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'l'fnı1z 
' Gazi Hazretlerinin, B. M . Meclisinin dördüncü intihap devresinin dördüncil yıhnr mtıhim bir nutukla açı,ıannr tesbit etmektedir. Birinci resimde, RiyaseticDmhur ıoeasmdan nutku bil-

~ Yilk bir dikkatle dinliycn Balkan Ha:ciye Na:an::: o:d•k:."i~e bU1'.:' ı.ıı ;,utkunu ı:: ede ken;_•e ~U"°.'.'.,"'imde !"!'.:'" umu::, bir .!örü:ıu !ôrü:rou:•· _ , 

alkan itilafı daimi konseyi bir tebliğ neşretti 
~lı Balkanlarda, başka bir yanda, telı.likeqe düştüğü •• gun: 

Balkan Hariciye NazrrJan, C41mburiyet Bayramında Ankarada yapılan büyük 
geçit resmini tribUnden takip ediyorlar ... 

. . AAnkara, 2. (A.A.) - Balkan 1 )emektir. Bu vesile ile konsey, 
ıtılafr konseyı, bugün saat 17 de asil Türk milletine en har temen· 
son içtimaını yapmıt ve toplantı • nilerini ve memleketinin mukad· 
nın sonunda aıağıdaki tebliğ net • deratrnr, iyi tesirleri bütün dünya 
rolunmuştur: tarafından hi11edilecek olan dahi· 

Balkan itilafı daimi konseyi yane bir baı!retle bir sulh ve re-
30 Tetrinievvelden 2 Tetriniaani f ah istikbaline doğru sevk eden 
1934 tarihine kadar Ankarada 
toplanmıt ve aktettiği dört içti _ Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
mada nıznamede yazılı bütün en tazimkir hayranlığını arzeder. 

maddeleri derin bir surette tetkik Konsey, müzakeratı esnasında, 
umumf siyaseti Ye bunun Balkan· 
lar üzerinde muhtemel akislerini 
tetkik etmittir. 

etmiştir. 

Konseyin birinci vazifesi, Türk 
Cumhuriyetinin milli bayramında 
hazır bulunabildiğinden dolayı 
hissettiği derin memnuniyeti söy· (Del"amı 8 inci uyıfarun ı ;'v.f .Otununda 

imtihan 
Maarif Vekal~ti sınıf geç

me imtihan usulJerini 
Cleğiştirdi 

1 

Mezuniyet imtihanlar1nın 
kalchrllmaaı dUfUnUIUyor 

Öğrendiğimize göre, Maarif 
Vekaleti bu yıldan itibaren lise ve 
orta mekteplerin imtihan tekille • 

.rinde yeniden bazı deği§iklikler 
yapmıttır. Şimdiye kadar liıe ve 

"' j orta mekteplerde' altıncı, yedinci, 
ı dokuzuncu ve onuncu sınıflarda 
yıl iÇerisinde biri Birinci kanunun, 
diğeri tubatın onbetinde olmak Ü· 

zere iki tahriri imtihan yapılıyor. 
ı ve yıl nihayetinde de talebe tifahi 

1 

kanaat imti~an.ı~a tabi tutuluyor· 
du. Her üç ımtıllanrn not tutarı 8 

j numarayı dolduran talebe sınıf mı 

j 
terfi edebiliyordu. Yani talebe, 

(D9V&ml 2 IDcl ..,ıanm' GDcQ llltunUDd&) 

HaDh 

Muhittin Sadık Beyle konuıtuk. 

Bu devri yaşatıp uzatacak, milli musiki
mizin inkişafını, halkın musiki zevkini 

geriletecek neşriyat .. 
Modern bir Türk musikisine ka

VUfmamız yolunda yıllardır süren 
bir çekitme, bir tereddüt vardır. 
Bu çekitmeler, bu tereddütler a • 
rasında, hakikat hep Türkün ken· 

di milli musikisini gazel ve far • 
kıdan ibaret ıöıteren yanııı c:e • 
reyanın tabii bir mahkumiyeti 

Devamı 8 lncf aa:rıtanm 3 tlncU •llt1Wt.nda) 

r----------------------------------K ur şun Yarası! 
feuxa. ı_e~e Mera~f ı MiHi Roman 

' Yazan : Burhan Cahil: 
"K Y ' B .c:ı_ urıun araıı,, uman Cahit Beyin 

"V AKIT,, için hazırladığı milli bir romandır. 
Bir zabit karısının hayatına ait bu romanı 
okurken büyük heyecanlar duyacaksınız. 

Bir iki gün içinde 
başlıyoruz 

ff anımı ar, f u ı eriniz e o ô nün ü-z ! 
Bir zamandır bütun dünya kadınları lüzumundan 
fazla açılıp saçıldılar artık buna bir son vermeli! 

Bir muharririm=z Türk, ecnebi tanmmıt ıeçme hanrmlar)a 
konu§tu. Ve bu mevzuun lehinde, aleyhinde orijinal dütünce· 
leri bir kaç güne kadar "V AKIT,, sütunlarında okuyac&ksmız. 
Anketim:z kadın, erkek herkesi fevkalade alakadar edecek 
tekilde tertip edilmiftirı 

Hanımlar E vle-rinize ! 



~ 2-VAKIT 

Buhranın •• •• onune geçilecek 
Fransız kabinesi b.ugün 

toplantıya çaqırıldı 
Mebusan meclisinin feshi meselesinde, başvekille 

Radikal nazırlar arasında ihtilaf 
Pari., 2 (A.A.) - Bir itilaf 1 Kabine, yarın saat 17 de top • 

zemini bulmak için alakadarlar lanmağa davet edilmiftir. Bu top -
tarafından .arfedilmekte olan lantıda münaziünfih metin hak • 
fe'fkal&de faaliyete rağmen me - kmda bir itilaf vücuda getirmek 
busan meclisinin fe•hi meıeleıin - veyahut büıbütün batka bir metin 
de lyan mecliıinin müdahale hak- tanzim etmek imkanları aratbrı -
lam tahdit babamda M. Doumer- lacaktır. 

aue ile radikal 901Yalist nazırlar Parlamento mahafili, kabine -
araamda ihtilaf vardır. nin yamı için içtimaa davetini 

Reiıicumbur M. Löbrön ile M. müıait bir wrette karf damakta 
Doumergue araamda bu mesele ve bu toplantı hükQmet erkanının 
hakkında müteaddit görütmeler her hanri bir ıbuhrarun <Sntlne 1eç
olmu9tur. Reisicumhur, M. Mar - mek için muhali mümkün kılmak 
chandeau ile M. Herriot'yu kabul arzuaunda olduklarmm bir delili 
etmiıtir. addedilmektedir. 

Gazi Hz. nin lıitabeleri ve 
Yunan gazeteleri 

Atina, 2 (A.A.) - Bütün gaze- ıılmaz imanlarını ve bu devletle -
teler, Gazi Mustafa Kemal Haz • rin Balkan doıtluklarmı artırmak 
retlerinin hitabeıini hararetle tef- huıuıundaki azimlerini teyit et -
ıir etmekte milttefiktir)er. mektedir. 

Proia gaze~i diyor kh Türk miUetfnin Büyiik Şefi, Bal-
"Bu hitabe, her fınatta aullia kan itilafını - dostlutu ve teıriki 

olan imanını izhar eden büyük ıı- mesaiıi ıulhun taraini için ciddi 
lahatçmm büttin faaliyetini akset- bir metnet tetkil edecek olan Bul· 
tirmektedir. gariıtanm ittirakile - tamamJan-

Türk - Yunan dottlulu, bu· mak arzulannı hatırlatın~. 
nun en büyük misalidir. H itahe, Bükreş, 2 (A.A.) - Rüınn a-ıı • 
Balkan milletlerinin vicdanında zeteler Ankara konferansı ve Tür• 
ihtizazlı bir akiı uyandnmıftır. kiye Hariciye Nazm Tevfik Rüft\1 

Kathimerini gazeten diyor kiı Bey tarafından verilen ziyafette 
"Gazinin hitabeti, dCSrt Batkan irat edilen nutuktar hakkında u -

aevletinin ıulh ülküsüne olan sar- zun makaleler netretmektedirler. 

Selô.nik sergisinde 1 ürk pavyonu 
en büyük mükô.f atı kazandı 

Ankara, 2 (A.A.) - Beyne!· 
milel dokuzuncu Selinik 1ergiıi 
reisliği sergiye reımen ittiri.k e • 
den devletlerin pavyonlarını tet • 
kilca memur ıergi jüri heyetinin 
Tilrk pavyonuna serginin büyük 
miiki.f atını tevcih ettiğini retmen 
Türkofiı reiılitine bildirmiftir. 

Sümer bank 

Avrupaya yollayacağı 
talebeleri seÇti 

Sergi reisliti, bu münatebetle 
Türk pavyonunun kazandığı bil -
yük muvaf f akiyetten dotayı hara
. retli tebriklerini ifade etmekte ve 
tevcih edilen mükaf atm berat ve 
niıanlarının imalini müteakip 
gönderileceğini bildirmektedir. 

Atlas Okyanusunda 
balonla posta 

Vaıinıton, 2 (A.A.) - Doktor Eck
ner, posta nezaretine müracaat ederek 
kabı1i MYk balonlarla Atlu Okyanana
da 'bir poıta seniıi yapmak teklifinde 
bulunmuftur. Bu balonlar, dört sünde 
Mr kalkauk ve Okyanusu 50 ... tte ... 
geçecektir. 

--·----------'-
Reisicumhur Hz. 

Tebrik telgraflarına 
cevap verdiler 

Ankara, 2 (Hutuıf) - Rei
ıicumhur Hazretleri, Cumhuri
yetin on birinci yıldönümü mtl· 
nuebetiyle ltalya Kralı ikinci 
Em.anuel Hazretlerinden, Bul
gar Kralı Üçüncü Boriı Haz
retlerinden, Romanya Kralı 
ikinci Karol Hazretlerinden, 
Yuroılavya Saltanat Naibi 
Prenı Pol Hazretlerinden al
dıklan tebrik telgraflanna ce· ı 
vap venniılerdir. 

&tvekil hmet Pata Hazret
leri de, M. Molotof ile M. Uzu
noviçten almıt olduklan tebrik 
telgraflanna mukabele etmiı· 
!erdir. 

Deniz görüşmeleri kaldı 
Londra, 2 (A.A.) - Dün A • 

merikalılar ile Japonlar arumda
ki gCSrüımelerin yeniden akamete 
uframıı üzerine bahri murahhu 
heyetlerin bütün faaliyetlerini ta • 
til etmit otduklan 2annedilmek • 
tedir. 

M. Norman Davfı, dUn Sir Jon 
Simon ile göriitmüt İle de bu mü• 
llkat neticeainde yeni hiç bir te • 
ıebbnı yapılmıt delildir. Bu mü • 
llkatm umumi •urette noktai na • 
zar .tıeatiaine inhiaa etmb olclul:u 
7,."'_...ı:ı-.1dectir. ftaraffıin liiÇ 
biri, mevzuu malum olan müzake
ratı yeniden açmağa mütemayil 
bulunmamaktadır. 

Bilmece 

Ahmet Bey 
NEDEN 
NEDEN 

SEÇİLDİ? 
ÇEKiLDi? 

Kara Mwstala zade Alımet Beu Vl· 
ldyet Umum! Meclü azalığında Fır
kanua nameztlerlnden biriydi· Seçim· 
de kazandı. buyrultuau verildi. Diln· 
kü <V AKIT) ta okumu11ıuwzdur, 
meclüln Uk toplantuında da geldi. A· 
ma, gelmeılyle gltmal bir oldu. Ah· 
nı.t Bey yenl ıeçUdlğl bu aazlıktan 

utUaaını wrdl. 
Ahmet Beyin bu lılzmetten bu uti· 

f aaı Uld olıaydı, türlü türlü tahmln· 
lerle telıirlere 11ol ~bUlrdl; lfl çok
muı ı tknUlrdl. Fal atı itte fikir birli· 
ğt yokmuı denUirdl. Faldn hizmete 
ıeçUmedi de ondan denilirdi. 
Faldn !alanlarla bir arada 
çal11mak iıtemlgormuı denilirdi .. 
H aaılı bir çok ıeu denUlrdl • 
Fakat öyle değU: Geçen devrede de 
ıeçUdlğl vazifeden tıpkı buna benzer 
bir iıtif agla aynldı ldt.. 

:AJıkara, 2 (A.A.) - Avnıpa

Cta okutturularak ihtiıaa keıpet• 

tikten tonra bankanm idare ettiği 

muhtelif aanayi tGbelerinde çabt
bn1malc ~İn Sümer Bank tarafm· 
elan açıllDIJ olan müsabaka imti-

Baron Roçild öldü 
Ahmet Bey, delcd.ıanlye, neden ıe· 

Paris, 2 (A.A.) - Baron Edmon çildl, neden çeklldl? Fırkanın, kendi 
lianmda lcaunan namzetler anla- Roçilt, Tefat ebniftir. KenCH.i Emtitü murxıfakatini almadan adını namzet 

phnxp. 
Bankanın açmıf olduğu bu im· 

"Ye güzel sanatlar akademhi •• taık d• lldn edeceğinde filphemlz yoktur. Ma· 
miryollan kumpanyan idare media a- dem daha ilk toplanıı ta "beni affedin, 
zaımdan "Ye bütün dünyanın tamcbtı bir daha gelemlycceğlm,, diyecekti; 

dhana girenlerden kazanan nam - koleknyonculardan idi. neden bunu namzet göıterildiğinl (;ğ. 
setlerin fazlalığı. karpsında Sü • nnlnce yapmadı? 

1 e!!~~~~!!!!!9!1!!!!!!!!!!1!1!!1!!!11!!!11!1!!!1!!!e!!!!!!!!!!I!!! 1 /atan bul halkının kendlılne 
mer Bank evvelce on olarak tea - li kimya mühendisliği, Mehmet teveccüh ve itimadını yoklamak 

pit ettiği talebe adedini on beıe Fehmi izabe mühendialiği, Sahir için mi 1 Ahmet Bey lstanbul 
çıkarmqtır. Nedim pamuklu menaucat mü • halkınca tanınmı~, aevflmi~ blr 

Kazanan nameztlerin isimleri I S k zattır. Bir işte bulunmıyacak ol-
hendisiliiine, Tuğru erami ' duktan ıonra bu yoklama külfeti nl· 

ve ihtisas yapacakfarı Anat !Ube - b ı_j! dık A f Necati Sa ri KAğıt, Sa tı pa· çln? Halka boı yere rey verdirmek 
leri şunlardır: muklu mensucat, Necmi Cevdet neden? bu reydeki emir manasını an· 

Mucahit Bedi iıletme mühen - lamamazlığa gelmek neg~:' Hele blll-
.x____ - 1 PamUklu mensucat, Süheyl lzz'""' disli~ine, vmer Hayri it etme r nlz, bakayım/ "' • 

mühendisliğine, Oaman ismet iı - elektromekanik, Me'lımet Nail lllltıııU111MllllllllııwuJlllHllltlluı1111ıınm11tı11111111ıııııttııı1111ıılflHI 
letme uriihendisliiine, Burhan A - menaucat ikimyqerlijine, 

Eski vakıflar kanu 
Me.clisin bu toplanb yılında çıkac~ 

Kanun layihasının aldığı son şe 
4 Teırinievvel 1926 yani kanu- J vakfedenlerin iüruuDb' 

nu medeninin meriyete girdiği ta- ]arına meırut olan v~ 
rihten evvel mevcut vakıfların ida- Mlitevellileri vey~ d~ 
reıine dair çıkanlmaaı gene ka - yetleri tarafmdan 1 

nunu n:ıedenfnin tatbik maddeleri vakıflar da ıunlardır: 
icabından olan bir kanunun bir a) Tevliyeti vakfed ti 
müddettir layihuı üzerinde mü • ruuna metrut vakıfları~ 
zakereler cereyan ettiğini biliyo • atça idare olunan vakı 
ruz. zı u.n'at ıahiplerine ----.. -. 

Öfrendiğimize glSre kanun la· laflar. 
yihası timdi Mecliste Dahiliye Ye 
Maliye Encümenlerinden mürek • 
kep muhtelit bir encümenin ruzna
mesinde bulunmaktadır. Bu top -
lantı yılında bu encümenden ge "' 
çerek heyeti umumiyeye gelmesi 
ihtimal dahilindedir. 
VAKIFLARI KiM iDARE EDER 

Uyihanm son şekline göre 4 
Te§rinievel 1926 dan 5nce mevcut 
vakıflardan ilk maddede vasıf ve 
kayıtları gösterilenler kımıen Ev
kaf Umum Müdürlüğünce, kıımen 
miltevellileri Yey& intihap heyet • 
leri tarafından idare olunur. Mü -
tevelliler Evkaf Umum Müdürlü • 
ğünün ve Umum Müdürlük idare 
Meclisinin murakabesi altında -
dır. Evkaf Umum Müdürlüğünce 
idare olunacak valaflar fUDlar
dır: 

a) Halen mazbut bütün vakıf -
lar, b) Halen idareıi mazbut Ta· 
kıflar, c) Tevliyeti bir makama 
metrut olan vakıflar, e) Tevliyeti 

imtihan 
(Bat tarafı 1 inci uylfada) 

JDARE ME 
Vakıflar idare M 

zunlanndan, ihtiıaı •• 
rile tanmmrı zatlar 
vekaletin teklifi üzerillf fi 
killeri He,etinin k~~ 
cumhunın taadiki ile t• 
caktır. 

idare Meclisinin 
mum Müdürlüiün 
Ye beaabı kati kanUO 
tetkik, tadil, ikmal, 2) 
rine ait layihaları tetkilı, 
Kanun ve nizamname! 
vazifeleri ifa; 4) Umulll 
ğün vereceği umumi ~e 
ler hakkında mütale• 
mektir. 

(Layihanın vakıf m 
kıf tartlarını değiftİflll~ 
daki hükümlerini yart' 
ğız.) 

Df'ltrQYL-2 l A.A. '\ - . 
L -- :ı..ı • - '-- · • 1-a.:L--.I- - - Jort; matbUa't Diuu.~ ...... 
ıekizi dolduracak numara alıraa natta bulunarak kendi 
kanaat imtihanında bir dahi alıa beıi için buhranın niha 
smıf geçebiliyordu. Şimdi, Maarif olduğunu ıöylemittir. 
Vekaleti bu 9ekli deği9tirmittir. Otomobil sanayii 9efl 

Bundan ıonra talebe, iki tah • ıi de önümüzdeki sene , 
rirl imtihanda ne not alırıa alım, nikbin iseler de hiç b~ 
kanaat tifahi imtihanında üçten retle ıarih beyanatta b 
az numara aldığı takdirde ıınıfı 
geçemiyecektir. 

Sekizinci ve on birinci ımıflar
da yapı'lan bakalorya imtihanla • 
rmda ite bu ımıf talebeleri de di
ğer ıınıfl&r gibi yıl i$eriıinde ay • 
nı şekilde iki tahriri imtihan ge -
çiriyorlar, fakat yıl sonunda bu 

tır. 

Londrada bir k00 

Londra, 2 (A.A.) - I 
1-A--a.! ' !IU. tic:aretl 
&llDJ'C'Uftlft luaD ..la 

pl olmak üzere Louds.-~ 
ranı toplamak ta .. ~ 
eöylemnektedir • 

imtihanlaı da aldıklan notlann da da yeni bir taliıD• 
bakalorya imtihanlann ımıf ıeç - lamaktadır. 
mek huıuıunda hiç bir hükmü ot: 
muyordu. Bundan sonra ıekizinci 
ve onbirinci sınıf talebelerinin ba
kalorya imtihanma girebilmele -
rinde, yıl içinde aldıklan tahriri 
imtihan notları da müessir olacak
tır. 

Yıl içinde tahriri imtjhanlarda 
muvaffak olamıyan talebe baka • 
lorya imtihanlarına girmek hak • 
kmr 1Caybedecektir. 

Bütün huıuıt, ecnebt ve eltal -
liyet mektepleri de reımi mektep· 
ler gibi. aynı kayda tabi olacak • 
)ardır. Yeni imtihan 9ekli yakın
da bütün mekteplere bildirilecek • 
tir.,, 

Hat;er a!dılnnrza g8re, Maarif 
Vekaleti aynı zamanda huauıt 
mekteplerin talebe yaznnı hakkm-

b• e Diğer taraftan 11 

hlmata göre, imtiha~ ~ 
bundan evvelki uıul~ .ı. 

• • itJP"'.ı; 
ıünülmektedır. Yıl iÇ d" P"!, 

tihan ve yıl aonund• ııJ 
han geçiren talebe, ·~ 
cektir. Orta mekteP1 

lerden mezuniyet 1111 
dmlacaktır. 

k• . . .e oıt.I 
Yani ıe ızıncı ııs-·. 

nıf talebeleri, di~e! 'e 1'1 
ri gibi yıl içinde ik1 • 

da bir imtihan":,~ 
ni bitireceklerdır. J,. ıif' 
. fı b" • ....ıebe• cı ımı ıtiren - fı 
· b. • c'ı ıııtl nı; ve on ınn ~p 

lehe yükaek tabaiU 1" ı,lt 
tedikleri takdirde~· 
na tibi tutulacald 



GAzt M. KEMAL 
japonyanın Varşova ataşe 

militcri şehrimizden 
hareket etti 

el!ml izzet 

• • raç g esı 

Diyanet İşleri Reisliğinden: 
S Jldnd tc.P:in 934 P.-a.rted gQ.. 

nil Recebin 26 ar olmakla ak§amı 
(Sah gecesi) Leylei Miraç olduğu 
ilan olunur. 

Bir pertavsız yangın 
yapıyordu! 

~liaretlerdeki belediye df&pan• 

1 

serinde dün go.rip bir yangın bat" 
langıcı olmu§lur: Dispanser mua • 

1 

yene odasında, masanın ilzerinde 
L-...:..tı:'JIJ< ı1 ... ~ bulunan pertevaiz camına glineı 

![;!~~~:~::,~ vurmu§, ve bu maaanm.Uzerindeki 

Rcilicilmhur Huretlcrlnln enclld cUıı Aııkarada viUiyctlcr evini ı:iyarct ettik
lerln1 haber verml§tik. Remılmls, Gasi Huretlcrinln, Vil:l.yctler evinin ve dev· 
ltt mahallesfntn Deride alacağı tekli pro jt ve maket üzerinde tetkiklerlnl tesbit 

etınektedh-- • 

kağıtları ve diğer e§yayı kızdıra • 
rak tutu§lurmu§tur. Etrafta dola. .. 
ıanlar muayene odasından du • 
man çıktığını görerek derhıt<l ka • 
pıyı açmı~lar ve yangının ilerle • 
mesine meydan vermeden söndür· 
mü§lerdir. 

Üniversite talebesinin 
devamını kontrol için 

"0çiiııdl ehemmtyet noktau da, 

bu serahatte kullandıfmm tayyarenin 
dört Jaıilik baıit blr askeri deniz tny

yared olmuıdır. 

Deniz tayyareleri doğru hat mesafe rekorunu kıran ltalyan 
tayyarecileri, bu teh ikelerle dolu seyah tlannı anlabyorlar 

tgtu)duk. Darada AJamlarm venliii 
habere söre 100 kip ölmilt. otuz ldp 
,..ı.mııtr. Bir .,k da hasarlar ol· 
maıtu. Bhr, bla tehlikeden kurtulmak 
için yolumuzu defittirdik. Garme prt
Jan da ha.,. ıartlan ı™ iyi detiJdl. 
Silven• bdar s(lndb ıGııett ~ 
ay, kaim bulutlar altındaydı. 

Üniversite talebeıtnln CJevamr
nı kontrol etmek ilzere hazD'lanan 
karneler bütün talebeye dağıtıl • 
mı§tır. Karnelerde ameli dersleri
çin üç yilz otuz, diğer ders!er için 
de yedi yilz elli ıayıfa konmu~. 
Talebe bugünden itibaren derse 
girmeden önce bu karnelerdeki 
yapraklan kopararak doldmacali 
ve derste 'doçentlere verecektir. 
Karneler, herhangi bir kan§ıklı~a 
meydan vermemek için muhtelif 
renklerde yapılmı§ttr. 

Denb tanareleft ....-nıda dofra 
bat llzen en 7'llcaek metal• rekora • 
mı lmmıt olan Jtal,an ~ 
nin ıehrimfn selclilfnl JUDUttık. 

Tanareciler, ba merakh ha.,. JOI· 
culuklarmı töyle an)atmaktadaları 

.. - Seyahate 18 BlrUıci Tepinde. 
Triyeate civannda bulunan Montefal· 
kone'den saat 7,45 te bafladdı. 

Kendi tetÜ ettifimlı ıar.t ...konı-
1111 kırmak Utiyonfuk. Han prtWt 
kötüydü. Enell Dalma~ Korla, 
Patraı '" Nil sahlllerlne yaklqmak 
için Mora, Kandiya sahiDerinl takip 
ettik. Programmııs üzere ertesi günii 

yani 19 Birinci Teırin. saat onda~ 
ıuvaya nracakbk. Rüzgar yüzümüze 
dofru •İyordu. KefaJonya sahilleri 
herinde iken ıiddetB bir bslrp,a 

Süvqf kanalında 'f'O Nil nehri al
sında ayni hal ...ardı. Şiddetli rilzglr 

devam ediyordu-" 
ttalyan tayyarecileri, rekorlarmm 

ehemmiyetini ıu yolda anlatmakta • 

dırları 
nsır defa. Montefalkone De Muu· 

va araımda uçma.fa teıebbOı ediyor • 
duk. Bu yol bttce o zamana kadar bi
linmiyordu. Sonra, rekoru ilk te}eb • 
büıte tesiı etmit olduk. 

"'Da ee,.ahat için tayyarede yapb
fmuz tek defiıiklik, dört mitralyöz • 
don ibaret olan ıitahlanm çıkarnrak 

yerine - seyahatimizi hiç durdur • 

malan:m yapmak fmklnnu Teren -
bir eaan1 deposu koymak olda. 

"Bmadan Odeaa ve Köıtcnceye ıri· 

dec:eiiz. Oradan Pire ve falkone'· 
ye dönmek <lzere tekrar lıtanbula ge
leceğiz." 

İtalyan tayyarecı1erl bu aeynhatJe
nnde 26 eaatte 4800 kilometre mesafe 
abmılanlı.e --

ilk tedrisat hocalarının 
son kadrosu 

1lk tedrisat hocalannm <lç(hıcQ 
ve sonuncu kadrosu haztrlanmak
tadır. Kadro birkaç gilne kadar ta· 
mamlannrak tasdik edilmek Qzere 
Vekalete gönderilecektir. Şehri • 
mlzdekt ilk mekteplerin hoca lhtl
yaç1an bu kadro ile tamnmlanmı§ 
ve hiç bir açık muallimlik kalma • 
JDJ§hrııı 
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Puankare 'nin Dil inkilcibı Se/tic .Aidtuplacı 

Habbe Molla tram'IJ 
• Mecliste 

vasıl] et namesi tBa~ taratı 1 tncı eayıt&d&J 

Raynıon Puankare, 1914-1916 siyasi 
faaliyetlerini nasıl anlabyor? 

Geçende vefat eden Fransanm 
büyük siyasi adamı Reymon Puan
kare 1914 ve 1916 senelerinde gös
terdiği siyasi faaliyetlere dair iki 
mühim vesika yazmış ve bunlan 
birer vasiyetname halinde, öldük
ten sonra neşredilmek üzere, Ma. 
ten gazetesine vermişti, Bu gaze. 
te şimdi iki vesikayı da neşredi • 
yor. Biz bunlardan 1916 senesine 
ait olanın mühim kmnnlamıı: alı - ı 
yoru.z ki bundla 1914 senesine aair ' 

dost.ça anlaşarak ve onlan incit • 
?Iiyerek elde einıeğe muvaffak ol
duğu yeni arazi, 1904 de ba.şlıyan 
Fransız - İngiliz dostluğuna da • 
ha srkr bir bağlantı vermek, hatta 
Avrupa sulhu tehdit edilirse sala -

tutulması lazım geldiğine yüksek 
bir işaret diye alınabilir. 

Gazi Hazretlerinin son nutuk • 
larında kullandıklan yeni öz 
Türkçe sözlerin çoğu zaten hepi· 
tnize yabancı ıeyler değildir; dili
mizin yazık yere terkolunmuı, u • 
nutulmuı, hazinesinden Gazi elile 
dirimliğe çıkarılmaktadır: 

- Hu biletçi, lhlamura bir bilet .. Bilel, 
verdi: - Analık Ihlamura gitmez, at kes 

kadar •. - Kes öyleyse! •• ( Kahkahd 

krsnnlar da vardır. 
Puankare vasiyetnamesine şöy

le başlıyor: 
"Dünyanm üurine çölmıilt 

olan bu müthit felaketin ıonunu 
görebilecek miyim? Cepheye yap • 
tığım ziyaretlerde bir :A.lman pro -
jektilile ölebilir.im. Hertarafta bir 
dütman ajanının, bir katilin, bir 
divanenin darbesine maruz bulu -
nuyorum. Harp bitmezden en-el, 
eğer bu suretle öleceli olursam, 
böyle bir hldiae'den dolayı heye -
çana dilımemesini Fransadan rica 
ederim. O kadar kahramanın 

mem1e1iet için kanlannı döktükle
ri bu zamanda, bir adamm ölümü 
pek az bir ehemimyeti haizdir.,, 

Umumi harp içinde nasıl olur -
sa olsun bir sulh yapmak ta.raftan 
olanlardan bahseder'K 'diyor ki: 

M. Puankare 

hiyetlerinin birleştirme çarelerini 
aramak gibi mühim şeyler vardır. 

nk fırtına bulutlarının Balkan 
ufuklarında toplandığı zaman 
müselles ittifak ile müselles itilaf 
arasında müzakerelere girişmenin 
tehlikeli olacağnu hissetmiş, bil • 
tün sefirlerin iştirakile Londrada 
bir içtima yapmak teklifinde bu -
lurunuş, bu iş için İngiltere de bera 
ber çalışmış, ~vveıa. ha.rbr menet -
mek, sonra bu kabil olamayınca 
tahdit eylemek istemiştir. 

Ekim (ziraat), denk (müsavi), 
bakanlık (vekalet, nezaret), öv • 
mek (methetmek), övünç (ifti. 
har), pekiıtirmek (tahkim etmek) 
gibi, elde bir söz kılavuzu olmua 
bile herkes bunların nutuk içinde 
manasını kolayca anlıyabilir. 

Sayın (muhterem) genel (umu· 
mi) özel (husuıi) gibi kelimeler 
de aynı kökten o'lan (saygı), (ge • 
ni§) {öz, özlü) gibi aile mensup • 
larını hatırlamak sayesinde kıaa 
bir düşünce ile anla§ılan, belleni • 
len sözlerdendir. 

Yalnız üye (aza), evren '(felek, 
kainat), ulusal (milli), evrensel 
(alemşümul), soysal (içtimai), ü
rüm (mahsul, hasılat), kural (ka
ide), ıiyasa (siyaıet), anik (hazır 
ve amade) gibi bazı kelimeler var 
ki bunların asıllannı ancak tara -
ma dergisi gibi eserlerin verdiii 
malumat arasında toplanmıı bul· 
duk. Bununla beraber bu aözlerin 
de nerelerden geldikleri anlqılm
ca göz önünde çok geçmeden ya• 
bancılıklan gidiyor. Aramızda 

çok eski zamanlardanberi taruıık· 
lık varmış gibi bir duygu haıd o
luyor. 

Herhalde '(evrensel)·, yahut 
ulusal au&oı • ..: ..ı:..aa-•-"'"'' , ... -----
ğu gün (alem§Ümul), yahut (mil-

Geçenlerde (Haber) de yazdı
ğım (Düttürü Leyla), (Zibidi oğ
lan) ıibi ona da dün tramvayda 
rastladım. 

Önde oturmuı, boyuna içeriye 
girip çıkanları ıüzüyor. Ve guya 
her birinde bir kusur ıörmii§ gibi 
içinden bir ıeyler mırıldanıyordu. 

Veznecilerde biletçi sokuldu: 
-Nereye analık? 
- Ihlamura! 

Ihlamur isminde bir istasyon 
hatırlıyamıyan biletçi: 

- Ihlamura gitmez bu, Atkes· 
tanesine kadar .• 

- Atkestaneai de neresi? 
- Ihlamurun alt yam! ! 
- Oraya kadar ver bakalım da 

oradan ötesini sora sora bulurum! 
Biletçi yanında kutu tutan yeni 
• • stajyere: 

- Kes bir Bet iktJL§ .. Piıkin ta· 
rafından! 

(Herkeste gulütmeler) 
Kocakarı - (Ayakta gülüt. 

mekte olan iki genç kıza) Ne gü
lüyonunuz, karıınrzda çengi mi 
oynuyor? 

Kızm biri - Size değil, biletçi
ye gülüyoruz J 

Koca karı - Onu buraya bilet
çi yapanda kabahat! Musibeti bu
raya biletçi yapacaklarına Natidin 
tiyatrosuna palyaço yapsalannıt 
daha iyi olurdu l 

•tT.- 1. •• - ... t.L L.ı.ı.:-• • 
sında bir kontrol atladı, kocakarı· 

nm karıı11na dikildi) 

- Ver bakalını bU 
Kocakarı - (Bi"' 

randıktan sonra): ~ • 
bilet mi kalır, ki~~ 
hangi cehenneme kof 

Kontrol- Jyi a..-D 
lide? 

Kocakarı - (Tekit' 
Yok, itte körolaıı ! 

Kontrol - ner•1' 
sen? 1' 

Kocakan - Şeyt·· 

sine! 
Kontrol - At k 

resi? 

Kocakan - Eliııİıl 
bileyim ben, (Biletçifi ..M 
ben lhlamura gideee""' 
kestanesine verdi! ) 

(TekrarkahkahalJ'jı) 
Kocakarı - ( f{id~ 

kestanesi kadar blf':"j 
yağsın emi? Zaten 
süpürgesinin (ya gelilli 
hut kızı) elinden bir I 
lmı ka1mrıtr, onu d• 
recekainiz ! 

Kontrol - Hidd 
ğım, hiddetlenme, 
yenisini alırsın! 

Kocakarı - (Dit 
incecik bükülmüt bil .. 
Nah buldum, bulduJlli 

Kontrol - Nered• 
Kocakarı - Delll .. 

"Zayıf fikirli olanlar yalnız 

güçlükleri ve harbm icap ettiTdiii 
teisrlcri görüyorlar. Alman pTo

pagan<.fasınm devamlı ve müe11ir 
olması, yalan aberlerin ıin'rlen -
dirici nüfuzu, bedbinlerin yaptık· 
ları tesir bazı Fransızları bu va. • 
dide aldatmıı olabilir. Onları ta. • 
ayyün etmemi§ bir zaferle vakitsiz 
bir sulh aramğa ıevkedebilir. On
lar manevi kuvvetlerinin yokluğu 
ile, istikbale kartı ehanet edecek· 
ler ve Fransa ergeç bu ceıaretsiz
ı:k ve nutma dakikasını pahalı Ö· 

Cumhur reisliğine seçildiği gü
nü, sonra çektiği nıeşekkatlan, ra
kiplerin kendisne karşı açtıklan 
mücadeley zamanında teşekkül e
den kabinelerin vaziyetlerini anla
tryor, bazI nazırlan tenkit ediyor. 

li} kelimelerinden ziyade bize 
zevk verecek, fazla olarak maksa
dı daha kuvvetle ifade edecektir. 

Ancak bu iyi neticeye varmak 
için bütün Türk münevverlerinin, 
okur yazarlarının dil iıine ken • 
dilerini vermeleri, hergün yarım 

saat, bir saat kadar boı vakitlerini 
buna tahsis etmeleri ıarttır. 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TIY A TR OSU 
TEM S 1LLER1 

Bullm 

deyecektir.,, 
Sonra, bu münasebetle ken.dis1-

ne muhalefet edenlerden bahsedi-
yor: 

"Beni, kendi meş'um teıebbüs-
leriı~n karı•sında azimki.r gör • 
düklf'!ri içindir ki derhal ve nasıl 
olun.ıa olsun bir sulh rüyası gören 
baz~ entemaıyonalistler hususi iç· 
timalarda, hatta pek serbest ola • 
{ak mecliıin kürsüıünde bana kar· 
'' alçak bir iftira mücadelesine gİ· 
rittiler.,, 

Harbı Umuminin mes'uliyetle -
rini de şöyle anlatryor: 

"1914 senesi 14 ağustosun.da, 
Parlamentoya memlekete karıı a· 
çıkça diyordum ki, infilak eden 
harp için yalnız Almanya lmpa • 
ratorluğu tarih önünde cevap ver· 
mek mecburiyetindedir. Kimse ha· 
na aksini iddia etmek cesaretini 
gösteremiyordu. Bütün dünya an • 
lıyordu ki biz, layik olmayan bir 
taarruzun kurbanı idik. Hiç bir 
Fransız yoktu ki bunu menetmek 
için çahtmıt olmasın. Gayret, sr • 
kmtı ve matemle dolmuf olan bu 
kadar aydan sonra hakikati ka • 
rartmak pek kolaydır.,, 

Bundan sonra M. Puan.kare ken
disinin ne kadar sulh sever bir si
yaset adamı olduğunu ispat etmek 
için birçok mi.c:ınller saymaktadrr. 
Bunların arasında Fas ve Libya 
me!llelelerinde ttnlya ile muhafaza 
etmekte olduğu iyi münasebet, ge
ne Fas meselesinde 1spanyalılann 

Harbı Umuminin ilk başlangr -
cında l\I. Puankare B~vekil M. 
Vivyani ile Rusya imparatoruna 
İsveç, Norveç ve Danimarka kıral
lannr ziyarete gitmişti. Sarayova 
hadisesini Kronştatta iken haber 
aldr. lptidado. bunun bir harp do
ğuracağına. ihtimal verilmiyor.du. 

Rusyadan aynldrktan son -
ra, Avusturyanm, Srrbista -
na verdiği oltimatomdan ha -
berdar oldular. Bu hadiseye Pu -
ankare şu manayı: vermeh-tedir: 

"Avuıturyahların oltimatomu 
tehir etmelerindeki mabat, biz 
Rusyada iken, Rus İmparatoru ve 
ricali ile bu mes' ele den doğacak 

neticeleri kar§r karııya konuşma -
mıza meydan vermemekti.,, 

Tabii bizim bu mütalealarımız 
tahsillerini bitimıit. artık hayat 
içinde birer yer atmıı olanlar için· 
dir. Henüz mekteplerde tahsil ve 
terbiye çağında olan gençler kar
ma karıtık Arapça ve Farsça keli
meler ve tabirleri i>ğrenmek zor • 
luğundan kurtulacaklar, doğru • 
dan doğruya her fikrin öz Türkçe, 
karşılığını göreceklerdir. Harf in
kılabı maarif if1erinde nasıl büyük 
bir feyiz yapmı§ ise dil inkılabınm 
iyilikleri de yeni yetişen gençler 
üzerinde derhal anlatılacaktır 

Mehmet ASIM 

l ıs Yıl Evvelki VAKiT 1 
3 21ncl Tetrlnl920 

Bugece ıaat 20 de .. 

Madam 
San Jen 

Komedi 3 Perde 
ve 1 baılangıç. 
Yazanlar: Vik
toryen Sardu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

f~l3"~ut 9tltfıqnl 
SehirTiyatrosu 
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Eakl Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece aaat 20 de .• 

YARASA 

Operet 3 Per· 
de., Beateliyen : 

Yobann Ştrauı 
Tercüme eden: 
Ekrem Reıit •• 

l\1311,uı Btltdi11tti 

SehirTiyatrasu 

11111rııı111111 
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Bununla beraber M. Puankare 
gene sulh için çalrşıyor. M. Vivya
ni telsizle vapurdan mütemadiyen 
telgraflar gönderiyor, Viyanaya 
itidal, Petresburga ihtiyat, Bel . 
grada düşünce tavsiye ediyor. 

Gzun müddettenbcri l\laltada esa· - ·-· - -· 
ret hayatı imrar etmekte olan Yatan- Talebe birliği toplanhsı 
dnşlarımızm Anadoludaki İngiliz e-

Nihayet harp başlıyor, Alman
ya bütün cinayetleri yapıyor. Bu 
sırada bazı kimseler Almanya pro

sirleri ile mübadele muamelesi ikmal Talebe birliii dün sabah Cağa-
edilmiş ve bu vatandaşlardan sekiz loğ'lundaki binaıında bir toplanb 
kişi, dün şehrimize gelmiştir. yapacaktı. Ekıeriyet bulunmadığı 

pagandası için çalrştrğı halde Pu- Şehrimize gelenler, Ahmet Emin, 
ankare, elinden geldiği kadar, Celal Nuri, Aka Gündüz, lstanbul 
Fra mebusu Numan, Kaymakam Adil, 

nsay:ı: tehdıit eden müthiş t.ehli- binbaşı Burhanettin, polis müdüriyeti 
kenin atlatılmasına uğraşıyor. kısmı siyasi müdilrü l\luammer Bey. 

Bütün badire arasında M. Pu- Jerle Jzmitli Hoca Rıfat Efendi 
ankare diyor ki: Montolu vapurunda, l\fitat ŞilkrU, 1 

.'Eğer zaferden evvel ölürsem Süleyman Nazif ve Sait Beyler de 
hiç olmazsa Fransız milletini he; 1 J{rizantcm ''apurunda idiler. 
zamandan daha büyük, daha gü • § Bugün, Adananın tahliyesine baş
zel, müttefiklerin zaferine metin ]anıyor .. Anadolu miicahcdei milliyesl 
b" .. •t ·ı b ... 

1 
.. .. hu tnhlıycd n sonra 2500 kilometre 

ır umı 1 e ag ı gormuş olmak murabbaı vüsatindc araziyle iktisabı 
meserTetiyle öleceğim.,, kunet edecektir. 

için toplar.tı baıka ıüne bırakıl • 
mıttır. 

r--ıııı--lmll!ll ___ _ 

VAKIT'ın 
Hekimi 

Dertlerlnlzl, aa§hk yo
lunda B§renmek iste· 

dlklerlnlzl bir mektupla 
aorunuz cevap verelim 
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Kanadı Yaralı Kaş 
Nakleden: Selami lzzet -

Birinci ve ikinci kısmın hu- -

ll:rll [eff1 l}t\ hoı sf t 74 YAZAN' iSHAK FERDi 

l&alan: - Bizi gelip orada aramaz •• 

K ilk 
Hem gelecek oba bile verecek ,._ 

üç SüheylA, Sadık Bey .....,... 

:~ Zaınes, Tuna boyunda, şüpheli bir 
ve Cavidan Hanımdan mürek- vap bulurum .. Herhalde bir çare 
kep bir aile.. Süheyl1, tT işle- ıine bakarız 

~· a' insan gölgesi gördü •• 
rint 'fven on ild yaşında fa- Arkadatının evinde Şadan um• 
kat yaşından beklenmiyecek duğunu bulmadı, arkadaıı ona: 
kadar zihnen inkişaf etmiş 
bir kızdır. Annesi Cavidan H. - Eğer rahat bırakıraa, aklı • 
munis, uysal, iyi bir kadın, na batka ıeyler koyar, dedi .. Siz 
kocası Sadık Bey asabi, kav- gene kalkıp e'\Cİnize gidiniz de onu 
gacı ve rakı içen bir aile reisi. yabttırmağa gayret ediniz .• Bura· 
Ihsan baba, Sadık Be}i mey- da çok zahmet ~ekersiniz .. 

bil~ ta kuın d 1~ eli an a~a sordu: "Gece karanlığında içimizde dolaşan bu adam, 
lıi. ~· ndekı hançerle acaba kimin canını yakmak istiyor ?I ,, 
ktı1tt ll'dcnbire • d e.t ı- ~ r. Ma Yerın en fır- , layından elli kit ilik bir mUfreze 

Arzames karanlıklara daldı. 
Ve okçular yaylarını gererek 

puıuya yattılar. Elinde hançeri 
parlayan gölge gene kaybolmut-

tı 'Vro humını altı· ile tehiri derhal inzibat altına al· 

haneye silrilkliyen bir dost. Sadık Bey arada felsefi dü- Tam bu eınada kapı çalındı. 
şUncelerle kansına acıyor. o- Sadık gelmitti. 

l>lnyon) .. dmnrıtı. 
• ""il a.r tçııı, ı ı e- Yerliler evveli. Diranm ihti • 

nun hayatını zehir ettiğini bi- - Karımla kızım burada mı? 
t... gure .. "k' d 
ı,tı o~b.rnda. ezilen ölüm ıam ve debdebesine ve maiyetin· 

tllı .ı l b ğuk b' (j •diy ' 0 ır ıe1· deki kuvvetin azametine ehemıni· Arzameı bir ıaat dol&1bktan 

1
,1 ., IQh:,.bağırıyordu:. yet vermemiı gibi görünmüılerdi. sonra homurdanarak geri döndü. 

lt .... Bog"' uluyo • F k t d T ky Ok l b d "<>ta a at ran or usu bütün ra ayı çu: ar ıa alia kadar pusu a 
· ' ha.. aannca, yukarıya kalkan baılar kaldılar... Ve gece ortalığı vel • 

, 1!li, ~n"' aı..tınr. vere d h h _A. } t;. er al &1ağıya ıarlmnı ve en<el ve eye veren bu euarengiz iman 
ııtill' k. Diriya itaat etmitti. gölgesinin kime ait olduğu anla • 

bite ~i kayhett· Hükümdara kaTfl bat kaldı • ıılamadı. 
) 'ı '•~ IJ • nn.- • ranlann derhal haf )arı vuruluyor, Sabahleyin Diri, Arzamesı.. 
t!t 't:e. 'M.a.c erini birbirine vu • iıyan edenler değirmen taılan al· konuşuyordu: 
~ ıijj"İıtı0tt~OYU alkıılıyordu. tında ezdiriliyordu. - Bu gece ... ıni iıittim. Ki • 
~ ltd~~ek .~uhafızı kahkaha Dara bu ıuretle geçtiği yerler· min pefini kovalıyordun? 

f ı. %l'd ıçın kendini güç d 1 ıııtcl' u. D"ri e uayi i temin ederek iler iyor- - Bir gölgenin .• 
4-ı·'bd"" d a ' Mavronun du. Diri güldü: 
~li ~dt • memnun olma· • • • - Babildeki cinler Tuna liıyı-
h' İti t.Mano eamer, yanık Erteıi ıabah İran orduıu yola ? 'ık..: •ır g • öıek" !arma kadar gelmiıler galiba ! ... 
~a-· ""lli ençtı. 1 da· çıkmııtı. Dara, kumandanın gözüne 

~-... . olmasına rağmen r -tr' li •· · d l..ı""ılııı· • • • """ ımon a a111ı, or umnı pe- görünen gölgenin cinlerden b&1 • 
ai ,.,... ııtı. Dara gençle- tinden haykırıyordu: k b J.' .t · ... ıllete mensup olursa a ir l"Y olmadığma hülmtetmİ§· 

'il, ~~a h. - Yalanda muzaffer olarak ti Halbuki Arzames bu gölgeyi 
~'~ sever ve ımaye dönecekıiniz.. Ve size gene eski iki defa görmüştü: 

L f,t a>ıı d farap ve taze üzüm ikram edece- El' d 1 h • ~ 
"I ,, " • yanma çafmnıf, fi ı - ın e par ayan ançennı :~ l.ı~ '• kendiıine hediye- z.. gözümle gördüm. O, karanlık su• 

J"' "'- • • • • • • • • • • • ratlı bir adama benziyordu .. 

~ ~-'-·· • ... • • ~ • ' • • • • • • Diri, kaılarmı çatarak dütün· 
~ ~ 'b.b.1 kazandığım için --- nvunda hir ihanet meee basladı. 

bl} •ut "'e bahtiyarım bil· · - Vur.. hert... Parça a !. - Bu gec .d.iM •• 
1\. tt~,_ - O bir gölge idi.. Karanlık- mizde d~laıan adam, elind~ki 
"d;,~ · it •o • ı · · d ~ '"! h; ~leniyordu. arın ıçın en ıüzülüp gitti. hançerle acaba kimin canını yak· 

tu. 
Jfyor, fakat gene i~yor. Bir 
giln müthiş bir karar veriyor 
ve kansına: 

- UçUmUz de uzun bir se
yahate çıkacağız. diyor. Bu, 
öJUmdUr. 

Cavidan Qrpcriyor. 

Çıktı. Elinde bir paketle gel· 

di, paketi bir dolaba sakladı. Yol· 
da Süheylaya raa!amııtr. Ona da 
aklma koyduğu §eyden bahsetti ... 
Deliliği artıyordu. Kıza hem IÖy· 
ledi, hem de annesine bir ıey söy· 
lememeıini 11kı sıkı tenbih etti. 

Eve geldiği zaman Cavidan 
JCızınm ıapaan olduğunu farketti .. 
Süheyli.nın elinden tuttu: 

- Haydi gel. 
Sadık haykırdı: 
- Nereye? Bir yere gitmeyin. 

- Öğleye yiy~k bir teY yok 
- Ha evet, öğle yemeği, sonra 

aktam yemeği ... Ve yarın gene ay· 
ni ıeyler. 

- Kızm kamı acıkmııtır. Bana 
para verebilir misin? 

- ""eoımde hepsi nepaı eJJı h• 
ra kaldı. Onu da ıiz alınız. 

-HOJÇa kal. .... 
Dedi ki: ~d~ tnııni. Kumandan Arzemes mütema• mak istiyordu? 

~~~''ı ~:.toplanan halk ya• diyen lıaykırıyordu.. Ve nöbetçi· Arzomeo: liJı ">'1ıJa &ılıyordu. ler karanlıkta kimaeyi göreme - - içimizde gizli bir <lüıan eli - Bunu noliaan IÖyledin .. Ge-,.1 l', İran h'"kü" d diklerini ıöyliyorlardı. olsa gerek .. Daima uyanık bulun- ne gelecek misiniz bari! - Nereye gidelim istiyorsun? 
l~. u m arma - Çabuk olun ..• f bı:ıiy0,1 •sinde eski prap Arzamea tekrar bağırd" malıyız .. 

" t lt-dı - lıte .• Gene göründü .. Y rlan Diyeıtek hüküm"dann etrafın -
~'d

1 

Q'lk . b '• 

1 

'ıı • .,,. nı, lran ordusu gİ i ıilzülüp gidiyor. Haydi ok- el.ki muhafrzlann aayısmı arttır• Kadın etrafmıİ bakınd" 
i """'1iJ, ; •. lıncaya kadar ne- çuiar! Ne duruyorsunuz? Neden mııb· - Haydi, yavrum. ~.:"ıı.,:••l>de vali • yaylarınızı boıaJımıyonunuz? '(D...,,,. ...,,. Yolda itiraf etti: 
-~ 'iti, ıt geçırme- ~·····~·~··~····~·············~················································· ~Ilı,.., B R l A • d - Korkuyorum Süheyl& ... Ba· 

~ :ş ~;=· ::::.~;; riqit e m tına a :7:d:~~~~::..~~~~e:k~: 
~~~~.~ı :~~rk ib~ir.~~a Atina,' (Husmi Muhabirimiz• oynuyorum· koydu ... lyiıi mi kaçalım .. lyil"f" '/, ·~-~••ti. uyük bır den) _ Methur ainema yıldızla· - Ya Amerikada? ıin diye bekleriz ... Niıanlafına ıi· 
lıl~~ •,k ... 

1 

l"ilrui.+i. -'-- D .. ··.A· • • d ... O d b" hb "Ilı '•• lcaı •• nndan Briııitte Helm A-•rupa.,,.... - ogrusunu oo,.ıyeyım mı, ecegız. ra a ıra abım var. 
ı, d Ilı. l>· • ID bir deri ile presiyle buraya ıeldi. Artisti Amerikada hangi rollerimi beğen- Bize yardım eaer. Ben çabıımn. 
~p ~illi:"" bu deriyi bir görmek için iıtuyonda o kadar diklerini bilmiyorum. Şimdilik - Ben de ıana yardnn ederim 

ta PUnu,, • çok meraklı toplanmtfb ki, Bri- te bilmek istemiyorum. anne. .. 
~ l.~ ,.,td Uzennde on gitte Helm Pireye kadar gitıneie - Niçin Holivuda gitmediniz? -·· ~~----... --. _ ..... ..., .. ,._"-

111111 

... •·---

')\ h "'t""- ı.. Kokuıu bile d J bur dir? ı, ~..,j"'. döndiirii d Ye ara a trenden inm..,.e mec - Holivuda gitmek niyetinde itı"'-~ı •tınde yor u. kalmıfbr. delilim. Zira, Amerikaya giden• - Ben ne ıiyaıetten ve ne de 
"' ~ı-:h. 'tı 

0 
n Yapılan bu B b d B"yük sı.•ktan bahsedem Qı.: .... il..._ - ıece ı, rigitte Helm, ura a u !er parasız kalmıtlar ve paraka· ~ em. b~t ı.~ . ütün ordu Brit•nva otelı'-• ı'nmi-+ir. Kendi. kra A d - Husuat hayatınızda nud-•ijlii edılmiıti. -, - •• zanmak için te r vrupaya ön smız? 

,. n ~ ı, ıini yakından görmek için otel ı;. meğe mecbur kalmıı!archr. b~ ~~tı İtler !at'ap • • n6nde o kadar kalabalık toplan• - Almanyada yeni idare ile - Almanyadaki lier ev ka<lmı 
t, "'ti •ttlı ıçsın, fa· nııtb ld artiat, bu takdir~arı • gibi ben muntazam bir ev lıayatı 

tı.:_ ·11. Of olınaım. lk aranız nasıl? '<ı h:'ll.., m memnun etmek için ba ona Artist bu auale hiç cevap veı- .f"llJonnn. 
..;• llıi) felıril>de k • çılı:mağa mecbur kalmlJbt'• medi. Brigitte Helm Yunanlı mealek· 

C\ ~i ı~:!lhkil'"tilik ı::r!:~ Brigitte Helm sarıtm gl\jzeli. - Artist Lena Ripenstal hak- taşlann bir çok ıuallerine cevap 
"l'd ta'-- d dir. Artistin ancak yinni atı ya· kında fikriniz nedir? dveı· rkid'i:kten sonra bana dönerek de· 

~ lt!l\l "'Ya an ay- ımda oldug"'unu ıöyliyenler var • ~ tı ~ • - Size doğrusunu aöyliyeyim 

d 
lreJı: • dır. Fakat r.ehre itibariyle otuz m httı. otı,n _ _etınden ~el T 1 mi 7 Bu artisti gönnedim. 

.~ h " . -~11 T , yaımda görünüyor. Sinema yı • b;, i, ı,_&•dereı, unanm dızı Otelin büyük ... ıonunda yüz• - Sinema sahnesinde de onu 
'ı'r1_a r.~.ı>w~ 1...._' o-da. da b 1 • e go"rmedı'nı"z mı'

7 

~..._ ... " ~1~1• \.1. "'\lJ'tnu·tu· cıı. lerce gazeteciyi ka u etrnıt '° · "' ~ ""' ""' ::r • d 1 --i' · - Biliyorsunuz ki ben ıinema-
ı. l ,1 "'ı-ıe .. .ı ror ukları ıual ere cevap v~ .... :r 

d •• .,.i~ trı._ ·~eki ın"ll I · E . · . :'il,"'•~ . ..., at~ ı et- tir. ara gıtmem. suen sınemaya gıt· 
.. , .. l !et. • -,,Ol':du. y l d .. akt. d yoktur f ', ıırıııe d· a • Ben de bu gazeteci or usu a· mege v ım e • 

11
' ~.... • b-ı.. · ' 1ier -h· Art" t s· t'yatroda rol almad ' 1ıı:°' • 1tııti ~ '"'" raunda bulunuyordum. 11 - - ız 1 ınız 

\ilt 1 )erind Yaz verııı· d' d mı? ~ e efi e bırakın ıı, rulın tt!allere cevap ver ı ve e-~ l'ttind '! ve di ki: - Hiç bir zaman tiyatroda oy-
~ .. , en de affet - _ Ben meıleğimden çok mem- namadmı. Ondan dolayıdır ki 

}>. ı,"'•'ktı· . nunum. Almanyada maıum kız, mükemmel bir sinema artistiyim. 
gr liaasa a- Fransada monden kadm rolünü - Aık hakkında filoiniz ne-

- Burada bir Tilrk gazetecisi 
ile tanı§tığımdan dolayı çok bah
tiyarmı. Yakın bir zamanda la • 
tanbulu ziyaret etmek niyetinde • 
yinı. Ben Atinaya aon filmimin 
temsilinde hazır bulunmak için 
vuku bulan davet üzerine geldim. 
Perıembe günü doğruca Berline 
döneceğim. Çünkü orada yeni 
bir film çevirmeğe başhyacağım. 
V AKIT vasıtasıyla lstanbuldaki 
takdirkarlanma selam ve muhab· 
betlerimi bildiriyorum. 

- Evet buradalar. Korkudan 
burlJ.Y'a ıeldiler, bana ııimddar. l· 
çeri ıiriniz amma bağırıp çağır • 
mayınız. f 

M 
. \ 

- eraJC etmeyin. Benim lde • 
tim değildir. Bir aralık ümitaizli. 
ğe kapıldım .• Laf olıun diye aöyle
dim.. Onlardan af dilemek li.zrm 
mı? · 

1 
• 

Kapı açıldı: 
- Yahu çocuklar, ıiz benim liu- · 

suruma bakmayın .. Şimdi de ben • 
den korkacak m11mız? Artık bun
dan bahiı bile etmeyiz .. 

Üçü berabeT tramvaya bindiler. 
Sadık p.kalaııyor, kanıile kmnm 
korkularım gidermeğe uğratıyor· 
du. Süheyla ile Şadanm ona yan 
gözle, ıüpheyle ve endiıeyle balC
bğını görüyor, aeziyor ve onlan 
nqelendirmek, 01alamak istiyor • 

du. 

Dakil<ada bir Kızını l>ptlyordu. 
Şadanm içi biTaz Taha.tlayordu. 

Sobacmm önünden ıeçerlerken 
Sadık~& -=-~.-.-

- Hey Baha Jhaan, Mreır telC a· 
tahmmı? 

Baba lliMD kalktr, onlarm Gçtl
nü de davet etti: 

- Buyurunuz, bu sGn de bizim 
kultibede oturalmı. 

- Tetekkür ed~. Sen sel Cle 

Jidelim. 
- Oyleyae liep beraMI' otuna • 

lacak bir yere ıidelim. , " 
-Bu olur. '' 
Bir gazinoya sirdiler. Saadi, 

kanıma kızı sibi bir limonata .. 

marladı. 
İman Baba bu hale naaılaa im

rendi ve onlardan ayn kalmamu 
için, o da bir limonata içti: 

- Şu Sadık talihli herif ki ıizin 
gibi bir kadına düpnüf Sultan. 

Bir aralık Sadık: 
- Gevezelik yetiıir, dedi, elim

de tamamlanacak it n.r .. Ganon 
nedir heaabmnz? 

Yolda gene küçükle ıah etti. 
- Sen de bu gün amma surat • 

sızım! .• 
Kapılarmm önünde kaıketini 

çıkardı: 

- Buyurunuz efendinı, giriniz. 

Evde hali değiımedi. Şaka ·et • 
mekte berdevamdı: 

- Yalnız Hanımefendi ile kü • 
çük Hanımefendi bugün beni yal· 
nız bıraktılar .. Bunu kendilerine 
yakııtıramadım .. Bunu cezaıı ola• 
rak ıizi kilitliyeceğim .. 

Çıktı. Kapıyı dııardan kilide • 
di .. .... 

Süheyla: 

- Kini üstünde, dedi. 
Ve ilave etti: 

- Çocuk gibi. 

-Evet. 
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A.nahtar 
Yazan : Selami izzet 

Kaldınmm luyıaında ·bir ıey J pıya bir emniyet kilidi Y.aptırdmı, 
pa.rl11.ordu. Ahmet eiildi, aldı. ikidir kaybediyorum. 

Bu küçük bir anahtardı. Acaba Ahmet sordu: 
ne anahtarıydı? Bir oda veya bir 
aparbman anahtan mıydı? Bir ya• - Nerede kaybettin? 
zihneye mi uyuyordu, bir kaıaya - Bilmem •• Hergün ite gelip gi-
mı? • · derken ayru yoldan geçerim •• Bel· 

Ahmet J;aıit bir memurdu. yer- ki de Sümbül sokağında dütürmil• 
de bulduğu anahtara gülümsedi. tiimdür .. Evet, orada düşürmüt o

Bu anahtar ustaca yaprlmııtı. Bu lacağnn. 
anhtar, tık, zarif, kokulu bir kadın Ahmed in gözlerinin önüne, kal
odası açabildiği gibi, bir banka dınmın kıyısında parlayan anah • 
kaaaaı aa açabilirdi. tar geldi. 

Anahtarı kili cebine koy.pak, Eski dost kapıyı çalamıyordu: 
kah çıkanp okşayarak, yavaı ya - - Benim kan gene küplere bi -
va§ yoluna devam etti.. necek .. Senin yanmda hiç anahtar 

Aklma bin bir ihtimal geliyor.. yok mu? .. Be1ki uyar. 
öu .. 

Bu anahtarla, ıervet cfolu bir 
kasa açıyor, altınları, elmaılan a• 
hyordu .• Sessiz, ıakin bir apartı -
manın kapısını açıyor, yataklarda 
veya banyoda nefiı, harikulade 
bir kadın buluyordu .• 

Y' e ona kimıe mani olmuyor -
du .. Kulağına ne polis düdüğü ge
liyor, ne de bir hizmetçi feryadı .• 

Tatlı bir rüyaya dalmı§tı. Anah
tarı avucunda sıkarak söyleniyor• 
du: 

- Neden olmasın, pek ali o • 
Jahilir. 

Ahmet içini çekti, iki anahtar 
verdi. Kapı açılmadı. 

- Dur, bir anahtarım daha var. 
Bırak da ben açayım. 

Kilide yaklaıtı. Anahtarı :Koy • 
du, çevirdi. Kapı açıldı. Anahtarı 
eski dostuna verdi: 

- Al senin olıun. Belki Cle se • 
nin kaybettiğin anahtardır. Yolda 
bulmuf tum. Al.. Artık benim iti -
me yaramaz, hiç yaramaz .• 

TAKViM 
Cumırtesl PAZAR 

3 2cl T~rln 4 tel Teşrin 
H RECEP 2!'i RECEP 

Bu rüyası adeta hakikat ha1ine 
girdi. Zihninde tesadüfleri büyüt-

} . d fi Gtıa dotutn uı 6.35 
tü. Peka a, bir gün, bir teıa Ü e Gh batısı 17.05 17,M 

böyle servet dolu bir kaıanın veya Sabah Hmm 5.40 5,40 

b k d k "- d oııe ııamuı 11,58 ı t.59 
güzel İr a IDID &plll uDÜn e ft!Ddl Hmuı 14.46 14.44 

bulunabilir .. Anahtarı, ıokar, çevi· Atşam Hmuı n.o5 11,0' 
1 d Yaaıı ııaaıa.ı:ı I5.3ıı ıo"'" 

rir, açar, girer veya a ır r. lmsat ..scı 4.54 

O tarihten itibaren Ahmet ttiln· Yılı.il gcçea ıllntuı 306 S07 

r~z 

Dl LIMIZLE: 
Ankara da 
toplandılar 

lki aündenberi antdqlanmz Anka • 
ranm konuğudur. Yollarda dört Erkin 

bayraklan kumklapnlf Ankanumı tatlı 
yeliyle dalgalanıyorlar. 

OnJü ve •Ylll konuklumıız Türki
yenin dıt bakanlıfmda toplanarak yal
nız bütün acunun korumak istediği ba· 
nı belgesini elat yazılariyle damgalıya
rak veriıtiler. 

Herkes bilir ki öteden beri Balkan
larda yaııyan uluslar, her nedeıue 

-timdi burada içyüzünü arqtırmağa 

gereklik yoktur.- Birbirine bak baka-

rak, yabancı, erklerin doymaz açgözlü
lüğüne öncülyük ede, ede ne kadar e-

zilmiıler, ne kadar kara giin1er y&f8· 
mışlardır. 

lıte bu Balkan andı artık, Balkan di
p açgözlü poletikactlara yol venniyor, 
umutlarını kesiyor. Bu yüzden Balkan 

uluılan elele vererek ortalığı l>uland~ 
mak iatiyene kartı koyacaklardır. Ona 

uıluca yaıamağ• okuyacaklardır. Mbk 

delice ve uçsuz umutlara düıerek orta
hiı kana boyamak giinlerinin geçtiğini. 

anlatmak iatiyorlu. Herkeı gücU 

yetti.ti kadar bu baysal itine earılmıı-

ta'. 

Kanlı savaılarm yıktkhfa çevirdiii 
yurtlan bayındır krlığa koymak için 

neler çekildiğini, savaıtan çıkan, yen
mit ve yenilse, uluslardan ıonnalıdır. 

Bu aedire, bir uluıu gereksiz orunçlara 

düt~rerek elindeki gönenci yitirbnek 
ne yaman bir iştir, bir kez düıünmelil 

Bir kaç özel açgözlünün doymak bil 
mez kannlanna milyonlarca ıuçıuzun 

kanlanm doldurmak istemesi yüzünden 
acun baysal ve esenliğini altüst ebnek, 
ne demektir? 

lıte, f; .... di. '.AnL-·- • · -~--- w.. • 

:Kan uluslarının dı! bakanlan ulusları 
adına bu çok büyük ve kurtancı belgeyi 
lbütünliyerek güle güle yurtlarına dö-

ı • d Yılın talan günleri 59 58 
yanın en mes ut ve en zengın a a- nerken Balkan dıtında acunu tutuıtur-

mı oldu. R A D y O l\_ mak isteyen yaban bir erk varsa o 'da • • • il j umduğunun ola.mryacağmı gÖrerek iğ. 
-Adam kusura bakma .. A1lah ;.!- .!.==============::!.:~ riliği btrakacaktır, yamltmayan ve ay-

ne verirse onu yiyip içeriz. Y ıl'lar B u g U n dmlatan usla yÜrüyecektir. 

'Var ki yu .. zünü <görmedim, bu gece 821 KJız. B1'KBl:Ş, 86
' m. Gazi Türkiyesinin bQtün4amaeı itte 

ıs - U Gtlndllz (pWı:) ne&rlyatı. 18 
bana ge·I·en ne olur sanki? Eski acunun konımak için uğruna bat koydu-.. Mektep netriyatı. 18 Da.na mualkltl. 19 
dost düfman olmaz derler. Haberler. 19,16 Cazbıuıd 20 t1Dlvenlt.e. 20, ğu esenlik ve özele •üren baysaldır. 

E·kı' dos' t pek peJ'mürde kıya· !O PIAk. 20,tts Konteran.a. n Fraıııllvanya Edirne meb'usu: Şeref . 
" prkda.rt. 21,20 Akpm mnıılkl•L 22 Moıı&-

f etli idi. Parasız olduğu halinden babe. 2z,ıo Radyo orkestrası. 28 Haberler. Sayın Muhtrem 
belli idi. Ahmet yüzünü ekıitti. 2S,25 cına lokantaamdaıl hafif muslkl. Bakanlık :Vek!let, nezaret 

Kim bilir eski dostun evi ne biçim 22s J{hz. VABŞOVA, usıs m. Belge Sohbet, vesika 

d d 
' 

19,llS Pt-no ile 110natıar. 19,415 Rıı.- Ver-mek Teati etmek 
ev, karııı ne biçim ka m ı ... ..- · -:ır portaJ. 20 Keman komerL 20,20 ?tlusahabe. Baysal Sulh 

- Affet, işim var. !1 Ba.flf mwılkl. ve koro konseri. U,45 
Haberler. 22 8enfon.lk konııer. 22,45 Ed&
blyat. 2S ReklAm ve koJ19Cr, ıs,ıts Dam G .. ··ı . . ·? - 'onu ııı mı ... 

Ahm~ cebindeki anahtan ok • 
ta.dıı 

-Evet. 
-Tatili adamsın .. Hürsün .. Ô· 

nünde istikbal var ... Bir gün zen· 
gin olacaksın .. 

Ahmet güldü: 
- Doğru söylemiyor değilsin .. 

- Amma bunlara rağmen gel.. 
Bu geceni bana bağışla... insan 
her zaman eline bir çocukluk ar • 
kadaıı geçiremez .. Sevgilinle ya • 
rm buluşursun .• 

- istediğim zaman bulutu • 
rum .. 

Eski dostunun peşine takıldı. 
Yan sokaklardan inip dolandılar. 
Han gibi karanlık bir aparlımanın 
kapısından girdiler. ~ Karanlık 
merdivenlerden çıktılar. 

Bir kat, iki kat, dört kat, altı 
kat .. 

Altıncı katta eski dost durdu. 
flefet aldı. Elini cebine götürdü .. 
Arandn 

- Bu ikinci sefer oluyor, "dedi, 
gene anahtarı kaY.betmişim .. Ka • 

mo110dBL 

MiS KJız. BUDAPEŞTE, 1550 m. 
ıs,ıo Piyano konseri. 19 Masahabe. 

1Z9,SO Tarannın konser. 20,10 Maııahabe. 
20,40 Pllk. 21,20 (Vlyanalı zevce) lAfmll 
radyo t.emsnı. 23 Haberler. 28,SO Opera 
orke8traaı. 

na mu:. BOMA, Dl m. 
18,15 Ka.n.,tk kouer. 19,llS Mwıalıabe. 

19,20 Spor. 20,SO Moeahabe, pllk. 21 Ha,. 

herler, plAk. 21,so Ta.gannlll kaneık kon -
mer. n,so Senfonlk orkeetra konseri. 

Konf~ 21,45 Ta.gannl. 22,0IS 8alon 
muslldll. 28 Haberler. 2S,21S Konserin ele-

Yeni neşriyat 

Ün mecmuası 
Isparta Halkevinıin çıkarmakta ol· 

duğu On meemuaımm beJinci sayısı 

özlü yazılarla çıknuttır. Bu sayıda 
mahalli tarih tetkikleri, Anadoluda O· 
ğuzideıtam Şair Şemi hakkında bir tet· 
kik, yüz ıene evvel Isparta adlı ma • 
kaleler ve halk şirileri vardU'. Tavsiye 
ederiz. ~ ~ .... -

Holivut 
Halovut'un 31 Tetrinievvel nüsha-

11 Lili Damitanın renkli çok güzel bir 
reımi ile haftanın film mevzulannı ve 
bir çok artist fotoğraflanru havi ola -
r8k intitar ebniıtir, 

Okumak Davet etmelı 
Bayındır Mamur 

Orunç 

Gönenç 

Özel 

Heyecan 

Saadet 

Hususi 

VAKiT' 
GllnOellk, Blyul Gazete 

tstanbul Ankara caddeat. (VAKiT) yurdu 

1'ELEFON NUMARALA.Rlı 

Yazı l§lerl telefonu: US79 
idare telefonu : '4S70 

Telgraf adresl: lııtanbal - (VAKiT) 

Poata kutu80 No. ~ 

senelik 
e aylık 
s aylık 
1 ayWı 

ABONlll Bl!lDELLEIUı 

Türkiye 
HOO Kr. 

• 
• 

Ecnebi 
!'100 Kr. 
ıuo • 

800 • 
100 • aoo • 

il.AN UORE'l'LEIU: 

'ncarl DlDJann UAn eayı:tatarmda ean
tJm! 30 kuru§tan başlar. D.k eayı:tada m> 
kuruşa kadar çıkar. 

BUy{lk. fazla. devamlı 011.n verenlere alt 
ayn tenzlla.t vardır • 

1 
Restmll UlDJann bir eatın 10 kuru"tur. 

&:UÇUK ILANLABı 

Bir defası SO, lk1 de-ası 150, Uç defası 615, 
dört defası 75 ve on defası ıoo kun.ıştur. 

1 Oo aylılı: Ull.n verenlertn bir defası mecca· 
nendir. Dört eatrn geçen 111!.nla.rm fazla 

eatırlan beş kuruştan hesap edlllr 

Kadınlar Ada 
Yann: Gerhard Haup_tmann 

3- . 
.. k 'f 1 • . deıı il Birinci ve ikinci ku11Un hu

ld.sası: 

· Hint denfzfnde. batan Kor
moran vapurundan araların· 

da yalnız on iki yaşmda bir 
erkek çocukla bir sandal dolu
su kadın kurtuluyor. Karaya 
çıkıyorlar. • 

Ressam Annf Brethel onla· 
ra reis oluyor. En çirkini 
olduğu için kimse itiraz etmi· 
yor. Reis beş kadın ayırıyor. 
Mevcut iki tabancadan birini 
bir kadına vererek onları, 
mevkilerini keşif f ~n tepeye 
gönderiyor. Ada, cennet gibi 
bir yerdir. 

lstikf af heyetinin reisliğine u -
zun boylu, narin endamlı, güzel 
Amerikalı Mis Page seçildi. Bu kız 
hakiki bir Diyana mabudesiydi. 
Mevcut Brovnig tabancalarından 
birisi ona tevdi edildi. Mis Page 
silah kullanmasmı biliyordu. '.An -
ninin hizmetçisi olup onunla bera
ber kiırtulan Auguste, Mis Page .. 
nin yaverliğine tayin edildi. Her 
vaziyete uymak iktidarım haiz ve 
icabında mucizeler yaratinağa ka
dir olan bu hizmetçiye bir balta 
verildi. Auguste, hananı Anni için 
yağmura ve güneıe kartı mahfuz 
bir oyuk keıfederek orasını hanı· 
mın oturabileceği bir tekle sok • 
mu1tu. Gene bu hizmetçisinin sa -
yesinde idi ki Anni kazaya uğra • 
yan vapurdan çantalar, küçük ba
vullar, sonra bir büyük bavul ile 
bir bataniye kurtarmıya muvaffak 
olmuştu. Bunun içindir ki oyukta 
bir çay ibriği bile kaynamağa baş
lamıştı.Reasam hanım battatti"tl\•;
ne KUTUIOUgU ııatuo .&a••:ı& ti bJT na-

V&na sigarası içmekle meşguldü. 
Mia Page reis hannnın son emir· 

lerini telakki etmek üzere istikşaf 
heyeti azasile birlikte oyuğun ö • 
nünde arzı endam etti. Bu kadın • 
ları, reis Anninin verdiği kati 
emir üzerine arkalarındaki tuva
let elbiselerini çıkararak başka bi .. 
rer kostüm giymişlerdi. Bir taraf
tan tasarrufa riayet etmek, di
ğer taraftan vücutlerini tazeliğe 
alıttırımak için Anni tarafından 
giyilmesi emredilen bu yeni kos • 
tüm yalnız tenis kunduralarnidan 
ve beli kemerli bir göm~ekten iba
ret bulunuyordu. 

Mis Page bu kıyafetle Diyana 
ilahesine daha ziyade benzediği 
halde ayni kıyafette oian Auguı
te böyle bir benzeyi~ten çok uzak 
bulunuyordu. 

Ayni hal, kırkına yakın olan 
ve bütün spor sahalarında !Öhret 
kazanan Matmazel Varniko için 
de vaki idi. Bu hanmı da hem 
silah', hem de baston yerine geç
mek üzere bir sandal kancası ta
ııyordu. 

istikşaf heyetinin geri 'kalan 
iki azası L~lo ile Muçi Smit idi • 
ter. Bunlar, anneleri Alman, ba
balan lngiliz olan genç, güzel iki 
karde~ti. 

Ressam lianım heyeti görünce 
oyuğundan dışarı çıkarak dedi 
ki: 

- PelC ala, lianımlar; hayatı
mızı büsbütün yeni esaslar üzeri
ne kumıağa mecbur kalacağımızı 
hesaba katmalıyız. 

Rei-s Anni bunu söylettikten 
sonra nutuk aöylemeK üzere olan 
bir insan tavrı takınarak devam 
etti: 

- Hanımlar, 

ğörmeğe mecbur 
sizler hUTa.da 

oldu~~uz bü- , 

yu vazı e er ıçın , 
']d. ıZ• mağa memur edı 111 

rinizden her türlü ko~e# 
ıeyi, zaafa delalet ~. 
1 • ·ı· Çtı erı aı ıp atmıı:. . . etı 
bulunduğumuz va:ı1Y ~ 
meğe imkan yoktur· 
aleminde dahi her aJ? 
me, ayrılık, ihanet, I 
açlrk, ölüm ile k,a.rşılatı 
da insan :hayatını ı~~~ 
dur. Burada da e.Y11~ , ~ 
Tasavvur ediniz ki bıZ ~ 
etmek maksadiyle bu~ 
H . . . b' fatı 
epımızın ırer 

düşününüz. Birer }J1J_,' .. 
ğunuzu göz önüne g 

siniz. İçinizden hi~ J 11 

ğeı1erinden ayrıl~~~J 
etmiyen kurşuna dızı , 

Bu nutku nıüte~P 
heyetini teşkil edeJJ 1' 
kahkahalar koparar~~ 
le~ine cesaret veren •

0 
e1' 

yerek tayin edilen teP ııııı, 
ilerledi. .. ·~ 

Açıkça söylenme , 
.Amninin reisliğe get' 
dmlar arasında ded' 

cip oluyordu. Fakat~ 
nım kendiıine muhale 
rin ·kimler olduğunu 
dana çıkardı. Onl~ 
zarar vererniyecek b~ 
di. Madam RuseJ1~ 
takıma onbaşı tayin 
berte Kalb ta üçüneil 
- -a- __ ... _ t 

knnına ait işleri hali 
ra oyuk içinde reit 
içmesine 'bile müsaa.~' 

Rodberte, Yatingt 
man parlamentoıu11a ~ 
izafetle reis hanıs:l1~ 
"Beyaz ev,, namını~ 

Bunda da haktıt t-1 
kü o oyuk kireçli t3 f 

11 
bulunduğu için uza~' 
rünüyordu. . ıt"ı ~ 

Rodberte için de ,; } · 
mezse de resaa'Dl h''J,. '4t 
de ondan çok ya§lı1 frllJJ li. 
da son on ıene ı,.ı j/ ' 
hemen bütün nıeOl11~~f 
bertenin bedii ve 5111.~· f di 1 b~ bı:. lerine tesadü e dıJ' ,.,., 
Fransız dilinde yaı ,!ıtl' 
nı Revue des peıı;( r.ıtl' 

da~ · mmdaki mecmua 's'-ef', 
Rodberte, · hıgil• ı1~1 

sızcayı ve Alman~'f erıJİ·, 
lıkla yazar ve sof ,,ıJifl 

J<e ~· Alman olduğu "~c:1ıısıı ~ 
furt şehrinde dog ·tt~ 
kiz aenedenberi Jıısı 
yordu. ·f • t,.bı 

Vücudü gayrı d 
ııo 

kadar ince olan ıJ 
k dat 

yu Mis Page 3 b 1,tl 
,. . . urıır' '""' gane zınetı g dllt ır 

dı. Bunlar o l<3 ğiııi 
lan nasıl Jüzelte<:e eiıl 

.. r · pd f' 
du. Hatta 1nı~ 53ı}1 
le Rodba.rtenıtt . otoıı· 

k . . k ybedı>' Ş. 
ıymetını a b' ~ 

ge ona niıbetle oı~ııi" 
h ·· el o '' da a çok guz . J',.ge 

b l !\it• •' arte ya nız iJ 
kati' 

ğil, herkese 
iıbat ediyordu· 
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Bu Hafta Gösterilen Filmler, Nasıldır? 

~l(ı::•tl 
....... ~ =--
ÇQ1'/s Loğton 

1~ ~tJQffak, Ialnız .. 
'"' . 1': ~.~tanaaında bu hafta "Altı 

ib ~Sol IÖ ;•mi. alhnda göat.erilen 
~ ~il z endirilnıit filmde Jngil -

llın.ı. S-'...!-' • H • ~ "QJl C"&aJDCl ann ro-
, toıı, ~ Çarı, Loğtonun f(>hreti, 

lte l k.t daha arttı. Bu artiat, 
t•Jiiııü hl' İçinde" filminde de Ne

t"ıtııı Ylpınııtı. 
trL,., ~e l'O}'" 
•. ~i ı,· 11 olanıu araamda kadm-

. '" çok iaim aayı)maaı ka -
de o) buniardan hiç bahsedil • 
lott. ili', Çünkü, asıl oyniyan 

e... Ofıdtırl 
~l .. 

- - -- -

"' ~on, kaba.aba, ahmaklaı-
. llıtt, V, bu ~ı bir tip ortaya koy-
'"~ tipi, en ufak hareket • 

Elza Lançester Ve Çarls Loğton, Filmde 

~ .,~Y• ~du giilünçlettirmif, 
'?ti ~ . etzniıtir. O, yapmağı gö-

Eğer filmdeki yapılıt ınak~ böy • ve hemen hafı kesiliyor. 
Je bir yenilik olarak kabul olunu~-A Resi~deki, Kralm yatak od~~ 
O zaman ortada mesele kalmaz. Tarihi geçen bır sahnedir. Kn.1, evlendigı Al
film çeınisinde böyle bir deği§iklik de- man Prensesi Anna fon Klevle, iakam
nilir" film, yadırpnu da, bu bakım- bil oyniyarak konaıuyor. Bu ıahnede 

t"ttllfte lllu'nlffak obnut mu -
~,~ ştl halde?-

~~ tnenuun, ... tipin 
~ ~ob..·· llYıunJuk derecesi ne o • 

dan aeyredilir! ikiai araamda geçen .özler, :Almanya.-
Şunu da ilbe edelim ki, Çarlı Lol- da tiddetli neıriyata .ebep teıkil et -

ton, mevzudan ve teferrü.attan ayn - mittir• Bu arada temiz bir Alman ka-·' g_,_. • • H • filmd "IUZln<:ı ann, e -
~~.~öre aıın derecede kar.ika.. 
t..•1' ~tir. Oyle ki, filin, umu -

lıp, filmde görüldüğü gibi, nevi phsı· dmırun ıarla IÖylemediğini ileri aif -
na mahsus bir tip olarak tek bqma da' ren Prensesin buna mUkabil iskambil 
ortaya çıJcsa, bütün mevzu ve tefen-il- oynamaktan çekinmemesi, Almanların 
at ortasmdaki muvaffakiyeti kadar gülünç bulduğu taraftır. ''Bakın, Jngi. 

s~·Ye kadar görülen 'Ye bl· 
,, ~ ~ tarihi film olut mahiye-

~ -~ Ye bir konledi filmi ol -
(~taraftan Kraliçe batlan 
'\'-.~ raimen! · Fantezileıen 
~ . ~ ... >\but lrl"Ote ki · • 

tam bir muvaffakiyet elde edebilirdi, liz rejisör, Alınan Prensesini nasıl ta· 
demek, onun vaziyetini anlabt yollu aavvur ediyorrn diyorlar. Kanlık, ko-
yerinded.ir. Mevzu '" teferrüat, o lr;a. cahk vaziyetinin tekemmülü bahsine 

~ .. s· tlıjeblliriz. a.~ baha
' t..~ tı. bile tesirini göstenniı -
4- -., ' ~/\n. Bolenıin .~pnı kes -
'~ '" .._naadan getirilen cellat

dar eudandır. Onun yanmdat temas edilit tarzına, Premesiıı çom • 
Anl dı ' İr ve " y .c;,,.ı-

olan bu filmin rejisörü, Alelaandr •İne kartı Kralm tavuk • horoz muka-
KordadD'. Kadm olarak en çok görü • yeusi yapmasına da, Almanyada hü-

.ı. ~1 ~er)i cellatla konuıma aah-
nen Katı-in Hovard rolünü yapan Bin. cum noktası olarak dokunuluyor. Ta-

e. niBarnestir. Meri Oberon, An Boleyn bü, bu safhanın iıin sanat cephesiyle 

~· 
rolünde filmin batında bir görünüyor nlakası yok! 

~~erya .MahkUmları 
~~ ~lıninin Bir Eksiği ! 
~ ~~h\da bcı hafta "Si - ban olan köylü kız olmuı. Daima a -'°· n· ~'-~e "Canlı getir!" teıli, cevval görülnıeğe alııılan yıldız, 

} " , :Lo l!incisı Franıızça söz • durgun mahzun elemli bir kadın ro-
t.ı. cıb.... ""Q.Jt • • ' ' 
;ı ~~ · ,,ctıı Almanca izahlı.. lünde. .. Bu rolü beninuiyememit mi? .. 

~~· ~' liı~~~ ~ahkUmlan" Bilakis! Artist kadm, değiı1?esi~ ~il: 
.,;, ~-a, Basubadelmevtn nü• Con Bola de genç zabıt DlDlltri 

~.._ «\'ili d' S• 1 

fiı::-'h'lll' e e .1bi Kont Leon Tols- rolünde iyidir. 
_""il... &erinden alınarak ya • "ni 

• • ·lııa • Fakat, her iki artistin de rollen 
~- ~ eıer, ıe11ız film za - ~ fil ,.,_ 'tı ~ benimseyiıle oynayııma ragmen, m, 

·~ ol unu filme ver • umumi vaziyet itibariyle orta bir film-
~· ~ ~ hpılan film, bura dir. Neden? ... Çünkü, bu gayet sade 
~ilci fi~ Yer- l'ubnuıtu. • vaka, teferrüatla beslenerek film için 

"',,.~e lupe YelezJe Corı elveriıli hale konulaınamıtbr·" Zaten, 
~·~ • l<.atuıa rolü hiç de sessiz film zamanındaki ''Baaubadel • 
~' hl~ adı: .. mevt'' de de ayni kusur göze çarpı • 

~ll oyn gıru gor- ·1 ok"-~ dan ~ ~--·.•et ta-- • . yordu. Bu mevzu, temsr n .....,m 
~ ~ aof;;~. d~ğil. Sıcak - fİmdiki halde - film~~n ziyade ~-
llıııı.... ~!\ h iklinun kadını, nede iyi canlandrnlabılıyor. Esen, 

~eı 'Ve ibnıaline klır- fstanbulda da sahnede görmüttük· Yu
nanistanm genç ve müstesna sahne ar
tisti Helen Papadaki, bir kaç sene ev• 
vel "Fransız Tiyatrosu" sahnesinde 
Katuıayı hassasiyetle canlandrnnağa 
muvaffak olmuıtu ! 

fiizli ~euda 
Orta Derecede •• 
"Melek" sinemasında bu hafta ln

gilizce aözlil bir film bulunuyor. "Gizli 
sevda" imıi altmda gösterilen bu film/ 
de oyniyanlar, Ayrin Dan, Fillpa 

Holms n Laynel AhiL. 

Ay:rin Dan, geçen mevaimde göa • 

terilen "Hayatun sana feda" filminde 

Con Bolsle bir]ikte oynamııtı. O film

de çok muvaffak olmuıtu. Aııl adı 

"Madam Blanım sırn" olan bu filmde 

o 6,lmdeki kadar kendisini gösteremi -

yor! 

Bu filmin mevzuu, kısaca, hem ka

n, hem ana ııfatiyle betbaht olan bir 

kadının macerasıdır. Bu mevzuda bir 
. d d .. (! ___ ... • 

film, geçen mevsım e e .;JAnı.Y ıı • 

nemasında programa ahnmııb. Helen 

Heysin muvaffakiyetle oynadığı film! •• 

"Gizli sevda", .. Bu isim hiç de uy • 

fun düıürülmemiı ya, ne ;se iıte... • 

bu film, netice itibariyle orta derece -

~ -
Düşman 

Elinde Esir 
Bu Haftanın En 

Berbat Filmidir ! 
"Türk" ıinemaamda bu hafta gös

terilen film, "Mevsimin en muazzam 
harp filmi" diye ortaya atılan "Düı -
man elinde esir'' filmi, "Haftanın en 
kötü, en berbat filmi" dir. Niçin? 
Ni~ mi? Çünkü, Büyük harp IO • 

nundanberi yapdan bir çok filmde gö
re göre arbk bıkkmlık getiren, bayat • 
lıyan bir harp ortası vakası, gene mev
zu olarak aluunıt ve filmde pek sıkıcı 
bir tekilde ortaya konulmuıtur. Düıü· 
nünüz ki, hemen bütün vaka, harp sa
hasında, bilhassa bir esirler gamizo • 
nunda geçiyor. Hep bir teviye gidiı .. 
hayır, gidif değil, yerinde .. yı,t Se -
naryo, o kadar yeknesak tertip edil -
miı" .. Sona doğru katılan harp gürül
tü, patırd111 da kuvvetli sahneler gös
tererek, filmdeki umumi ağtzlığı biraz 
olaun hareketlendirecek mahiyette ol .. 
maktan çok uzak! 

Böyle karanlık, adacı, boiucu ve 
manasız bir film, geçen mevsimde de 
"İpek" ainemasmda g()sterilmiıti. 
"Kartallar uçarken" filmi... Tıpla o 
filmde olduğu gıoi, bunda da kadm 
rolii yok! ... Hayır, var ama ancak fil. 

min baı tarafında, bi-r kaç dılkika •Ü· 

ren biT rolt Öteki filmde Karol Lom -
bardm görünüıü kadar süreksiz olarak 

bu filmde de Margrit Lindzeyin görü. 
nüıüJ Anlq..ı.... liLn WJelmtün bdrno. 
arz kalmaam, düıüncesiyle böyle bir 
aahneyc yer ayırmıılu! 

Kadınsız film olmaz mı? .• Neden ol
masın. Olabilir. :Ancak, hakiki bir aan· 

Viktor De Kova 

Mlrna Loy 
at eseri olmazsa, .•• kadrnlm da, kadın- 1--------------
aızı da itte hu "Düpnan elinde eair" 
lilmi gıöi olur! 

Filmde rol alanlar, Duğlaa Fer
banksm oğlu, Lesli Hovard, Paul Lu· 
kas". Umumi tertibin bozukluğuna, 

daha doğrusu tertipsizliğe takılan ar • 
tistler d~ kendilerini göst~bilmek 

imkinmdan malınım kalmrılardrr! 
"Düıman elinde esir'', itte böyle 

bir filmdir! 

Bit11neJ1niş Senfoni 

Bu MUkemmel Konser 
Filminde Hans Jaray 
Bestekar Şubert, Marta 
Eggert Kontes Esterhazi 

Rollerini yapıyorlar 

Canlı Getir! de bir filmdir. Dar bir çerçeve içeri - "Sumer" ainemaaında bu hafta gös-

ıinde derlenip toplanan bir geçif .. Bu, terilen film, "Bibnemiı senfoni" dir. 
şarkı dinletme aafhnlan da, iyi hazır
Janmıştn-. Açılışlar, geçiıler ve kapa -
mılar yerliyerinde! .. 

"I pek" ainemasındaki ikinci lilm, 

"Canlı getiri", vahti hayvanları gös • 

teren bir filmdir. Ekleme mevzu fa • 

Jan yoktur. Zaten buna Iüzuın da yok ... 

Meıhur avcı Frank Bukun iç orman • 

larda diri olarak yakalayıp Filadelfiya 
· d'"" h anla· hayvan bahçesine getır ıgı ayv 

nn, aralanndaki mücadelelerin seyri 
. ı imdiye kadar yeter. Bılhassa yı an, ! 

b ti. ·ıen bu tarzdaki filmlerde U'"aya ge n 
hemen hemen eksikti. Bu filmde çok 
iyi görmek mümkündür. Tarzında mu· 

vaffak, merakla seyredilecek bir film! . 

Asıl ismi "Şarkrlarun hafifçe yalvan
vakanm geçİ§idir. Dar çerçeve, artist- yor'' olan bu Almanca sözlü filmin 

Jeri o kadar çenberi içine almıı ki.. mevzuunda, hayab yeisle geçen bü • 
Hiç biri, artistliklerini tam oln yilk bestekar Franta Şubett, ön plan· 

ortaya koyma imkanım bulamıyorlar. f dadır. Daha doğrusu onun besteleri .. 
Senaryonun daha baıkn türlü, daha 1 Film, baıtan aona kadar muaiki!i 
ustalıklı haZTI'lannuuı laznndıl ve yer yer taricrlıdrr. Muaikil.. Hem 

Filmde gerek Ayrin Dan, gerek f ne Üstün musiki!" Güzel bestelerin 

Filips Holms, birinci safhadan ziyade 

ilcinci safhada iyidirler. Oldukça iyi._ 

"Kara yılan" filminde bat artist ola

rak benimseyişte rol yapan Laynel At

vil, bu filmde küçük bir roldedir! 

iyi çalınışı .. Dolgun, zengin, mükemmel 
bir konser filmi! 

Bununla beraber, büyilk bcstekB. • 
nn hayatmdau bir safha, hüzünlü bir 
!hadi&e, mevzu olarak vardır.. Inkiıaf 
safhalan, derlitoplu geçiyor. Beıte ve 

Filmin rejisörü, Villi Forattur. O -
peret filmlerinde sık sık görülen Villi 
Forst, artist olarak pek muvaffak sa
yılamaz. Hiç değilse her zaman... O, 
bu filmde ilk defa rejisörlük tecrübe
sine girişmiıtir. Bu ilk tecrübesi, esaa 
itibariyle lehinde not verilebilecek bir 
örnek ortaya koymasına yaramı§tır. 

Hanı Jaray, Marta Eggart Luize 
Ulrih, artistler." Bunlar, artis: olarak 
fazla yüklü değildirler. Yukarda da j. 
şaret ettik. Bu, dolğun, zengın" mü • . , 
kemmel bir konser filmil 



~ 8 - VAKl'.L' 

Daimi konseyin tebliği 
~ <Bat tarafı 1 inal •Jlf&d&> 

Komey müttefikan fU neticeye 
varmııtır ki yalnız aulb Balkan • 
larda bir tehlikeye manız olma • 
malda kalmıyacak, fakat eler 
ba§ka bir tarafta böyle bir tehli -
ke çıkarsa Balkan itilafı, kendi 
faaliyetinin diğer ıulhpener ana -
smn faaliyetiyle telifi neticesi o • 
larak, kendi muhitinde vaziyete 
hikün kalacakbr. 

Daimi konıey, Balkan itilafı 
azaıı olmıyan Balkan devletleri -
nin ıBalkan itilafı ile olan müna : 
ıebetlerindeki devamlı terakkiyi 

ve &ikan itilafJ azası devletler 
tarafından koJDJu Balkan devlet· 
)eriyle muallakta bulunan bütün 
meseleleri her taraf için §ayanı 
mem.nunjyet bir surette belle te • 
vessül etmek için alman kararı 
memnuniyetle kaydeylemittir. 

Daimf komey, bundan sonra 
Balkan itilifr ıtatüsünü vücuda 
getirmittir. 

&ikan iti lif ı, tim diye kadar 
olduğu gibi bundan böyle de ida
re edici heyet olarak dört devlet 
lıariciye nazırlan konıeyine ma -
Jik olmakta devam edecek ve 
bundan b&§ka yardnncı tefkilit 
olarak da bir daimi kitabeti ve 
b:r istiıari iktisat ikomeyi buluna -
caktır. 

iktisadi ıionaey, ller dart dev -
lctin her beri tarafından tayin o -
lunan murahhaslardan tetekkill 
edecektir. Bu komey, 1935 mayı -
11ndan evvel Bülaefte aıağıdaki 
meseleler üzerine mildellil bir 
rapor takdim edebilmeli Gzere, 
önümüzdeki bet ay sarfında bir 
kere Atinada, bir kere de Anka • 
rada içti a edecektir. 

A - Balkan itilafma vaziy(ll -
imza devletler arasında iktisadi 
ve ticari ~11ünasebetlerin kvvet -
len dirilmesi, 

B - Balkan aruı münaliele 
yollarının, hassatan, Tuna ve Ka· 
radenizden itilifade ederek Bal· 
kan ve merkezi Avrupa devletle
rinin Asya ile olan mübadelelerini 
faallcştirccek yollar ile diğeT bah· 
ri irtibat yollarının inkitafr, 

C - Ecnebi memleketler.de bir 

Balkan Bankası ihdaıı imklnı, 

E - Alelmum turizm. 

Diğer taraftan tlaimi liomey, 
itilaf azası olan devletlerr alaka· 
dar edebilecek haberlerin l.aati e
dilmesine ve Balkan itilifJ azası
nın emniyet servislerinin tepiki 

mesailerini kolaylaştıracak ted • 
birleri teklif eyliyecek bir komiı -

yonun tayinine karar vermiştir. 

Aynı zamanda, daimi knnsey, 

Balkan itilafı azuı olan devlede • 
rin kanunlarından bazılarının he· 
mahenk kılınması ve hatta müm • 
kün olduğu takdirde tevhit edil • 
mesi gayesine vasıl olmak için ta • 

kip edilecek usulü Kendisinin tet
kik mevzuunu teşkil edecek olan 

bir komhyon ihdasına karar ver • 
miıtir. 

Nihayet, Arjantintn tetebbOatı 

üzerine 10 Teırinievvel 1933 tarl • 
hinde Rio de Janeiroda imza edll· 
mit olan Saavedra Samu ademi 

tecavüz ve uzla1ma muahedesinin 
temsil ettiği aulh eserine kartı aa
mimi takdirini izhar eylemek m&k
ıadiyle, itilaf azuı devletlerin, 
milli menfaatlerine harfiyen ria • 
yet edilmek ıartiyle, bu muahe • 
deye iltihak etmelerine mUıaade 

bahtolacak formülü tetkike karar 

vermiıtir. 

Mesaisine nihayet vermeClen n· 
vel, daimi kon1ey mazideki meta • 

isiyle Balkanlar arasında bir an • 
laıma zihniyeti yaratmağa medar 
olmut bulunan Balkan konferan
sma teıekkürlerini bildirmek iste.r 

Balkan iti lif ı daimi koneeybıln 
gelecek alelade içtimaı, Romen 
milH bayramı vesilesiyle, 10 ma • 
yıı 1935 te Bükrefte olacaktır. E· 
ğer hadisat lüzum g8.terine, haU· 
hazırdaki reis bu mnddet arum • 
da fevk.alide bir içtimaa davet e• 

debilir. l 

iKi SATATO lMZArANDI 

Anbr, 2 (A.A.) - Balkan iti
lafı konseyi, öğleden sonra itlerini 
bitirdikten aonra murahahslarla 
maiyetleri büyilk talona geçerek 
orada hazrrlanmrı olan iki vesika 
d51t hariciye nazırı l3raf mdan 
imza edilmtf{ir. Bu vesikaiar iki 
atatadllr. Birisi Balkan itilafı te§ • 
killtmm diler de i.tifal"İ iktisat 
komeyiııe mlltealliktir. 

M. Titülesko ve M. 
Puriç geliyorlar 

--~ara, 2 (A.A.) - Şehrimiz· 
de bulunan Romanya Nazır mu • 
avini M. Puriç ve maiyetleriyle 
Yunan hük6metinin Belgrat ve 
Bükreş sefirleri M. Melas ve Kolas 
bu alqam hususi tre~e saat 22 de 
latanbula hareket etmitlerdir. 

latasyon'da bir ulieri löt' a ta • 
rafmdan ıelim resmi ifa edilmit 
ve marka milli marıları çalmııtır. 
Reiıicunıhur Hazretleri namına 

Umumi Kitip Vekili Hasan Rıza 
ve Servayer Cel&l Beylerle BüyÜk 
Millet Meclisi Reiıi Kizmı, Bat -
vekil ismet Paıalar Hazerab, Ha· 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, 
Sovyet Elçiıi M. Karahan, Çekos • 
lovakya sefareti Mfi.tefarı ve El • 
çilik1er heyetleri teıyi merasimin • 
de bulunmuılardır. 

M. PURIÇ, TIMORLENK HAR • 
BiNiN GEÇflôl YERLERi 

GEZDi. 
'..ADliara, 2 (A.A.) -Bugün Yu· 

goılavya Hariciye Nazır Muavini 
M. Puriç vaktiyle Sırp ordmunun 

da ittirikiyle Timürlenge kartı 
yapılan meıhur muharebenin cere-

yan ettiği yerleri ıemıit ve ken • 
disine bu hususta lazım gelen iza• 
hat verilmiftir. 

ÇIKTI 
İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen._. 

YARASA 
Kitabr aatr§a çıkarıldı. Dünya edcbiyatmdan ıcçilmiı 

ozlü hikSY,Clcri i~inde bulunduran bu kitabm fiyatı: 

30 Kuruştur 
l'ev.zi :merkezi: Vakit Matbauı - lıtaııOul 

üniversite ·şarkı,gazel devrinin s 
Talimatnamesini 
neşrediyoruz 

-8-
:v aktlnde ıiıilmiyen denlere 

kaç dakika geç girildiii de bu cet· 
vetde ıaaterilir. Her ay_ batmda 
fakültenin den itibariyle devam 
vaziyetini ı&steren bir cetvel tan
zim ile rektare vorilir. 

Madde 49 - Her ordlnarlytb, 
profeear ve doçentin faldiltesinde 
biT fiti vardır. Bu fite bir tahtU 
,Umm bOtiin vakalan kaydolu-
nur. 

:vı. TEDRİS HEYETtNtN 
iYARDIMCILARI 

Matide 50 - T edrie heyetinin 
yardmıctlan umumiyetle tedrilat
ta ve ilmt anıttmnalarda hallı ol· 
dukları lrilraUlerin mesaisine yar
dım etmekle mükelleftir. 

Madde 51 -Tedriı lieyetmm 
yanlnncılan bqlıca asistanlardır. 

Madde 52-Aaiatanlar:m ta7İn 
Te istihdam yollan ayn talimat ile 
tanzim edibniftir. 

:vn. TALEBE 
Matlde 53-Talebenin '1niver• 

eiteye yazılmuı, çalifMMı, deva
mı ve vazifesi ve:klletçe ayn tali· 
matlarla tespit edilir. 

Madde 54 - Talebenin hnti • 
ilanlara airebtlmesi, buçlarmı 
vaktinde verme.ine, dil mektebi • 
ae devam ile muvaffak olmasına 
veya bu mektebe devamdan iıtis-. 
na vesikan a1lmıt bahmmaama 
bağlıdır. 

Diploma alabtlmeıi için son sı
nıfta inkılap tarihi deralerine de
vam ile, ibundan aertifika almak 
lazımdır.·~--~ 

Madde 55 - Oniverıite tahsili 
tıpta doktora ile diğer fakülteler· 
de lisanı veya doktora ile nihayet 
bulur. 

Her fakültede imtihan, li1ans ve 
doktora ıeraiti bunlara mahsus ta· 
limatnamelerle tespit edilmiıtir. 

VIIl.FAHRIPROFESORLUK 
VE DOKTORLUK 

Madde 56 - Fakülteler, mem• 
lekete veya insaniyete yahut men• 
sup oldukları ilim §ubelerine bü· 
yük hizmeti g5rülm0ş olanlara 
Maarif Vekaletinin tasvibi ile hu
susi talimatnamesi hUldimlerine 
göre fahri profea3rlük Te fahri 
doktorluk unvanmı tevcih edebi· 
lir. 

IX. HESAP lŞLERl 
Madde 57 - Ünivenitenin lie· 

ıap itleri Maliye V ekiletine bağ· 
lı bir müdürlük tarafından garii
lür. 

Madde 58 - !ta amiri rektar • 
dür. Uanmıt ki tip tarafından tet • 
kik ve üma edilmedikçe sarf n • 
rakı ita amirine götürülemez. 

Madde 59 - Bankadaki cari 
hesap muamelesi umumi katip, 
hesap itleri müdürü ve vemedarm 
müfterek imnlariyle yapılır. 

..... (Baı tarafı 1 inci sayıfamızdadır) 

teklinde inkitaf ediyordu. Bu in • 
kitaf Büyük Önderin yeni bir in • 
kılip hamleaile kat'i ve yaratıcı 
aafhuma ıirmit bulunuyor: Artık 
tarla, gue1 devrini 10 Teırini • 
tani 1934 den itibaren maziye ka· 
nf1DJf aayabiliriz. Çoban kavalla • 
rmda, köy meydanlarında utan • 
ıaç Te kısır inzivaya .çekilen, bu 
yllzden de ilerlemeden yaratıcılık· 
tan, dirilikten kalan kendi milli 
musikimize timdi modem tan'atin 
bGtUn teknik kabiliyetleJ'\nden 
kanat takacatız. Onu ince tan' atin 
takdis edildiği toplantılara male -
deceliz. Muıikimiz Türk medeni· 
yetinin Gazi devrini uluslara du • 
yaracak en canlı, en gür ses ota -
cak. 

Genç muıllritinasmuz Necil Ka· 
zım, geçen afuatoata (Yakıt) da 
tercümeıi çıkan bir yazısında di • 
yordu ki: 

-Gazi T~e kültGr n un'at 
lnlalabr bati• Ye inldPf edesbn tahii
dlr ld lnlgllp mmikW de ha da)'Ut ce
l'eyaDJ içinde laıındi yoluna bulmaya 
o imla aJaı mecrMml clerinlettinnefe 
me:lııa:rdar.., 

H&ı..m. ı..-nıp da ~ nalme et• 
nıfmc1a dddenen ean'adclrlık deni yir
minci uır " bi1hua kültiir, un'at in • 
JaUa içerbine aiıemez. Bu bot titizlik· 
ten deiil midir ki busün pık musikili 
tıek ae.Jilic içerisinde yavan kalmq n 
hlyiik formalar kvrmaya muktedir ol • 

ımrmtbr.,. 

Hakikatte dünkü batlrlımız 
yanlııtır: Alaturka musikiye pay· 
dos delil, yavan tarla, yann P • 
zel devrine paydos! Şimdi pyl 
manuile delil fakat ud manuile 
alaturka muıiki, kendi modern 
milli muıikimis terpilİp genitliJe
ceii milli ve modern hayata b. • 
VUIUJ'Ol'. 

Eski gazel, ıarKı Clemm ya1a • 
tıp uzatacak, milli musikimizin İn· 
kitafını, ballan musiki zevkini ıe
riletecek, aan'at deleri olmıyan 
§eyleri dUnyaya Türk musikiıi diye 
gösterecek nepiyat kartıımda 
devletin teıTik veya müsaade edi· 
ci bir nziyette kalmasını artık 
beklememelidir. Musikimizin in· 
lallp ve tekamülü hızını alacaktır. 
Bu münuebetledir ki dün kendi -
leri bu mühim mevzu üzerinde ça• 
lıırp yetiımit genç musikitinasla • 
rmmızdan bazılannm duygula • 
rını, düıüncelerini ıorduk. Bunlan 
okuyucularımıza arzediyoruz: 

Hasan Ferit Bey diyor ki : 
Şehir Orkestrası Şefi ve Kon • 

servatuvar mua!limlerinden Ha • 
tan Ferit Bey dem ittir ki: 

" - Alaturka musiki son yıllarda 
bittin lnkıllplarmuza, biitiln ile • 
tll yerinde saymak, o kadar gerllemft 

" o kader kötiilemitti ki. Bugün çalman 
W blJA maatteeHüf hirçok lciımelerc:e 

sevide dinlenebilen ba tek sesli muallıı:iye 
"T6rk maı~ai,, iamini wennemeliyiz 

arbk.. Etki musikinin kıymet • 
li .... ıerinin bir etmı yapma • 
nm Mle 1lagünkü ihtiyacnma Y9 • 

tifemi;receti, biD maaikide yiibelmif 

Madde 60- Her fakültede lie• lrkça ·1ecek iki zattan tetekkü) 
sap itleriyle uğratan birer hetap J ed teÇll t • 1 ·nc1 • 

d Bunl er. npa ıf erı e mımar Te-
memuru var ır. arın muame-
latı umumi katip taraf'mdan kon. ya mutahaaa• da aza olarak bu· 
trol edilir lmıur. En az bin liraya kadar i-

Madd~ 61 _ Mttnma, ebilt • baleler v~ al.ıtlar merkezi kom~ 
me ve puarlık itleri merkezi ko. yonca, bm }ıradan azı talt komıs
mlayon ile fakültelerdeki tali im• yonca yapdD'. 
miayonlarca yapılır. Madde 63 - Her 18.Doratuvar 

Madde 62 - Merkat IComisyon ve enstitüye Jdlçük muraflar için 
rektör veya onun namına umumi ıuulüne göre sarfolunmak üzere 
kitibin riyasetinde dekanlar he • 25 liraya kadar avam verilir. Bu 
tap itleri mGdarllnden ve tali ke • avamm tarf eTrala Terilmedikp 
misyonlar dekanm reisliiinde fa • ikinci bir avam iıtenemez. 
lrGlte beeap memuru ile dekan • - B l T T 1 -

milletlerden Jfbleree yıl .,_ 
rakacafı bir zmwndaJO· 

Herkesin, hepimi.~ 11 
neslin bu hakikati ıo~ 
kadar armoni " • ork~ 
sek üade TUıtalariye ~ 
liznndır. Halbuki bi%İdl 

•....:'.Lr lıİI' 
yerlerin batında ve bu1-
hiklın obnak prtiyle tek 
berbat bir JmHiikhain P 

pıyorda. Ve q bununla •,iO 
dünya bunu (Türk maeild 
liyordu. Buna ve eına.li 
mani olmak, çoktanber'İ 1 
lan cerçek bir tedbirdi. ·~ 
nin nutuklanndan ilbdl 
Vekiletinin son emri ~-A 
namına çok aeTİndirdi- ( • -
1111'1 alaturka) diye yası1d 
pa telmiiini biç bıünİ,..._.wt 
mahıulleridir. Böyle -:;. • 
lran koya alaturka ...,ı J1' 
la bir luımet ..-ermek ~ 
Bundan sonra yapıl..-ı 
yi yukarıda, umumi ,-Udi 
dum. Form, annoni, ~-.-.. 

yudan maıila1eri çok -~ • 
Jetmek, yeni Türk musi.IOP: 
mak, böyle yazacak bet 
mek.. 

Bu Cla memWnıtte tek 
silıı:i c:eaeyam n dunu--~ 
cek kammt tedbirlerden ,,,, 
lıolayJatmrt olacaılıtır. 

Muhittin Sadık a. 
Konservatuvar !il 

den ve maruf viyolo 

den Muhittin Sadık Sif 

yor. 

dir. EHHD WSyle bir 
Y .ınm Wac1e 1Juı m·maeı_. 

muıiki! diye ortaya bir 

makta idi. Ba hal, san'at 

(asri Türk musikisi) dit' 
zıluda maatteuüf hca 
sikiyi kastediyorlardı. .,,. 

artık bundan sonra ba '~ 
yet bulacak " zaten _,..il. 
kiki Türk musikisi oJaoC1 
..-e parlaklıfr ile ~ 



şiktaş - Fener bahçe maçı arasıra 
kopan bir filme benzedi! 

• 
.... --'ıtınesine on dakika kala sıfır sıfıra tatil edilen 

" maç yeniden 
ol btı71k spor hAdlsele

te ı.ı:asını bekledffimiz 
~ h· sjz bir maç oldu. 

yapılacak 

d '"•nın ka · e bit rarması ım-
tllıı ta . ınesıne on dakika 1 

L ....... .-.. bir 
1 

~l edildi ve iki takım 
bf!ı 0 

Yiyerek lüzumsuz 
dQı:.•fJQbfyete utramak-

'1tıl'l bf 
t llotıa ten l"e tamamlanmı-
8fllt ~tt .tınıa bakarak çıkar-
o • 
n ~§1 

tdifdi~f ~e}'l"ek gece başlıya-
a Son~ halde takımlar sa
kıııı, k Çıktıfar. EvvelA Be-
ııı 0Şatak ld • dı llfatalt , ge I n bır da-
. Sonra 'Yaşa,, larla halkı 

rr Galnta Fenerliler görün
{t!t. 1\tutsaraylı Suphl Bey 
tt )'etle ~t mera..c;imden son-

ı..'llı" ita rtnf aldılar. Beşik
"'lt ~> lf drosunun eskisine 
ır~lJi taJ1f olacağı da bu 
~>'atı ' 1

du. Meseli Adnan, 
)~!Ja \'e .Nazım takımda 
'' ~ J:erine Bambino, Ha

..__ ..... !'ııı 0 h, sağ haf mevkiinde 
ff Yrııyaack. Buna muka-

' kadrosu tamam sayı-
-S:ı, bir dakikalık sU • 
l.~ \.._sonra maç oldukça 

'ıı.~ladı. llk f avülü 
' 1' ,.., --~I favülü P'enerJfler Fcnerbah~ Abadan çeldldilrteıı tonra 
~alan ahenk .,., htt

Fener lehine say • P.. Jarla Hllmladılar. Onlar da ~-

orta ve yan hakcmlcrilc BCfilctq takmu 

Yolda d3nerkea dUftlnOyordum·: 
Suphl Bey bu maçı nfçhı kabul etti, 

V - VAKtT 3 Tc§rlnTsatıl 193l ~ 

1 latanbul Evkaf MUdUrlUAU ilAnları j ____________ ___:_ ____ ____. 

Kıymeti 
MahammcaesJ 
Lira K. 
914 70 

1291 59 

Silivrikap111 haricinde Valde Sultan çiftliğinde 
9125 metre maa mü§temilat çiftlik binası. 
Silivrikapısı haricinde Nalbant ~kurlan nam ma-

halde 119590 metre bir kıt'a tarlanın tamamı. 
291 15 Silivrikapııı haricinde Zeytinburnu civarında ve 

halen çimento fabrikası kartıamda 27336 metre tar
lanın tamamı. 

302 22 

822 00 

1079 70 

79 87 

259 72 

460 00 

3118 20 

1534 00 

106 55 

Silivrikıapısı haricinde çiftlik kurbünde uzun tarla 
nam ma.'halde 14435 metre miktarında tarlanm ta-
mamı. 

Silivrikapısı haricinde Küçük Balıklı civarında Rum 
mezarlığı ittisalinde 75556 metre tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Hannan tarla nam mahnlde 
32275 metre miktarında tarlanın tamamı. 
SiHvrikapul haricinde Çırpıcı çayırı üstünde 7000 
küaur metre tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Küçük Balıklrda lspitalya 
Kar§ısında 5550 küsur metre tarlanın tamamı. 
Silivr.ikapııı' haricinde Basmahane yolunda 23000 
metre tarlanın tamamı. 

Silivrikapısı ıharicinde Demirhane ka11111nda 285300 
küsur metre miktarındaki tarlanın tama.mı. 

Silivrikapıaı lıaricinde VeJi efendi çayırında Çörekçi 
çepnesi kar.§ıaında 70000 küsur metre tarlanın ta· 
mamı. 

Silivrikapısı haricinde Mercan tepe kar§ıaında 9500 
küsur metre tarlanın tamamı. 

651 00 Silivrikaprsı haricinde Veli efendi çe§mesi çayırında 
Tat çukurunda 60400 metre tarlanın tamamı. 

591 

240 

75 Silivrikapıaı haricinde Küçük Balıklı civarında lspi• 
talyaya muttasıl 17900 küsur metre tarlanın tamamı • 

00 Silivrikapısı haricinde Çörekçiye giden yol üzerinde 
l 1040 metre tarlanın tamamı. 

Yukarıdaki tarlalar satılmak üzere yirmi gün müddetle mü

zayedeye çıkardmı§tır. ihalesi 17/11/934 Cumartesi günü saat 

on beftedir. Taliplerin pey akçeleriyle beraber Mahlulat kale· 
mine müracaatlan. (7132) 

.L..~ '1kretın tehlikeli bir mi7e karar verdiler. Fakat onlar fçe
~ leclsl tutarak al • rlye girerken Fenerlilerin yeniden sa
lflllH~ mUdafaamnm yUkU haya geldllderi söriildü l 
~«llllı omuzlarma yUk. ~ Pener takma oa kfşıl olmalı: 

diye .. Sonradan işittiğime göre Suphl 

Be7"1DAPD lclar..&aL Ra= -····---- D Uamdan llııJrWnlJI fsran Oıerlne ka- iia 
.!~tte. Beşiktaş takımı ftzere yeniden hafla~ Bu esnada to-

.,, ..._ •ermek yolunu bu • pallıyan Etref de yaini bir ihtiyata bı
bal etmft. Bana 8freadfkten 110nra 
Fenerbahçelilerln abayı terketmek 
hareketini mazur gllrmek yolunda ka
famın içinde aradıfnn aebeplerl blls • 
btltUn bulamu oldam. 

ot ""hattı oyunu aç ak rakt. Fakat artık oyunun tadı tuzu 
S; fakat Şerefin açık:rn 

1 
kalmadıfı belli .. Beşlktqblar gerçi a· 

•t, tok 11zun dOştüğü jr:n I ğrr basmakta devam edJyorlar, fakat 
lle§iktaşa ilk korr r orta haflan pek geri oynadıfı için 

.__ muhacfmlerl arkadan besleten oyun-
Hakem karan flddetJf olabllfr, fa • 

kat her ,eyden enel kabul edllJr. Bu • 
na böyle blllyonu:. lı. 'ttı_ 11 kaıenbı ı.- eu yok. 

""'I ~ ~ da ~9 metre Devre ıonuna dofra Fazıl bir ara-
lleıtcea1: kan bır korner hk topu eliyle tatayor, Haldanm firi • 

SalAhfyettar futbol erklnmdan bir 
zatla beraber iskeleye doğru yilrffyo • 
ruz. .Aramızda maça aft konUflll& 
fijyle baflı7or: 

~ "f~ ldL kiği kale direfini yalayıp leçti. Arka • 
~ '1- >'aptıfı bir Ud a- ımıdan Feyzinin bir ıskası netfeesinde 
~ :- yüzünden Beşfktaı kalesi Muzafferle karşı kar

len-ek} •her 1''enerlile- '11& kalıyor .. Gol mU? Hayır, Muzaf. 
~~da etmlye batlad.L ferin filtünO Mehmet Ali tuttu. 

:Ilı~ ~Q ifa biz firlkik de Jkind denecle Fener NP11im,. • 
it~ '"l'iil ~:amad.L rlne Naciyi, Beşiktaş, Eşrefin yerine 

ı...~ t11t tUıeı bir y;ıptı~a~ eskt kalecisi Şevketi oynatıyor. lld 
~ 1lı. Ofluı yer .fJ tarafın da oyunu mUsavi gibi, fakat 

'-tb~ illa~ =ıl~ · oyun her vakitkl oyunlara benzeml • 
~ oı~fye baştad.L Fo n yor, adetl nlbetl• bnan 'bir tara • 
~~ tı. ırı çekilen bu .,.;:~ fm, hazan öb6r tarafm ortadan ta : 
,, )1. lyt btr görü le kur- mamen Bilindiği oluyor. Fener ma 

' 4~ >'a\'aş ~şikta hacim hattının dört oyuncaya inmesi 
l!.~ i' licUror. ş bu hattın bUtiin ahenffııl kaçmntt-
1~ 'hl hataıı Bu itibarla Beşlktaı mıdafaur MI'· 

~e ' l'tr bir kesiş ı...t ....ı..t YmUtlar 'J'flfftY•• Bmaa 
~~ baoıactı. di l'e o tarafa mukabil BqlktaJ muhacimlerl dakika 

tlıa hak, Fakat &ene seçtikçe Fener kalesi üzerinde daha :.-..._ bıaıı:.lb~~ et'7 • müessir olmıya başlıyorlar. Manz.a • 
~~Ya rıne ha • ra gene Beşlktq hakimiyetine dotra 

.__4 tiiruy0~ eli • gfdJyor. Fener kaim tfddetle sdoş • 
~dtt ~el z. Ayni o • mıya başladL Bir aralık Hakkıyı Uç 

ll-. 4taa ba)[ rene böyle kişi çemberleme yere dUşflrdUler. Bir 

~'dan'::° ihtanna penalb ftrilebilir. Fllkat hakem "1' • 

4- 4-' 4-\'J'an nra Fikret medl. Kale önünde kanflklık devam 
--~ ~'t t 'her !ı. Fakat ediyor. Beşiktaş muhaclmlerl arka 
't il llt?d.JYor. lhı hayı ter • arkaya çok mUhfm fırsatlar kaçı!dı • 

ıc-au- llalk ıarip ha - lal" Sakatlanan Hakkı dışan gotO • 
~h.. "llll 'Peyce • Tl-...n.ta • 
,, le~ a'tt1tr11 bt '8~rdr. rOldil. Arkadan gene bir ~·"' 11.8 
lııt... ~Joı irllrerek ı arzusuna lanı .• B~ sağ açıfınm fevkalide 
... ~r 1>'orıar. ~aat ede • bir şütü Fener kalesi direğine çar • 

hf.. b~ada, akeın ve pıp geri döndU. arkadan b'fr §Ot da • 
-~ an / ha yandan gfttL Fenerliler bir alan 

, •lct~ ::.flrını da - yaptılar. Tuhaf değil mi? Niyazi bf r 
'lı11 11 tCSateı- lnesfnden 1 korneri daha dıpn attı. 

- .Maçın böyle neticesi& bf tmeslne 
memnun oldum, cUyorum. 

- Evet, dlTGr, tekrar edilecek.. Ba
aılt tı Şerefin çocuklarma Yerilecek 
bir maç kf tekrarlanmuı bu huılAtı 
arttmr. Ba cihetten çok iyi tablL 

- Ayni zamanda IJd taraftan biri • 
nhı ba 'VUiyette kaammaın iyi bir teY 
olmazdı defil mf7 

Beşiktaşlılar bir sayı çıkarsalar, 

Fenerliler "on kişi oynadık,, dJyecek
Jerdf. FenerUler bir sayı çıkanalar 

Beşiktaşlılar "yorgunduk. eksiktik, 
takımı Udncl takım oyunculariyle ta
mamlamıştık,, dfyeceklerdl 

- Evet.. Bunlar dUşfinOleblllr ~y
Jer. 

- Sahayı terketmek hAdlsesl Uze • 
rinde ne dilşUnUyorsunuz? 

- Dofru bir ,ey bulmadım. Dfslp -
Jln noktasından hakemin karan doğ -
ruydu ve o oyuncunun çıkarılması 

lAzımdL Ba muhakkak. Yalnız hata
lı olan dhet Ud tarafın Suphi Bey U -
zerinde anlqmrş bu1unmalan. Fe -
nerliler Suphbi sevmezler. Seviimi -
yen bir adnm sevmfyen1ere zorla sev . 
dirilemez ya! A. Sırra 

Zonguldakta ma~ 
Zonguldak, 2 <VAKiT) - Zongul

dak ıahumda ltÇi Gücü ile 
Kozlu Spor takımları arasında yapı
lan maçta Koz1ulular O - 5 galip gel
diler ve bu !l!Uretle fırkanın galip ta
lama nreceii Gazi büstünü kazandı • 

~ bıı.&. ~da .. P ecek Besler Fener kalesi tekrar sıkıfllll1& bq-
--,~ ~lll?ı araıan geri tadı Gene yandan geçip giden ~tler 
~~tr, "- IÇerf işitiyorum. görÜyoruz. Fakat artık top ta g3rlln· 
~' 11~11Yor, Y~ d~vet o- miyecek glbL. Han fylden iyiye ka • 

lar. 

~ ı~ :lua~l:- r:t"lhk oldu. Hakem fkf tarafm mu • 
~ balla bc:C • •:ı!'a!mtfyle maçı, bitmesine on dakl • 

-Ya. eclf 

Atef • GUnet 
Ankara, 2 (A.A.) - Ateş Giineş ta· 

kımı bugün Ankara Giicü ile ikinci 
maçını yapmıf ve 2 • 3 oyunu kazaıı-1 
mıt•· 

.......... vE .......... . 

----------~ Yarıa 
Tercüme Külliyatı 

Bütün milletlerin en muhallet eserlerinden vücude getirilmiı bir kütüp
hanedir. 100 cilde balii olacak bu kitaplann 10 eserden ibaret birinci eeriıi 
için V AKIT matbu.ar, peıinen verilecek 236 kurut ve dört ayda birer lira
dan ödenecek 4 lira mukabilinde abone kaydebnektedir. 

Bu muamele Yakıt matbaau tarafından verilecek abonman kartmın alan 
tarafından imzası ve tabi olduğu daire amirinin kefil suretle imzalamasil 
resmi mübüriyJe mübürlenmt-.iıijlen ibarettir. Bunun haricinde kalanla 
için bir lÜC't'ann veya eınafra kefaleti de muteberdir. 

çıkan her on lritap bir eeri te"kil eder ve ayn ayn fiatlara tabi olur. 

Şimdiye Kadar Basılanlar : 
1 - SAFO, Dode - Haydar Rifat 
2 -AiLE ÇEMBERi, Morua -J. H . .Aliıan 
3 - TlCARET, BANKA n BORSA, lkbsat doktoru 

Muhlia Etem 
4 - DEVLET ve iHTiLAL, Lenin - Haydar Rifat 
5 - SOSYALlZM: Kautaki - Sabiha Zekeriyya 
6 - KOLLIY AT J. RASiN, H. Nazım 
7 - iŞÇi SINIFI iHTiLALi, Lenin - Haydar Rifat 
8-RURI HAYATTA LAŞUUR,Prof. Yı:ng - Prof. Dr. 

M. Hayrullah 
9 - ISFAHANA DOORU, Piyer Loti - t. H. Aliıan 
10- RASiN KOLLIY ATI, il, H. Nazım 
11 - DELILICIN PSiKOLOJiSi, Dr. Bernard Hart 

- Dr. izzettin 

Basılacak Olanlar: 
1 - GORIO BABA: Balzak -Haydar Rifat 

100 Kurut 
100 .. 
75 

" 75 
" 75 
" 75 
" 60 
" 

60 
" 100 
" 75 
" 

50 
" 

2 - iLKBAHAR SELLERi, lvnn Türgeniev - Sami zade Süreyya 
3 - CEMiYETiN ASILLARI, Muhittin. 
4 - KAPiTALiZM BUHRANI, Profesör Piru - Ahmet Hamdi 
5 - KIRMIZI ve KARA, Standa! 
6 - ISA: Pariı Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bne San.Kle - Hay

dar Rifat 
7 - ETIKA: Kropatkn - Ağaoğlu Ahmet 

8 - iÇTiMAi KANUNLAR, Greef - Rauf Ahmet 
9 - ÇOCUK DOŞORTENLER H. Conzalve, Menuıier - Prof. Dr. M. 

Hayrullah. 
10 - SALAMBO, Flober -1. H. Aliıan 
11 - SAMiMi SAADET, Tol.toy - J. H. Alitu 
iZ - DIZRAELININ HAY ATI, A. Morua 



Deniz Levazım satınalma 
Komisyonu reisliğinden : 

45784 Kilo Ekmek: Açık eksiltmesi 25 ikinci teırin 934 pazar 
günü saat 14 de 

11422 " Sıgır e~i : 
2332 ,, Kuza eti: tt tt 25 

" tt saat 15 de 

10000 ,, Süt . . 
2SOJ ,, Yogurt " " 27 ,, Salı saat 14 de 

10000 " Süt ,, " 
27 " " " 

ıs de 

10000 . .. 27 " " 
16 da 

" " 
. " " 

40000 " Yaı ıebze: " 
,, 28 ,, Çarşanba 14 de 

12000 '' : " " 
28 " " 

15 de 
" .. 

Deniz talebr. Ye efradı ibtiyıcı için yukarda cias ve miktar
ları yazı'ı cok11z kalem yiyecek hizalarında yazılı gün ve saat· 
lcrde açık ekı:ltme ile alınacakbr. isteklilerin tartnamelerini gör· 
mek ve almak için her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gün 

ve saatlerde Kasımpaıadaki komisyona gelmeleri. (7362) 

Devlet Demir yolları llAnlarl 

idaremize ait Samıun iskeleıinden geçirilecek etya ve hay
vanattan 1/ 11/ 934 den itibaren ıu suretle ücret alınacaktır: 

Her nevi eıyanın beher yüz kilo ve küsurundan 
Biiyük boy hayvanlardan, hayvan batına 
Orta boy hayvanlardan, hayvan bqma 
Koyun ve keçi gibi küçük boy hayvanlarla orta boy 
hayvanların yavrusundan 

Kurut 
2 

10 
5 

2 
Sökülmemit yük ve binek arabalarının her nevinden 
"Sökülmüı olanlah eıya g:bi ıiklet üzerinden ücrete ta
bidir,, 20 
Her nevi otomobil, kamyon, tayyare, silindir ve em-
ııdinden 100 

iskeleden eıya geçirilmek için yapılacak her türlü ameliye 
mal nhiplerine aittir. Vinç çahttmldığı zaman ton batma 40 
kurut vinç ücreti almır. Beher parçası 501 kilodan fazla ağır
lıkta o!an et yaların Yİnç ücreti, parça.nm ağırlığına ıöre de
değiıir. 

iskele ile iıtasyon arasında, iıkeleden geçirilmek üzere, 
vagonla yapılacak naklıiyatta vagon bqma 300 kurut alm11'. 

iskeleden ıeçen eıya, demiryol .ile nakledilmi! veya edi
lecekse bu ücret alınmaz. 

Fazla tafsilat için iıtaıyonlara m6racaat edilmelidir. (7290) 

Maden kömürü yakacak ııkara tertibatını havi her nevi ve 
tipteki demir ve dökme .obalardan ton ve kilometre bqma: 

Tam hamuleli vagonla nakliyatta 3 ve perakende nakliyat
ta 3,50 kurut ücret alınacaktır. 

Bu tenzilat; l/ı ı;ı934 tarihinden baılıyacaktır. (7291) 

9022 adet Mete Travenin kapalı zarfla münakasaıı 21/ 11/ 
934 Çarpmba aünü aaat ıs te Ankarada Jdare bina.mda yapı• 
lacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpap veznelerinde ikiter 
liraya satılan tartnamelerde vardır. (7299) 

.,4000,, çam telgraf direij,nin kapalı zarfla münakasası 

26/ l 1/ 934 Pazartesi saat ıs te Ankarada idare binumda yapı· 
lacal..--tı;. Fazla tafıilit Ankara, Haydarpaf&, Adana ve ~ski· 
tehir veznelerinde beter liraya satılan prtnamelerde vardır. 

(7122) 

150 ton petrol, 130 ton benzin, 400 ton rezidü, 70 ton sirtof 
yağiyle 45 ton piı gazın kapalı zarfla münakuaıı 20 ikinci 
Tetrin 934 Sair günü saat ı5 te Ankarada idare merkezinde ya
pılacaktır. Tafs:lit Ankara ve Haydarpa11. veznelerinde beter 
liraya satılan prtnamelerde yazılıdır. (7263) 

Imalde Saıı'at 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 

Müstalızaratında~ Nefas 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 aeaelik aym aba lberiade devamlı Ye melek im il bir çahı•• 
Çapa Marka ) Pirinç UDU fabrikaaının elde ettij'i muvaffakıyetin mabıulüdtır. r .. 

Halkın sıhhat Ye meafaatiai dOtDDerek, mOStabıarahnın en fenni vesaitle im• 1de 
şan ( Çapa Marka ) fabrikası iıtirak ettiii yerli ve beynelmilel ıergilerde fevkall 
madalyelerle takdir Ye taltif edilmİf Ye daima •hhatiai koruyan, ze~kini bilen 111 
balkın rağbetine mazhar o1mnttur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işare 
Bu sabada Yegine Öz Türk san'at eseri 

Kutu Ç~f~Winç !!arka Müstalızaratı 
Püre Ye çorbalık Mercimek " 

,, " Bezelye ,, ,, ., ,, ,, 
,, " Patates ,, ,. ., ,. ,, 
,, " Yalaf ,. ,. ., ,. ., 

,, " Arpa " " ., " " ., ,. Faaalye ,, ,, ., ,, ,, 
,. ., Bakla ,, " ., " ,, 
,, ,, Nub•t ,. Ka.,.ruı beyaz biber 
,. ., Mmr ., Ta&lakla h 

ve en neti• nlfll•ta .an .ı.tem v•altle ihzar ve imal edlllr. 
1 1/2 ve 11/1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşik 

Kılıcali, apa Marka Telefon: 40337 

lstanbul Kumandanlığı 
Sbnalme Komia~onu lllalan 

Gümüııuyu butabaneai ihti • 
yacı için 1500 adet tavuk pazar. 
bkla alınacaktır. ibatesi 5 - 11 
- 934 Pazarteai ıünU aaat ıs te • 
dir. Taliplerin fartnameyİ ıör • 
mek üzere her gün Fındıklıda ıa -
bnalma komisyonuna müracaat • 

üniversite mübayaat komisyo 
Onivenite Merkn binası bahçe.inde yapılacak 

hane binaeı infuı ıartnameaine tevfikan 20 - 1 O 
ribinden itibaren 20 sün müddetle ve !kapalı zarf 
nakaaya konubmqtur. Talipler her gün Mübayaal 
nuna miicaraatla doıyumı tetkik edebilirler. Tali 
ıünil olan ıo - 1ı - ı934 cumarteai ıünü saat ıs 
site Mübayaat Komisyonunda hazır bulunmaları il 

( 

ları ve iha1eye.lJtirak edeceklerlti ,..,. ı 

muvakkat teminatlariyle birlikte --------------------.....,. 
vaktinde hazır bulunmaları. (259) 

(7343) 

• • • 
latanbul kumandanlıfı emrin • 

deki kıtaat ihtiyacı için 53,000 kilo 
bulgur kapalı zarfla satın alına • 

caktır. lhaleai 6 ikinci tetrin ı934 
salı günü saat 15,30 eladır. Talip· 
lerin tartname ve nümuneyi g6r· 

mek üzere her gün ve teminat 
makbuzlariyle o gün vaktinden 
evvel Fmrkhdaki komisyonda 
hazır bulunmalan • 

(ı99) (6791) 

• • • 
Samsun ve Sıvaı Fırkaları kıt'. 

atı ihtiyacı olan aıatıda cins ve 
numaralan yazılı sobalar alına • 
caktır. ihalesi 7 ikinci Tetrin 934 
Çarıamba günü saat ı5 dedir. Ta· 
iiplerin fartnameyi görmek üzere 
her gün sahnalma komisyonuna 
müracaatları. Ve ihaleye iıtirik e-

Ketif bedeli 90 lira 73 kurut olan Galatada 
numda bra ve deniz vasıtalan ceza odalarının 
bkla yapbnlac:altbr. Talip olanlar ketif evrakını v 
yi ıfJımek için her ıün ve pazarlık için de 14 r 
malcıbuz veya mektubu ile 5/ 11/ 934 Pazartesi ıünU 
kadar Levaz1m Müdürlüğüne müracaatları. (7285) 

deceklerin vaktinde Fındıklıdaki 
satın alma komisyonunda hazır 
bulunmalan. "258,, "7344" 

Samıun için Sıvaı için 
No. Adet No. Adet 
1 85 1 7 
2 59 2 8 
3 49 3 27 

••• 
3 en Kolordu kumandanhiı kıt' -

"t ihtiyacı için Çorluya tealim ıar· 
tiyle 8000 kilo benzin pazarlıkla 

alınacakt11'. ihalesi S/ l 1/ 934 Pa· 
zarteıi ıünü nat 16 dadır. Talip • 
lerin f&llnameyi ı6rmek üzere her 
gün Fındıklıda satınalma komiı -
yonuna müracaatları ve ihaleye it· 

tirik edeceklerin d 

Fırka Kıt'at i ',I 
kilo Beyaz peynire 

imdan pazarlıkla 
leai 5/ 1 ı/934 Paı 

lstanbul Ziraat Bankası satış B~ıiktaı 

Dikiş Yurdu komisyonun 
Tahsili yükıek Hanımlar Biç.. 
ki ve aan'at mektebidir. Ka
yıt devam ediyor. (4187) ,, 

Sıra 

No.11 
1255 
ı444 

1446 

Semti 

Yedikule 
Bebek 

,, 

Mahallesi 

Hacı Hamza 
Bebek 

" 
Yenimahalle 

Sokağı 

Ağaç kakan mektebi 
Yenimahalle 

,, 
Fıçıcı 

Cinai 

Ahtapbane 

" ,, 
,, 

F.mlak 
No. ıı 

46 
58 

- Doktor - Operat6r --•I 1448 

Ahmet Asım ı449 
Üsküdar 
Beyojlu Hüseyinağa Valde çefmeıi 

T ıakıim yeni 
Selamıiz 

eski, Ana metreıi 33,60 

14 
21 
ı95· 

Doğum ve kadm hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor - OperaUSr 

iffet Naim H. 
errahi bastalıklan mliteba11ıa 

Muayene sa:ıtları. 10-12 Ortaköy Şifa 
yurdu 15-18 Beyoğlu lstiklll cad 19 

- Telefon 42221 ve 46901 ... 

1450 
1451 
ı452 

1453 
1454 
ı457 

ı487 

Üsküdar 
Bebek 

,, 
Edirnekapı 

Kuzguncuk 
Üsküdar 
Eyüp 

Selami Ali 
Bebek 

" 
Hacı Muhittin 
Kuzguncuk · 
Hacı Hasna 

Fethi Çelebi 

Kiliae 
,, 

Yağhane 

Tahtalı bostan 
Servili 
Kirimi çefme 

Yukarıda evaafı yazılı ıayri menkuller 22/ 10/ 934 temdit 
' çıkanlmıttlr. ihaleleri 22/ 11/ 934 Perıembe günüdür. (7083) 

Karıir diilrkln ve hane 
Ahp.p hane 

,, 
Arsa metresi 89,50 
Ahtap hane ve bahçe 
Ar• metreıi 97,SO 
Ahpp deri imali.tba· 
nesi ve bahçesi. 

201 
76 
59 
ıs 

16 
18 
34 

atı ımda mütteri hulmadıimdan 

Hisıeai Hi,..r
meo 

12/240 ,; 
3/ 4 _, 
2/ 7 %1' 
4/ 24 -

Tamamı 

ı/4 "" Tamamı U'38 

1/ 2 ı'f/ -ıo Tamamı 

28/ 4536 
ııc> 

Tamamı ssCJO 
" - b. •1.pa zarlıkla ye ır 
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Radyote "' nıg nın şa 
• 

eserı: 

1935 senesi için (3) yeni ve mükemmel model takdim e 
3 muhtelif tip üzerine inşa edilen yeni TELEFUNKEN makinalan KISA, OR1 

UZUN dalgalarla neşriyat yapan bütün istasyonlan büyük bir berraklıkla zapted 
Hudut ve mesafe tanımayan kısa dalgalar sayesinde en uzak memleketlerde -.; 

konserleri azami berraklık ve pürüzsüzlükle dinlemek imkanı hasıl olmuştur . 

Taksim Abid e Kartı•ında 

Av Lokanta Ve Birahanesi 
Saraybumu parla, Mulenruj, Eden Ye Belvü 

müe11eaelerini senelerce iıleten muktedir eller 
idaresinde -~ -

Bu müesaeaelerde kendini tanıtan ve sevdi

ren memleketimizin çok kıymetli musiki aan'at

karlamın isimlerini aıaiıda göstermekle mües

ıeae iftihaı: duyar. 

ince ve haa1At seaile pek s B ti 
çabuk kendini sevdiren az ••• 
MÜZEYYEN HANIM J -' 

1 - Kemani Necati Bey. 
2 - Bestekar, tanburi Selahad

din Bey. 
3 - Kemençe Aleko Efendi. 
4 - Kardeşi piyaniıt ve udi Yor-

go Efendi. 
5 - Neyzen İhsan Bey. 
6 - Udi Cevdet Bey. 
7 - Cümbüş Cemal Bey (Zeynel -

DiKKAT: 

ibidin Z.) 
8 - Klirnet Şükrü Bey. 
9 - Darbuka Hasan Tahsin Bey 

MUGANNiYE ve MUGANNİLER 
10 - Belma Hanım 
11 - Semiha 
12 - Suveyda 
13 - Cel!l Bey. 
14 - Hamit Bey. 

,, 

1 - Saz gece saat 1 e kadar devam eder. 
2 - Bu kadar büyük fedakarlığa rağmen fiatlar her müeaaeıeden U• 

cuzdur. 

İdare pek yakında muhterem müıteri lerine mühim bir sürpriz de hazır
lamakta ..... 

Bourla biraderler ve 
lstanbul - Ankara - lzmir 

ı• 
Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karakôy • Köprübaşı 
Tel.42362 - Sirk:eci Mtihiirdarzadc 

Han Telefon 22740 __ .. 

Mersin golu 
INEBOLU vapuru 4 ikinci 

Tetrin PAZAR günü ıaat 10 da 
Mersine kadar. (7346) 

Karadeniz yolu 
ERZURUM vapuru 3 ikinci 

T e,rin CUMARTESi günü aaat 
18 de Hopaya kadar. (7347) 

Ayvalık yolu 
MERSiN vapuru 3 ikinci 

Tetrin CUMARTESi günü ıaat 
18 de lzmire kadar. (7348) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22566 
Salı günleri meccanenclir .. 

V AKIT Matbaası - lıtanbul 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Nııriyat müdürü: REFiK AHMET 

ÇAPA 
Pirinç unu fabrikasının 

bir muvaffakıyeti 
Burllne kadar lngiltere ve Amerikadan 
edilen Kuvakeroçu, yani ezme tane yulafı bu kere "iJlı 

miıin en olgun yulafıadan imale muvaffak 

ÇAPA MARI{ 
Bu yeni hizmeti de ıeref duyarak muhterem baJk• 

Mine Diş Macctı 
En mükemmel bir diş mac~t 
Çünkü: iki yüzü mütecaviz mütehaaaıı dit tabipler•;ef" 
kep bir heyet tarafından ihzar olunmuttur. Ve bil~ 

rakkiyatı tetkik etmit ve bütün dünya mütebatll~ 
aradıkları biliimum evsafı bir araya top! ti 

MiNE ~!~:na ~~,:.u~2, 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: c 
Dr. Hafıı .. ~ 

... o 
Dah• · 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinai Hiııeıi Emli.k Hi11eye göre mu-
No. ıı No. ıı hammen kıymeti: 
1395 Ortaköy Ortaköy Dere çıkmazı Arsa metresi 63,25 1/ 3 8 63 T.L. 
1398 Beyoğlu Kamerhatun Kızlar Kagir hane ve arsa 1/ 4 25-27 490 " 
1399 ,, ,, Yeni Mavi, e.ki Tevfik Arsa metresi 34 1/ 2 12 111 ., 

Yukanda mevki ve evsafı ya ı rihindeki temdit satı,ında mü,teri J bir ay müddetle pazarlıkla satıp. J Cumartesi günü saat on dörttedir. 
zrlı gayri menkuller 11/ 10/ 934 ta bulunmadığından ayni p.ttlar ile çıkarılmı9tır. ihalesi 10/ 11/ 934 (6719) 

l>:J ·~· f Cc-:ıdan > .J<ot J 

) 1•1ur 
(2,30 . 6 ya 
·.c.nyolu No. ııs. ., 6' 

llıayeoe:bAO' °'aıııetı,, 
22398. Yazlık btf 

J3eyıer 
Kandilli 38, 


