaatları ve ihaleye iştirak ede-

• 
ceklerin de vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (291) (7679) 

Hadımköy kıtal ihtiyacı olan 
200 ton un kapalı zarfla alınacak· 
tır. İhalesi 29 Jkinci Tetrin/ 934 
perşembe günü saat 15 dedir. Ta· ı 
liplerin şartnameyi görmek üzere 
Fındı~lıda Satınalma komisyonu· ! 
na müracaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde komis -
yonda hazır bulunmaları. 

(270) (7514) 

• • 
Fırak kıtaatı ihtiyacı için 31 ton 

çorbalık pirinç kapalı zarfla alı • 
nacaktır. İhalesi 27 / Jkinci Tetrin 
1934 Salı günü saat 15.30 dır. 
Taliplerin şartnameyi görmek Ü • 

zere hergün Fındıklıda Satınalma 
komisyonuna müracaatları ve iha
leye ittirak edeceklerin de teklif 
mektuplarile birlikte vaktinde ha
zır bulunmaları. (261) (7515) 

1(. "' • 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 33 ton 
pilavlık pirinç. kapalı zarfla alı -
nacaktır. ihalesi 27 / ikinci Teşrin 
/934 Salı günü saat 15.30 dır. 
Taliplerin şartnameyi görmek ü • 
zere hergün Fındıklıda Satınalma 
komisyonuna müracaatları ve iha· 
leye iştirak edeceklerin de vak • 
tinde komisyonda hazır bulunma

ları. (267) (7516) 

'u-r=ıil 43' '..-ıu .. ..-iatliillıılt 
ihtiyacı için ihale edilen 150 ton 
yulafı müteahhit tebellüğünden 
sonra nükül ey1ediğinden ihalesi 
18 - 11 - 934 pazar günü saat 
16 dadır. Pazarlıkla alınacaktır. 
-Caliplerin şartnameyi ıörm~k Ü· 

zere her gün Fındıklıda satın al
ma komisyonuna müracaatları ye 
vaktinde komisyonda hazır bulun· 
mr.ları. (282) (7880) 

• • • 
Birinci muhabere alayı güver • 

cinleri ihtiyacı için kut yemleri 
pazarlıkla 6 bin kilo mercimek, ------lllil 1200 kilo darı, 600 kilo buğday, - VUZ 600 kilo m111r, 800 kilo pirinç, 50 9 dı Ihsan YA kilo kenevir, 100 kilo keten tohu-

Kadın ve erkek terzisi mu ahnacakhr. ihalesi 19 ikinci 
T eırin 934 pasarteıi günü ıaat 

Bütün şıklar hep orada gi· 15,30 dadır. Talip1erin ıartname· 
yinirler. Her keseye ve b~r yi görmek üzere her gün Fındıklı· 
arzuya uygun elbisenizi ancak da salın alma komisyonuna mü • 
orada yaptırabilirsiniz. racaatları ve ihaleye iştirak ede • 

lstanbul Y enipostahane kar• ceklerin de vaktinde komisyonda 
•ısında Foto Nur yanında Leta· ı 1 (288) (7682) 'i hazır bu unma arı. 
f et hanında. ., .y. lf . ,~ 

• Kumandanlık kıtaatı ihtiyacı .. ------------·-·-.. ··--··· ..... ···-·"· hh' h b 

11 - VAKtT 17 Tc~rlnlsımi 1134 -
1 Dün ve Yarın 
Tercüme Külliyatı 

Bütün milletlerin en muhallet eserlerinden vücude ,cetirilmiı bir kütüp
hanedir. 100 cilde baliğ olacak bu kitaplann 10 eıerden ibaret birinci ıeriıi 
için VAKiT matbaası, peıincn verilecek 236 kurut ve döı•t ayda birer lira
dan ödenecek 4 lira mukabilinde abone kaydetmektedir. 

Bu muamele Yakıt matbaası tarafından verilecek abonman kartının alan 
tarafından imzaıı ve tabi olduğu daire imirinin kefil ı&lll'etile imzalamasile 
resmi mühüriyle mühürlenrı~.oinden ibarettir. Bunun. haricinde kalanl 
•rin bir tüc-C"ann veya eınafm kef11leti de muteberdir. 

çıkan her on kitap bir ıeri tctkil eder ve ayn ayrı fiatlara tabi olur. 

13 üncU kitap: 

llkbalıar 
SELLERi 

lvan 1ürgeniev 
Sami Zade Süreyya 

Fiyatı 75 kuruş 

['Evzi Merkezi : VAKiT Matbaası 
Dün ve Yarın tercüme külliyatından 

Şimdiye Kadar Basılanlar : 
1 - SAFO, Dodc - Haydar Rifat 100 Kuruı 

2 -AiLE ÇEMBERi, Morua -1. H. Aliıan 100 " 
3 - TiCARET, BANKA ve BORSA, lktıaat doktoru 

Muhlis Etem 
4 - DEVLET ve iHTiLAL, Lenin - Haydar Rifat 
5 - SOSYALiZM: Kaut\ki - Sabiha Zekeriyya 
6 - KOLLlYAT J. RASiN, H.Nuım 

75 
75 
75 
75 
60 7 - iŞÇi SINIFI IHTILAL1, Lenin - Haydar Rifat 

8 - RURl HAYATTA LAŞU\JR, Prof. Yunı - Prof. Dr. 
M. Hayrullah 60 

9 - JSFAHANA DO~RU, PiyerLoti -1. H. Atiıan " 100 
10 - RASiN KOLUYATI, 11, H. Nazım 75 
11 - DELILIClN PSiKOLOJiSi, Dr. Bemard Hırt 

- Dr. l ueltin 
12 - CORIO BABA: Balıak - Haydar Rifat 
13 - iLKBAHAR SELLERi, lvan Türgeniev 

Sami Zade Süreyya 

Basılacak Olanlar: 
1 - RAS1N KOLLtY ATI, tilt 111. H. Nazım. 

50 
100 
75 

~ - EGNEREK DO~OMO Peyami Safa 
3-DaMIY~Tl .SU ı AR4 .Muhittin. 
4 - KAPITAU~M aUHaANI. ~11lr P.inl - AJunet Htımtli 

,, 
,, 

" ,, 
,, 

" ,, 

" 

" ,, 
" 

5 - KIRMIZI " KARA, ..... ı 
6 - ISA: Parla ilahiyat ............ P.-.... dolrMr Bne SUasit - Hay-

dar Rifat 
1- ETIKA: Krootkin - Aiaoilu Ahmet 
8 - Jçı::IMAI KANUNLAR, Greef - Rauf Ahmet 
g - ÇOCUK DOŞORTENLER H. Goualn, Men•aier - Prof. Dr. M 

Hayrullah. 
10 - SALAMBO, Flober - 1. H. Ali,an 
ı 1 - SAMiMi SAADET, Tolıtoy - 1. H. Aliıan 
12 - DIZRAELlNIN HAYATl,A. Mor ... 

13 - iSTATiSTiK. Su~hi Nuri. 

üniversite mübayaat komisyonundan: 
t _Çapada natamam olan Evkaf Paviyonlarından Emrazı 

Hariciyeye tahsis olunan paviyonla ıeçit ve ameliyathanenin ikmal 

İnf&&lı bedeli ketfi olan 60197 lira 80 kuruttur. 
2 - Müftülük dairesi h&hçeıinde yapılacak olan hayvanat, ne· 

batat enstitüsü binası intaatı 221603 lira 39 kuruıtur. 
3 - Yukarda yazılı iki it olbaptaki tartnamelerine tevfikan 

ayrı, ayrı olarak 3 • 11 - 934 tarihinden 24 • 11 • 934 tarihine kadar ka

palı zarfla münakasaya konulmuttur. Talipler her gün mübayaat 

Komisyonuna müracaatla Mimarlıktan alacakları veaaikle dosyala-

rını alabilirler. 
4 - ihale günü olan 24 - 11 - 934 Cumartesi günü saat ( 15) te 

Mübayaat komisyonunda bedeli ketiflerin yüzde 7,5 teminatlariyle 

hazır bulunmaları ilan olunur. (7345) 

alınacaktır. Şatttıame ve nümu • için mütea ıt nam eıa ına on 

h 
.. bin kilo kuru fasulye pasarlık1a a· 1 

nesini göreceklerin er gun ~e 
münaka1Bya ittirak edeceklerın hnacaktır. ihalesi 19 ikinci Tet·, 
hem saatten evveı tekliflerinin rin 934 pazartesi günü saat 

16 
da· Devlet Demiryolları Umum 

Devlet Demir yolları Uanlarl 

Tophanede satın alma komisyo. dır. Taliplerin şartnameyi görmek 

1) (7104) üzere her gün Fındıklıda satın al· Mu·· du·· rıu·· ğu·· nden •• 
nuna müracaatları. ( 49 

Hastahaneler ihtiyacı için 

1680 adet Battaniye 9 • 12 • 934 
saat 15 te kapalı Pazar günü 

zarfla alınacaktır· Şartname ve 
nümuneyi göreceklerin her gün 
ve münakasaya i9tirak edecek • 
lerin belli saatten bir saat evvel 
tekliflerini Tophanede Satınal • 
ma komisyonuna verilmeleri. 

(581) (7670) 

ma komisyonuna müracaatları ve 
ihaleye iıtirak edeceklerin vaktin- lstanbulda Sirkecide kain Antalya nakliyatı umumiye anban 
de komisyonda haıur bulunmaları. tarafından Devlet Demiryolları U i'num Müdürliliü namına yapıl-

(289) (
7
683) makta olan Mesajeri nakliyatı için tarafeyn arasında menut muka-

--------------------- ve1e müddetinin hitamına mebni mezkur ıirketin batlema Umumi 
•••••--11!11•.ll!~~--· müdürlük namına hiç bir muamele yapmıyacaiı ilin olunur. (7820) 

Göz Hekimi Haydarpafada vapur iskelesi yanındaki salıf barakası bir ıene 
Dr. Süleyman Şükrü müddetle ve aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 24 -

Baltıili, Ankara caddeıi No. 80 t 1 • 934 tarihine müsadif Cumartesi sünü lıletme müfettitliğinde ya. 
Telefon: 22666 pılacaktır. Talip olanların 200 lira teminat Ht hazır bulunmaları Ye 

· Sah günleri meccanendir .. lm•••llll•••••••ımi fazla izahat i!;İD Haydarpaıa garına müracaatları ili.n olunur. 
(7746) 
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rağbet kazanmış olan 
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1 
Pilleri ve 

1 

Cep fen erleri 

1 

p • 

P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa elbette 

bunun bir sebep ve hikmeti vardır . 

t 
Gayet pratik, istimali kolafı S 

ve son. derece istifadelidirler· 
karanlıkta garanti 100 ınetr~ııl111İ' 
ki önünüzü aydınla tarak yo ... js-

b·rr51" mali huzurla devam ede 1 1 
1
e f 

Pillerin muhtelif boyları 

• rin muhtelif cinsleri vardır. 
• ?- - • ~ • .... '. • .......,. ... ~' . .. ~ ··~ ........ .., . . . .. ... t\Cı..... • .,, . 

Tı ,, ı ~ K ·
1 
y E /r:u~:.en~~~ 

\..,J ~ ~ Tercüme Külliyatı Vaktinizi nasıl 

Düş ün meyiniz r_ 1 R /\ A 1 ,il Sa) ı U 

/-4 /,.4 ,, H. dö Balzak 

c:ı. /\.. N K AC:: 
1 

ıl llaydar Rıfat 
H. dö BALZAK ıtı 
HAYDAR R/Ffl~,_ 

frl 

Bey 0/iİ"oT6rkçif)P 
L..J~ ....1 = Gorio Baba 

iıimİi layemut eserinden bir t•~ 
okuyun! 370 sayıfa • Yaloıı 1 tJ~~ 

Teni merkezi • VAKiT \
0
1 

Ankara Gaddesi Istal1 

D~ciA 
BiR·iKTiREN 
RAJ...IAT-t;b~Q 

Nafıa vekaletinden: 
S - 11 - 1934 tarahinde kapalı zarf usulü ile yapılan münaka

sa neticesinde verilen fiatlar haddi liyıkında görülmediğinden 4 

üncü parti Afyon - Antalya hattı için t75,00~ adet norme.l ve 
1365 adet makas kayın travers pazarlıkla satın alinacaktır. Pa-

zarlık 20 - 11 - 1934 tarihine miisadif salı günü saat 15 le Ve-

Gorio Baba 
BALZAK 

Haydar Rıfat 
23 forma 1 lira 

kalet müsteıarlık makamında yapı)aca1<hr. Taliplerin 7915 lirahk DIŞ DOKTORU 
muvakkat teminatlarının mal sandığına yatırıldığına dair olan mak- Ü bey t Sa İt 
!• ~r- ~un~sine uygun banka kefalet mektubu "Teminatı mu· Fatih Karagümrük Tramvay 
... kkate için çek kabul edilmez.,, Ticaret odası vesikası ile birlik. durağı No. 4 
te ay- i gün ·ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler ---5-ah-i-bi-: _M_E_H_M_E_T_A_S-IM __ _ 

bu husustaki ıartnameleri 15 lira mukabilinde Ankarada Vekalet Ns!riyat müdürü: REFiK AHMET ·J 
. malzeme müdürlüğünden alabilirler. (7709). YAKIT Matbaası - lıtanbul 

~ l , ... lsltalnblul.93l4. 
~ ı .... 
~ 'ıııırıııır uı uınıııııı uuııı nıııuıııı ıııııııııı uıııın uııuııl!l!Jlıınıınnıııı•ıııınnııııım ıııı ' ı ııı ııınnnıuııııınıı 

Çanakkale Jandarma Mekt~ 
Satına ima Komisyonu ReisliğıO 

890,000 kilo ekmek, 1200 kilo Un.. ~ 
1 - çanakkale Jandarma Meketpleriyle hastah3 (,/ 

ve Un ihtiyacı ve gene kapalı zarf usuliyle yeniden ııı 
karılmı tır. bf 

2 - ihale 28 - ı 1 • 934 tarihi ne müsadif ~ar~sııı ;eı' 
( 15) le çanakkale hükumet dairesindeki Komisyoncl3 

ti~ 1 
3 - Arzu edenlerin mezkur gün ve saatte Ko111i•1 

atları ilan olunur. ___/u 
------- ~ 

Selimiyede; askeri satın 9 

komisyonundan: .. ,şl 
1 - Selimiyedeki kıtaat hayvanının ihtiyacı ıç•~ ~ /. 

Kuru Ot kapalı zarf usulile 24/ 11/ 934 Cumartet~ Ji~ıı 
de ihalesi yapılacağından taliplerin teminatlarile bı~Jll' ~ 
lif mektuplarını alarak Selimiyedeki Askeri Satırı• 
yonuna müracaat eylemeleri. 1'İtl 

2 - Arzu edenler şartnameyi Komisyonda göl'e.ıı{ 
''1°Y 

J 
Türk Ticaret Baıı~ 

Merkezi Adapazan ıetf>~ 
lstanbul şubesi: Dördüncü Vakıf harı 

kat Tel: 22042 
Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 2362~ ~1 
Galatatubesi \ Tel: ~ 

ş l~~·i••i lt JL i::;i§ı 
Bandırma, Bartın, Bil~cik, Biga, Bolu,.. f.'' 

yük, Buna, Düzce, Eskitehir, Hendek, lz1111 ''~ 
ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalp•~ird,ı. 
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, 'fe 
Üsküdar, Y enifehir. I ,dl' 

Müıait ıartlarlamevduat, havale kabu pde"d' 
Tahsile ıenet alır. ikraz muamelesi yap.ar. dilir· 
at faizlrei müdüriyetle görüıülerek teıbıt e . ti' 

. ıııti•1 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevı e 

cariye ıatıtına delalet eder . 

(itimadı MiJii)- Kendi sigo 


