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Nanside inkıltibımız 
Üzerinde mühim 

bir k.onf erans 

1 

rugosiav notası 

ve Macaristan 
başvekili 

Macaristan ~orkutulmak isteniyormuş Fenerbahçe, Ankaradı, 
Yuaoslav not ası ve \ıyans~de in~_,ı~b'm.'z ÇankalJalJı O - 5 yendı 

~ · uzerınde muhım hır 

Macar başvekili Pari .. ~o~~~a'!.~adoiua· 
- - -- ---- ._, . -

M.Gömböş, Yugoslav gazetelerini, Avrupa 
barışını bozacak sıyasal bir mücadeleye 

girişmekle itham ediyor 
Budapeşte, 23 (A.A.) - Macar ı ?dece~ şekilde şiyasal bir mücade -

ajansı bildfriyor: Macar telgraf leye girişmiştir. 
ajansının muhabiri, Yugoslavya Macar hü.kmeti, ift:radan ibaret 
notası hakkında Başvekil M. Göm- olan bu neşriyatın Ulküsü ne oldu· 
höş'ten fikrini sormuştur. Başvekil i:iunu ilk anda anlamıştır. Hiç şüp
bu husustaki düşünüşünü şu suret- hesiz bu neşriyatı yapanların ülkü-
1e tasrih etmiştir: sü, yalnız Macaristanın itibarmı 

• • 
"- Marsilya cinayetine ait ulus 1 kırmak değil, ayni zamanda mev • 

lar birliğine verilen Yugoslav no. ::udiyet ve bakamız için sarfetmiş 
tası Macar hükU.metini hayrete dü- olduğumuz çalışmayı fe!ce uğrat -
şürmemiştir. Macar hükumeti, bu m3.k iç:n Macaristam korkutmak -
notayı bir aydanberi Yugoslav mat 1 tı. 
buatı tarafından yap,lan ve Maca- Macar hükumeti, Yugoslav no· 
ristanın durumunu bozmayı güden tasının siyasal temayülüne ve has• 
mücadelenin devamı sayar. Ma _ satan mesele hakkında etraflı ma· 

car hükumeti, notanın lisanının 

Macaristana karşı neşriyatta bu • 
lunan gazetelerin lisanının aynı ol
masından dolayı çok müteessir ol-

lumat almadan ve münakaşa gö • 
türehilecek bir takım delillere is • 
tinat etlilere~ Macaristanın itham 
edilmesi keyfiyetine, cihe.nın na • 

muştur. zarı dikkatini çeker. 

Cinayet vuku bulur bulmaz ve Macaristan, bu meselenin bir 
suikasti tertip ve icra edenlerin an evvel halledilmesini ve bu it • 
hangi tarihte tertip etmiş oldukları hamlara hemen bir nihayet veril • 
daha tesbit edilmediği b:r zaman. mesini ister. Ta ki Yugoslav teşeb· 
da Yugoslav gazeteleri Macarista- büsünün doğurmuş olduğu evren· 
nı cihan nazarmda lekelemek için sel tehlike mümkün olduğu kadar 
hemen Avrupanm barışını tehdit j· süratle ortadan kalksın.,, 

Silih ticareti 
Londra, 23 (A.A.) - Sir Con j b ir mukavele ile neticelenecği ü • 

Saymen Avam · kamarasında silah 1 midini izhar ederek böyle bir mu· 
ticareti hakkında beyanatında bu 'ı' kavcl~ilİn şu üç b:susu ihtiva et· 
husustaki 1925 mukavelesinin ln - semi lazım geleceğini ilave eyle -
giltere tarafından süratle tasdik 1 miştir: 
~dildiğini söyle:likte~ so~ra silah j ı _Hükumet yardımlarının ve 
ımal eden beş altı mılletm hu mu- ihracat kredilerinin meni ile silah 
kaveleyi tasdik etmemiş olduğunu 1 t:carctin'n fili bir surette müraka
ilave etmiştir. Bu memleketler Bel 

1 
besi 

' çi1ka, Çekoslovakya, İtalya, Japon-
2 - Beynelmilel hatlar üzerinde 

ya, Almanya ve Amerikadır. 
Sir Saymen, İngiltere ile diğer fili bir milli müraknbe, 

milletlerin gayretleri. beynelmilel 1 

Çinliler Tibetlilerle 
birleşmek istiyor 
lhassa, 23 (A.A.) - Çin heye· 

ti, Ti bette oturu§undan istifade e· 
derek Dalay Lamanın mezarını 

ziyaret etmişlerdir. 

Bu heyet, Tibet hükumeti erka· 
nına İngiliz imparatorluğu ile ala· 
kalarını tamamile keserek Çin 

cumhuriyeti ile birleşmeleri tavsi· 
yeıinde bulunmuşlardır. <;in heye· 

ti Tibetteki İngiliz nüfuzunu ta • 
mamile kırmaya çalışmak suretile 

İngilizler aleyhine müte~eccih bir 
hattı hareket takip etmiştir. iki ta· 

raf bir ticaret antlaşması akdi için 
tetkikat yapmışlardır. Bir Tibet 
1 eyetinin yakında Çine gideceğin· 
den bahsedilmektedir. Malfım ol • 
duğa üzere Tibette iktidarı elle • 
rinde bulunduranlar, Lamalardır. 

3 - Neşir ve ilan. 

Muğlada fındık yetiş
tiriliyor 

Muğla, 23 (A.A.) - Vilayeti -
mizde geçen seneden beri fındık 
yetiştirmek için büyük bir istek ve 
merak uyanmıştır. Geçen sene Gi· 
resun ve Rizeden 400 kadar fidan 
getirilmişti, bu sene de 6000 fidan 
getirilerek pek az bir para karşı -
lığında halka dağıtılmıştır. Vila • 
yetimizde fındıkçılığm ilerisi çok 
iyi ve açıktır. 

Atina elçimiz 
Atina, 23 (A.A.) - Türkiye -

nin yeni Atin3. elçisi Ruşen Eşref 
Bey, dün sabah merasimle itimat • 
namesini Reisicumhura vermiştir. 
Ba sırada Dış Bakam M. Maksi • 
mos da hazır hulunmu~tur. 

Merasimden sonra M. Zaimis, 
Türk diplomati ile uzun ve dost -
ça görüşmüştür. 
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Edirne mebusu Şeref Aykut Reyden 
kültür bakanlığına açık mektup 

- Yar1nki sayımızda -
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jansının Paris muhabiri bildiriyor: 
Gazi Hazretlerinin yarattığı Türki 
ye cümhuriyeti ve inkılabı ve tür -

kün medeniyet alemindeki hamle
leri mevzuu üzerine F ranaanın 

. Nansi şehrinde büyük elçimizin re· 
isljğinde resmi ve ilmi Fransız ma 
hafili önünde mühim bir konferans 
verilecektir. 

B z im bildiğim z _.... --- --- .- ~ 

Saka ne demektir? 
Yeni yetişenler yüce Türk ata • 

sının tapuklarından olmazlar da 
ne Y,aparlar? Biz hoca önüne 
diz çöktüğümüz kurunlarda sekiz 
dokuz yılı doldurmayan emeğimiz 
(kale aslında kavele idi) nin ne 
demek olduğunu anlamak için 

burgulanmaya başlar, o yaşta baş· 
layan bu iştikak hocalığı yıllarca, 
ayan aslında ıyan idi; meyan as • 
lmda mıyan idi yolunda sürer gi .' 
derdi. Faruk Nafiz (Bir ömür böy
le geçti!) derken bunu düşünme • 
miş olabilir; onun bu dediğini 

k endi başından geçene benzeten 
çok olacaktır. 

Dün bir gazete, katar türkçedir, 
arapça imiş gibi bunun da karşılı· 
ğını aramışlar diye sinirleniyordu. 
İşte yattığı yer uçmak olsun, Şem· 
aettin -S.mi R:ibi koca sözlüiünde 
kıtar dedikten sonra . bunu bir de 
"ar.,, hecesile arapça sözler ka • 
tarına ekliyor. 

Ardınca gelenler de öyle .. Bu 
bir değil ki .. 

6, 7 yüz yıl önceye dönelim: 
Tarihlerin arada Otoman oldu

ğunu da yazdıkları Osmancığm 
dört yanı, Saltuk, Konur, Akça gi
bi adlarla çevrili iken şu yıllar ge
linciyedek ülkenin üstü A • 
rap ve Acem kamusunu andır • 
mıyor muydu? Kökü öz türkçe 
sözlerin tapusu yaban dillere ve • 
rilmek kötü bir görenek olmuştu. 
Arapların, F arslarm kendileri bi • 
le bu kadar ileriye gidemezlerdi. 

Mustafa Aşir efendin in oğlu 
Mehmet Cafer efendi, bir Türk, 
(meşhur galatları düzeltme) için 
koca bir cilt yazmış. 1210 da, (ho· 
ca) sözü gelince "F ariside hüda • 
vendihane, vezir, mal sahibi, şeyh, 
hakim manalarına olan Fethi ha· 
vü vavı maduleden galat olup .. ,, 

' 
diyor. 

Yine o kurunlarda Hindistanda 
basılmış bi1· fars lugati, bakınız, 
bunun yerinde ne yazıyor: "Hoca 
- Hüdavent (sahip) manasına; 

Turanda sey:tlere verilen lakap. 
Müellif hoca lafzmın türkçe lugA~
lerde malik manasına geldiğini gör 
müştür. Bundan anlaşılıyor ki, hu 

k d. b " d' . .., kelime tür çe ır.,, egen ın:z mı. 

Başka biri daha: bizim dil hilg'ç • 
)erimizin topu da sakayı sekka ola 
rak gösterirler. Arapça saky'c1.!!n 
gelmiştir. Bu kitaptan, bakınız, sa· 
kanrn ne olduğunu öğreniyoruz:• 

Saka - Dünbalei leşker: aske
rin şimdi denild!ği gibi, artç111 !.. 
denilebilir ki aAkerden suyu taşı • 
yanlar da bunlar olduğundan saka 
lara bu ad oradan kaldı idi. Saka
nın bir 'ulusun oymağı olduğu da 
başka yerlerde yazılıdır. Bilmem, 

Ankara, dün büyük bir spor günü yaşa 
karşılaşmada binlerce seyirci buiuııd 

Ankara, 23 (A.A.) - Fener -1 paslaşma, top sürüp karşısınd.a 
bahçe birinci futbol takımı, bu sa- ! ni atlatarak geçme ve kuvveth. t 
bahki ekspresle Ankaraya geldi. 1 namına göze çarpar bir vaı•Y 
Saat b:rde oyuncular soyunmak Ü· görünmüyordu. Diri oynıyaPı ~ 
zere Ankara gücü evine gittiler. gayretle çalışan Çankayalılar~ 
Bu sır da, sahaya giden yolda, Fenerlilerin bu yadırgar11allll' j]e 

maç yerine doğru akırı.ın başladı- dan istifade ediyorlar ve kePd ~ 
ğı görülmekteydi. Saat ikiye doğ • rine teknik farkile faik rakiple 
ru tribünler ve sahanın kenarın - bir kuvvette imişler hissini fer 
dak: iskemleler dolmuştu. Bu sıra- ğe muvaffak oluyorlardı . .f. 
da Başvekil İsmet Paşa Hazretle - rağmen birinci devrenin 3S 
rinin maçı seyretmek üzere Saraç dakikasında, merkez muhaciJSI · 
oğlu Şükrü Beyle beraber sahaya nryan Namık. birinci devrede 
geldikleri görüld.ü'. Başvekil Hz., takımın yaptığı en güzel bir~ 
maçı seyretmek ıçın gelen tribün· laşmadan sonra Fen erin ilk E. 
lerdeki halk, kendilerinden önce nü Çankayanm ağlarına ta1'l" 
gelmiş olan iktisat vekili Celal, in- riye kada: on dakika karşılı~ 
hisarlar vekili Rana beylerle me • net:cesiz gayretlerle geçti. 
buslar ve d:ğer zevat tarafından ı kinci haftaym, sahaya 
selamlandı. Seyirciler - arasında F b h · ı ·ener a çenın açı ması ve 
Sovyet büyük elçisi Karahan Haz- ile arasındaki teknik fa.rkııı' 
retleri ve elçilik erkanı, İngiltere den eyi meydana koymasil• 
maslahatgüzarı, dig~ er yi•ksek ec . B ti. u devrenin ilk beş dak' 
nebi zevat görülüyordu. Bira:z: sora d b a ütün hızile oynıyan Ç 
meclis reisi Kazını Pa•a Hazretle-

T arka arkaya yaptığı birka 
ri maç yerine geldiler. İstanbul keli akınla Fenerbahçeyi k 
şilt şampiyonu Fener bahçe ile An sıkıştırdı ve iki üç kuvvetli 
kara liğ şampiyonu Çankayanm ner kalecisinin yerinde mü 
oyniyacakları oyunun - hükumet sile geçi9tirildi. On dakika 
merkezinde büyük merak uyandır süren bu fazla gayret netice 
dığı herşeyden anlatılıyordu. medi. yahut Çankayanın bi 

Fenerliler sarı - lacivert forma· ha Y.Orulması ve F enerlile ' 
larile, <;ankaya takımı ~se, Gala • yorgunluktan istifaae eat::ıd'. 
tasarayın bildiğimiz sarı • kır~ızı larını şiddetlendirme eri n 
formasiyle sahaya çıktılar. Her iki sini verdi. Bu suretledir ki 
takım Baıvekil pa§ayı ve halkı se· ıtinci dakikadan it ibaren 
lamldıktan sonra saat ikiyi on beş mükemmel bir akından so 
geçe oyuna haşlandı. Başvekil Pş. yazinin ayağile ikinci. bun 
Hz. ni, iki kulübün ricası üzerine, hal arkasınd.._n Muzafferi 
sahayı şereflendirerek ayağile to • le üçüncü ve biraz sonra 
pa vurması lngilterenin mühim Muzafferin ayağile dörd' 
maçlarında Prens Duğal'in yaph~ı nihayet gene Muzafferin 
gibi memleketimizde de bir "kik gelen topu yere düsürmed 
of,, la maçı başlatması oyunun e.; kalide bir vuruşu ile beşi 
hemmiyetini büsbütün yükseltti. yaptı. Bu beş gole ı·ağmeılt 

ilk on on beş dakika, iki ~akı • ı kayalıla.rm takımlarını k 
mm birbirinin zaif tarafların.ı yok- mak için gayretleri eks:lıf'J ~ 
layıp araştırmasle geÇti. Oyun, bu takım son dakikaya ~fV 
tatsız geçiyordu. Fenerbahçcyi Fe- bir ruh k1rıklığı göster~~ 
nerhahçe eden meşhur paslardan Böylece dünkü mühim rrı~~J 
ve bu takımın karnkteristiki olan bul şilt §ampiyonu Fener 
konbinezondan eser görünmü • Ankara liğ sampivonu Ç 
yordu. Topa hakimiyet. isabetli ;-.') •. ,..'!'\M'!:;il~ bi•ti. 

M. Makdonatd'ın i.1karı 

Londra,J 23 (A.A.) - İmpara • 
torluk müdafaa müsteşarı Sir Ma
urice Hankeyin dominyonlara se • 
yahati, imparatorluğun ecazsı a • 
rasındaki sevkulceyş münasebet • 

lerile alakadar gösterilmektedir. 

M. Şuşnig Peştef , 
gidecek t,•. / ,,,e 

Viyana, 23 (A.A.) I'' 
porst gazetesi, Avusl~JıJ.,ıı:. . ,.- . ·ı;.e 

kili M. Şuşniğin birinci 1' ~\ 
başlaİıgıcmda Budapet" 

ceğini yazmaktadır. ~ 
Halbuki Ba,vekil M. Mac Dor.ald .,t1:rr 
dün avam kamarasında, domin • G t · ı · tof'11 ,, to 

l h"k" 1 . ·ı A •• aze ecı erın 11ı .. yon ar u umet erı ı e umumı mu· . f' b't 
daf aaya müteallik teknik mesele • Matbuat cemiyeti~sır" ~ 
leri görüşülmüt olduğunu inkar et- lanhsı bugün öğledell yııtd ~ 
mittir çukta cemiyetin tkd"

10 51o1'"ı 
. . . 1'1"' • 

1 M Mak Donald bilse dahi do· kı yerınde yapılaca gelıı' 1 
· . .. ' ' lerinin bu toplant•1"' 1'tedit• ~' 

mınyonların mudafaası hakkında I . b k d')eflle </et 
. . . r.emıyct aş anı ı ,.af 

alınmış olan tedbırlere daır hır l t d bit de Y-1 an ı an sonra 
malumat vermiyeceğini ihtar et • cektir. ıstı 
mittir. pıJS 

başta Trabzonun saka oğulların • 

dandJT olan Hasan Bey buna ne 

der? 
Ö~RETEN 

Edirne rne 1"'>"~ 
Edirnenin kurwlııf _ır_ .. 1111'• 

cl .. 11 vF 1'1' 
bulunmak Uzere 11 

• e .oe 
·ı Ecl1r11 

mir yolu katarı e ııır· 
Jatıllf 

rından gidenler 0 



Mahkemelerde ............................... -...... 
Feldman,dan alınacak 

para cezası 

Öz Türkçe söz 
araşhrınaları 

Poli• Haberleri 

Feneryolunda 
acıklı bir kaza 

• 
- Monter olur fey deiil ! 

- Hayırola? 

- O son aldığım ilaç reakıiyon 
yaptı! 

- Sonra? 

- Sonraıı kanda yeni bir ana • 
liz yaptıraca;ız, bakalım !.. 

• • • 
- Nereye böyle hazret? 
- Tekaüt yoklamaıı için nalıi : 

yeye gidiyorum .. 

- Dün gitmittin ya. 

- Dün ıitmittim amma;lnahi • 
ye, evrakı poliıe havale etti, poliı 
dün tahkikat yaptı, ilmüha • 
ber münderecahnm mukari • 
rını hakikat ve benim elyevm 
berhayat olduiumu ilmühaberin 
altına yazdı, ,imdi evrakı tekrar 
nahiyeye götürüp taıdik ettirdik • 
ten ıonra fubeye havale ettirece .. 
iim! 

• 
- Siz bana Mr adresinizi lGtf .. 

ediniz bakayım ki icabında bende
niz ıizi bu adreıle bulayım ! 

-Yazınız Efendim: Çemberli
tat civarında Molla Alelf enari ma· 

Maliye bekanlıiı tar•fından, 
baiırıak müteahhidi M. F eldman
dan 200 ldiaur bin lira verıi cezuı 
iıtenildiii yuıbdıfb. 

Şehrimizde, orta mektep, lite • 
lerden dördü hamm ve yirmiıi er • 
k k 1 ak ·· revir · d'"rt h Dün sabah Fener yolundan ıeç-e o m uze ~. mı o oca, . 
d ·ı· · d k' L-nc k ı· I . .. mekte olan vatman Te•fık Efendi 

ı ımız e ı yalNI ı e ıme enn oz 

balleıinin Seyfi Züleyzen ıokaiın
da 61 atik ve 44 cedit numaralı 

hanede müıteciren mukim müte • 
kaidini f enniyeden Ebülbereklt 
Abtulhay Sami f 

.. . . • . nin yürüttijjü bir tramvay arabuı 
türkçelerına bulup cıkarmafa me • b' k ld d b' k ld . . . ~ . ır a ırım an ır a ırıma ıeç 

mu~ edıl~ıı.Jerdır. Bu muallımler, 1 mek iıtiyen yetm'ı bet yaılarmda 
,ehırdekı kitaphanelerde yazma HaJil ağaya çarpmıt, bu yqlı ada-

- Naaıl peder efendi, valde, 
hemııre ve refika hanımlar, hepıi 
iyidirler ya? 

Maliye belediyeye de M. F eld· 
manın bağiraak taahhüdüne kar • 
ırlık olan üç bin liraya haciz ko -
nacağını bildirmittir. 

ve baıma eıerler üzerinde araıtrr- mı l.>ntrnd .. n yaralamlflır. Halil a

malar yapacaklardır. ia baı•ahaneye kaldırılmıı, fakat 
- Hepıi iyiler .. Yalnız mahtum 

bendeniz bugünlerde biraz ralıat• 
ıız .. • Belediye maliyeye verdiği ce -

vapta üç bin liranın M. F eldmanın 
kuntratoauna kartılık bir para ol • 
dujunu, bu pfranın haczedilemi • 
yecejini, belediyenin M. F eld • 
mana borcu olmadıjıru, maliyeye 
borcundan dolayı, M. Feldmanın 
malları ıatılır1a bu teminat akçe • 
ıinden batkaıının almabileceğini 
biJdirmiıtir. 

..... " ............ " ' "''''" ..... '''""'"" ................. , ................... " f ~ 

rabet, Keork ve çalınan kö.eleleri faz!a kan kaybettiiinden oarda 
piyuada ıatan Emanuel isminde ölmüıtür. 
üç arkadaı yakalanmıı, mahkeme- Palto ~alma iddiası 
ye verilmittir. Sultanahmet ikinci Balurköyünde kırk bet numara-
ıulh ceza mahkemeıi, bu üç ıuçlu· da oturan Zekeriye Efendinin pal
nun tevkifine karar vermiıtir. toıunu çaldığı iddia edilen furun 

Eski Posta umum müdürü tablacı11 Tanat yakalanmıttır. 

111uhakeme ediJecek GörUlen au~ halinde 
Y eıildirekte bir terzi odaıının 

kapısını açmak iıtiyen sabıkalı hır 
11zlardan Necip ıörülen ıuç halin
de yakalanmıtbr. 

Miilıürcü Mustafa Bel}İ 
öldüren nedir? 

Ankaradan verilen bir habere 

göre, f ıtanbul telefon tirketi mu • 
kaveleıi mucibince ücretlerde ya· 

pılması lazım gelen tenzilatı vak • 

tiyle yaptırmadıiı için eski poata 

Geçen ayın 17 ıinde Kara film· 
rükte oturan mühürcü Muatafa B. 
kalp durmaıından ölmiittü. Muı • ve telgraf umum müdürü Fahri be
tda Beyin kalp dunnaaından de • 
"''l b' h' 1 t" 1•1 o'"ldu·· gwu·· yin ıuiiıtimal ıuçundan mahkeme-
gı ır ze ır eııme ne ıce 

hb J ye verilmeıi devlet tllra11nca ka -
hakkında zabitaya bir i ar yapı • 
maıı üzerine, ite müddei umumi • rarlatmıttır. 
Jik el koymuf ve ceset, gömüldüiil Saf kadınları evlenme 
yerden çıkan1arak morıa kaldırıl· \•adile kandıranl•r 

Uydurma senetlerle öteberi 
satanlar yakalandı 

Bir takım uydurma senetlerle , 
kend llerinin olmıyan yerleri öte • 
kine berikine ıatmağa kalkııan 
Nedim ve Riza adlarında ilci kafa 

dar poliıçe yakalanmıt, hakların
da ıoruıturma batlanmııtrr. 

- Geçmiı olıun, nedir rahat • 
11zlıiı? 

- ·Doktorlar ıuihazım diyorl&T 
amma zannederıem biraz da keı• 
reti me11uliyet. 

* * * - Hanım kızım, malum a, vazi· 
feden nati niıan meraıimimizde 
bulunamadım .• Tarafeyne saadet· 
ler temenni ederim! 

M ., - . er .... ıı •. 

Rahmetli Ahmet Rasim Bey sağ 
olsaydı bu son (mer ... si) kelime· 
sinin üstüne hemen şu sözü ya • 
pıştınrdı: 

- Pabucum un tersi , 
Gazetelerin öz Türkçeye dört 

elle sarıldıkları bu sırada konuş • 
malammzı da artık biraz düzelt • 
meğa başlasak, o eski nazlr, naze • 

mıthr. Verilecek rapora söre tah· mahkOm oldular 
kikata devam edilecektir. Saf kadınları evlenme vadiyle 

=='"-""...;..;...:~======-==r:r: nin divanhane, kıraathane ağız. 
Mıdr, Barsak ve Karaciğer lan ile sınur kürklü, gec~lik ~nta. 

rahatsızlak 1arına rili çelebi ve (mirim!) ağızlannı 

ff f y o n k 1 r ı ~ ; s 1 r :ıu~;dan silkmeğe bıılaosak nasıl 
M d O•m•n Cemal 

a en suyu 
.(1) Şehir mektuplan. 

Kôsele çahp sıatanlar kandırarak dolandırmaktan ıuçlu 

M k 1 ). J n ihbar ı Salihattin ve Mehmet, birinci ce • e tup a po 11e yapı a 
.. · Çakmakrılarda Monok za mahkemeıinde görülen muha· 
uzerıne, T • 

oflu Kir kor efendinin kösele ve kemeleri tonunda yedıter ay hap-
. · · ötele alan Ka· ae mahk4ın ~dilmitlerdir. . 



1 GÖRÜŞLER 1 
N 1 "'I • 6ası , eg.enıyor 

Jarmış? 
Kaıtamonulu Galip paıanın 

(Mütayebat) ını eıki neılin hepıi 
bilir. Ancak, bu dil inkılabı gün • 
lerinde, bilmeyiz, anar mı? 

Dün bir tanıdığımız bize bu 
(Mütayebat) tan bir parça kopya 
edip yollamıf .. Okuduk; güldük 
de, acıdık da.. Bir o kurunlarda 
devlet iılerinde olanlara bakmalı, 
bir de bizim büyüklerimize .. 

Eş'arıma giydirüp zemane 

U 'cube külfilu Türkiyane 
Diye kendi melez diliyle konut· 

mayanları naııl küçük görüyorlar. 
Öz Türklerle naııl eğleniyorlar • 
mıf. Hele ıu parçayı bir de siz o-

kuyun: 
Çalabın hikmeti çok: ıu eleğim sağmala 

bakt 
Kudretiyle bezemiş :sarı, yeıille ala bak 1 
Kennanı elde, yünü belde, yedekte de

vesi, 
Topuğunda hele Türkmen kızının hel

hala baki 
Ayağı zilli (sayı) geldi: sana mektup 

yokt 
Nerede kaldı niıanlın, Keziban, git, fala 

baki 
Bin kese ıalgını olsa bu köy elbette ve

rir; 

Biri birine çatıımıt yazıda §U mala bak 1 
Bende çengel ealazt hiç ne gezer, hey 

deli Türk! 

Belkim onda bulunur: Köyde duran 
bakkala bak r 

(Galip) al kırnım sancaktı bu gökten 
inmit: 

Çalabın hikmeti çok: şu eleğim sağmala 
baki 

Kaatamonulu GALİP 
ç•p = Allah - eleğim sağmal = 

atainli aema _:_ bezemi§ = süslemi§ -
Kerman =iplik iğrilen iy - sayı=eat, 

postacı - salgın = vergi. 

Amerikanın Istanbul 
ceneral konsolosluğu 
Amerikanın lıtanbul ceneral 

konıolosu Mr. Alen, Cebelitarık 
konıoloıluğuna tayin edildiğinden 
vazifesi baıına gitmiı~ir. Mr. A • 
len, yedi senedir TilTkiyede konıo
loıluk etmit ve türkçeyi de çok iyi 
öğrenmitti. 

Yerine tayin edilen Y ohaneı • 
burg ceneral konsolosu Mr. Mar • 
hed yakında lstanbula geılecektir. 

Toros gençler birliğinin 
konseri 

· T oroı Gençler birliği dün ıa· 
at on bette Halkevinde azaları
na ve davetlilerine bir konser 
vermittir. 

Konser geç vakte kadar ıür
müf, çok güzel olmuıtur. 

Aydında köprü ve 
yeni yapılar 

Aydın - Çine yolu üzerinde 
yaptırılan üç betonarme köprü • 
nün yap111 tamamlanmıttır. Ge • 
çen sene muntazam ıose yapılan 
on birinci kilometreden yani çift· 
lik burnundan Gargalı burnuna 
kadar olan kısmın üzerinden 
hızla çalııılmaktadrr. 

Bu kııımda biloliajlar tamam· 
lanmıf, ve döıenıneğe baılan : 
mak üzeredir. K'lt basmadan bu 
kıaım da tamamlanacak, gidit 
geliıe açılacaktır. 

Bu ıene ev ve dükkan yapııı 
pek çoktur. Hemen her cadde ve 
sokakta bir yeni yapıya raıtla -
nıyor. Yapılan yapıların hepsi 
de yapı kanununa uyğun olarak 
plan ve projesi belediye fen ve 
ııbhat müdürleri tarafından taş. 
dik edilerek yapılmaktadır. 

Bt! yapı bollu~ güzel Aydı • 
nımızın hoş arsalarının yakında 
dolduracak ve ıehri daha güzel
leıtirecektir. 

Ermeniler arasın ~~ı 

Lozandan önce ve Lozandan 
Türkiye .. sonraki 

anlaşamamazlık) 
· k tol' t Son günlerde Ermenı a bJ 

araaında anlatamamazJık)ar 1 
.. . b .. den ceııı•• 

goıtermıf, u yuz ]' i 
kiye ayn]maıim, idare m~ 11 

1 
ıaplarının hükUınetçe tetkık~• 
zum görülerek defterler ve 

- 2 - Yazan : Kadri Kemal 

imparatorluk, ham madde ıa· r çekmektedir. 
tarak onun yerine ıanayi etyaıı Netice: 
ıatın alan ·bir yurt halini alıyordu. A _Memleket geriledi ve kü· 
Bu iktııadi çökütün arkaaından çüldü. 
mali yıkıbt geldi: Devlet bütçe- B _ Millet soyuldu ve fakir • 
ıinin °lüzumıuz inşaat ve aef ah et Ieıti. 
yolunda iıraf olunan,, açığının 
Avrupa bankalarından ve hatta 

Yerli taraflardan alman "Ö • 
dünç" }erle karıılandığmı görüyo• 
ruz. 1854 ten 1911 yılına kadar 
Oamanlı borçları tU rakamlan 
göıteriyor: 
1854 - 1874 5,000,000,000 albn frank 
1882 - 1908 45,000,000 altın lira 
1909 - 1911 44,000,Q;OO altın lira 

Hariçten yapılan ödünç'ler]e 
elde edilen paralar iıe ıu suretle 
çarçur edilmeğe batlandı: 

1 - Borçlann fajzine, 

2 - Sultanların keyiflerine. 
3 - Ardı araaı gelmiyen harplere .• 

1854 ten 1881 re kadar Osman· 
h devleti yabanc;ılara 5 milyar 
297.000.000 altın frank borçlan· 
dı. Bundan devletin eline kaç pa· 
ra geçti biliyor musunuz? .. Yalmz 
2.300.000.0000 altın frank.. Geri 
kalan 2.997.000.000 altın frank 
komiıyoncuların ve bangerlerin 
cebine aktı. Bu borçların faizleri
ni ve takıitlerini ödemek için yur· 
dun tuz, tütün, damga pulu, aıker· 
lik vergiıi, tömbeki, ipek aprı, 
müskirat ve balık resmi, ekin ve 
afyon aşarı, gümrük vaı:idatı, ara
zi vergiıi, ağnam resmi gibi belli 
batlı uluıal gelirler ve en verimli 
vergi kaynakları yabaru:ıların ve • 
kilharcı "düyunuumumiye" ye 
devredildi. 

Memleket vücudünii çetitli e· 
sarel zencirleri kalın ve kırılmaz 
bir kuşatma ile sardı. 

19 uncu asrın ikinci yanıından 
sonra yabancı sermaye hortumunu 
yalnız devlet bütçesine değil, ay· 
ni zamanda yurdun zengin hayat 
kaynaklarına da aoktu. Kara, de· 
niz bütün iıletmeler, imtiyazlı 
demiryolları, tramvaylar, elek • 

C - Devlet iktuadt, ıiyasl iı· 
tikli.lini kaybetti. 

Yurdu, milleti ıoyup ıoğana 

çevirenler, üstelik bir de ona ıu 
adı taktılar: 

- Halla adam!. 

Hatti, Sevrde "Huta adam,, 
ı öldü sanarak parçalamağa yel • 
tendiler !. Fakat gerçekten "Haı• 
ta. adam., 

- Acaba hasta mı idi?. Bütün 
cihan: 

- Evel l Oerr~; 'biT: YAmJnı~ll

büyük bat, Türkün aziz önderi: 
- Hayır! .. Diyor ve 19 Mayıı 

1919 dan Lozana kadar bütün u • 

lus aziz Başbuğıyla beraber bu ce
vabı tekrarlar ve sözünü dinlet • 
mek, milli istiklali kazanmak için 
döğüfüyor. lnönleri, Sakaryalar, 
Dumlupınarlar, lzmir haykırılan 
"Hayır! .. " }arın ıeçkin remizle· 

ridir. Lozan ise baılıbaıma bir za· 
ferdir. Lozan zaferi, cephelerde 
milletin kanıyla kazandıiı zafer • 
lerin ve milli kurtulut ıavqmm 

bir mahsulüdür. 
Lozanda nıillet siyaıi ve ilru • 

sadt istiklaline ka:vuıuyor. Lozan• 
da Türk, esir milletlerin ilk zafe
rini kazandı. 

- Kapitüliayonları yıktık; 
- Günırüklerimizin anahtar • 

larını geri aldık; 
- Türkün müsavi haklı mil • 

let oluıunu cihana tanıttık •• 
Fakat bu zaferin kazanılmaıı 

için milletin ayaklanması ve ira • 
desi hiç bir kuvvete ram olmıyan 
bir kahramanın bu millete baı ol• 
ınuı lazınıdı. Serginin Lozan ıa· 
lonunda bu ıeyir .,,ek göz alıcı ve 
~ağlayıcı bir ıurette canlandırıl • 
mıttır. 

trik işleri, bankalar, vapurlar bu 
devirde yaban eller tarafında bi - "Kurtulan yurtta kurul ut bat• 
rer hortum gibi itleıneğe başladı. ladı" ikziyle Lozanın üçüncü bö • 
Düyunuumumiye, devlet içinde lümurıe giriyoruz. ' Burada Lozan 1 

devlet gibi sHahlı, teşkilatlı bir clönümünden ıonra Türk ta'lihinin 
kuvvet haline gelmişti. Türk müa· her sahada olduğu gibi mint iktı· 
tahıilinin alınteri mahıulü olarak ant cephesinde de yükıeliıi ve 
elde ettiği kıymetler cebren elin • pRrlayışı başlıyor. 
den alınarak yabancı memleket • Yurtta Cümhuriyet devrinin 
)erin, yabancı soyğuncularma ve - yeni yeni muvaff akiyetleri göze 

t riliyordu. Artık imparatorlukken· çarpar; hayvan cinılerimizi iyileı· 
di kendine bitmiyen fakirleıen 4 iTiyoruz. Bozkırı ormanlattırmak 
bir yurt halini almı§, bir yarı teıehbüaleri başlamıştır. Ziraat 
müıtemleke olmuştur ve bütün 1 en. titülerimiz kuruluyor. Fidan• 
ceremeyi Türk köylüsü hir öre ~!- , !=!dar a~rlıyor. Cümhuriyet, ç.ok • 
tmda al'- demir ,n,I ezilerek bn köylüf.Ü "&tar'• beliamdan, 

lar mühürlennıiıti. d 
Ermeni katolik yerlerin el\ 

tığımız ıoruşturmalardan ö~ 
ğimize göre, Ermeni kato · ~ 
iılerile uğraşanlar etraf uıd•dıl'• 
gün belli başlı iki taraf ~ar J,ıl 

Bir zamanlar b:rletnııt 0 el< S 
iki zümre patriki de indire~ ·~J 
hani kurum yerine layik b:~ 

1 

L"kııı meydana koymuıla.rdı. a 1 
idareyi devam ettirecek 

0 ııı 
cemaat itlerini yürütmek Y

0 ~ 
aralarında uyuıamadrkfarı ~ 
ayrı ayrı ıemtlerde adeta. I~ h 
hatlarına davranm.ağa bat 1 
lardır. 

11 
Nitekim bunlardan ba:tıl• ~ 

rikhaneye bağlı kurumları e 
ken öbürleri cemaatin ilk fı..11 

"reı'i" derdı
0

nden ve 1°ktııad'"ı e • -'·ı "' lannr, bir üçüncüıü de vP 
ıirlikten kurtarmıt bulunuyor. U· akaretleri idare etmeğe \cO 
zun denıiryoll~rı, geniı ıoıeler, ıa· tur.. . ,,. 
yııız ve büyük köprüler, en mo • Cemaati idare edenlerıtı 
dern binalar yurdun her tarafına çoğaldıkça, kimse biribiriııeJı 
ıerpilip gidiyor, biribirini süratle vermek istememi,, netice" 
kovalıyan zaman içinde faıılaıız bir karıtıklık olmuttur. 
bir yaradıhtla yurdun köıe bu· Batlar arasındaki bu aJl~ 
cakları yeni yen i imar eıerleriy • mazhklar halkın da hotn" 
le bezenmeğe bqlıyor. Köylüye ğunu çekmiıtir. Bunun içi l~h 
kredi yolları bulunuyor. Cümhu • bet yıl için seçildikleri hal~ ~~ 
riyet devri bize buğday iıtikli.li • yıldan beri cemaati idare 
&nizi de veriyor. Tohumlarımızı te olan idare meclisi hes 
ıalah ediyoruz ve arhk dııardan gözden geçirilmesi dilennı 
buğtlay almıyoruz. Satıyoruz. Fa• tek üzerine idare heyetinitJ 
kat tam her itin yoluna gireceği lerile kasa11 mühürlemnitl 
bir çağda 1929 yılında cihan İdare heyetince bu tef 
"buhran" ı da batlamıtlır. Fiatlar kendilerine muarız olanla 
.u., ... ı..,. J11~~·~-: ~- .ıı ... :_ı. :..1-r -- ..... ı;:ay~. n .... ; .:;..;ilmektedir. 
ıyon kendini gösteriyor. Eğer Diğer taraftan katoııkle 

ledig""ine göre, cemaatin ilk 
Türk inkılipçıtı hu yeni ve everen• 
ıel felaket kar§ıamda iradesine de kullanmak için eıkideıt 
hakim olmaıaydı, Lozamn bütün nan valiliğini yapan oaJ. 
iktııadt kazançlarını bir anda e • tarafından bir İngiliz b 
linden çıkarabilir ve yeniden ec • yatırılımıt olan 80,000 lir 
nebi sermayesinin zelil tabiiyeti • yük bir paranın Türkiye'f 
ne mukadderabnı teılim etmek mesi meıeleıinin de bu ti J. 

ıamamazlıklarda rolü otıİJ 
mecburiyetinde kalırdı. Fakat ye- Bununla beraber, bütti~~ 
ni Türkiye bu yeni tehlikeye yeni . 
uıullerle kartı koymayı biliyor, tin idare mecliıinin t imdi 
müthi, bir ahtapot gibi cihanın met tarafından mübürlii6 ~ 
iktııadt hareketlerini felce uğrat· hesapları gözden geçyitl 

· T" k. ıonra anla•ılacag"" ı bellidif' t 
ınağa çalıtan ejderin yenı ur ı· .,. 
yede sanmak iıtediği milli iktııa· nııı1111111ııııınnııı111111ıııııınııı111mııııııınnıı110 't 
diyatı, milli ve devletçi tedbirler· Geçmiş Kurun!!!! t. 
le takviye etmeğe ve bu ıuretle ko- 24 lkinclTe9rl~j.J t 
rumag"" a muvaffak oluyor• · ı.;i' fJ Yunan kralı Koıtantin P ~I YJ ~ 

Buhran; girdiği yerlerde fabri- yi umumiyeye müracaat ed JI~ 
kaları durduruyor, dirlikli u • pazar günü Yunan kralın•~ JI 
luıları fakirlettiriyor, ham ınad • takarrür edecektir. Şehri#/ 
de1erin salıtları ve fiatleri çok Rumlar Koatantine kral ,.-1 ;I \ 
du···-üıtür. Stoklar harcanamı • mıyacağını ıöyliyorlar. • J .A :· .,..u § Batumdaki vaziyet gıttı''~tv: 'C 

yor. Acunda hem ham madde ıa- lit keabetmektedir. AhalicJ' 4,fı 
tan, hem de fabrika itleten millet· mı hicret için pasaportla~;"• 
ler iktııadiyatı acıklı bil' çöküıle tadır. Alekaandır Polun ~ ,,,- G~ ~ 
çökmeğe ba§lıyor. Fakat yeni ~~ Gürci~tan, tehlikenin~". . : 
Türkiye bu sanmtıdan göze çar· ıçın tedbır almaktadır. ~~tt~ et'~ 
par tedbirlerle mümkün olduğu tanda seferberlik ilin e~~el' ii1 ~ 
kadar korunmayı bilmittir. Yürü· § Frkaralara tevzi edıl ~~" 

nacak kömür için dün te~ 6~. f.' 
yoruz: Bozkır ıenleniyor. Köylü. S"lP müracaat etmit ,..e ·~~tıf~t' 
ye dağıtılan damızlık boğaların kömür vermeği taahhüt eb'f ~ 
ıayııı 1933 le rün kiloıu buraya kadl-" ~ 

olacaktır. 5l 
Maarif cemiyetinin ıO e,,. piyangosu KURUN 9A 24 

Türk Maarif Cemiyeti tarafın - K U p O JV :ıı.ııf1i 
dan her yıl yapılan eıya piyanko· ra kuponu ııe••P9;ı ) 
su bu yıl da zengin bir tekilde ha· 24 _ 11 " ' 

zırlanmııtır. Piyanıoya yirmi üç " 1\ ı1JI .. 
bin liralık qya konmuıtur. Çekil- ı .-.....ııiııılıiıiıı...,_,,,... __ l rı1ff · 
me on dört birinci kanunda Anka· Okugucıı Ot .t. hizf1Ze . fJ 
rada yapılacaktır. Biletlerin değe- tJ 1, 
ri bir liTadır. Biletler bütün tayya- K U P O ~~111'. 

d bul ak aıe•1P re bileti u.tıcılarm & unm • 8a l11Jpoau 

tadır. 
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~~ ı __:nONOMÜ IKURUN'an Edebi Tefrikası No. 24=:::::-:::=:::::::: 
Romanya / Baadl Tarab Baı 

,,.o, 8S ---- -

YAZAN: iSHAK FERDi Almanya ile Ticaret 
mukavelesini bozu yor 

Nakleden : Selimi izzet --
Söz dinliyor. U 1 k il -• u a ı ı yatı- ediyorum B b·· .. .. .. en utun ıun yoğum • yor. 

ıru11 karıs111- araı11sııı 
.. !tPolis kum d l k d b . . 

Romanya ticaret ve ıanayi ba
kanlığı, Hariciye bakanhfmdan 
Almanya ile olan ticaret mukave· 
Jeıini derhal bozmaımı iıtemiıtir. 
Yakında yeni bir mukavelenin e -
aaıları kurulmak üzere Romanya 
ile Almanya itasında konuımala· 
ra baılanacakatrr. 

Ve ıene ayni ıual: Ceza mı ıör
d ü, mükafat mı?. 

Onu bırakacaklar mı daha uyu
sun ... Onu uyandırmıyacaklar mıy 
dı? Yoksa uyandıracaklar mı? 
Kim uyandıracaktı? Allah vere de 
kapı kapalı olsaydı, birdenbire 

Onu Ufak veya hizmetçi hasta 
bakıcı eline bırakmak istem:.. O
na bakmak vazifendir. Senden 
çok feY iıtediiimi biliyorum, fa • 
kat bunun mukabilini benden bek 
liyebilirsin.. Her halde yakınd; 
~rtulurıun. Fakat buna HYİnelim 
mı, ıevinmiyelim mi? Her hald 
Şefikin haf ıza11nı toplaması pe~ 
iyi olmıyacak ... 

oizi an anı, s en ere ıu ceva ı vermışh: 
' Yurdumuzu müdafaa etmr.k suçiJe itham 

edeceğinizi düşü.1memi1tim',, 
end ·----

e~ ( Persepolis) e I Ye ıebirde bir telefat verdiren bu 
Yugoslavyanın 1934 

rekoltesi 

biri ıelecek diye korkuyordu. Bu 
karanlık bir ıtıkla, bu ıe11izlik 
bozulacak diye korkuyorrdı. 

Haıta bakıcı: trt,,. ilrerken .. beyinaiz adamı lskenderin buzu -

rı ~bah, ön sıradaki Make- runa aetirmiıti. 
Ozcül · h J,kender, Arzemeain naırl öldü->'• b 

1 
erı ep birden bağ • 

Reımf iıtatiıtiklere aöre Yu • 
goılavyanın 1934 rekolteıi ıudur: 

Hayır, artık hatırlıyordu. Kapı· 
nın önünde bir parsla bir aılan 
vardı. Bu ulanlan yalnız o ken • 
dine alııtınnııtı. Yabancı ıörür • 
lene üzerine atılıp parçal&J"lardı .. 

- Söz dinliyor, uılu akıllı de· 
mitti ... 

' Jc.ı 'l•adıJar: iünü ve tehrin anahtarlarını, ıöz 
,,l\'dhpdarı açılmıt !.. verdiii halde, neden teslim etme -

18.569.J 13 kental bujday 
4.800.895 kental arpa 
J.952.908 kental çavdar 
3.334.335 kental yulaf 

Bütün ıün Sübeyli haatanın bat 
ucunda oturup kalıyor, Şefik ıök 
yüzünü, bulutları seyrediyordu .. an S · dilini aordu: 

fehr· •rıı mayieti ile 1'e- Gene uykuya daldı. Uyudu .. 
ın cenup k .. .. Nati önüne bakarak cev'1' ver • 

apısr onune di: 492.510 kental metil buidayı 
Mısır rekolteıi daha kat'i suret· 

Haıta bakıcı: Öğleden sonra Selma ıidiyor· 
du. Süheyla Şefiki konuıturmaja 
mefkuresini harekete •etirmej~ 
çalıı ıyordu. Yalnız: 

~ı,. 
. bu da J ·ı . . b" 

11 · lllinf·? ranı erın yenı ır 
'1' ı .. 

"- Bizi, yurdumuzu müdafaa et 
mek ıuçuyla itham edecejinizi dü
tünmemiıtim ! Diri orduıiy· 
Je Makedonyaya ıeldiii zaman, 
ıiz yurdunuzu müdaf a etmediniz 

te leıpit olunmamıt iıe de tahmin· 
lere göre bdnun ıeçen yıl mabıu • 
lünden 12 milyon kental fazlaaiy • 
le 47.954.530 kental olacajı umul· 
maktadır. 

- BalFınız, dedi, nef eı almuı 
düzeldi •. 

Bir aıiıtan: 
~~·· 
~tehir k 1 

- Zavallı adam, diye mırıldan· 
dı .. 

"- Neye yarar ki? .. ,, 

t Jc.p •pı arı açrlmııtı .. 
'ilz;ı"rı dtına çıkan yerliler 
Ciri:. •eıleniyorlardı: 

. ., 
mı .. ,,, 

Haıta bakıcı batını ıa1ladı. Za· 
vallı adam mır.. Bir katil .. 

Demek iıtiyen bir el itaretinden 
batka teY elde edemedi. 

Fakat Süheyli Şefikin vücutca 
her ıün biraz daha toplandıimı , ttrı ı:z .. korkmayınız ... Ma-

1.t-lht. ~~ızı ve yurdumuzu ıi • 
~d ~•Yoruz! 
.L:... ._.., er Jcınn 
~i . ızı arrmah kır atı • 

ttı. M 1_1 . otta. ızra11: ı maıyet a· 
~d nda Yürüyordu. 

d·· 011Yaldar bir hamlede 
orı kapısını birden tubnut 

terıu . 
lftrlc erı" Yalanı ve bileıi yok • 
~ düıınan aıker1erini ıü· 
~l'Yordu. 
tlada ~ ileri aelenleri cenup 

. ~lannıııtı. 
••uı .Uaf 
o~a o d ınr aarap bil • 

r uaunwı batın-

a dt..J ietiyor-
ar •e 

;-ra d .. ,_ ÇocuJcl b·ı 
~~ o"ülınu l •r ı e •• • 

•nder f erdi, 
)•'- ' otuz Y 
.. ~•tılc)1 &fıııı biraz geç • .. •• ı,·ıh 
l~ u alıc1 b 1 &ala kadın 

Sariı atını (Nati) nin üzerine . 
ıürmek iıtedi: 

- Bırakınz, Haımetmeap ! Şu 
ltüatahın batını yere dütüreyim .. 

Ve kılıcını çekerken, lıkender , 
kumandanın kolunu tuttu: 

- Doiru söylüyor. Onu tebrik 
etmek ıerek. Bir kumandana dü • 
ten Yuife, vatanını dütman iıti • 
luınclan llD111111aktır. 

Sariı hiddetlennıitti .. 
Kı1ıcını kınına ıoktu: 

- Fakat, halk şehrin yıkılma • 
sına o meydan verdiğini söylüyor. 

İıkender gülümsedi: 
- Zevk ve ıefahta içinde Y•t•· 

~'-A alıı~Jı?:»ıJe }>~ beljeaüa 
ahaHei efNtte jültlariluii Ye 7'* • 
vaJannın yıklıdığını arzu etmez . 

Bulgaristanın tavuk ve 
yumurta ihracatı 

Bulgaristan, bu ıenenin tem -
muz ayı içinde dıt memleketlere 
on milyon küıur leva değerinde 
603092 kilo yumurta ıöndermiıtir. 
Geçen senenin a)'ftı ayı içinde ıön· 
derdiii ise 21 milyon küsur leva 
ciet..m.ı. 101eeu kU .. una id.i. 

Son yedi ay içinde ıönderdiii· 
ne gelince bu mikdar geçen sene • 
nin 185.50 miJyon leva değerinde 
8 milyon 193 bin 374 kilo olması· 
na karşı, bu ıene 174.354.718 leva 
değerinde 9.340.24 kilodur. Bu ıe· 

OÇONCO KISIM 
-1-

Büyük bir bahçe içinde büyük 
bir köık .. 

ıörüyordu.. Her halde zihni de 
topalnacak, yerine aelecelrti. 

Hiç bir haata Şefik kadar iyi 
bakrlmamıftır. Yemek yemefe bat 
layınca, Süheyla mutfaia airdi, 
ona eliyle yemek piıinnefe &atla-

iki sene geçti ... 
Mahkemede bir maznun ıördü

ler. Her ne aonalar: 
" - Hatırlamıyordm ... ,. 
Diyen bir maznun.. Sabiden de 
~ Wr.,. hatırlamıyordu. Dokto
ru, iyi teıhiı ebnİflerdh Bunama .• 

Mahkemeyi Selma idare etti. 
Vak'a fÖyle anlatıldı: 

Süheylayı, zabıtanın tevkif et • 
mek için aradığı bir ıeraeri iğfale

-!fu'or .. Şefik kızı uzaklaıtırıyor .• 
P-abt ...... - ..Wit ... bww .. 
o da canmı müdafaa etmek için 
onu öldürüyor .. 

Şefikin, Süheyliya yalnız baba 
muhabbeti bealemecliii de söylen • 

dı .. 

Şefifin, hayata yeni dolan bir 
haliyle büyümeje baıladıiını ıör
mek çok hazindi. Çocuk gibi ye • 
mit ıörünce aülümıiyor, aonra eli
ni uzatıp alıyordu. 

Muhakemesinden iki ıene sonra 
vücutca eıki halini aldı .. Hatti da
ha dinlenmit bir yüzü vardı .. 

F.bt hareket etmi~lu. ~ • 
aiz, bnildamacfan lU'rüyorClu. 
Kendini Süheyflya hıralanıftı. O 
ne isterse, onu yapıyordu. Söz din· 
Jiyordu . 

Jeketlere daha çok yumurta •"n -
dermit olduiu halde eline daha az 
para aeçmiıtir. Bu da dıt piyasa • 
larda rekabetin bu ıene daha çok 
olmasından ileri ıelmiıtir. 

di ... Hüküm ve irade Selmaya ıeç • 
mitti .• Fakat bu imadan ibaret kaldı .. vır erlceJct· alcıılariyle tanm • 

dıııı ı., 
ar ha 

'"'le: 1retJe parmakları -

Eier, askerin batma ıeçen ku • 
mandanlar harp ııralarmda hal • 
kın istediğini yııpmağa kalkarlar • 
ıa, o memleket dü§man istilasın • 
dan kurtulamaz.. { Nati) yi alınız. 
Hapaediniz .. Fakat, canına dokun-

Sofya piyaaaıına •etirilen yu • 
murta mikdarı çok fazladır ve de
ierleri de nevilerine göre O, 70 ile 
0,80 leva arasında deiitmektedir. 
Bununla beraMr hububat fiatları· 
nm artmaar dolayııile yumurta fi· 
yatlarında da bir yükıelit beklen• 
mektedir. 

Süheyla böyle bir ıuale cevap ve • Nermin her aab&h habaama ıö-
recek mecburiyetle bulunmadı •• rünüyor, her ıece yabnazdan ev • 

~e 8ii 
~ dar!.. ıeJ, ne yakıtıklr bir 

~ e IÖ1feıı· 
RiiQd ı1orlardı. 
~u;~l>eı; devam eden tid· 

ı.~rJ11111~~~:: tehir haftan 
~ te • . P obnuftu. 

mayınız! " 

lıkender ordusu tehrin dört 
çevreıini kutatmııtr .. Artık, Per • 
sepoliı kalesi tamamiyle, Make • 
donyalılar eline aeçmitti.. Ve te • 
hir dıtına yerlilerden bir kut bile 
uçurmiyorlardı. 

Avukat, Şefikle Ferdi arum- vel bir kere gelip haha.mı ÜP..ÜJor
daki mücadeleyi tarif etti. Sanki du. 
gözüyle görmüt kadar canlı anlat· Süheyliya sokuluyordu. 
tı. Heyecanlı ve helecanlı anlat • Nermin Süheyla ile resmi ko • 
tı... Genç erkeler ve kızlar .. Artık ken· 

Müdaf aai nefı ıadedinde katil. dini onlara kaptırmııtı. Yalnız 
Arkadan bir ilet... onları fikirlerini beienip henim • 

rııınd le' 
1 

ÇfSJcır. .• e 1 evlerin bile 
~'•le~''. •apanla atılan \ ' 4-,., erııı çıkardıfı yan • 

t~tlc.ı1 Yunın bu (ikinci inciıi)· 
~lld-.ı ";'"_1• çevirmiıti. 

"'9 (N . anı tehrin ortum
: · 'i etli~tı) oğluyla karıılat· 

~İı~ 
er Sariıe' yaldaıa • 

lıkender (Persepoliı) meyda -
nında kararıih kurmuıtu. 

Sariı ıarayın yıkrlmıf ıalonları 
aruında Dıiranın karraını aramak 
la me,ıuldü. 

Jskender, hasmının karraını eair 
almakla, bir devrin tarihini kapa • 
mıt olacaktı .. 

Buıenenin temmuz ayı zarfm • 
da canlı tavuk ihracatmda düıük· 
Jük •özükmüt fakat buna muka • 
bil keıilmit tavuk ihracatı hiıao • 
Junur derecede artmııtrr. Canlı ta• 
vuk ihracatının azalmuı sıcakla -
rın f azlalriından ileri •elmekte • 
dir. Bu müddet içinde Almanya'ya 
24.000, f talyaya 37.000 kilo ke • 
ıilmif, ıene ltalyaya 69.000 ve lı· 
panyaya 3.000 tane canlı tavuk 
gönderilmiıtir. Bulgar hükUmeti 
tavuk yetittirme merkez iıtuyo • 
nu vasrtaaile beıliyicilere bu sene 
ıeçen seneden üç miıli fazla ol • 
mak üzere, 1100 tane ıeçilmit cina 

Bu vak'a, Selmanm tahmini ıi· 
bi unutuldu .. Şefik fabrikayı ıat • 
maia karar verdi. Selma iıteme • 
di. Fabrika itli yordu. Kazanı • 
yordu.. Kocumın iıtirahata ibti • 
yacı vardı. F abrikanm batına 
geçti. Ve herkeai tatırttı .. F abri· 
kayı mükemmel idare etmeğe bat· 

ıiyor, onfarm zevk duyduiu teY. 
lerden zevk duyuyordu. 

lıte bu ahbaplar Süheyllyı 
mahldlm etmiılerdi. 

Nermin Süheyliyla reımi ko
nufuyordu .. 

- Süheyla Hanım !.. 
- Öyle olıun Nermin Hanım. 

~fendi.. Eauen biri&irimize ıöy • 
lıyecek sözümüz yok, konutmaaak 
da olur. 

İlt. letli:-es öldükten ıon • 
"• J:' ~t, ~efe karar ver • 

Makedonyalı hükümdar bütün 
dünyaya İran devletinin yıkıldı • 
ğını ve haliçe (Atoıya) nın ken • 
di ayaiı dibinde diz çöktüğünü 
ilin edecekti. 

~el~ u •dam bizi iffal 
blld·ı lb~da Uzun Yrkrlrp yakrJ. 
l,tt. 11 •erdi. "- Günef batmadan kraliçeyi 
~ det le bulup ıetirmeli !.,, 

Yunanistanın harici 
ticareti L.,.,_-ır •tının üıtünde aa Diyordu .. 

•1-.~ra)c • Yunan iıtatiıtik umum müdür· ~hı.111 •• :. Makedonya Atoaya meydanda yoktu. 
• 0 nund Akıam yakla•tıL .... , lıkender lüiünün verdiği malumata göre 

h, \' t.a.. e Yürürken, :I' ~ 
~ ~ ıinirlenmeje batlamııtı. Yunaiıtanın geçen eylül ayı için· 
· 't-'lt J 111 Reııç kah Dirinın kar111 acaba aarayın deki ihracatı, ıeçen ıene ayni ay 

' 

•lce .. ~ . raman ! ı zarfında yapılan 683.965.000 ~erı ı J'" 1 yıkık duvarları aruındamı ezi ip • i.. e •m ıyorlar-.. 4., kalmıftı ! drahmi değerinde 155.296 tona 
~"' ıellı · kartı 782.850.000 drahmi değerin· lı. \lt.1.. e.ın lcend' . h' (Devamı var) 

.~.._. b:~Unij •e .,.h•~ı ze ır- , .. ____________ de 182.722 tondur. Gene eylul ayı 

• d ~aın b r- rın mü • YENi ÇIKTI içindeki ithalatı iıe ıeçen ıenenin 
t tt~f (aN ~alctriını öf • 
"'li atı) · bu Delilinin Ps=koloiisi ıene bu ayı içinde yapılan 580 

•, Al_. Yı ldur - 5 
• ' milyon 638.000 drahmi dejerinde 

:·~...... Fiatı 50 kurut k >tt ""'IOny 74.556 tona arıı, 138.944.000 
'~iL a 0rduıunu ı·· Tevzi yeri· VAKiT Mathauı d h · d i · d .... ,.. uatt U• ra mı e erın e oro."fi11 tona çık· 

ıran, orduda r•------------•ı mııtır. 

ladı .. ' 

Sabahları Şefikle me11ul oldu
ğundan gidemiyordu. Fakat öğle -
den eonra ıidiyor ve fabrika ka -
panıncaya kadar, yediye kadar ka· 
lıyordu. 

Şakiri de kandırmıf, beraber ça· 
lıfıyordu. 

Alie meclisi gene kuruldu .. Gö • 
rütüldü .. Karar verildi. Süheylayı 
getirdiler .. 
Salmanın içi rahat etti. 
Hayır, Süheyla kendini ele ve -

rir diye korkmıyordu. 

Bir gün Nermin arkadqlarına 
müjdeyi verdi: 

- O kızla artık darıldık; konut· 
mı yorum .. 

Arkadaıları tebrik etti. Alem 
meraktaydı .. Cinayetin İç yüzünü 
anlayamamıılardı.. Süheylanın · 
hali yanlarında oturmuına mlna 
veremiyorlardı .. 

Kızın verdiii ıözden Clönmiye • 
ceğine emindi. Fakat ihtiyatsız • 
irk edebilir. Aizından bir feY ka. 
çırabilirdi ... Seveceği bir adam bir 
feyler söyliyebilirdi. 

Nerminin ağzından lif almak ü
midiyle hepsi onun etrafında dö. 
nüyorlardı. Nermin kendini ıev • 
diklerini sanıyordu. Bilmiyordu 
ki 

, 
ona yapılan iltifat itin iç yüzü

nü anlamak maluadiyleydi. 

Kızın ıözden u~•k bulunma • 
mur lazımdı .. 

- Sühey)i, Şe.liki ıana emanet 

Arkasında mırıldanıyorlardı 
- Katil Şefikin kızı r 
Amma Nermin bunu cluymiyor· 

du. Böyle dediklerini bilmiyordu . 
(Devamı var) 



~ 1 - KURUN 24 lkincI fe?'§Jn 19 34 ~!W!!l!~~~~!!!!"'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"""""!!!!!!l!!!!!!!!!!~~!!!!!ll!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!"!!!!"'!!!!!!!~!'!!'!'!!"!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~:;::::::::::;:~;;;;;;;;~ 
Yeni seçim münasebetile il 

suyu -----
Cihan ahvalinin ve bizim 
vaziyetimizin hilinçosu 

Yazan : Celil rturi Adanada iyi su için · 
Hiç biri mimar, kalfa, usta, e

lektrikçi, mühendis, mütehassıs 
olmıyaR bir takım adamlara 100 
bin lon istiabında bir vapur yap -
t.ırınız .. 

Bu vapuru denize indiriniz. 
Tabii bu vapurun içinde beş 

bin yolcu ve tayfa var. 

Fırtına başlamış .. 

Vapurun da, insanların da ne 
halde olduklarını kolayca kiyas e
debilirsiniz .. 

İşte küçük çapta küreiarzm bu • 
günkü hali .. 

Beşerin mücadelesi bir türlü de
jildir. 

Bu mücadelelerin en mühimmi 
iktısadi mücadeledir. 

2 Milyar İnsanın en ilerilerin • 
den yüz milyon Avrupalı ve Ame
rikalı işsizdir. Bu ayakları açlı • 
ıanlar, kazananlar geçindirmek 
mecburiyetindedirler. Her dev. 
Jetin bütçesi itsizlere verilen haf -
talıklarla doludur. 

Eskiden (Par;..) denilen ve za -
mania, mekanla mahiyeti değiı • 
ruiyen bir altın vardı. 

Bu altın artık para olmaktan 
çıktı ... Her memleket itibari para 
icat etti ki bu yeni nakit her gün 
ve her yerde kıymetini değiştiri • 

yor .. Yani eskisi gibi (kat'i) tica -
ret olamıyor: (kredi, itibar) üze· 
rine alış veriş mümkün değil, ya· 
hut gayet güç ... 

Halbuki bugünkü medeniyeti 
'VÜcude getiren paranın bu umumi 
mahiyeti idi. Paranın {yani al -

· tının) 'ortadan kaldırılması bütün 
cihanı 11kh, kastı, kavurdu. insan
lar para ile alış verişe alışkındı -
lar. İşte buhranın başlıca saiki! 

Her devlet k:endisini iktisaden 
korumak için ithalat ve ihracatını 
tahdit etti. Umumi, beynelmilel 
ticaret artık serbest değil.. Para~ 

hatta itibari para, vaktiyle olduğu 
gibi, dışarıya çıkamıyor. Gümrük 
ve döviz hudutları yükseldikçe 
yükseldi.. 

Bundan pek az zaman evvel 
memleketler ikiye taksim olunabi
lirlerdi ! Bilhassa sınai olan mem· 
leketler, bilha11a zirai olan mem • 

leketler .. Birinciler ileri, ikinciler 
geri yerlerdi. Şu senelerde ise 
zirai memleketler de sınai memle • 
ket olmağa başladılar. Yani sınai 

memleketlere eskisi gibi iş kalma
tlı .. 

Bundan başka cihan harbi çok kuyular açılacak 
uzun sürmüştü. Adana - Şar Meclisinin son 

Dört, beş yıl insanlar çalışama- TeŞrin müzakereleri sırasında, 
dılar, hazır yediler.. belediyec~~ şarın muhtelif yerle-

N f rine umumun içmesine mahsus Bordur, (Hususi)- Burada ha- kafasını taşla ezıni! diyorlar· 
ü usça 30 milyon telefat oldu, l k .. b" k k k pishaneyi gezdim; gördüğüm asa· fı'k te tekrar hapse tıkıhıııtt.ıt· . 

servetçe kim bilir ne kadar! 0 ma uzere ır aç uyu az • J1~ dırılması için bin liralık tahsi • yiş ve ıntızamı orasının bir Ümmü kadın Hacı Ahıııeo 
Harp sırasında· devletler oka. sat konulmuştur. sana't evi haline konmuş olmasını nında metres olarak bulunu)' h 

dar borç ettiler ki bunları ödemek pek beğendim. • Bu hapishanede 
lazrm gelse bütün insanların elle- Şar içindeki hemen bütün ku- evvelce hiç bir şey yokken müddi- muDş.:... b. k d d kucai1 

yuların içmeye elverişli olmadı - ıger ır a m a 
ıinde, avuçlarındaki yetişmez. umumi Ramiz Bey mesaisiyle ve k .. · k b" k l b d mahP 

ğı ve bunlardan bir kısmının bak- uçu ır ız a ura a 
Bo ld · d y hazan da kendi kesesinden para b du" ~ rç, ma an zıya e · terileri ihtiva ettiği tahlil neti - unun cezası altı gün · 
B 1 I 1 sarfiyle burasını bir san'at mües - B ı d a•lı'' orç u o an ya nız bu nesil de - cesinde öğrenildiği için halkın un arın arasın a, Y .'J ı .• 

... ·1 l I sesesine çevirmiştir. k d d d T f ııı ,ıı. .. gı , torun arın torun arının torun • daha sıhhi ve temiz su ireblime- a m a var ır. e e ı1 
T Bir taraftan mahpsuları okut - K h · deP I' Iarı bile 1914- 1918 harbinden Ieri imkanım hazırlıyacak olan nın araman na iyesın 'fe 0 mak diğer taraftan da onlara san· b M h d Ş rı borçlu! Kim kime borçlu? Beşeri - bu güzel kararın tatbikine bele • aş a mu un karısı e t' 

atlar öğreterek istikballerini te • ... ·· 1' b Ilı d3 1 
yet kendi kendine borçlu .. Bu diyece başlanmıştır. gunu soy ıyen u zava ··Jd . 

min suretiyle ahlakları üzerinde 'k d k d Jl1 ° 
borçların ödenmesi kabil değildir. Ög"rendı'g"ı"mı"ze go"'re beledı'ye, nu teşvı e ere bira a ~ 

müessir olmak yollarına baş vur - r ·..... d 7 b k ye u 
Çünkü yer yüzünde bu kadar pa• birisi Namık Kemal ilk mektebi muştur. ugun en uçu sene. erıe 
ra yoktur. Gelecek asırlarda ise avlusunda, diğeri de Yağ cami, Mahpusların bir kısmı, Adana, kum olmuştur. Oğlu i~•,,~ J 
bugünün nesli hükmedemez!. f' mış, çıkmış, suçu işledıg• ffl 

Kuruköprü ve set üzerinde ol - Muğla, Mersin, lzmir ve Aydın· (16) yaşında olduğundatı • 
21QO senesinde doğacak zürri • mak üzere şimdilik dört kuyunun dan gönderilmişlerdir ~·e bunların JI 
. . ramıştır. Şerifenin evrakı 

yebmız 1914 harbinden dolayı açılması için icap eden şartna _ bir çoğu da cezalarının dörtte üçü· geldiğinaen tekl·ar nıuh 
medyundurlar. meyi hazırlamış ve bir kaç güne nü bitirmişlerdir. Mahpusların yapılacaktır. 

Bütün bu iktisadi ve mali uy· kadar da münakasaya konma i. biı çoğu dışarıda çalışıyorlar. lç • Bina klfi de§ildlt 
gunsuzluk1arın doğurduğu siyasi, şini tamamlamış olacaktır. )erinde ustalar da vardır. Hep· ı/ 

Hapishane binası • 
ahlaki, içtimi, (hatta bedii) çir. Bu kuyuların en aşağı otuz sinin ıslahı"nefs ettikleri anlaşıl· Yalnız vilayete mahsus~ 
kinlikleri tasavvur, tahayyül edi • metre derinliğe kadar inilmek su- mıŞtır. Bunlar hükUmetimizdeıl gelecektir. Fakat buray• 
nız geri kalan müddetlerinin affını 

·· retiyle açılması ve halkın böy - ve uzak vilayetlerden 
K"t"l .. k b k d 1 d k ı çok istirham ediyorlar. o u u u a ar a a a mr • lece temiz su İçmelerinin temini - gönderildiği için dar gel 

H d k 11. ·ıı· · Kadın hapisanesinde yor. u ut, e a ıyet, mı ıyet, si· esasdır. Kuyuların önümüzdeki Bugün şu hapishane de ( 
Büyük hapishanenin bitişiğin • 

yaset uygunsuzlukları küreiarzın Kanun içinde açılını"- bulunma - vardır. Bunlardan (163) 
'S' de bir de kadın hapishanesi var -

her tarafında (Hassas mmtaka • sı da şartname icabındandır. d B d dır. ~ ır. ura a üç mevkuf bir de 
lar) vücude getirdi. Bir takım Adana halkı için cidden bü - mahkUm vardır. Birisinin evrakı Ha~isanede lntl,~ 
devletler hudutlarından memnun Hapıshane müdürü S'~ı yük bir ihtiyaç olan bu temiz su temyizden nakzen gelmiştir. Bur -
değil. Ekalliyetler meseleleri hali katip Halil Efendilerin b~ 

meselesini başarmak istemekle durun Büdüz köyünde (20) yaşla-
üzere duruyor. Devletlerin bir dikkat ve itina ile va 

belediyemiz, en hayırlı bir iş gör- rında (Faden) namındaki kadın 
haylisi bugünkü coğrafyadan, bu- yapmaları sayesinde hapİ 

k ı müc olacaktır. Kumasını öldürmekten suçlu ola • 
gün ü at astan şikayetçi.. 'S' en küçük vukuat bile olın ·-= =-.. ı _.,..... rak buraya getirilmittir. Qç ay • 

Almanya devleti, F ransadan den, fakat silahlı olara'k yaşıyor . dan beri hapistir. Kucağında da 
1 

"' • • - -~.ht ..... 
gerekse hapislerin ıslah; hl 

da, Belçikadan da, Danimarka - d henüz on aylık güzel bir kızı var • 
u. leri hususunda hu iki çah 

dan da, Lehistandan da, Litvanya· Harplerı·n mahiyeti umumi de_ dır. d ı· h" t 
d murun da eğer ı ızmet 

an da, Çekoılovakyadan da ara• gwi)di. Yani (Fransa -Almanya), Diğeri Tefenniye bağlı Gülhiıar B l b 
zi istemek şöyle dursun, Avustur - Baymdırından Dudu adında bet • dır. ununa eraber ma.h 

(Osmanlı- Rus) harplerinde ol· 10 l' "b" k ·· '' ~f 
yayı da milliyetler prensibi nok • baht bir kadındır. Bu kadın ko • ve ıra gı ı pe cuz ı 

duğu gibi ateş komşulara sirayet bunları mükafatlandır 
tasından kendisine katmak niye· casını zehirlemekten suçludur, ge· 

etmemı.ştı'. Muharı"p olmıyanlar yerı"nde bı"r ı"ş olacaktır 
tindedir. Ve bunun için Avru • çenlerde bir kız çocuğu dünyaya · 

içinde sözünü yükseltecekler bu • Ra~UD pada her gün, her saat vak'alar, getirmiştir. 
cinayetler oluyor. lunuyordu. Üçüncüsü de Hacı Karalı aşi • B d J 

Şu yazımızda bütün hadiseleri Halbuki şimdi hepsi lohusa, retinden ümmi adında bir kadın an ırma-.J 
sayacak değiliz. Bilhassa şunu de- hepsi ameliyat masasından yeni dır. Bu kadın çadırın dışarısında u·· k ~ 
mek istiyoruz ki küreiarzın yal· kalkmış:: Hepsi kendi dertleriyle yatan kocasının başına 38 kiloluk Ç işi öldüren-; 
nız içtimai, iktısadi ve mali kıva· meşgul.. Hiç biri yaralarını teda· bir taş indirerek yaralamış, herif cezasını bula 
mı değil, siyasi ve mülki kıvamı vi edememiŞ.. (11) gün yaşadıktan sonra ölmüş· Bandırma - Dört J 
da bozulmuştur. Zembereği ko - Zannederimki şu levha ile, tür. çepni köyünden lbrahi'fı ' 
puk bir saat nasıl işlerse, alem de mümkün mertebe, 1934 beşeriyeti· Diğer bir iddiaya göre de aşi • met isminde iki kişi ileı//1 

öyle işliyor. Napoleon'un süku • nin vaziyetini gösterebildim. Sa • retten Tevfik adında birisi hapis· deşi Kara Mehmedi öl~\~ 
tundan (1815) cihan harbinin ila • kat, hasta ve bilhassa kör bir be· haneden çıktıktan sonra maktul sa oğlu Kara Hasanın ~/ 
nına (1914) e değin geçen yüz şeriyet... Hacı Ahmedin kendi karısiyle Ağırcezada bitirilmi,titf 
senelik müddette beşeriyet az çok Celil tfuri münasebeti olduğunu haber ala • ler Hasana ölüm cezıa" 
bir denklikte, müvazeneye istina • (Ardı erteye) rak intikam için gece gelmiş ve lerdir. 

----------~--------------------·-----------------------------..... --------·------------------..-.------·------------·---..,,~~ KURUft'un MUiT Romanı: 21 nız bu parlak ruyaların esiri zan- sek hayatın içinde doğmuş bin ke kocam fakir olsayd.lı.)1•' 
__ , ______ w_m_w __ w·---.. netmek biraz zalimane olmaz bir Aysel feda olsun. olsaydı, fakat beniın o"';;d. ~ 
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zedine verilen sözü kolsuz bir 

mütekait yüzbaşıdan geri alma • 

yı onlar ne kadar tabii görüyor • 
lar. 

Ben bunu düşünmeyi bile iğ • 
renç buluyorum. 

Ergin evlendikten sonra bu 
akıbete uğrasaydı ondan ayrıla • 
cak mıydım. 

Böyle çirkin bir ihtimali bile 
düşünmek tüylerimi ürpertiyor. 

Tevekkeli benim için bütün 

:Yarası 

Burhan Cahil 
································ 

kasabada dolaşan dedikodu a -
leyhimde değil. . 

(Ergin) in taş sertliği ile ha • 
kan gözlerini görüyorum. Onla -
rm yardım ve sevgi istiyen bir 
yalvarıtı var ki! 

Bütün hayalde yaşamış kah -

ramanlar, ümit edenler, ne sade, 
ne geri ve ne fena düşünüyorlar. 

Genç kızların ruyalarında belki 

de yaldızlı ve şatafatlı hayat 

parçaları yaşar. Fakat onları yal-

Hayatımda böyle j91'1l 
Büyük annemin bir kamçı a- Bir kitapta okudum, şu satır- ~ !" b" \> 

k le karşılaşacağımı IJl"~ıtl .. ~ j· 
cılığı ile kafama çarptığı ana - ları hiç unutmam. belki çok evvel oku3"'·S~~ 

1 

ı 
at ta bu ... Zannediyorlar ki, dün Coşkun emeller ve çok tatlı "'t 

tırları ezberlemiştiJIJ' .. i 111 
... ~ hayatıma eş olarak seçtiğim de- ümitlerle zengin düğün yapan ~,. 1)' ıı 

likanh bir kolunu kaybetmekle temiz kalpli bir genç kız uzun damlar "dünyada /j!ıe 1J• 
l olamaz" derlermİf· ııtı ona bağladığım bütün emeller sürmiyen neşeli ve şatafat ı gün- _,,_ ~ 

rum ki, gönül mace-o· 1 
kopup gitmiştir. lerden sonra zengin kocaSinın "'' 

men hemen öyle! ,.. 1ıt 11 • 
Bunu düşünürken beynim sız- zevk ve eğlence alemlerinde ya - ·ıı~·· 1ı' 

lıyor. hancı kucaklarda kendini kay - Ben bir yarıl11 1d e1' 0 di 
(Ergin) in karşısında kendi- bettiğini görüyor ve altın kaplı na eş değil belld :t "e" ~ 

mi yoklıyorum. Ben neyim ki, yaldızlı hatıra defterine şu par- mı biliyorum. ~~1'IiY'e'~ 
ne olmak ihtimalim var ki? Om- çayı yazıyordu: hu yarım ömrü '" dire'e~ o ~ 
rü kazalarda, kasabalarda geçen " .... Başımı koyup dinlendiğim ğil, hatta çiçekle; eter 1'l• 
orta bir memur kızı. Benim için göksünde benim için yaşıyan ti hissediyorul'll· 1 
bazı romanlarda, sinemalarda bir kalbin rarptığmı duyamamak kalbi benim ols&Jl'l• ril'l ııJ ı~ 

T )cade 11e 
yaşıyan yüksek hayat kahraman- bir facia oldu. Benim diye sarıl- llk adımda gerıce 
1 k k d d k b · l d v b yarıJ11 arma özenme ne a ar gü - ığım er eğin enım o ma ığını ugrayan u iJ11· c.e 
ı il

. . eçer . ;1 
ünç .. Hem (Ergin gibi yurdu i- anladığım günden beri hayatım se ı yerme g bet• ..ı' 

için yirmi iki yaşında sakat ka- tükenmiştir. Etrafımı çeviren bu Bir iki gürıdell 0 r }. 
IJ11ıY . 

lan bir insana hen değil, o yük- yaldızlı varlık beni boğuyor, Keş- , yanımdan ayrı 



Anketimiz 
Çocuklarla meşgul 

• olmak zevki .. 
l<adınJ b ar kadar erkeklerin de hakkıdır; onları da 
t u zevkten mahrum etmemek lizımdırl 
'hi&ti . lııeleri ·· d .. 1 . ~llatı· • rnu ur ennden, f el • 

ırru T .. k" . ur an Hanımefendinin 
\'e ı! h "'1cttirn· ayatı rnevzuu etrafmda· 

diJı lco~e verdiği cevabın ilk kısmı· 
..... u!tuk· T .. '~ il so • uraan Hanımın ce· 
" kıarnını da buıün koyuyo • 

'~dının · 
lanı 1! hayatına ıirmesine ta• 

"? ı ev iılerini nasıl tanzim et• 

-. Gayet b · e D. d aııt: Hayatın bu 
.. ır i'" . 

de İ! bö ~-· mütekamil cemiyet-
e}i h 

1
1umünün ilerlemesi me· 

a let · · ç . en k mııtır. alıtmak ıı· 
l\İftı··adın iktııadi sahadaki it 

· Unde · ·d i aile n ıstı af e eder, yeme-
~ır) mutfağından alır. Ça-

11' ;rını kapıdan araba ile ça-
-ı:~ ~oplıyan v ·1 .. .~· e ıonra sayı 1 e u· 
'ler~' olarak iade eden mües
' ol e Yıkatır. Kendisine li.
\.etl anb ·~er feyi hazır alır, bu 

e ut.. · lı" un ıhtiyaçlarını kendi 
11 Zamankinden hem daha 

k \te hern d , ~ etın· e güzel olarak te • 
~ hi ~t olur. O teraitte yatı· 

r ını . . b et an ıçın u tesanüde 
'ıfed~ermek ayni zamanda bir 
'\t ır. Çünkü o ıeyleri imal 
~. ; •atanlar da y&§ıyacaklar· 
\i ~ nlara bir kar temin etmeli 
~et nabiJıinler, devam edebil
'ldi" ·l' bölümünün bu kadar 
>\d r memleketlerde ev işleri 
it~ okıan azalır. 

ırç.oc k I u davaıı: Birkaç gün 
~ 0 ~P haıtahanede kalmak 
~~-~~ndde 'batlanna gelebile-

er end" B lf ır • u suretle ka-
İr eden -.yılmaz. 

lbüeııea sonra çocugu'" _.. 
r · eye k "' 

l ı ısterse o oyarak ak~-

cuğun ne kadar lehine olur bile
mezsiniz. Yalnız adam, daima 
kuvvetlidir. Çocuğun kendin
den batka destek tanımaması ve 
bütün ıücünü kendinde bulması 
ne büyük meyve vermeie müsait
tir. Çocuk bu ıeraitte, bütün 
gün annesi tarafından mıncık
landıiı zamankinden daha nor· 
mal, daha temiz yetittirilir. Bu 
suretle çocuk mütahammil ve ıe· 
batkar olur. 

- Hoclgimlatma tehlikesi yok mu? 
- Şimdiye kadar olan aile 

teraiti sanki insanları hodgam • 
lıl<tan uzaklatbrabilmit mi ki .. 

Dijerkimlıiı, vazifelerimizi, 
iyiyi, kötüyü, güzeli çirkini, doğ
ruyu yanhtı bize bundan sonra 
cemiyet terbiyesi öğretecektir. 
Her teyin kaynağı olan cemiyete 
uymak, onun ideal telakkilerine 
doğru yükıelmeğe çalıtmak en 

büyük hayırdır. 
- Kadmlar vekillikten çöpçülüğe ka· 

dar erkeklerin yaptıiı her iıi yapmalı 
mı? Yoksa muallimlik, hayır ve §efkat 
müesseseleri idareciliği v. s. gibi bazı İ§• 
)erle mi metıul olmalı? 

Dünkü futbol karşılaşmaları 
Galatasaray 1 - 5 Beykozu, Beşiktaş O - 2 Süleymaniyeyi yendiler. 

Istanbuspor-Vefa maçı yağmur yüzünden yarıda kaldı 
Dün hava ç~k. bozuk ve yağmur 1 j Beykozlular bundan istifade ile 

)uydu. Bunun ıçın futbol karıl&§ • bir gol yaptılar ı o "l" · .. . . . - mag up vazı 
malan guzel olmadı. s.~~rcı sayı • yete düten Galatasaray takımı Bey 
ıı da ç.ok azdı. Kadıkoyunde. ya • koz kalesini ııkıttırmağa ha ladı-pılacak dört maçtan ancak hır ta· lar B k t · · G ! · ld • u il •! ırma netıceaı alata-
nesı yapı 

1
• ıaray takımı devrenin ıonuna bir 

lıtanbulıpor B takımı Vefa B ta d k "k k l S l · h · · kmıını O - 2 yendi. Vefa kalecisi· b~ : al tat aVada altının ayağı ile . ır go a ı. e evre 1 - 1 bitti. 

nın usta olmayıtı buna ıebep oldu. 
Gençler ile Hilal-Beylerbeyi ma· 
çı yapılmadı. İıtanbulıpor - Ve • 
fa birinci takımlarına gelince bu 
maça ba,landı ama tamamlanama 
dı. htanbulıpor takımı, Lutfü, Sa
mih, Salahattin, Fahri, Sami, Ha
san, Tevfik, Nevzat, İsmail, Enver 
Retattan Vefa takımı da Haluk, 
Süleyman, Saim, Latif, Lutfi, Na· 
mık, Yahya, Muıtaf a, Gazi, Enver 
den kurulmuıtu. Vefalılar ilk on 
dakikada on kiti oynadılar. Has • 
ta bulunan Muhteıemin gelmiyece 
ği anlaıılınca yerine Kaviyi getir
diler. Vefalılar çok akıcı oynuyor· 
lardı. Fakat htanbulıpor akılh bir 

İkinci devrenin ilk dakikaların • 
da Danyal Galataaaryaın ikinci go 
lünü attı. Bu golden ıora daha faz· 
la açılan Galataıarylılar Salahat -
tin, Danyal ve Münevverin ayağile 
üç gol daha yaptılar ve oyun 5 - 1 
Galatasarayın galebeıile bitti. 

sistem tuttuğu için sayı çıkaramı • 
yorlardı. Yirmi betinci dakikada 
yağmur daha hızlandığı için maç 
hakemi oyunu burada bıraktırdı. 

Betlktat - SUleymaniye 
Şeref stadında çamurlu bir ıa • 

hada oynanan Betiktat - Süley • 
maniye birinci takımları arasında· 
ki maç 2-0 Betiktaıın galibiyeti· 
le bitti. Hakem Galatasaraydan 

Sadi beydi. 
Birinci devre Beıiktaşın haki • 

miyetile ba§ladı. Fakat sahanın ça 
~11· olyaıırde_f P,•• iki ..u.rAf.ta 

topu kontrof ecfemıyordu. Betik -
ta§ t-0 bu devreyi bitirdi. 

Jkinci devreye Betiktatın ha • 
kim bir oyunu ile batlandı. Ve bu 

Galatasaray- Beykoz maçından bir gö
rünü~ ve Galatasaraylı oyunculardan 

bir kaçı 

devrede de bir gol yaparak maç 
2- 0 Beıiktaşın galibiyetile neti • 

celendi. 
fldacl lriimeclı8a Eyüp - Ka • 

sımpafayı 3-1 yendi. Betiktat 
Süleymaniye B. ve genç takımları 
maçı yağmurun tiddeti dolayııile 
tehir edilmittir. 

Kısa 
Şehir 

Haberleri 
OSKODAR TRAMVAYLARI -

Üsküdar tramvayının Kadıköye uza • 
tılması, umulduğundan çok raibetle 
kar!ılanmıtbr. Şimdiki arabalar iıteğe 

yetiımemektedir. Yeniden araba ısmar· 
lanmaaı düıünülmektedir. 

SAAT KONTROLU - Memleketi • 
mize yeniden ıiren su, elektrik, hava • 
gazi saatlerile otomatik taksi saatleri , 
ölçüler ve ayar müfettiıleri tarahndan 
kontrol edilmektedir. 

EROiN SATANLAR - Hüseyin, 
Yaıar, Hakkı adlannda üç erkek ve 
Fatma adında bir kadın, ötede beride 
eroin sattıklanndan yakalanmııtır. 

AKAY TARlFELERl-Akay ida. 
reıi Adalar ve Kartal kıt seferleri tarİ· 
fesini yapmıştır. Yeni tarife, iyi tertibi 
dolayııile bu mıntakalarda oturanları 

aevindinniıtir. 

iMTiHANLAR - ş,lırimi:ıı:deki or
ta mekteplerde ve JiHlerde birinci dev • 
re imtihanlanna birinci kanunun on be

tinde haılanacaktır. 

"fta b tadan 1 • ~· atlarınd a ır, ııte111eS9e 
'>i ıt bile al a alır, ve yahut o 
L., \'e en n llla.z; çocuk orada en 
"'llııalctadıorına) ferait içinde ba
l~ a.

11 
hr. Bunlann bizde ol-

- Çöpçülüğü neden hakir ıö -
rüyorawıuz? it ittir, icabında o 
da yapılır. Bence, cemiyet için • 
deki itleri yükıek, alçak, güzel 
çirkin diye taksim etmemeli; yal
nız herkesi iktidariyle mütena • 
sip işlerde kullanmalı. insanlara 

it verirken kadın erkek diye de • 
ğil, o iti baJamıağa kol kuvveti 
ve ala}bwnti Wf.,..t _.,_..., 
Bilsin ne mertebede, asabının 
kuvveti naııl, bu itte faydalı ola
bilecek mi, yoksa olamıyacak mı, 
diye dütünmeli. Bu dütünce ile lflllftldlllnı aınımmtıumammttt•nıantı .... w-nııuanntUtnnnttilftmn:mr" .......... 

bir tefrik yapıldığı zaman ka - yanaşmaktan mahrum etmeli? 
dın kaybederse, ne yapalım , di- Yapamazsa kendi utanıın !. 
yecek bir teY yoktur. Fakat bir Her halde en demokrat mem
ite talip olanlar arasında kadın leketlerden daha demokrat olan 
erkekten daha liyakatli olduğu memleketimizde pek yakında 
halde tercih edilmezıe o zaman kadınların en yükıek ıiyaıi hak· 
bitaraflık ihlal edilmit olur. larının da teslim edileceğine ka· 

Galatasaray - Beykoz 
Galatasaray - Beykoz birinci 

takımları Takıim ıtadında kartı -
laıtılar. Takımlar her zamanki 
kadrolarını mu haf aza ediyorlar • 
dı. Saat 15 te hakem Rüttü Beyin 
idaresinde oyuna batlandı. Bu dev 
rede rüzıar altına dütmüttü. Fa· 
kat buna rağmen Galataıaray ha· 
kim bir oyun oynamağ' batlamıt -
tı. Bu 11rada Fazıl ve Münevverin 

KURBAN DERiSi TOPLAMA IŞl 
- Tayyare Cemiyeti umumi merkezi • 
nin verdiği bir karar üzerine, bundan 
sonra fitre, zekat, kurban derisi ve bar
şaklan toplama i!İ mahalle bekçilerin • 
den abnmııtır. Bunlan, Tayyare, Hima
yei Etfal ve Hilaliahmer cemiyetlerinin 
birer adamından kurulmu! bir heyet 
tophyacaktır. 

'l~l e ed· l et etın ıyen olmıyacağına 
'1\ ez. 
\t .. "- ~'katinden mahrum büyü • 

'4 ~r ol:a tefkati bazı ahvalde 
il ·!iJce z~~r. O müe11eıelerde bu 
\:!'~n reh olur. Akıl ve mantık 
::'Qi. l>er 1' ... t., ·laiyJe h ıgı ıayeıinde, sevki 
-' İ)i . 

1 
areket eden ditiden 

1! er o.. b"I' \ 'L ~ 
11 

e 0 re ı ır. Hem ço· 
~~ teç~:rn~rık olmalarının Ö· 

ile tiiv ~1! olur. Çocuk ken
enır k iı b• ' •ı ıldığı zaman ça-

Neden erkeklerin hayır ve te- niim. Bu husuıta elbette komfU • 
fakat müesseselerinde çabtmak- muz Bulıarlardan daha geri kal
tan ve zevk aldıklan takdirde ço - mıyacaiız. Kadınlar arasında 
cuklarla me11ul olmaktan mah • Vekil iti ıörecek kadar zekiler 
rum bırakmalı? Buna mukabil, ne- olduiu ıibi çöpçülüğe mahkUın 
den kadınları inıeınlığa ıeref ve • kalacak zavallılar da vardır. 
ren büyük itlere karıımaktan, 1 Memleket itlerine seçilirken, eh· 
na hükmetmekten ilim ve sanat liyetten batka bir feye dikkat e· 
sahasında yaratmaktan, tarihe dilmemeıi batlıca temennimiz -

istikamet veren büyük hamlelere dir. 

tutları Beykoz kalecisinin yerinde 
müdahaleıile akim kaldı. Bir Bey
koz hücumunda geriden paı alan 
Beykoz ıolici topla beraber atıldı 
bu hücumu hatalı olarak durduran 
bek bir penaltıya ıebebiyet verdi. 

Sofyada meyva ağaçları 
yemiş verdi! 

Sofyadan bildirildiğine göre 
aonbahar batında yeniden çiçek 
açmıf olan meyva ağaçları, timdi 
yeni bir mahıul vermit bulunu _ 
>:_orla.r. Bu yerlerde böyle bir i§İn 
tımdıye kadar görülmediği aöy • 
Jenmektedir. 

~~lil . ır anne bulamaması ço· 
~il.._ ~·ı h"::i"d.:------------------~ :1~•e evin günlük de - yük bir fedakirlık yapmıtım ııi· 
\~""elli Yalnıu. bi yarı hayret, yarı takdirle yü • 

\lllly
0
r z buldukça {Sevim) züme bakıyorlar. 

~ ' N · Bilmiyorlar ki, benim bu ka • 

I.~. A "" e olur abl h • fk d v•ı •),°'la.bey· a, aydı karar rarımda merhamet, ıe at egı , 
ıın h AJa o d {) u,. I>i aıa cevap bek.. özlü ve samimi bir sevıı var ır. 

' ç tün Yor. ,,. "' ,,. 
b lc.:"-r sonra idi. Büyük an • Bu sefer artık herkesin de bil· 
~ ~ ha.'b lltıı öğrendi. diii ve inandığı bir vaka var: 
~~di. •er rerilınit yüzleri çö- Ni•anlandık. Küçük evimiz her 
k. t "· ~nne . :s ' lildu. Bamın enditeli göz • giın misafirle dolup botalıyor. 

" bam alnımdan öp- Kaymakam beyin iyi yürekli ka· 

tL ~-ı·ı ~ile '
0

a. 
0 

d d rı11 beni bir tarafa çekmit: 
k. ~Ularda •tarda dinlediği - Çok iyi ettin kızım, diyor • 

~-.._,ı an m·· · t -4'l~ .q~ur . uteeaıirdi. du. insana saadet getiren goı e· 
) ,tı. e nıhayet meramına rit değil, gönüldür. Emin ol ki, 
"-'t... 9ok · bu yarım adamın bütün kalbi se· 
~ •• ""il 'e tyi ettin A ~ J ..,~ . ilin Y'"k yıel, dedi. nin olacaımr. 

1 
'' tt&rlu h u •ek vicdanından Böyle ıöyliyenler çok olduğu 

1~ L l' lh"?. &reJc t b k . f"k" ~ ""-~ ''41' içi de eklemezdim. gibi arkadan arkaya a ıı ı ır· 
., ı...,~nr n le hüyük Lir ha- de olanlar da baıka bir dedi • 

1 lehrik 0 uvermit tim. Her- kodu çıkarmıtlardı. 
ederken adeta bü • Hayatı biraz karıtık macera • 

larla dolu olduğunu ·ı~.t~it~tı~.ğ~i:m~i:z-~,--~S:add:eİb~i~r-.m:-:a:ce:r:a~.~.F~a~k~ir~,~g:u~··.~ı ~b~.~~k~t~-:"b-.~k--~---------ır me up ıra ıp köyüne kaçı-

doktorun dul ve genç kar111 be· zel bir köy kızı, kendine yor. 
nim için: çeyiz paraıı bulmak için tehre T l oz u, tatlı yollar renka" 

- Akıllı kız, demif, böyle kibar bir yere hizmetçi olarak k ' ız, topra evler, iğri büğrü sokak • 

sakat bir kocaya varacak onu pa- gidiyor. Ailenin genç ve yakı•ık- ) d "'k l ,. ar a o üz er, kazlar dolatıyor. 

ravan yapıp istediği gibi eğle - h ogwlu bu kır çiçeg"ine çıldırası • l l 1 h nıan ar a ayvanlar hemen he • 

necek ya Atık oluyor. Hatta her feyi men yanyana. 
Bu iğrenç fikirin bir kadın hesap ederek evlenmelerini iıti • 

kalbinde yer bulutuna hili tat•· Nipnlm eskisi gibi sert ve ka· 

yorum. Fakat muhakkak ki, sa -
yor. Kız, kendini, köyünü, kö • ha .. 
yündeki nitanh11nı dütünerek 

adet içinde çalkandıkları halde buna razı olmıyor. Halbuki bir 
hayvani zevkleri uğruna tatıdıkları isimleri çirkefe atan salon kere bu fikir kaf a11na girmit bu-
hanımları da pek az değildir. lunuyor. Elinde olmıyarak bu ki-

Çok geçmeden genç kızın yü
reğinde nedamete benzer hisler 
yeıeriyor. Gözlerine bir durgun
luk çöküyor. Kafa11 buğday tar· 
lalarının arka11nda bıraktığı ha· 
yata takılıp kalıyor. Şu farkla ki, bu rezaletler ede • bar çocuğu ile nitanlısı arasın • 

biyat olup romanlara geçiyor. daki derin farkları dütünüyor. 
Alt tabakada olup bitenler de Nitanlııı hantal, kaba bir köy u- Kızın bu hali niıanlııının gö
zabrta haberleri teklinde gazete ıağı, bu ince, nazik bir tehir ço- zünden kaçmıyor. Ve bir gün bı
ıütunlarına geçiyor. cuğu. Yavat yavat kalbinin yu • çağını çekip kızın baıına kaldı • 

Hiç unutmam. lzmirde iken mutadığını hissediyor. Fakat rıyor: 
bir gün Mahmure ile sinemada kendini de bu kibar delikanlıya 5 · ı · - öy e, ne oluyorsun. Nen 

çok heyecanlı bir film seyretmit· layık görmiyor. çetin bir gönül var. 
tik. mücadelesinden ıonra nihayet (Devamı var) 
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tanışma 

Cemalin, halkevindeki toplan -
hya benim de gelmem teklifini 
bir an kabul etmemeyi düşündüm. 
Sebebine belki de güleceksin. Fa· 
kat, emin ol Ferhunde, büyük ve 
medeni bir §ehirden, benim gibi 
üç beş- sene ayrı kalan bir insan, 
bu müdedti minicik bir kasabanın 
seaaizliğinde geçirdikten sonra, 
bin bir kitiyi bir araya getiren top 
lantılara gitmeğe birden karar ve· 
remiyor, tam dört buçuk sene, içe· 
risinde bulunduğum sessiz ve sa -
de bir çevrenin verdiği yalnız ya • 
tama isteğinden midir neden bil • 
mem, tek başıma bir eve kapanıp 
saatlerimi körü köı-üne öldürmek 
istiyorum. Biliyordum ki, bende 
artık ölümümedek sürecek yalnız 
yaşamak insanlardan kaçmak is -
teği, ieni, farkında olmadan ürkü
tecek. Ancak yalnız yaşamayı sa
na da tavsiye ederim, Ferhunde, 
Ben, ömrümün çoğunu Ankaramız 
gibi büyük ve medeni şehirlerde 

geçirdiğim ve bu uzun seneler i -
çinde ne tatlı ve acı günler yaşadı· 
ğım halde, son beş senelik kasaba 
hayatımın (ki bu bet yılın hemen 
hergünü aynı renk ve dekoı· içinde 
geçmiştir.) güzelliğini hiç bir an 
unutamıyacağım. Ayrılalı daha bir 
ay olmamışken o hayatın gözle -
rimtle tütmediği bir an yok. Ora -
daki beş on insandan bir tanesini 
f!Österemezsin ki, iki yüzl.ü olsun. 
Esasen bu azlıktır ki, herkesi can-· 
dan olmaya götürür. Çalışma va -
kitleri büyük bir kıvanç ve istek 
:ç~nde geçtikten başka paydos za
manlarında ve çok kere akşam Ü .: 

zerleri yalmz batıma gidip otur -
duğum büyük bir su başındaki ih· 
tiyar çınar ağacının gölgesinde 
güneıin batısını seyretmek.. Bil • 
sen, ne doyulmaz bir dünya saa -
deti bu, Ferhunde? 

Beşinci senesini doldurmak ü -
zere olan bu huy yüzündendir ki, 
Cemalin teklifini az kalsın redde • 
eliyordum. Sonra da, reddetmedi
ğime ne kadar pişman oldum, ne 
kadar .• 

Gittik. Yanınızdaki masaya o -
turmamayı istedim. Niçin? diye -
cekıin. Yalnızlığın vahşileştirdiği 
adam medeniler huzurunda bir 
hata işlemekten çekinir de ondan. 

Bol elektrik ışığı seni' büsbütün 
güzelle§tİrmiş, kar§ımda göz ka -
maıtırıcı bir hal almıştın. Sen caz· 
bandın şen, kıvrak seslerinden 
gi!li bir neşe içerken ben de dün 
gece verdiğim seninle evlenmek 
kararının yarına mahsus renkleri 
içinde kendimden geçiyordum. 

Anne ne sıcak kadın! Senden 
evvel onu beğendim. Tam, mü -
kemmel bir cici anne. Genç kız a
nalarının hepsinin de bu ayardan 1 

olmasını ne kadar isterdim?.. ı 

Tereddüt beni hala kemiriyor. ı 
Üzerimde bir taşralı olduğumu 
herkeıe anlatacak şeyler varmış gi 
bi kendini bu salonun yabancısı bil 
mekte gayri ihtiyari de olsa, de -
vam ediyordum. Gözlerimi, bana 
bakıp güldüklerini görmemek için 
o yüne çevirmiyorum. 

- M. Güzel mi Sedat bey? 
- Küçük bir kas~ba Hf. Ne ka-

dar güzel de olsa ... 
- Niçin efend;m, küçük olması 

ıevilmemesini icabetmez ki .. Nete 

Yazan: A. E. 
kim siz, orayı sevm'em'.ş olsaydı • 
nız senelerce oturmazdınız a ... 

- Memuriyet efendim. M. çok 
da fena bir yer değ-il. 

- Ben küçük k.asabaları büyük 
şehirlere daima tercih eder·m. 
Rahmetli ile az mı çlolaştık? Bu 
hayat daha mı tatlı sanki? Yahut 
insan ölünciye kadar böyle mi ya
şamak ister? Hayır, bana kalırsa, 
biraz da gürültüsüz, asude yaşa • 
mak lazım. Bu daha iyi .. 

Ah annen, o muhterem kadın. 
Şayet o olmamış ve olup da beni 
yukardaki Gözlerle oyalamamış ol
saydı, saatler bana daha eza ve -
rici gelecekti. 

r Ferhunde Safrada dünyaya 
gelCli. Sonra beybabasile birlikte 
hemen.bütün Karadeniz kıyılarını 
gezdik. O da sever tatra hayatını .. 

- Fakat daima değil anne. Se
dat Bey gibi bet sene, büyük söy
lemiyeyim amma, üzülür insan. 
Hele taşran.ın küçük bir kasaba -
sın da. 

- Sanki burada geçen beş se
ne pek mi kıymetli? Ne tadı var 
bunun? 

- Neden tatsızmış? Bundan 
daha giizel, daha medeni ve mes· 
ut yaşayış mı olur? 

Beni atılmaya mecbur bıraktın. 

- Ferhunde hanım Anadoluda 
gezmekle beraber oraları sev~me -
miş. 

- Hayır, onun için değil. 

- Cazbandı, balosu, dansı yok 
diye mi? 

- inanmam buna Sedat Bey 
yalan. 

- Hayır, hakikat .. 
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Bu aralık Madam Rosenbaum 
bir sual sordu: 

- "Reis hanım, gene balık 

tevziatmdan mı bahsetmek isti -
yeceksiniz? Bu meseleden artık 
katiyen emin olabilirsiniz, çün
kü balık tevziatı idaresini ben 
kendi elime aldım, bundan son -
ra h · ç bir tikayet işitilmiyecek -
tir." 

Saat 18 den 18,30 kadar Fransızca 

ders, 18,30 dan 19,30 kadar Plak neşri- Reis Hanım cevap verdi: 
yatr, 19,30 dan 19,40 kadar Dünya ha . - " Böyle bir mesele mevzuu 
berleri, 19,40 dan 20 kadc.r Solo - Plak bahsolsaydı, bu kadar mukad -
ile, 20 den 20,30 kadar Eşref Şefik bey demeye hacet kalmazdı." 
tarafından spor müsahabeleri, 20,30 dan Mis Page de merak ederek 
21, 15 kadar Madam Halmi ve Mösyö 
Hal mi tarafından Macar havaları, 2 ı, 1' 5 şunu sordu: 
ten 21,30 kadar Ajans ve borsa haberle- - "Geçenlerde kadınların 
ri, 21.30 dan itibaren Bedriye Rasim H. bir kısmı kendilerinden geçmit 
tarafından Türkçe sözlü eserler, Radyo bir halde Kadınlar dağının tepe
ca;z ve tango orkestraları ile beraber. sine çıkarak orada gece gündüz 

5-U Khz. R("DAPJl:ŞTE, 550 m. 
18: şarkılar. 18,30: Teknik nettrlyat. _ beş gün mütemadiyen hurma şa-

çift piyano re-taımtlyle Macar 17arktları. 19, rabı içerek, dansederek mecnu -
30: l\Jüsrüıabe. 20: Fran:T. IRharm "Pre-nsez" nane vakit geçirınitlerdi. Acaba 
opereti rıtlld~·odıın. 22,15: Haberler. 23,85: 
llua lıab<>rle-rl. 23,.tO: Salon musikisi. gene böyle bir teY mi oldu?" 

228 Khz. ''ARŞO\'A, 1845 m. Reis hanım dedi ki: 
18: Solist konseri. 18,50: Mü11alıabe. 19, " S h 

13: Piyano musil<hıi. 19,.ı5 : Krakovadan na- - ize ben da a ilk Önce söy • 
kil, 20: H:ıfif mmılkl. 20,80: l\lartene Dled- ledim. Hadisenin ne olduğunu tah
richln l}arlnlnrı. "Plrtk". 20,tl5: Muht.ellf. min etmenize imkan yoktur. Siz 
21: Emmerlch lamanın eserlerinden şarkılar. 
'l1,.l5: l\füsnlıabe. 22: Popiiler st"nfonlk kon- yalnız fUnU unutmayınız: Ben de-
Sl'r. - Milsahal:ıf>. 28.Hi: Dan"' mu11tkl11I. 2.ı, · li değilim hepimizin akıl ve fikrini 
O:;: \'!yadan İıakll. 24,05: Salon orkestrası. kaybetmeden dinlenmesini iıte -
l: Dans musikisi. 

ı:ın Khz. BF:RLtN, 857 m. rim .. Çünkü ortada öyle alametler 
17: Artur Rink orkestrası. - Muhtelif. vardır ki bunlar anlatılacak olur • 

19,20: SkN,:. 20: Pl~·nno. - Ke-maıı ııonatla- h • • kl rı. 20,ıo: Akı:ıam haoorlerı. 21,ıo: PopUll'r sa epımızin a ımızı, fikrimizi 
urıı•ra musil<isi. 23: Habt"rlcr. 28,20: Akşam kaybetmesi ihtimal dahilindedir . 
mmııkisı. e· · d' b' I ız şım ı tam ır sene ve a tı 

592 I\hz. \'ll'AXA m. d ay anberi şu adada bulunuyoruz. 
18,1."i: Plfık. 1!),0.3: Cenubi Amerika. hah· 

ratarı, 19,80: Yeni hnlk şarktları, 19,llG: Hanımlar, yalnız hanımlar, bunu 
Haberler. 20,0:;: Hafit haHlar, prkılar, 20, hatırınızdan çıkarmayınız, sevgili 
115: Kanşık ne.şri)·at, 21,1:;: Hafta haber 
i<'mali 22,L'i: t. strnussuıı operetlı>rlnden Page, sizin J:>ahsettiğiniz bazı taş • 
pa~alar, 2S,SO: Haberler. 28,50: Dan,. mu- kınlıklar r,_ kolonimizdeki ruhi ha • 

111kl8 & 1: ıuıa ... ı IContıert. __ "-"-'........,.c,.µ.~-~~ leti11 ~--6h etmeie ve yalltil.hİ9 
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Bu gece ıaat 20 de 

Madam 
San Jen 

Komedi 3 Perde 
ve 1 başlangıç. 
Yazanlar: Vik
toryen Sardu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 
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Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bu gece saat 20 de 

BU B 1 R 
RÜYAOIR 

Operet üç perde .. 

Besteli yen: Ferdi 

Yazan: 

Selma Muhtar 

l\t~nbul Brttdiııtti 

SchirTiyatrosu 
1 
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~ =! :: . =· 
~~ · Babası H 
~ .. 
ii Doğan rocuklarınıza aü- n 
•• ~ D •• 

H zel adlar vermek istiyor•a- i~ 
ES nız KURUN size yardım e- ii .. .. 
ii diyor: ii .. .. .. " 
:: Bugün doaan rocuklara 55 
n D ~ r 
!i ıu adlardan birini verebilir, !e 
.. J I' H soy au ı alacaksanız bunlar- :i .. .. 
~~ dan birini beğenebilirsiniz. i~ 

!i Erkek - Anlak (Fatin), !! 
ii Kavut (Hatmet) i5 .. .. .. .. 
H Kız - Mengi (Ebedi), İe 
il Gonce (Hediye) li 
~ n 
~::::::::::::::: :::-.:.-:::-.::::::::m=:mcmamii 

olmazsa kara örtülere bürünmef@" 
başladığına delalet edeıf bir çok 
alametlerden birisidir. 

Fikri inzibat bizim işimize ya -
ramıyor .. Zaten böyle bir şey mev· 
zu bahıolamaz. Çünkü ruhi tena • 
sül için olduğu gibi fikri tenasül 

için de erkek ve kadın lazımdır. 
Hepimiz fikri bir dalgınlık hasta -
lığiyle mustaribiz. Dünyevi ve uh
revi ateşlerimizi tahrik edecek 
memba eksiktir. Bahsetmek istedi 
ğim şey · erkek ile kadın arasında
daki daimi münazaalar, münaka -
·şalar ve mücadelelerdir.,, 

Reis hanımın bu sözleri böyle 
uzayıp gitmekte _oldıt~undan gH -

zel Mis Laurance ayağa kalkarak 

dedi ki: 
'- Reis hanım, rica ederim, 

müzakeremizin mevzuu ne oldu -
ğunu kısaca anlattveriniz, bahu -
sus şayet seri bir karar vermel< te 
lazım geliyorea ! .. ,, 

Reis hanım cevap verdi: 

"- Çabuk bir karar vermeğe 
hacet yoktur. Zaten anla taca • 
ğım hakikat vaziyeti tenvir etmek
ten ziyade büsbütün karışık bir ha 
le sokacaktır. Vüzuh bekliyen 
varsa aldanacaktır.,, 

Reis hanım biraz öksürdü, ka -
dınların sabırsızlıklarından zevk 
aldığını gösteren bir tavırla sözü • 
ne devam etti: 
"-Zavallı Bob~tte Lindeman -

nın bundan yedi ay evvel buradan 
kaçıp gittiği henüz hatırınızda ol· 
sa gerektir. Bu firarının neden 
ileri geldiğini Bobette bana bırak· 
tığı bir kağıt parçasiyle o zaman 
bildirmişti. Bu mektubunda, 
yüksekten gelen bir emre itaatla 
adanın içeri taraflanna çekildiği -
ni, bu emre itaate mecbur olduğu-

• ~Jli 
nu, arkadaşlarının buna 111 

inanmamalarına ehemmiyet "er 

meden kendisine gösterilen Y 
takip edeceğini yazıyordu. Ad• 
nın mukaddes bir noktasında k 

disine verifen vazifeyi yaplll• 
başka bir şey yapaınıya , 

kendisini aramak zahınetine 
mememizi, bütün teşebbüıleril'1 
zin bota çıkacağını, çünkü gi 
yerde Allahın yardıınına 111~ 
olacağını da o kağıtla haber 
yordu. Her ne kadar saklaP'cf 

ğı mağarayı adi ahvalde bir.S' 
ramak sayesinde bulmak kJ 
de böyle fevkalade bir hal 

da, ilahi bir dumanın o nıaS 
tesadüfen oradan geçecek bir 
seye karşı bile gizliyeceği bir 
manda o mağaranın ar 

bulunamıyacağı da Babette 
fmdan o kağıt parçası üz~riJlf 
zılmıştı. Bu ilahi duma.

pek inanmak istemedim. f 
her halde muhakkak olan bit 
varsa o da işlerin Babette 
dan istenilen şekilde cereY 
miş olmasıdır. Çünkü onıl 
mak için yaptığımızı bütüll 

bijılerin akim kaldığını 

biliyorsunuz .. 

Aradan yedi ay geçtikte 
Babette'den 1ıiç bir haber 

ymca ondan hepimiz ü 
kesmiştik. Ben onun deni 
zerken boğulduğunu ve y 

köpek balığı tarafından yıl 
ğunu tahmin ediyorum. 

Fakat işte bahsedeceğidl 
kat meydana çıktı. Babe 
gen döndü •• Babette 
lah tarafından anneliğe na 

miı olan 'bir kadına benziy 

kü kucağında nihayet iki 
bir ~ocuk taııyor. 

Bu haberin verilmesind 
olan ilk tesir umumi bir s ·· 

linde kendisini gösterdi. 

sonra reis hanımın yanınd 
Madam Rosenbaum kimı 

li etmeden sağ elini kal 
nabzını yoklamak için re' 
mın bileğinden tuttu. H 

dığını anlamak için sol er 
is hanımın alnına koydu· 

Roıenbaum'un bu harek 

ne ml\sanın etrafında u 
kahkaha koptu. Sabırsızl 
sıl olan asap gerginliği b' 
gevşeyiverdi. Reis hanı- , 
rak dedi ki: ~, 

" F k . d ·-
1 

- a at rıca e erıır- , 
lar, ben deli değilim, 1e, 
betmedim. Aklımın, fi 1o'f.toJ, 

rinde olduğuna hiç şii it'liıt) 
Söz, bu hadiseyi, kulilıe' bil ,, 
pısından içeriye girerlıf" ,..,., 
ilk defa gören Geste JI" , 
dır.,, aı 

Geste Bergman b;, ,ııl' 
8 . ·1 ..ı,.r 

avyera fıveııy e fUP' 

ğa başladı: 
bıl 

"- Ne söyliyeyilll' ,,~ııtd'~o 
Babette bana geldi, Jcıl ıardı· ~ti 
kiki küçük bir çocıı1' ~ diiİ1'1 

etıt 
cuğu nereden alıp g ,$ 
bilemiyorum.,, , eyle 

·r t'" f Geıte'nin tuhaf b• 11rıııırı' 
1 d•v• b 1 -'-rf.r r. ıle e ıgı u söz er t~ 

11
d•· ve 

kahkaha ile kartıl~1•• ~t 
d. ,.ı· 11'1 P' 

züne devamla de 1 ·oe"' 
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lfaftanın Filmleri 
• 
GECE uçuşu 

V,il~de Meşhur Alt~ l'_!l~ız V~r. Fak~t, 
lf epsı De Şöylece Gorunuverıgorlar. 
h~~en lieya, Mirna Loy, Klark )otların. sıras~na g~~ .~is ve fırtı -

e 4 aobert Montgomeri, Con na tehlıkelerme gogus ger~ele • 
· ·· Yne} Barrimor kardeşler.... rini fazla ehemmiyet verılecek 
'l~n bu artistler Klarens şey saymıyacak kadar menfaat 

1• ~~ hir filmi ol:n ''Gece u- ihtirası beslemesi, bu arada hava 
h timinde görünüyorlar. Bu seferlerinin• gündüz ve gece ~a -

~·· u hafta cclpek" sinemasın· sıl yapıldığını göz önüne getiren 
oaterilen filmdir uçuflar. Bir tarafta da pilotların 

llir çok . . yolunu bekliyen kadınları ! 
hli film artıst ismi! Bunlar, 
'llda L ~e ne yapıyorlar? Ara- Ziberin bir romanından alı • 
•.. oır dereceye kadar nis - nan mevzu, işte bu zemindedir. 
ıııoıer 1 l' "G u" ıh ~ mek şartiyle, aşağı yu- Pilotun, tehlike ı ece uçuş 

. hte~i~sı küçük küçü~ rollerd~, nun bir Parislinin, Amerikadan 
"" . safhalarda soylece go- gönderilecek kartı Perşembeye 

erı l · 1' Yor ar. Gerçi bazıları alacak yerde Salıya almasından 
~ında.n biraz daha yüklü - başka ne fay dası olduğunu bir 

.~ bu biraz daha yüklüce sorgu halinde araştırmasına, se· 
'hkı·· ı · 1 ~k uce olanların rolünün rum bulunamazsa, sonu ö iım e 
l?l ! rol olduğu manasına alın- biten bir çocuk hastalığına kartı 

~it 
\~, 1 

tane şöhretli yıldız ismi 
\~et~t~lmasına karşı, temsil 
~ ~tti~nın böyle olduğuna işa
~etl~t' ten sonra, filmi başka 
.~ den de gözden geçirelim. 
~· dah;.a, evvel bu meıhur ar
,, n, bu tanınmıt yıldızların 

1?Ynad,kJarından bahset -
-a.~ırn trıı idi?. Fakat. rolle-

en süratli olarak hava postasiyle 

serum yetittirebileceğine bir ce
vap olarak yer ayrılıyor. Fakat 
vapur ve tren rekabetinden, gün
düz kazanılan teyin gece kay • 
bedildiğinden, eğer pilotların ha
yatı dütünülerek bu gece sefer -
!erinden vazgeçilirse, kumpan • 
yanın iflasa mahkum olduğun -
dan ısrarla bahseden kumpanya 

~ 11 ~ ~lr11a Loy ve Robert Montgomerl, Filmde 
. \! dar kü b . dd r .. 1 . 

\ o lcad . ~?k, temsil vaziyet- J direktörünün. u 'ı et 1 ~oz e~ 
\' itten ·bar foylece görünüver • varken, ötekı cevap, tatmın edı-

: ~ bu~~~et ki, §.İmdiye kadar ci bir cevap olmaktan ç~ıyor. 
\F. ~ Yrld _rollerı batarmıt o • Maksadın izahı, iki cephelı olun-

e' ~: lf tel-.
1 

· \. '.ra, o roller sudan 1 d bu bakımdan bir 
t ., d •&(,, r . . ca, seyre en, 

ıl ~ d" • '-~rsenız v12:gel • , 
, Ş· ' 11'ebiliriz • ' tezatla kartılatJYOr · 

1 ti~ lll\di ~ l . · "Gece uçu,u'' filminde karla 
1 ~- ~I~ · .e elırn f' 1 · b k d -
, ~ -~t' bJ 1'lne... Fil ~ mdı~ at 8 örtülü yüksek dağlar, ag arası 
ı ~ r.,. Ço'- m, şım ıye ka • . 

1 
d . Gökten yere ba-

fı'I l'I; Yapalan ta 1. geçıt er, emz .•. 
il\ 1 yyare ı ld ta • 

fiC h. •• Bununla b c_ kıt, sis, fırtına, yı ırım v. 5
• • 

... "' a eraoer k kuvveth 
~'~ cl~lil. ;f.. :ı~ına~ma ait bi~ biat sah~el~~i, .. oldu ça tur. 'l, Sok .. tta., hır harp filmı olarak goz onu ne konulmut 
'11., h~t\~i tukur! ... Hepsi birbi • Sahnelerin safha safha ve sık 
L.'llt Yen o ta. k d"' d"' z 
"'l., b.o kad rzdaki filmler, sık değitmesi de, va ası um u 
~ , q' ar h kk ,, 

• '-. 
1
" Yen·ı·k 1 1?-lık veriyor giden filmi "büsbütün cansıkıcı 

tib· "'t Uıt1 .• 1 
' hır değitiklik, l ktan kurtarıcı merhaleler 

111 lf·ı unıu" ·· 1 o ma ıl &.. ı ll\L .. 
1
• gu o rnadıkça, 

"'-ıııq ~. n mahiyetindedir. 
" tı\t llÖrij sadece can sıkıcı T eferrüattan bir cihetse de, 

·~ı· ~ Yoruz. 
l.ı ı bi_. ~ ~Ç\ttu'' Laynel Barrimorun - tabii ~~l 
~~ fil"1 1 ' harpsiz tayya- . b ekzema hastalığı tesırı· 
~ ,~n bir ~ava postalarını ;:a ~;na kaşınması, seyirci ü -
L. d~ • ~ .... h_ mpanya direk • · b 
~ l'~L il"_- Ve t zerı'nde tiksindirici bir tesır ı -

~, ~het ren seferleri - • 
"'t}lttie Rİriterek geceleri 1 rakıyor. Bir sahnede Con Barri ,:, 

tertip etmesi, pi - mor, ona "Katınmayı bırakınız • 
• 

KADIN 
AVCUSU 

Bu Film, Hoşa 
Gider. Çünkü ... 
"Kadın avcusu" deyince, lı. 

tıra bir Don Juan, bir Kazanova 
geliyor. Bu hafta ''Türk" sine · 
masında gösterilen film, bu isim 
altındadır. 

Bu filmde, "Kadın avcusu", 
kimdir? Olsa olsa mevzuda ha • 
yatına iki kadının karıştığını gör· 
düğümüz erkek!... Böyle bir er • 
kek, bir Don Juan. bir Kazano -

1 b ·1· . ?! va sayı a ı ır mı .... 

Her ne hal ise, bu, konulan 
ismin filme ve filmdeki tipe uy
gunluğu veya uygunsuzluğu hah· 
si! .. Esasla alakası . olmıyan bu 
bahsi, şöyle bir dokunuşla geçe
lim. Film, Nasıldır? Bunu göz • 

den geçirelim! 
Filmde, macera ve sevgi var • 

dır. Macera ve sevgi birletmesi, 
her zaman kafi değildir. Sevgi • 

siz bir macera ve macerasız bir 
sevgi filmi, hazan başlı başına 
muvaffak olabildiği kadar, bu 
ikisinin birleıtiği film de, hazan 
muvaffak olmıyabilir. Bu film • 
de, her ikisi, tat kaçırmıyacak 
bir tarzda bir araya getiril -
miştir. Muhtelif safhaların bir -
biri içerisine geçişi, alaka uyan

dırıcı şekildedir. Macera ve sev • 
ııi çe§nisinijJir arada bulmak is
ttfill Dır ~~ bu ffl~, 
ho,una gider. Ustelık. arada gul-
mek imkanını da buluyor! 

Bundan başka, filmde göste · 
ri\en studyocla film hazırlanışı, 
çevrili~i, yıldız arayış, . bulut ~e 
me~hur ediş •'Trük,, len ayrı bır 
cepheden alaka uyandırıcıdır! 

Filmde erkek başartist rolü -
nü yapan Ceyms Cagney, tipik 
bir adamdır. Kadına zaaf du • 
yan, fakat köle olmıyan, yolunu 

şaşıran, fakat saptığı yoldan 
dönmesini bilen, iradeli bir uça· 

rı adam rolünü iyi oyniyor. Ay • 
ni zamanda gülen ve güldürme • 
sini bilen bir adam rolünü! 

Filmde rol alan kadın yıldız
lar, Magret Lindzey ve Mey 
Klark, aldıkları bu rollerde ak • 
samıyan iki cazip yıldızdır. Bun
lardan Mey Klarkı burada yeni 
yeni tanıyoruz. Esas_en Amerika· 
da da yeni parhyanlardan biri ! 

Rejisörlüğünü Roy del Rutun 
yaptığı bu film, tarzında iyi bir 
film saydır. Bahsi kapatmadan, 
bilhassa Ceyms Cagneyin bulun

duğu sahnelerdeki konuımala • 
rın, isabetli tertip edilmit oldu • 

d. ' ğuna da İ§aı-et e ıyoruz. 

deyince, seyirciler arasından bir 

se& yükseldi: 
_ Hay Allah senden razı ol-

sun! 

Demek ki. hakiki h:ı.yat~a o

labilecek bazı şeyler, sanat çer -

çevesi içerisine alınınca, menfi 

tesir uyandırıyor. "Ke§ke bun • 

dan vazgeçilseydi !" diyelim mi? 

Fakat, Rodenin "Burunsuz a • 

dam" heykeli yaptığını da unut-

ınıyahm ! 

Ramon novarro ve Canel Mak Donald FHmde 

Kedi ve Keman 
============= 

Biraz Şarkı, Bir Kadın... Okadar ! 
"Kedi ve Keman" tarkılı bir 

filmdir. Sona doğru bir parça11 da 
renkli olan bu filmde, Canel Mak 
Donald ve Ramon Novaro, şarkı 
söylüyorlar. Bu hafta '~Melek,, si
nemasında gösterilen film ... 

Filmin şarkıları, kulağa hoı ge· 
1ecek kadar güzeldir. Bu tarkıla • 
rın işitilmesine vesile verici tekil
de olan vaka, hudutları geniş bir 
vaka değildir, Bilakis, Canel Mak 
Donald ve Ramon Novaro, hayli 
dar bir çerçeve içerisinde, s:arça • 
buk derlenip toplanıveren bir 
mevzu ortasında, tanıtıyorlar, kı· 
zın biraz nazlanmasmdan sonra 

sevişiyorlar, derken darılıp ayrılı· 
yorlar ve nihayet barışarak tekrar 

birleşiyorlar. Gayet basit bir mev· 

JIUJ 

"Kedi ve Keman" mevsuunda 
genç bir bestekar olan Ramon N~
varonun bestelediği bir operetın 
ismidir. Bu operet, sevgilisi, Canel 
Mak Donaldın güzd sesile temsile 
ittiraki sayesinde muvaffak olu • 
yor. Filmde, delikanlı gibi kız da 
besteler yapıyor. ikisi de hem hes• 
tekir, hem piyanist, hem şarkı söy 
liyen ... hem de opert!l artisti ola • 
rak ortaya çıkıvorlar. Bir ~ralık 
ayrılışlarına sebep de, - araları • 

= 

Işıklar 
ııı111111ıı11~ıı1111ı•lllll11111ıl~llllll!!!!!:•ıııı•~lllll!!!! - ,,_,, ~ 

na giren ya,lıca bir erkeğin teai • 
rinden ziyade - kızın, .. yahut ka· 
dının, delikanlıdan,.. yahut er • 
kekten diyelim, daha evvel met• 
hur ve zengin olmaııdır. Diieri, 
onun paraıile yafamaktan, ıervet .• 
ve töhret itibarile onun ıölgeai 
kalmaktan hoılanmıyor. Ve neti· 
cede, onun opereti, ıevgiliıinin 

ittirakiyle alkıt topluyor ve ... So
nu yukarda not ettik. Zaten etme
seydik de, böyle tarkılı film mev • 
zularında ıonun, .. hatta mevzuun 
ne ve nasıl olabileceiini tahmin e
debilird iniz az, çok! 

Mevzuu gayet baıit olan bu 4ar· 
kılı filmin temsil ciheti üzerinde 
fazla durmağa hacet yok. Canet, 
caziptir. Ramon da, 'her zamanki 

sibi! 
Son pareanıD renkli olutuna l'e-

lince, renklendirif, umumiyetle 
daha ivi olabilirdi. Bu it, meıeli 
geçen hafta usaray,, sinemaıtnıda 
göıterilen Volt Diıninin "Silli Sin· 
for.i. , sinde türJü türlü renklerin 
imtizacı ve birle4İp ayrıh41 nokta • 
)arından, daha bariz iz bırakmış • 
tır. Burada, oradaki gibi muvaf • 
fak oluf, ancak kısmen elde edile· 
bilmi,tir. Bunda keskinlik, yer yer 
bulanıklatıyor !. 

Sinince 
1.itmüıde: 

Açık Sahneler?! 
"ltıklar sönünce filmi, bu 

hafta "Saray,, sinemasında gös
terilen bu film, bir Prensin eli 
ancak hizmetçi kızlara yetişebi • 
len ufağının, eğlenceli bir tarzda 
ortaya konulan macerasiyle baş
layıp bitiyor. Mevzu, kısaca bu -
dur. Bu maceranın etrafında da, 
asri bir Don Juan, bir Kazano -
va olan Prensin süreksiz sevgi 
maceralarından bir kaçı toplanı
yor! 

Efendisinin yaşayııına imre • 
nen utak rolünü, Pavl Lukas, be
nimseyifle oyniyor. Prens rolün· 
de Nils Aster, uşağının rolü gibi 
kendini yormıyan rolüne, hi • 
kimdir. Trende rastlıyarak Prens 
sandığı uşağın karıısında Kon • 
teı rolü oyniyan Elisa Landi, pek 
muvaffaktır. Ester Ralston, kıv
rak oynayışiyle ve kadınlı, er • 
kekli diğer artistler, pek kısa sü
ren rollerle, üçüzlü oynayışı an
laımalı olarak, çerçeveliyor. 

1 
U tak, Kontes sandığı hizmet· 

çi ltızın petinde, hizmetçi kız 
Prenı sandığı Ufağm k&J'!ısında ! 
Bu vaziyet, ıenaryonun iyi ha • 
zırlanıJı ve temıilin ahenkli olu
tu yardımiyle, ortaya hoı bir ko
medi filmi konulmasına yaramıt· 
tır ! 

Yalnız, ''Bu film, canlı hare • 
ket ve vaziyetleri ve açık sahne
leriyle herkesin hoıuna gidecek
tir' yolundaki ili.n ediliıe ıöre, 
bu filmin "açık -.hneler,, i han • 
gileri olduğunu tayinde, biz mü· 
tereddit kaldık. "it ıklar ıönün • 
ce" geçen kısa öpüıme sahnele
rine ima ediliyorsa, bunları açık 
ıaymak için, lüzumundan fazla 
vesveseli olmalıdır. Esaıen, bu 
filmin böylece gösterilmesine mü· 

ıaade alınmıı olması itibariyle 

de, filmde "açık sahneler" in yer 

tutmadığım kabul etmek lazım. 

dır. Şu halde 1 ! 
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Somalı müstemlekesi Marsilya suikasti 
Macaristanda 

Bükreşte yağmur, 
KraJ Karol bir kazadan 

kurtuldu ita/ya Kralının Somalı müstemlekesini 
dolaşışında gözetilen nedir? 

hazırlanmış --leımiı ve orada bazı makamların 
yardımını görmüş olduklarım kay· 
deylemektedi:r. 

Deyli Ekspreain Bükreıten al • 
dığı mal\imata göre Kral Karol 
mecliıi açmak üzere otomobili i · 
çinde gittiği 11rada, başka bir oto· 
mobil caddenin bir tarafından an• 
ıızın çıkarak Kralm otomobili ü • 
zerine yürümüttür. Otomobiller 
çarpıımıı ve krahn otomobili az 
zarara uğramı§, toförün bilgisi ve 
el çabukluğu büyük bir kazanın 
önünü almııtır. 

Fırtına 
.,,.. 1881 taralı ı wcl _.,d~ 

·ı ,:ııtı Dünkü yağmur ı e e : , 
darpaıa ö;-ünde bailı bır Jll 

yı batırmıştır. Bu ına'f'D&ık 
yükten kereste yüklenere .. ı. 

ltaJya kralı üçüncü Viktor E
monoelitl, Afrikanın ıarkında, 
Hint Okyanusu kıyılarında olan 
Somalı müıtemlekesini ziyarete 
gittiği yazılmııtı. Tan gazetesi -
nin huauıi Roma muhabiri bu zi
yaret hakkında, gazetesin~ uzun 
bir mektup yazmıttır. 

Muhabir fatizm idaresine ka
dar balyanın Somalıda hiç bir 
fili hakimiyet göstermediğini 
ve muhtelif tarihlerde elde etti
ği müsaadelerden istifade etme
diğini anlatıyor. Bunun için de 
İtalya hükumetinin o zaman ne 
müstemlekecilik fikri, ne de it 
görecek maddi vesaiti olmadığı
m söylüyor. Y azddığına göre 
f aıimz idaresini tesis etmek için 
Roma üzerine yürüyenlerden biri 
olan kont V ecchi 1923 te vali ta
yin edilince bir plan tertip etmif, 
bu plan 1927 de tamamiyle tat
bik edilmit ve bu suretle Somalı 
balyanın fili hakimiyeti altına 
girmiıti. Bunu temin etmek için 
ltalya hükumeti o havalide bulu
nan sultanlarla uğrq111ak, yerli 
ahalinin silahlarını toplamak, on· 
ları tamamiyle itaat altma almak 
için birçok mütkülita ve zayiata 
katlanmııtır. 

Bugünkü Somalı arazisi bal
yanın iki miılidir. Komtuıu olan 
İngiliz müatemlekeleriyle hudut
ları tesbit edilmit iae de, Habe
tistan tarafı tayin edilmit değil. 
dir. 

Memleketin yerli ahalisi iki 
milyona varıyor. Öteye beriye 
cLığılmıı on bin kadar ltalyan 
vardır. lktııadi vaziyetin teka
mülü için, uzun müzakere ve tet· 
kiklere meydan bırakmadan, ne 
~azımsa yapılmııtrr. 

Müatemlekenin merkezi tama
miyle bir Avrupa ıehri haline ge
tirilmiıtir. Yerli ahali ile meskun 
sahilde bir köy olan Mogadik, 

mühim bir liman olmuıtur. On 
bin kilometre uzunluğunda yollar 
yapdmııtır ki, memleketin müda. 
f aaaı için askeri harekatı kolay. 
laıtıracaktır. Bunun iki bin ki· 
lometreai otomobil hizmetine ya
rıyor. 

Merkezi dahile bağlıyan Ha
betiıtan hududuna kadar daya
nacak olan 115 kilometrelik bir 
timendifer yapılmııtır. Asıl mü· 
him terakkiler ziraat sahasında 
görülmektedir. Zirai menabiin 
uıulü dairesinde işletilmesi ana 
vatana iktısadi yardımlar temin 
edecektir. Genit arazinin sulan • 
ması için birçok kanallar vücude 
getirilmiıtir. En mühim mahsu· 
latı arasında pamuk, şeker kami
ti, r~ina, muz bulunuyor. 

Zirai terakkilerin esasını ku
ran Abruzzes dokaaı Lui dö La
vua' dır. Bu zat Milanda bir İta
lo • Somala ziraat cemiyeti tesis 
etmİf, Somahda tecrübe istas -
yonları vücude getirmif, kanallar 
kazdırmıt, kendi ismini taııyan 
bir nümune köyü yapmıı, bu 
auretle ltalyan kapitalistlerini 
teıvik etmiıtir. 

Burada müşkül olan cihet yer
lileri çalııtrrmaktadır. Çünkü So
ma:lılar toprak itine pek yanq
mak istemiyorlar. Ziraat i'in
Jen ba9ka ehli hayvanlar mesele
si de mühimdir. Bunları iyi bir 
11lahata tabi tutmak sari haa. 
tahklardan kurtarmak lazımdır; 
fakat bunun için yerlilerin mu
kavemetini kırmağa ihtiyaç var· 
dır. 

Bütün bu iktısadi ve ziraf me-
nafiine rağmen Somalı, Trablus
garp gibi, bir iskan mmtakası o
lamaz. 

ltalya kralının Somalıya git· 
meıi, ltalyanın müıtemlekecilik 
hayatında yeni bir devir açacak
tır. 

Nota, tethiıçilerin faaliyeti hak· 
kında Yugoslavyamn Macariıtan 

ile doğrudan doğruya müzakereye 
giriımit olduğunu ve geçen tem • 
muz ayında BelgTatta bu meseleye 
müteallik bir anlqma yapılmıt bu· 
lunduğunu hatırlatmaktadır. 

Bununla beraber son defa ola • 
rak yapılan tahkikat Kral Alek • 
sandr ile Fransa dıt bakanı M. 
Bartunun katli İ!İnin Macariıtan -
da eakiıi gibi bir takım kimselerin 

Halk kralın otomobiline çarpan 
arabanın üzerine yürümüf, ve ıü • 
rücüyü alaıağı ederek linç etmek 
istemitse de, zabıta bu adamı kur
tarabilmiıtir. 

Bu aürücü Bükreş belediyesi ta· 
limatını bilmediğini ileri sürmek· 

iştiraklerinden istifade etmekte de d. 
te ır. 

vam eden aynı unsurlar tarafın - pnmnıııırmınmııırınınıııınnnlllHlllllllllllllllmnıııınıntınınınmım, 
dan Macaristanda tertip edilmit ve 1 K B A 
ha~ırlanmış olduğunu meydana çı· A 1 
karmııtır. ı 1 

Suç ortakları arasında, vaktile Ankarada A K B A kitap 
Yugoilavyanın kendileri hakkın • l evın:n birinci ıubeıi modern 
da tikayetlerde bulunmuf olduğu bir tekilde Maarif Vekaleti 
kimseler vardır. Bunların ifadele· 1 karııımda açılmıttır. AK B A 
· d k d'l · · M · tanda 1 kitap evleri her dilde kitap, rın en, en ı erının acarıı . . 

l ·ıt· h kkı d .. t f't mecmua, gazete ıhtıyaçlarma 
yanız ı ıca a n an muı e ı l .. 

. . cevap vermektedırler. Gerek 
olmakla kalmadıkları, ıuıkaıtm a· k•t I k k rt · · · . ı ap ar1nızı, gere ı aııyenızı 

.. rııru. 
mit, Haydarpaşada gu "') 
purlannın iskelesinde baS 
tı, Denizin çalkantısı, ~ıı 
batırmıı, keresteleri de~JJ · 
züne yaymıştır. Deniz, hıç ıl 

1 d w • • b kere 
gun aıma ıgı ıçın u ., ı,ıtl 
Adalara doğru aJcnıaga 

tır. "'aJI 
Dün timdiye kadar yaldıf 

mur ile soğukluğun ne ka ,io 
duğunu Kandilli raıath~~e 
ıorduk. Öğrendikleritn111 'liıO 
ruz: Şimdiye kadar 24 ~· ii# 
yağmur yağmııtır. Evelkt ~

cakhk 14 tü. Dün dokut8 j 

t .. E . t ' d .. ,aıı · ur. ı:n ı poyraz a ..... wr· 
yirmi metre hızla ıürrnuf 

Heluan vapur" 
İmroz Adasmm Atika ~t f 

da kayalıklara oturan L0~ 
yeıtino kumpanyaarnııı . İJI 
vapurunun kurtarılması ıÇ 
\ııma sürmektedir. . 

Gemin· n oturduğu yerd~1 

lıkları dinamitle parçal' 
kaldırmak için altı dalı~ . 
maktadır. Vapur delinoı rifeıine kadar grup halınde Macar j 1 ak A K B A k't en ucuz o ar ı ap 

topraklarında oturmuf oldukları 1 • d t d 'k d b"I' · Muğlada ipekçi~ 
Muğla, 23 (A.A.) -1 

ğe çok istidadı olan vi)a :.J 
bu iti kökleştirmek için '~ 

3137 pekçilik enıtitüıü müdü~ 

anlatılmıştır. niz. Devlet Matbaaıı kitapları 
1 

ev enn en e arı e e ı ıraı· 

Yugoslavya, bu meselenin uluı· ve V AKIT in neıriyalmın An-
lar birliği asaambleıinin önürnüz • karada ıatıı yeri A K B A ki· 
deki celsesinin ruznameıine ko • tap evlerid!r. 

nulmasını iıtemektedir.,, ı AKBA Merkezi Telefon 
1761 ' ya gelmi•ir. Gelecek se~ 

Bükref, Prag hükUmetleri de 
ayrı ve fakat meealleri bir, birer 

nota vererek Yugoılavyanın te • 
ıebbüaüne milza:llli.ret etmekle ol• 
duklarını bildirmitler ve bu itteki 
rrıeıu'liyetlerin Macaristan ile mev• 

cut iyi münasebetleri ihlal edecek 
mahiyette olduğunu ilive etmit • 
lerdir. 

1 Gelenler, gld~nler 1 
Bir zamandanberl Pariıte bulu· 

Birinci ıube ,, :r 

ikinci ıube: Saman Pazan enatitüıü tarafından toh 
• •Mllllllllllllllm.. dut fidanlan dağıtılacaktl"' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Afyon. Antalya hattı 56. 74 üncü kilometreleri ar,,., 
kııım inıaat ve ameliyatının 15 - 11 • 934 tarihinde yapılan -1 
sında verilen teklif haddi liyikında görülmediğinden mezıİ,2 
ve ameliyat 25 • 11 • 934 tarihine müaadif Pazar günü ıaat 
zarlılda ihale edilecektir. Pazarlık Anlcarada Vekalet m 
makamında yapılacaktır. Taliplerin Ticaret odaıı ve Ehli,JJ 
ye vesikaları ve 10.000 liralık muvakkat teminatlarının meıj~ 
huebecilitine yatırıldığına dair olan makbuz veya nümuıı'r~ı nan Fransız elçiliği sabık ataıe /J 

J ·v . gun banka kefalet mektubu ile ayni gün ve ıaatte komiı1 (J aponya, aşıngton milleri ceneral Sarro dün lstanbu· lunmalan lizımcbr. Muvakkat teminat mukabili çek kabul fJ 
la gelmiıt!r. Taliplerin bu huıuataki tartnameleri 40 lira mukabilind• fJ 

sözleşmesini bozacak mP-k için Londra ile Tokyo ar_;.- malzeme müdürlüğünden sat1n alabilirler. 

sındaki yakın1aımanın ilk saf • N f • v k A ı t • d : 
-- (Bat tarafı 1 inci sayıfada) 

bırakdacafı ve muliafaza edile • 
bileceğini araıtırmaktan ibaret 
olan uıulü muvafık bulmakta -
dır. Amiral demiıtir ki: 

" - Her ıeyden önce yalnız 
Vatington muahedenameıini im
za etmiı olan beş devlet ve Lon
dra muahedenameıine imzala • 
rınr ko~ut olan üç devlete değil 

bütün dünyaya ıamil olacak olan 
genel bir anlaımanm esaslarını or
taya atmak gerektir." 

Şu veya bu devlet, v a,ington 
muahedenamesinin deniz kuv • 

vetlerin nevine dair olan madde
lerinin genitletilmeıi hususunun 
genel menf aata uygun olduğu 

fikrini ileri ıürecek olursa, ami
ralın fikrince, Japonya böyle bir 
teıebbüsü çok iyi karıdıyacak • 
tır. 

Amerlkeye karfl fnglllz -
Japon a·nıa,ması mı ? 
Londra, 23 (A.A.) - İngiliz

lerle Amerikalılar arasında yapı-
lacak görütmelerin arif esi olan 
dünkü Pertembe günü, Amerika 
mehafili, deniz görütmelerinin 
muhtemel akametinin mesuliye -
tinin kendilerine yükletilmesin • 

den endite eder gibi görünmek· hasını teıkil edecek bir ademi te- a ıa e a e ın eJ1 ~. 
cavüz misakı imza edileceği 6 ~ ı\ leydi. An:ıerika, esaslı prensip -

lerden vazgeçmeğe her zaman. -
dan ziyade mütemayil görün • 
mektedir. Vaıingtondan alınan 

son haberler göre, Amerika Rei · 
sicümhuru, mevcut ve meri itilaf-

ların tekrar gözden geçirilme -
ıine mu halef ette ısrar eylemek • 

tedir. Dün aktam çıkan bir f&· 

yiaya göre Amerikanın bu iti • 
lif girizliğine bir nihayet ver • 

tehdidi savrulacaktır. Haydarpqada gümrüklenmiı olarak maktaı 25 x 2 .. ı \\ ' 
F k İ •1 . d ku d ve tulü 2100 m/ m olmak üzere alınacak 50 ton lam:ı deınıs1 (ı' ıtll 

a at ng1 terenm o z ev- 34 .h. d l .. k d 1. h tm d•w • de" f'., 
1 h d . .1 . • • ld 9 tarı ın e yapı an muna asa a ta ıp zu ur e e ıgın Al ,,ıı 
et mua e eıı ı e gırıtmıt o u- 34 'h' .. d.f S 1 .. .. 15 lıkl .. ı,-1" ,, ' . 9 tarı ıne musa ı a ı gunu saat te pazar a mu-,,.J ~e 
ğu taahhütlere sadakatı, Domin- cektir. Pazarlık Vekalet Müstetarlik makamında yapılaca'~t i 
yonlann ve İngiliz efkarı umu - ler Ticaret odası vesikası ve 212 50 liralık teminzı .. · nıu~~~ 
miyeıinin mühim bir kıımmın nin malaandıloıa yamıldığına dair olan makbuz veya JJ~ıtfı 
Amerikan dostluğunu .halelda.r uygun banka kefal~t mektubu ile "çek .kabul edilm~z'' 1' fi' ~ıı·~~ 
etmemek husuıundakı azmı, gün ve u.atte komısyonda bulunm Jarı lazımdır. Tal•r 1-:r r.4

1
&9. 

böyle bir niyet bealenilmekte ol- ki tartnameleri parasız olarak An karada Vekalet Malz,; ( 
duğu ihtimalini kaldırmaktadır. lüğünden alabilirler. 

1 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonund~~; 
S1ra Semti Maballeıi Sokağı Emllk Cioti Hiuesi Hiff';eıs ~·f, ~ 

No. ıı No ıı had' 8 ,, 
235 l Beyoilu Kaınerbatun Kızlar 4 Klğir hane Tamamı 23~ ,, 
1351 Arnavutköy Arnavutköy Dere 62 Arsa metresi 115 3/7 78 

1
, 

1634 ,, ,. Dolaplı kuyu 21 ,, ,. 18 Tamamı 9o0 
1
, 

1637 Anadolubisan Küçükıu Gö ~ilU Küçükıu 3 E. 3-S Y. Çnnık bost11nı metreıi45925 4/40 ıS2 ıı 
1638 Bostancı Çatalçeıme Çatalçeşıne 15 MU. 123 H. Araa metresi 152 Tamamı 

1
52 ,. 

1638/l ,. ,, ,. 15 MU. 124 H. ,. ,, 152 ., 52 ,, 
1987 Arnavut~ öy Arnuutköy Dere 102 " ,. 34 3/4 660 ,ı 
2•00 Büyükdere BüyOkdere Buıbane 2 MD. ,, ,. 660 Tamamı ıt5 ,, 
2409 Kuzguncuk Kuzguncuk Tonaukağası 39 ,, ., 143,50 " 122 ,ı 
2773 ,, ,, Kuoboğlu 20 ,, ,, 204,50 ,, 101 

1 
2775 ,, ,. Köık 3 ,, ,, 172,25 !'9 fı yasılı ~rt' 

Yüzde yedibuçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile Bdeomek tlıere yukarıda ev;;;934 C11~96) 
menkuller 17/11/934 11tııında müıteri bulamadıklarından bırnlaıın aahtları bir bafta müddette .uatıJmııtar. AlacılarıD 24/ (1 
gilnli saat on d&rde kadar bankamıı~n ıatıı komi11oauna mD.racaatlua. 
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~.!ı~izin?,,,E ~!!.~n~i i 1 Vapurculuk 
D TUrk Anonim Şirketi 
üşünmeyiniz Jstanbul Acentahğı 

H. dö BALZAK ın Liman han. Telefon: 22925 

/ Devlet Demir yolları ll&nları j 
Eşy~ tes~Uümü için Devlet Dem ryolları, l~tanbuld a 

Sırkecıde Şark Demiryolları r•htımı üzerinde 

HAYDAR RIFAT yeni bir ambar açmıştır. 
Bey tarafından Türkçeye çevrilen: 

GORIO BABA 
iıimJi Jiyemut eserinden bir tane alarak 
okuyun 1 310 sayıfa • Yalnız 100 kuru, 

Trabzon Yolu 
S k Vapuru ~5 a arya T. ıani 

Pazar sünü ... t 20 d• ca.. 

15 • 11 • 934 tarihinden itibaren bil'umum iıtaayonlanmız için 
ve, mütekabilen eıya teslim ve tesellüm edilmek üzere Jıtanbulda 
Sirkecide Şark demiryollan nhtrmı üzerinde bir anbar açdmıtbr. 

Mevcut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için ataiıdaki ücret· 
ler alınacaktır. Teni merkeıi - VAKiT YURDU 

Ankmra Gaddesi lıtanbul 
lata nhtnmndan lralluıcak. Gidit . 

teı Zoqııldak, lnebolu, Ayaaak. 

~---------------• Sa.maun, On1e. Ordu, Ginıun, Ti· 
... ____ IWUllllllllllJMllllllUllUlllll#·------ll•ımt1111•llfl.,_...- rebohı, Garele. Trabzon " R.iae,.. 

""' Dönüıt• bunlan illma Of .. S • k Sürmene1• ujrayacalrbr. 

"de~~ eci gümrüğü müdürJüğünden; 1--ı-z·m--i-r_v_e_M_e_r-si_n_. 

1
1 kilosu Eıyanın cinsi . yo J U 

Pak~t 0.200 Pirinç etiket 
0.900 Saat elektrik kuvvetini ölçmek İ· J D Ö D Ü Yapuru ?S 

çin ilet T. ıanı 
,, 

Meajeri için: 
5 kiloluk parçalardan 

10 ve 15 kiloluk parçalardan 

20 ve 25 kiloluk parçalardan 
40 kiloluk parçalardan 

- · 50 kiloluk parçalardan 
Seyriseri için: 

Beher on kilo ve kesrinden 
Seyri hafif için: 

5 
10 

15 

20 
25 

5 

Beher elli kilo ve kesrinden 10 lcuruıtur. 1 
l 
ı 

l 
1 
ı 

ı 

,, 
,, 

0.800 
0.600 
0.045 

Kundura boyası Pazar cünü ıaat 10 da 
Sirkeci nhtımından kalkarak doiru 
Çanakkale, İzmir, Kuıada11, Kül· 
lük, Bodrum, Radoa, Mannariı, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaf, 
Finike, Antalya, Met1İne azimet 
ve avdette ayni iıkelelerle Alanya, 
Çanakkale ve Geliboluya uğrayacak· 

'f aılak keçe Japka 
Pirinç etiket · 

Bu ıuretle nakledilecek e~;anın beher parçanm ııkleti 200 kilo-
yu ıeçmiyecektir. · 

1 

1 
ı 

,, 

" 2.500 
8.000 

Ai&! kundura kalıbı 
Demir el alitı 

!3.000 Cilalı ağaç yazı muaıı 

0.100 Portatif motörlü kayık ağaçtan 

müatamel 
1.900 Ecnebi liıaniyle yazılmıf müıta· 

mel kitap 
" 22.000 lçi pamuk dolu yatak ve yorgan 
,, 19.050 Yüzü pamuk mensucattan mamul 

1 içi ot yaıtık 
~ ,, 2.500 Yün kilim 
\' ,, 71.000 Kağıt teker mahfazaaı. 

İf Ukarıda Yazdı 14 kalem muhtelif eıya ı2/ı2/1934 ıününe mü· 

'~~;~ınba ıünü aaat 10 da satılacafmdan talip olanların yev
Urda Satıı Komiayonuna pey akçeleriy)e müracaatlan illn 

I', 
• (7706) 

flas memurlu • Kezzapçı oğ1u namı diğeri emir 
oğlu hanında 13 ve 14 numarada 

Beye ait çorap hazır hulunmalan sabf yevmi mez 

Fazla tatıilit için iıtaayonlara müracaat edilmelidir. (782!) 

üniversite mübayaat komisyonundan: 
ı - Çapada natamam olan Evkaf Paviyonlanndan Emrazı 

~ Hariciyeye tahıis olunan paviyonla geçit ve ameliyathanenin ikmal K---b-.---y--,--.. intaab bedeli ketfi olan 60197 lira 80 kuruttur. 
ara ıga 0 U 2 - Müftülük daireai bahçesinde yapılacak olan hayvanat ne-
C uma rtesi, \'C batat enıtitüıü binası in,aatı 221603 lira 39 kuruttur. ' 

3 - Yukarda yazılı iki İt ol baptaki tartnamelerine tevfikan 
Çar,~amba giınltri saat20 1 ak 3 ıı 934 'h' d 24 r de Tophıne ayrı, ayrı o ar • - tarı ın en • 11 - 934 tarihine kadar ka-
rıhtımındın bir vıpur kalkar. Gidiş palı zarfla münakaaaya konulmuftur. Talipler her ,un mübayaat 
ve dönüşte mutaı iskelcltre uırar Komisyonuna müracaatla Mimarlıktan alacakları veailde doayala

rmı alabilirler. lzmit Yolu 
Cuma, Pa

zar, Salı, Çarşam-
ba günleri bir ,·apur sut 9 dı 
Top!ıane rıhtımından kalkar. 1 

4 - ihale günü olan 24 • 11 · 934 Cumartesi ıünü 1&&t (15) te 
Mübayaat komiıyonunda bedeli ketiflerin yüzde 7,5 teminatlariyle 
hazır bulunmaları ilin olunur. (7345) 

İstanbul ikinci iflas memur]u -
ğundan: 

uretile ıatıla • kurda saat 12 ye kadar devam e- günü saat 10 dan itibaren 13 çe 
26 te§rini .ini deceği ~mallar tamamennttlamı kadar ıatı§a devam edileceği ilin 
~t {9,S) da.'~ıfl'biıidird••• u4.,••"- ::....-.r .. , • ~ ~P· 

Müfliı Hayim Kaplan efendiye 
ait olup banker Varak efendi ye 
rehin olan 166 kilo 60 denyeıu i · 
pek (fil ot) ların birinci arttırma • 
--... talrdw edilen kıymetin )'iieo 

de yetmit betini bulunmadıimdan 
26 tetriniıani 934 pazar günü ıaat 
10 da ikinci artftrmaıı yapılacak. 
tır. Almak istiyenlerin yevmi mez· 
kurda İstanbul Marpuççularda 
Kezzapçı oğlu Emir hanında 7 nu
maraya müracaatları ilin ehniar.-

.......____ Öz türkçe kartılıklar 
Anı -
..\ Udi, (Bak: kalın) 

l\oıurı: 1. Kıpma, (LAhza ma;rı.) 2. 
3. Çomuk (Hayvanlarda bir uzuv 
gayri tabii olan.) 4. Sadna (Ser· 
sem, ahmak, man.) 5. Yaruç. 

n·· Arı, (Aşağıdaki tabirlerin ilk 
•. :uz,) • Antipatik, 1. Donuk, 2. Sevim • 

siz, 3. Söyköınsüz. 
ll1 ~Cehlin, 1. Bilmiyerek. 2. Bil -

eıiıkıe, Bilmezden, 
Anut, ı. Çıtak. 2. Hmtık; 3. 

Kaykı, 4. Kmtak, 5. Oneği, 6. One
gü, 7. Ongü, 8. Şimdençek, 9. Üne
gü, 10. ÜngüJü. 

d. - ilrıyap. 1. Gönneksizin, ken-
1 Yokken, 2. Uzaktan. 
-karip, Yakında. 

re( ka.tin, 1. Bile bile, 2. tstiye • 

2 );. Samimilkalp, ı. öz yürekten, 
· Urekt.en, Yüreğin içinden. 

ti ~ııafor~ 1. Çevrengeç, 2. Çevrin
~· KuyU]ak, 4. Karışıklık, 4. Ku· 

A (Bak: Girdap). 
3 A nabtar, 1. Açar, 2. Açkı, Açku, 
. ~Çkrç. 
Arı' al)e 1 G .. k 2 G ·· l .a. , • o rene ·. . .J'orr;c c 
"'lllr · 1 lzk. fı, · Kaymş, 2. Karg":;:a -

lll~nber, (Amber) ı. Abur, 2. Sa-
4, ;· ~ıbar, Yiber, 4. Yıpar. 

SaYı n ehp, 1. Bülbül, 2. Sayraç, 
ıı...= 1 'Ugaç, 3. Sayravçı, (Sayrav = 
-·~ aıın gu··zeı ··ı·· .. ) 

.&. o usu. 
"'il • 
A ~arya, 1. Alban. 2. Çoraş. 

Apolet, Omuzluk 
Aptal, 1. Afal, 2. Anara, 3. An

ra 4. Avanak, 5. Bön, 6. Çalık, 7. 
Dangaz, 8. Dilbe, 9. Epesek, 10. 
Geçe, il. Hödük, 12. Maymak, 
13. Saınbur, 14. Sangı, Sangulla, 
Sanıdık, Sankabak, ıs. Seğli, 
Seglük, 16. Seme, 17. Sulungur, 
18. Sümenni, 19. Şa§km, 20. Ta
nu, 21. Tenek, 22. Tintek, 23. To-
nu, 24. V aza lak, 25. Y alba, 26. 
zamzak, 27. Zanga. 

Apteıhane, 1. Aralık, 2. Ayak
yolu, 3. Oynı, 4. Su evi. 

Ar (ve haya), 1. Obut, 2. Sr
kılma, 3. Turkuğ, 4. Ut, 5. Utanç, 
6. Utanma, 7. Uvut, 8. Uyat. 

_ etmek, ı. Küşünlemek, 2. 
Sıkılmak, 3. Utanmak, Utanıp sı
kılmak, 4. Uyatmak, 5. Yiğren-~ığ, :. ~ · Kaba, 2. Keygin, 3. Sal

..\ . rt. 
_ nıf, Yukarıdaki, Yukariki. 

mek. 

<hı. en, 1. Az yukarda, 2. Şimden 

Anjin B y 

~nk ' ogak. Buğak. 
~ı. et, 1. Sorağ, Sarak, 2. Sora]-

' -~ r.,,.. -
~ile> ak, Aht.armak. 

l'JnaJ, 1. Bülez z C•rt"""as ......... 14 1 ' c:ı. UJ& I -

- )andırmak, 1. İlenmek, 2. 

U vutgarnıak. _ 
Ar11z, 1. Betsiz, 2. Cans (Yay

garacr, terbiyesiz, man.) 3. Ger
çik, Kerçik, 4. Imırsık, 5. Kal, 6. 
O butsuz, 7. Sırnaşık, 8. Sırtrk, 9. 
Siimbeki ;10. Utanmaz, ıı. Utsuz, 
12. Yalaka, 13. Yrl~aıımş, 14. Yı • 

Öz TürlCçe ~arıılıklar 

Iışkan, ıs. Y ırtlaz, ı 6. Yüzsüz. 
Arsızlık etmek, 1. Yılışkanlık, 

etmek, 2. Yüzsüzlük etmek. 

Engebe, 4. Engeme, 5. Hmçık, 8. 
İniş yokuş, 7. Yete, 8. Yığan. 

Arızalı, ı. Bortağ, 2. Buldak, 
Bultak,3. Burgaç, 4. Burtak, 5. 
İnişli yokuşlu, 6. Kırgılr, 7. Sekili. 

Aram, 1. Dingi, 2. Dinlenme, 
3. Dölenıne, 4. Tayangı, 5. Toktaş, 

- etmek, 1. Dinlenmek, 2. Din
mek, 3. Eylenmek, 4. Toktamak 

Arma, Ongun (Totemik ala
met ve suret man.). 

Arazi, 1. Çu (Ekilen toprak) 
2. Sürelge (Sürülen, ekilen, top
rak), 3. Toprak, 4. Yer, 5. Y etül, 
(Malikane, "domaine" man.), 

Arazii gayrimezrua, 1. Bitin, 
Bitinlik, Gelmir, 3. Hazan, (Ça
ğataycada aile, aile ocağı man.) 
4. Keleme. 

Arazii ıayrimünbite, Çorak. 
Arazii heyeliniye, Batdgan. 
Arazii kilıiye, 1. Çorak, 2. Ki-

reçli toprak, 3. Kurç. 
Arbede, 1. Çığıltı, 2. Döğüş, 3. 

Gürültü, Patırdr. 
Arbedecu, 1. Çırnaz, 2. Çıtak, 

3. Gürültücü, Patırtıcı .. 
Arduvaz, ı. Kayağan, 2. Kay-

ı·ak, 3. Kayran. 

Arıa, 1. Peg, Pek, Pey, 
Aruı, 1. Bigeç, Bikeç, 2. Dize, 3. 

Gelin 
Arz ( lktısadi man.) 1. Döküm, 

2. Satıya çıkarma, Satılığa çıkar • 
ma 

Arz (Takdim veya izah man.), 
1. Anlatma, Anlatış, 2. Sunma 

Arzetmek, 1. Anlatma, (arz ve 
izah man.), 2. Bolamak (arz ve 
takdim man.) 3. Onültmek, 4. O • 
tiinnıek, (büyüğe anlatmak, söyle
mek man.) 5. Sunmak 

Arzı hürmet etmek, 1. Çöğün -
mek, 2. Eğilmek, 3. Saygı sunmak, 
5. Tapu kılmak, 6. Tapulamak, 7. 
U dunmak (Yk: Otiinmek) 8. Yü. 
ki.lnmrk(Birinin önünde hürmetle 
iğ'ilmek man.) 

Arzettirmek, 1. Saydırmak, 2 . 

Ari, 1. Boş, 2. Çıplak, 3. Yalın. 
Arif, 1. Bilen 2. Bilgelik, 3. Sak 
Arifane, 1. Çokum etmcği, 2. Yükündünnek 

imece. 
Ariyet, 1. Eğreti, İğreti, 2. 0-

dünç, 3. Uıımcak. 
Ariyeten, Ödünç olarak. 
Ariz, 1. Enli, 2: Geniş, 3. Gin, 

4. Ginlik, 5. Yalpı, 6. Yassr. · 
Ariz ve Amik, 1. Enine boyu

na, 2. !vdik ivdik, 3. İvit ivit, 4. 
Uzun derin, 5. Uzun uzadiya. 

Arıza, 1. Bıtkr], 2. Eğre k, 3. 

Arz (Tul zıddı olarak), t. En, 2. 
Payıı, 3. Yassılık 

Arz (Dünya man.) 1. Cir, 2. Yer 
Arzu, 1. Arman. 2. Dilek, 3. E • 

rem, 4. Enneş, S. İsek, 6. Kmış, 7. 
Köjüs. 8. Könül, 9. Kösek (şehvet 
man. ?), 10. Kösüş, 11. Kun (Ruh 
man. da gelir), 12. Kün, 
13. Künı?"erii. 14. Mank, ıs. 

Oksüm (Oksümek =çok ar-
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Çölde Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarını bulurlar 
ve hedeflerine 

olurlar 

iŞ BANKASI 
Ku,mbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntılı günleder 
imdana koşan yol 

gösteren odur. 

Yeni eserler 

Dün ve yarıll 
Tercüme külliyatı 

Sayı: 15 
--o- .. 

J Rasi o 
Külliyatından : 3 

Türkçeye çeviren : 

Ahmet Retit ( H. rlazım) 

flatı 75 kuruttur 

' 

Afyon Viliyetinden: 
Afyon - Gazlıgöl yolunun o+ooo - 0+2ı2 kilometreleri a

rumda yapılacak (2939) lira bedeli keşifli parke dötemesi 27 - 11 -
934 tarihinde saat 14 te Encümeni Vilayette ihale edilmek üzere 
açık usulle münakasaya konulduğundan talip olanların yüzde 7,50 te
minatla Encümeni vilayete ve keıif~ame ve prtnameyi görmek isti
yenlerin Nafia Bat mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (7696) 

Deni2!yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköy . Köprübaşı 
rel.42362 - Sirkecı Mühürdarzade 

Han Telefon 22740 --· 

Karadeniz Yolu 

Dağıtma yeri: Vakit kütüphanesi 

1stanbul: Ankara caddesi 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
hudut ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğünden; 

VAT AN vapuru 24 ikinci 
teşrin CUMARTESi günü saat 
18 de Hopa'ya kadar. (7964) 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 24 ikinci 

teşrin CUMARTESi günü ıaat 
18 de lzmire kadar. (7963) 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnlar1 

1 - Üsküdar, Gülfem hatun, 5 No.lı hane. 
2 - Oıküdar Selimiye, Hr.mam sokak 40 - 44 No.b 
- 3 çarİıda Feracelilerde 16 NoJı dükkan. 
4 - Galatada Mehmet ~li Paşa hanında 36 - 37 No.lı 
5 - Eyüp, Cezri Kasım, Baba Haydarda arsa. 64 kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı tarafımızdan veril

mek üzere açık müpakasa suretiyle 29 - ikinci T etrin - 934 Pertembe 
ıünü ıaat 14 te Galatada Kara Mustafa Pata sokağında İstanbul Li-

6 - Mercan Ağa, Mercan Hanı sokağında 7 - 9 No.h 
dörtte bir hiueıi. 

manı Sahil Sıhhiye Merkezinde m üteıekkil Komisyonda ihalesi icra --""'"'"""'•-11111--.... "•-11111•• ..... ı:ı•••••=-· ........ m-•••••.ıı-ı:ımn-••m•• Yukarda yazılı emlik 935 senesi Mayıs nihayetine 
kılınacaiından taliplerin ıartnameıini ve nümunelerini görmek Sahibi: Aıım Uı 
ifin Anka•ada Hudut ve SahilJer Sıhhat Umum miidilrlüğü Ayniyat N9frb'at mü41irih REFiK AHMET 

ya verilmek üzere arttırmaya konmu9tur. Tutmak iatiyenlet 
934 Paza:rteti lfinit IUt on be9e kadar Evkaf müdüriytıttİ 

Muhasipliği ile mezkur Merkez Ba şkatipliğine müracaatları. (7537) VAKiT Matbaası _ lstanbul Af<ar1ar lraf etnfne gelmeleri. 

Öz Türkçe 1'artılıklar 

sema man.) Kazan lehçesinde 
"put" man.) 18. Ugan, 19. Yarat -
kan (Halik man.) 

A. Ismarladık, 1. Esenkal. 2. 
Savtur. • 

A. Ismarladık demek, Eesenle
mek. 

Allame, 1. Bilecen. 2. Bilge. 3. 
Bilgen, Bileğen. 4. Bilirrek. 

Alude, 1. Boyamk, 2. Bulaşık. 
Alüfte, 1. Çiltik. 2. Hoşuk. 3. 

Sürtük. 
Ama, 1. Karağu, 2. Kör, 3. Kur, 

4. Püles, S. Sokur, 6. Tüklük. 
Amaç, 1. Emeç. 2. Erişek. 3. U

maç. 
Amade, 1. Anık, Anuk. 2. Ba

yık, Bayuk, 3. Elüstü, 4. Y etiz. 
Olmak, - Bulunmak, 1. Ana -

mak, 2. Anunmak. 
Etmek, - kılmak, 1. Anıkla -

mak, 2. Anutmak, 3. Yetizlemek. 
Ambalaj, 1. Bürüm, 2. Erce 3. 

Kelez1eme. 
Ambar, 1. Birken, 2. Herkil, 

Hergil, 3. Maskak, 4. Sang, S. Sar 
bun, 6. Sarpın, Sarpun, 7. Seren -
'di, 8. Serpi, Serpin 9. Tanğlık. 10. 
Ura (''Silo,, ya daha yakın. Hudut 
ambarı man.) · 

Amca, 1. Aba (Baba, dede ve a
ğabey manalarına da gelir.) 2. A
baga, 3. Abaka, 4. Abuça, abça, 
5. Aca, 6. Aça, 7. Ağaça, 8. Aka, 
9. Ataka, 10. lmeğe. 

Amel, (İş man.) 1. Çapsak, 2.1ş, 
1. İşler, 4. Hılmç, Kılınç, 5. Kılış. 

Amel olmak, t. Çımkırmak, 2. 
içi sürmek. 

Olman, 1. Çıkarmak, 2. lçi sür· 
mek. 

Amele,, 1. Bala, 2. Belci (Bağ 
belleme işleriyle uğraşan amele 
man.) 3. Çora, 4. Emekçi, 5. Gün • 
delikçi, 6. İşçi, 7. Irgat (Rumca 
"ergatos,, tan deniyorsa da Türk
çe "ırg.,, kökü de hareket ve amel 
manasınadır .. 8. Karakullukçu, 9. 
Kılguçı 10. Terci 11. Yalçı (Ecir 
man. Yal = ücret.) 

Amelemande, 1. Balhı, 2. İşten 
kalmış, iş görmez. 3. Höndül, 4. 
Hontumuş, 5. Kötürüm (Alil, sa -
katman.) 

Amik, ı. Derin, 2. Terink, 3. Ti
rin, Tirink, 4. Tireng, 5. Türtüm. 

Amil, 1. İşliyen, yapan, 2. Kıl· 
dacr, 3. Tıltağ (Sebep, mucip 
man.), 4 •. Tıltay. 

Amin, 1. Andağ olsun, 2. Öyle 
olsun. 

Amir (Emereden), 1. Baş (Reis 
man.) 2. Başlığ, 3. Bek, 4. Buyruk, 
5. Buyurucu, 6. Darugş. (İnzibata
miıi, polis müdürü man.) 7. Ulu -
ca. 

- Jik 1. Ağalık, 2. Başlık, 3. U
luluk. 

Amme, 1. Elgün, !Jgün, 2. 
Kamu, 3. Kamuk, Kamığ, Kaımk, 
4. Karakamık. . 

Amudufıkari, 1. Beldeme. 2. 
Belkemiği, 3. Omurga kemiği, O -
murga, Onurga (daha çok kahur
galarla beraber belkemiği), 5. 0-
nurtka, 6. Opu, 7. Urutka. 

Amut, (Bak: sütun). 
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Öz Tiirlrçe Jiartdddaf' 

zu etmek), 16. Tileği, Tileyi (ti -
!eyisin almak = arzusunu tatmin 
etmek), 17. Tilek, 18. Umdı, Um -
du (ihtiras, iptila, iştiha man.) 
19 .. Umu, 20. Yelen 

Arzu etmek, 1. Bakarmak, 2. Cı
lamak (iç çekmek, hasretle arzu 
etmek man.), 3. Çunmak, 4. Dile -
mek, 5. Eremlemek, 6. Gensemek, 
Geğsemek, 7. Gözde tutmak, 8. !ç 
çekmek, 9. lkenmek, Eğenmek 
(meyli olmak man?) 10. trtemek, 
11. İstek etmek, 12. istemek, 13. 
Kımzmmak, 14. Körüksemek, ıs. 
Köşnümek, (şehvetle arzu etmek 
man.) 16. Küngermek, 17. Künük
mek, 18. Küsemek, 19. Küseşmek, 
20. Küzemek, 21 Küzenmek, 22. 
Oğsemek, Oksemek, 23. Ôğsü -
mek, 24. Oksümek (şiddetle arzu 
etmek man.) 25. Oskemek, 26. O -
zenmek, 27. Özlemek, 28. Umun
mak. 

Arzuhal, 1. Dilekçe, 2. Diygüç, 
3. Otük, Ütiik (Otünmek = arzı -
hal etmek, ariza vermek 

Asa, 1. Cop, Çop, 2. Dayak, 3. 
Değnek, 4. Maytr, 5. Sarana, 6. So
pa 

Aıabe, 1. Baba oymağı, 2. Soy, 
3. Tire 

Asalet (Asılzadelik) ., 1. Soydan 
2. Tağuşluk, 3. Törölük 

Asalet, (vekalet zıddı) Kendi -
lik 

Asaleten, Kendisi, öz kendi 
Asan, 1. Genez, 2. Kelişti, 3. 

Kenez, 4. Kolay, S. Onay, Unay, 
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( Ong = sağ) 6. Yengil 
Apnhk, Kolaylık 

Asap, 1. Cızık, 2. Çmdır, 3. Eri" 
şik, 4. Hıkış, 5. Sarusiğir, 6. Sinir, 
7. Zivrlm 

Asabi, 1. Avan, (Ahlaki man.) 
2. Cıdırgı, 3. Çmgılr, 4. Erişildi 
(deli, divane man.) 5. Krzgın, 

Kızık, 7. Silki (Hiddetinden titri 
yen), 8. Sinirli, 9. Tin.gaz 

Asa biletmek, 1. Silkilenmek, 
Sinirlenmek 

Asayif, 1. Arıç, Arınç, Eriç, ~ 
rinç (Erinç= sükiin, hl)Zur, me 
nuniyet; Erinmek = kendini ht.1 
zur içinde hissetmek, neşelemn 
sevinmek, dinlenmek, 2. Ba 
3. Dinçlik, 4. Dirlik, 5. Dışlık, 
Düzenlik, 7. Emsem, 8. 11, ( 
man.) 9. İriç, lrinç, İriş 

Aıayitsiz:, 1. Bozuk, Bozuk 
zen, 2. Dedirgin, Tedirgin, 3. 
nşık,, Kargaşalı 

Asayİtsizlik, 1. Bozukluk, 
zuk düzenlik, 2. Dedirginli 
dirginlik, 3. Karışıklık, Ka 
lık 

Aıel, Bal ıölC. 
Asd, 1. Başlıca, 2. Dip, ~ıc, 

4. Kütük, s. Ok, 6. Oz, 1. 
8. Ozto-p, 9. Töz, 10. Tü~~~~s. 

Asılsız, 1. Dipsiz, 2. UJ ... 

3. Yrvık, 
Asıl ve esas, lcyüz ' 'fe~ 
Asli, 1. Başlı, 2. En baŞli, • 

Ii (ahali hakkında) GiiJl '}I" 
Asır (ikindi zamanı), 1• ıtılc ol" 

lımı, (yılımak = ılınmak, 


