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Say S K •• _ ısı uru, 

Uştü Aras, Pariste Mühim Konuşmalar Yapıyor 
- 2 ncl saylfada -

ll!lanqada qeni bir i/ıtilô.l kopacak fugoslav notasında neler var? 

l\lnıanlar arasında memnunif et- Uluslar arası bir ana--,.şi, 
sizlik gittikçe artıyormuş! barbarlı~ devri .. 

lıı~liz gazetesi, ordunun bellibaşlı reislerinin Hitlerin nüfuzunu baltalamak Sıyasal ülkü uğrunda cinayetler, suİ• 
ıçin uğraştıklarını, yeni idamlar yapılmak üzere olduğunu yazıyor kastlar yapmağı iş edinmiş fesatçılar 

Yugoslavyanın, Marsilya suikastı 

üzerinde uluslar biı ligine miıhim bir \ 
nota verdigi, notada Macaristamn suç
lu gösterildıgi yazılı idi. Macarlarca Av
rupa barışını tehlikeye duşurdugü söy
lenen, gunun belli başlı mcselclerınden 
biri olan bu notayı tam olarak koyuyo

ruz. 
"Bütün ıoyıal uluılan vicdanen mü· 

tcessir eden menfur Marailya cinayeti, 
Yugoslavya hükumetini, bu meselenin, 
birçok devletler polis teşkilatının sorup 

araştırmasiyle ortaya çıkan ve Yuıoı -
lavya ile komşusu Macariıtan arasında
ki iyi geçinme ve banşı tehlikeye marvz 
h•rakacak mahiyetle bulunan hasaatan 
mühim bazı safhalarını uluslar birliği 

umumi katipliğine duyurmaya mecbur 

etmiştir. 

Devamı 14. cü sayılanın 3. cü sütununda Yugoslavya Dış Bakanı M. Yevtiç 

Soyadı alan yurttaşları 
tanıtıyoruz 

So adı · · rak bize bildiı en 
~lann adlarını yazmakta 
devam ediyoruz. Aynca resimle
rini bastırmak isteyenlerin beher 
fotoğraf için klisc masrafı olarak 

otuz. kw'.UŞ göndermeleri lazım • 
dır. 

1 Habeşistan Italya· r--"""·H·erg·an···--·-·ı 
ya geçtiti gün Nil i 100 ad i 
kuruyacak, Mısır j ! 

BeNdb'e varidat mudürü 8-y 
Orhan (Oktem), hukuk itl~ri mü
dür muav:ni Bay Etref (Payaı), 
hukuk itleri kaleminde memur 
Bay Sadettin ( Cakıal), Bay Me
deni ( Öztürk), fen heyetinde mi
mar Bay Süreyya (Demirel), ya
zı itleri kalem amiri Bay Hüsnü 
(Kuralay), memur Bay Süreyya, 

ı bıcı 
8a.Yıfanm S Uncu aUtruıldlda) 

:Mısıra bugünkü canlılııınr veren 
Nil nehri 

Son posta ile gelen Mııır gaze
teleri Habeıistan ile İtalya ara -
sındaki gerginlikten büyük bir 
endite ve heyecanla bahsetmek -

l} lıJ-" %:e vaktim yok dem ı~~ını, ı • :!J. y, ı ~ u t:.11 mu? 
soguttmu efendim, pannağımla da baktım!. 

kurakla4Sacakmış ! .~ Yedinci sahlfemlze .1 
Y • bakınız. • 

tedir. Bunun sebebi lıaly• ile Ha· '·-·-··00-····-·---.. -· .......................... l rı,;;ıren sayıfayı r«irinizJ 

betiıtan arasında bir h•rp çıkar 'I 1=-----M-------·1-------------~ _buaav••'~~y~nınbu.".'emle- ta ya arsı ya suı·kast ketı ıt!fal ve rslıl• etm .. • ıle ne - ' • 

n ... au ...... yıfamn 3Ü sütununda çilerini niçi~ vermiyor? 
Ari yen oymağının 

dil bilimi 
Bugün yedinci sayıf a

mıza bakınız 
Frcınar: bil -

g i n l c rinden 

Jor l Puı,aıoıı 
(G~rge Pua· 
ıon) un (f,,cs 

Argens) adlı 

kitabında len 

güriıtik <lin 

f/t1istiqul') Ü 

zerine yazıl -
mı~ bir kaç ı 3) \hn cı (. c\al 

mcıkalenin ii; iül'kçryl' çcr•rilnıi .ini 
basacagımızı önceden olwrlarımı::a 
bildirmiştik. En ilmi yazılal'ın bile 

lerindl'l.i bilginligilc tanınmış olan 
rinılerle çevrilcbilccegini gösteren 
bu ııazıların birincisini bugun ye • 
dinci sayıfanuza koyuyoruz. Bu 
mcıkaleleri türkçeye çeviren dil iş • 
lerindeki bilgin/iğ Ue tanınmış olan 

"ib~_lyanla~ "önce ~ransa, Musoliniyi 
oldurmek ısteyenlerı vermeli!,, diyorlar 

Roma, 28 (Kurun) - Burada 
çıkan Stllmpa gazetesi dikkate de- Banker insül nasıl 
ğer bir yazı yaımıttır. Bu yazıda 
diyor ki: 1 salıverildi? 

"Madem ki, Fransa, Yugoslav
ya ve diğer devletler 1ta1yada bu
lunan Marailya suikaıti suçluları
nı isf yorlar, ltalya buna hazır • 
dır; 1 alya adliyesi bunları ver . 
mekte kat'iyyen tereddüt etmez. 

Devletler arasında geçen ka • 
nunlar s·yasal ve askeri mülte . 
cileri geri vermemek uıu\üne uy-

1 ğundu. İt&lya bu kanura riayet 
cdere1c Marsilya su'kasti suclula-
rmı inde ctmem'ştir. • 

Ş"T""d.ve kadar ltalya Raşba _ 
kanı M. Mus:;oliniye de bir çok 
clefa rt iJ :'."" Vt\OJ}m•ş VC SUİkaıt • 
cılarm ço ~ u Fransaya kaçmıştı. 

Hala da orada yaııyorlar. 
Avusturya Bu bakanı Dulfoı-

Bu enterean yazıyı dokuzuncu sa -
yıfamızda okuyunuz. Yukanki reıim 
banger lnıül §ehrimizde bulunduv 

Bay Ahmet Cevat dır. .. ____________ .;! Devamı 14. ciı sayıfanın 5. ci sutununda sırada alınmııtı. gu 



• 

Ankara da alaııla 
Bakanlar, müsteşarlar sogadları hakkın 

7 Rüştü Aras Pariste ,--o-.. z-T_ü_r-kç_e__ bağlı şubelerine sirküler gapıyorfary.:JI 
Ankara, 28 (Kurun) - Ba -1 den Bay Sadettin (Akıop), J-lıı 

Akdeniz Misakı a Doğru 

m U••hı•m konuşmalar dÜşÜneJim! kanlarla müsteşarlar, aiclrklan tür kalem mahsusunda~ Ba!.fetti 
soyadları hakkında bütün bağlı dar (Yılmaz), ökonorn• . ."1u 111 

W (Ba!'imakaleden devdJJl) şubelerine sirgülerler yapmakbdır ]erinden Bay Ziya (OrePYtkİ 

yapllJOT yanlı§lığı var. Gazetelerde yazı lar. Genel müdür~er de bu yolda ~~liye tef~iş heyeti rei~i "eg~:iıı 
yazanların kimiısi öz türkç.e yazı - hareket etmektedırler. burosu sefı Bay Cezrnı ( (ae , • 'k 17 
yorum diye Osmanlıca sözleri te· Bu arada yeniden öz Türkçe Kars mebusu Mehmet f aı (,et' 

Pariı, 28 (A.A.) - M. Lavalin M. I M. Titiilesko bundan sonra saat 1 k t ] d'l' · · ~ 0~.Y 
er c <e•· ana ı ımıze çevırmege soyadı alaııları bildiriyorum: mek), temyiz azasından 17 ıı"d"fg. 

Titüleska ve Tevfik Rüştü Aras şerefi- de M. Flandenlc görüşmüştür. Bu ko • 1 ]] J B J ) • .. 
<a cıyoı· ar. öy ece yazı ap. yazı- Başbakanlık rnüstes.arı Bay det (Bayböyrek) milli JJ1 y Se ne ,·ermiş olduğu öğle yemeğinin so - nuşmada iki devlet adamı günün mese· 8 

d T f .k R" t .. A M T"t·· l ı · · c d ·ı · ı )arın öz Türkçe cır:?adığını ayırt e- Kemal (Gedeles), yazı ı'şlerı' mu"- kalemı' mahsus mu"du"rii 
8 ebtı nun a ev ı uş u - ras ve . ı u - e erını ve enevrc e ı erı sürü müş o -

lesko, bir :;aatten artık, M. Laval, M. lan dış meseleleri tetkik etmişlerdir. demiyorlar. dürü Bay Ziya (Ortan), muame - lami (Tulunay), KütahY~ 111 biri 
Flanden, M. Heryo ile görüşmüşlerdir. Bundan sonra r..1. Titülesko M. Heryo Bu türlü yazılara örnek olarak lat umum müdürü Bay Emrullah su Bay Naşit Hakk-ı (Uhıg\,ıe 

Her türlü oranlara göre, dostça bir yu görmüştür. b:rkaç gün evvel gazetelerde gör (Bar kin), neşriyat müdürü Bay ci gene) müfettişliği hus051 .... hl• 
konuşma mahiyetini almı§ o!an bu nok- d l b B h (Iı'W 

Tevfik Rüştü Arasın, bugün Fransız üğümüz şu te yazısını göstere i · a attin (Kutay), muavini Bay müdürü Bay Hikmet ,, • ..,et.' tai nazar teatilerinin mevzuunu, dün }ı11>~"' 
de M. Laval ile M. Titülesko arasında arkadaşlarile bilhassa M. Heryo ile gö- liriz: Şükrü (Aksit), neşriyat memur - tur), askeri temyiz 11'121 tl' I' 
görüşülmüş olan §ark misakı projesi ile 
onun tamamlayıcısı olan ve Türkiyeyi 
bilhassa alakadar eden Akdeniz misa -
kmın meydana getirilmesi meselesi teş
kil etmiştir. 

t·üşmcsi oranı vardır. Türk - Sovyet Paris, ~G - (Tan) gazetesinin larından Bay Necdet Akif (Gök reisi Ceneral Nihat (Anı1dl~ 
münasebatının özlülüğü ve Tevfik Rüş- Ccncvreclen <ıldığr bir habere g-ö- Türk), Bay Enis (Örel), Riyase- zadan Ceneral Mutittin (l{ ,- ' 
tü Aras i~e M. Titüleskonun .R~sy~~ın 1 re Franf'a hi..ikümcti zorba!İklarm ticümhur umumi katibi Bay Ha - azadan Mehmet Emin (f.. rl 
barışa baglı Avrupa dcvlctlerının zum- hastll'ılımıf'r için ulnslnr arası bit san Riza (Soyak), belediyeler azadan Kemal Asım (},. ;ı 

Paris, 28 (h.J\.) - Fransız - Sov
yet yakınlığı ile alakadar olarak şark 
misakı projesi son iki gün içindeki dip -
Jomasi raliyetlcı·ine hakim görünmekte 
olup dış b'l.kanlığıncla vcrilmi~ olan öğ
le ycmcfi'inde yapılan görüşmeleı;n 

resine girmekte olduğuna verdikleri e - mukan"lE' yapılmasını teklif ede - bankası umum müdürü Bay aza mülazimlerinden ,.pf 
hemmiyet ve Fransrz siyasasının son ay- JOll)' 
!arda aldığı yol, bu mühim ~üzakere · 

ccktir. Bu mukavele ile sı~mmak Mümtaz (Savut), milli müdafaa (Kalkan) soy adlarını a 
lerin istikametini kafi dc;·ccede göster • hakkmd:ı. dc~i:;ikliklcr ;vaprlacak- levazım şubesi mümeyyizlerin -
mektedir. tı!'. Canilerin iadesi_ mcchuıi ola -

dır. 

Esasen M. Lavnl ile M. Litvinof a • caktır.,, 
rr.sında Cenevrecle yapı!mı ... olan ko . Bu öyle bir telyazısıdır ki, A • mc"":tnı:ı ı tc~kil etmiştir. ~ 

B · ı d M nuşma, önce oı·an~andı!'ından daha !'a _ rapca sözlerle a)aca'ı olmakla be-. u ~ö.-iışme.er en sonra . Titüles- - t> ~ • 

ko. P.ı•-; ır.aslahat~üzan M. Rosenberg- ti mahiyette olmuştur. Şark misakına ve rabcr günü gününe ve derinden 
le ~) .. ü·...,iistür. Daha sonra mas'ahat - onun m•Jhteır.el neticcle:·inc ait miiza - derine acuiı işJe"r · ni gütmiyenler 
gÜ--:.,,,., M. La..,·al tarafından kabul edil· kereler bit:neden yeni hiç bir müzake • için bir bilmecedir, 
nıi:;tir. re yapılmıyacaktır. Şunu göz önüne get'rmelidir ki 

, . , bu sözler biteviye Osmanlıca ya -
,(Ural), maliye memurlarından ı zım Bay Osman soyadı olarak zılmış olsa gene anlaşılamaz: "Sı-
Bay Kemal (Targan), emniyet i- (B~:-drnrt) adını almışlardır.. ğınmak hakkında uluslararası bir 

k_inci ş~be birinci kı~mında b_~rin- j Çubukçu oğlu ve Yılmaz mukavele yapılması,, ne demek· 
cı komıser Bay Zıya (Akturk) soyadları etrafında tir'? Bu sorguya her kişi kolaylıkla 
birinci komiser I?ı,·ı Muzaffer Tünel şirketi istasyon amiri karşılık bulamaz. Aıma hu söz ye· 
(Başol), belediye hesap işleri mü- Eaş Halil Müştak matbaamıza rine "hukuku di!velde kabul ed!l • 
cliirü Bay Kemal (Tulgar), mua- geldi. Belediye zabrt ve muame _ miş olan s;yasi mi~crimlere malı· 

vini B::y Nail (Özsoy), varidat Iat şubesi şefi Bay Z i.ihtünün (Çu- sus beynelmilel ilti:a hakkr,, deni· 

şubesi Şefi Bay Neşet (Tolgay), bukçu oğlu) adını soyadı olarak lirse bunu hemence~ik anlarız. Bu

şube memurlarından Bay Alaet . aldığını g~zetemizde okuduğunu, nu öz Tiirkçcye çevirmek iç=n de 

Lin (Algan)_. Bay Halil (Tuna), halbuki bu adın daha evvel ken _ şöyle diyebiliriz: "Uluslar arası 
Bay Etem {Giırgan), Bay Adil disi tarafmdan lı:ullanılmakta ol- türede siyasal su~lulara ver!len bir 
(Öztürk), Bay Sabri (Çöne), ülkeden ötekine sığınma önemi.,, 

- duğunu söyledi. Üzerinde (Çu -
Bay Veysi (Baykol), Darüs.c:.afaka Büyük Hamit eski yazılarının 

" bukçuoğlu) yazı1 ı olan kartını 
muallimlerinden Sultanselimli birinde şöyle nem. şti: 

ffÖsterdi. Diğer tarafto.n telefon 
Bay Riza (Gök Duman)' musiki- şirketinde otomutik kısmında "Her zaman g-ördUğümÜ'.z gibi 
~inaslnrdan ve Darüşs,afaka mu _ ya:7ınıalüa ne terakki olabilir. Bir 

- kardeşi Bay Hüseyin Avninin de ·· d. 
allimieıindcn Bay Kazım (Uz), az da dü~un üğümüz gibi yazma -

ayni soyadım senelerden beri ta-
Müteknit binbaşı Bay Alı' Cavı't lıyız.,, - şımakta olduzunu ilave etti. 

Öyle sanıyoruz ki öz Türkçe (Uras), muallim Bay Süleyman i

le Oğlu Bay Abdülkadir (Uras), 
Bundan başka Üniversite ede- yazı yc>.zarken bu sözü göz önün • 

biyat fakültesinde haşldtip Kes - den hiç ayırmamak gerektir. Şu-
'Akay işletme baş memuru Bay · l' B S k d · d rıyc ı ay ıt ·ı a aynı soya mr nun ir:in ki öz Tü.t-kçe dil değişimi 
Osman Kemalettin öteden beri taşımaktadır. Bununla beraber salt düşündüğümüz g'bi yazarsak 
kullandığı (Ayrancı), İstanbul Bay Zühtünün de nüfus kiğtdın _ olacaktır.' • 
gümrükleri muhafaza motörle -

da ( Çubukçuoğlu) k~limcsi soy -
rinde 641 sayılı Bay Sıtkı (Sub'a

adı olarak yazılıdır • 
fı), soyadım almışlardır. 

P.sım US 

Tünel şirketinde makinist Bay 
Belediye oda başısı Bay Meh • Niyazi de matbaamıza geldi. 

met (Dikili), reis Bay muavini Senelerden beri (Yılmaz) adım 

Uşak şayak fabrikasındaki 
anlaşaman1azhk 

Hamidin odacısı Bay Abdürrah -

man (Attila), adlarını almışlar -
'dır. 

Okuyucularımızdan Narin za
de lokantası katiplerinden Bay 

Ahmet (Attila), katip Bay Ham

di (Yalçın), Kumkapıda kasap 

Bay Mustafa (Oeuz), muharrir 

Bay Mi.ifit Ramiz (Yavuz), adını 
almışlardır. 

Tophane Maliye tahsil şube -
sind!! Hitip E?ıy Nuri (Büdün), 

tebliğ memuru Bay Kemal (Tü -

re). kAtip Bay Mustnfo (Akbaş), 1 

kat'p Bay Sıtkı (Ye;;.·.), katip 

B-w f lfehmet <Erol), tebiiğ mcmu 

ru P--.;· A-iz fUı-nl) soyadım al -

tnı'.}J".1·dır. 

Dakırkör Akliye hastahanesi 

m üte!1r ıısıslarındah doktor Bny 

Kemal Osman ile birinci müla . 

taşıdığım söyliyerek gümrük mu

hafaza baş müdiirü Bay Hasanm 
(Yılmaz) i~mini soyadı olarak al-

masına itiraz etti. 

Düzeltmeler 

Dünkü tm.yımızdu Er oğlu E!ay 

Ral}it Akifin iemi (Raş't Kif) o · 

larak çıhmıştır. 

iş B~nkası umum müdür veki

li Bay Mu.arnrncrin soyadı ynnhş 
)·azılmıştır. Doğrusu (Eri§) tir. 

Özür dileriz. 

i~ bc:kan:ı~ınm göreceği 
Belediye işlerğ 

Ankara, 28 (Kurun) - Uşak 
Şayak fabrikası hisedarları ara • 

sındnki anlaşamcı.mazlık sürüyor. 

Yeni idare meclisi seçimi için ya

pılan son toplantısının netice ver-
• 

mesi üzerine fabrika mürakipliği 

tarafından ökonomi bakanlığına 

müracaatla. şikayette bulunulmuş
tur. Ökonomi bakan'ığınca şika

yetin tetkiki için _Uşaka müfettiş 

gönd crilecektir. 

Bu hastalık ülkemizde 
var mı? 

Ankara, 28 (Kurun) - Sağlık Ba · 
k<ln~ığnca, yabancı memleketlerin ço -
ğunda cörülen ( Hasevi ley nanyas) a
dındaki haslahkt11.n şimdiye kadar mem· 

Ankara, 28 (Kur:.ın) - Belediyele - lckctimizdc mu!"ap görülüp görülmedi -
rin harita olanı yupma!t, fenni tesisat ğinc dair bir malumat olmadığından, bir 
yaptırmak gibi işlerine, belediyeler ban- ! rr:kct y~pılmasr muvafık ~örü1mü~tür. 
kası kefa!eti!e, ü=e:-ine alması için iç Bunun için bir risa!c k~z·rfanar21k vi18.
Baalm'ığa salahi}'Ct verilme5İ hakkında· yet1crc ,·o'lanmı,tır. Vllf\yet hiik'lmet 
ki aknun projesi hazırlandı. Proje ınec· 
lise verilmek i;zerediı·. 

tnbi?!cri bu :l~lce•c cevar> vcı·mcBC mec
bur tutulmL'!:·~·'·ı-lar. 

Yugoslavyada emlaki olanlar' 
dağıtılacak 17 milyon dinar/, 

Ankara, 28 (Kurun) -Yugos- kanlıklarmdan birer mut~ 

lavyada emlaki olanlara dağıtıla- istirak ettiği komisyon bll i 
cak 17 milyon dinar hakkın mii· rasmaktadır. 
racaat edenlerin evrakı ve beyan· . Komisyon Baş Şefiğirı 1i 
nameleri Dış Bakanlığına gönde - dan dönüşünden sonra toP 
rilmiştir. Milli 'eml8.k müdürü Bay şekli tespit edecektir. 

Şefiğin reisliğinde Dış, Adliye Ba-

Adliye müfettişleri arasında ter~ 
Ankara, 28 (Kurun) - Açık 

bulunan birinci sınıf adliye müfet

tişliklerine ikinci sınıftan Bay F e

rit, Bay Tahir, Bay Rahmi, Bay Ali 

Rıza Sezai, Bay Sırrı, ikinci sınıfa 

üçüncü sınıftan B"'y Nuri, Bay Şi
nasi, Bay Muzaffer, Bay Latif, 

Bay Alaattin, Bay Ekrem, Bay A-

Tasfiyeye 'uğrayacak hakim·ı 
ler ne zaman belli olacak? 

Ankara, 28 (Kurun) - Adliye İn -
tihap ve tasifye encümenleri çalışma -
)arına devam etmektedirler. Her ikisi-
nin de bir kanuna kadar vazifeleri b't~ 
cektir. Tasfiyeye tabi olacak hakim e -
rin o tarihte ilan edi!mesı beklenmekte -
dir. 

Milli müdafaa bakanhğının 
tamimi 

Ankara, 28 (Kurun) - Milli Mü -
dafaa Bakanlığınca yapılan bir tamim -
de, bundan böyle yazılacak yazılarda öz 
türkçeden gayri kelime kullanılmaması, 
yazıların sonunda "arzolunur efendim,, 
gibi kelimelerin kaldırılması emredil -
mi~tir. 

Unvanları kaldıran kanun 
Ankara, 28 (Kurun) - Unvanlann 

kaldırılması hakkındaki kanun lcı·a Ve

killeri heytine tebliğ edi!di. Perşembe 
günü resn'.ıi gazeteyle neşredilecek, me
riyete geçecktir. 

Baremde bir degişiklik 
Ankara, 28 (Kurun) - Müsteşarlar 

komisyonunela baremin tadilatı konu -
şulurken, liva kumandanlığı yapmış ve 
yapmamı§ livalarla fırka kumandanlığı 

yapmı§, yr.pmamış mirlivalar araların -
daki maat farkının kaldırılması, her iki
sine de yüksek derece üzerinden maaş 
verilmesi tasavvurları ileri sürülmek -
tedir. 
1-:usust mekteplerin baka· 

?orya imtihanlar1 

Ankara, 28 (Kurun) - lstanbulda 
bulunan orta tedrisat umum müdürü 
Bay Hasan Ali, hususi meldcplerin 

bakalorya imtihanları hc:ltk:nd:ı. yapı -
lan şikayetleri de tetkik etmesi emrini 
almrştır. 

rif, Bay Haşim terfi etmiş~~J 
Açılan üçnücü sınıf rnii': 

liklere Bay Allf, Bay Abid 

Refik, Bay Muhtar, Bay 

Bay Tevfik, Silifke müdd 

misi Bay Emin Ali, Tem 
dei umumiliği veznedar 

Bay Şevki tayin edilmiılt~ 

ŞeKer ve Cjİko\ atadall 
mele vergisi alin 

Ankara, 28 (Kuru.•} - Ş 
kolala fabrikalarından itihlalı 
nden liaşka ayrıca muamele I 
nacağını bir gazete yazmıştı .. / ti 

Maliye vekaletinde salah• .1 

kr.mlardan edindiğim ma!Uıt".~· 

böyle bir şey mevzuubahs ~/ 

Türk-Yunan Tı .ı/ 
anlaşması ~I 

-~ ~ Ankara, 28 (Kurun) - 1" . 
nunda müddeti bitecek 011

11

1$ ~ 
Yunan ticaret anlaşmasınf11 Ş ~ l' 
kanununa kadar uzatılma51• ;/J~c 

Türk vatandaşlığına kabul~ f 
dika geçti. 

ot 
Ankarada sF ,ıı111ıı 

'" 0:11 Ankara, 28 (Kurun) .,.,,. ,ııı<' . ~ 
karada heyecanlı futbol J'.l"~jr1İ~1 

ı:ır "l'I 
Muhafız Gücü ile Ge.,çfef 1Jrfı\I 

At'" 1r~ şılaşacaklardır. Kemal .,ııı b" 
1 

kuraya ccldi uünü kutl"~, ıı c ""' .. da Be~iı-taş takımının 

söy lcnilmelttcdir. 

1,.,.ııar Resmi r••• r.c~:ııt 
ıt) -Ankara, 28 ( l{ıırtl ( 9 t. 

• yol'lı 1 11 ı 
Iahlara bakan koın•' tıh'' 
lç Dakanlığa ait olP.!I 

1 

mıştır. 9161 

t~" .... 
Tarife 111U tc 

rıııt> - .. 
Ankara, 28 (f{\I alışır. I> ıJ 

.. ,. .. w "ıtdC (' Jo~"l!t 
mum muduı·Jugd . (tart' 

· t'lıtıesı buc" 
manyadan getır 1 

f'r.cr'j11 r, 
)\1 I~ bC 

fe mütehassısı ' ıaıtıası 
"f iıtC btıŞ gelerek vazı es 

mcktcdir. 
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Polis Haberleri 

• Kanlı şışe 

Paraları sen ver deyince 
neler olur? Sevdalısı değil, alacaklısı yım ! 

.. 
Evvelki gece Taksimde ıtad· 

yom gazinosunda bir yaralanma 
olmuı, Vahan adında bir ıoförün 

batı bir bira tiıesi ile patlablmıt • 
tır. Yaralanan Vahan arkada,ı Di· 

Hademe Bülücistanlı Bay Alinin, daktilo Bayan Lemanı 

mitri ile birahaneye giderek içme
ğe başlamrı1ardır. iki arakdaş bir 

incittiği belli oldu. 15 lira ceza verecek! 
Eskiden "Ziraat,, bankasında' ları olduğu gibi, beni de tanır. Bay Ali de, ''Ben, paramı al • 

mak, hanımın Ankaraya ne za • 
man gideceğ!ni sormak üzere so • 
kakta karıısma çıktım. Çünkü, 
bankaya giderek ziyaret etmek, 
imkansızdı. Ziyare · t kabulü, ya • 
saktır orada!,, dedi. 

müddet içtikten sonra, çakırkeyf 

olmuılardrr. Dimtri, arkadaıına: 

- Yeter artık çıkalım .. 

demiş, Vahan da: 
- Peki, parasını ver, çıkalım .. 

demif. 
Dimitri, aldırmamıf, Vahan: 

- Ne oturuyorsun.. parasını 

versene, deyince gazinoda otu • 
ranları ayaklandıracak bir gürültü 

ile tabaklar, kadehler biribirine 
kan,mıftır. İki arkadaş yerinden 
frrlamıılar, biribirlerinin üzerine 
atılmı,lardır. Garsonlar, ayırmak 
iıtemiılerse de vaktinde yeti,e • 

memişler, Dimitri, eline geçirdiği 
bira şiıesini arkada~mm kafasına 
fırlatmıştır. 

Ştıe, Vahanın başına inmiş, 
Vahan kanlar içinde yere yuvar · 
lanmııtır. Yaralı Beyoğlu hasta • 

hanesine kaldın'lmrş, yaralayan 
Dim!tri yakalanmııtır. 

Berber dükkanında 
Cemilin başına gelen 
Tophanede Karabat mahalle · 

ıinde oturan Cemil, kendisine üç 
parmak denilen •abıkalılardan A· 
1i tarafından bıçakla omuzundan 
yaralanmııtır. Cemil, berber dük· 
kanında otururken, Ali sarhot ol· 
duğu halde içeri sirmit, etrafa sal· 
mağa başlamrıtır. Cemil, kendisi· 
ni bilemiyecek kadar ıarhoş olan 
Alinin önünden çek:Jmek istemi,, 
fakat o anda omuzundan yediği 
bıçakla yere yuvarlanmıftır. 

Neye uğradığım anaiyamayan 
Cemil, bağırmağa baılamıt, etraf· 
tan yetişenler, polise haber ver -
mi,ler, Ali yakalanmqbr. Yaptı • 
ğımız araştırmaya göre hadise se· 
bepsiz olarak Alinin sarhoş olma· 
11 yüzünden olmuftur. Cemil, Ali· 
yi tanımadığını, aralannda hiç bir 
geçmiş i! olmadığını söylemiştir. 
A1i hakkında kanuni takibat ya • 
pdacaktrr. 

Bir köylü babasını yan 
uykuda iken öldürdü 
Smdırgının bir köyünde ca • 

navarca bir cinayet. olmuı, bir 
evlit babasını uyurken öldümıüt
tür. 

V aka Sındırgı liazasınm Ço • 
rum nahiyesine bağlı (Derecikvi
ran) köyünde olmu,tur. 

hademe olarak çahıan Bülüciı • 
tanlı Bay Ali aleyhine, banka me· 
murlanndan Bayan Leman tara -
fmdan, kendisine kartı sarkıntı • 
lıkta bulunulduğu, tehdit savurul· 
duğu iddiasile dava açdmıf tı. 
Muhakemenin ilk celsesini yaz· 
mı,tık. 

Sultanahmet birinci ıulh ceza 
mahkemesinde, dün ikinci muba· 
keme celsesi açıldı ve önce dava· 
cı Bayan Leman dinlenildi. Bayan 
Leman, yirmi üç yaımda olduğu· 
nu, "Ziraat,, bankasında daktilo 
bulunduğunu anlatb. Bundan son· 
ra, Hakim Bay Reşit, ~rdu: 

- Siz, dava ettiğiniz adamın 
bir aktam üzeri köprünün Eminö
nü tarafında önünüze çıktığını, 
kolunuzdan tutup çekerek "Ben, 
esni çddırasiye seviyorudl. Senin 
için yanıp tutu§uyorum. Şayet 
bt!nden batka birisini sevecek o • 

lursan, hem seni, hem de kendi • 
mi öldürürüm.,, dediğini iddia et· 
miştiniz. Bu hadise nasıl oldu? 
Anlatınız! 

Bayan Leman, şunları söyledi: 
- Efendim, bu adam, evvelce 

Bankada hademe olmak itibarile, 
tabii orada bulunan diğer memur-

Üniversitede 
İşi olan tal ebe öğleden 

sonra serbest olacak 
Kültür Bakanlığı tarafından dr 

şarıda iti bulunan üniversite ta • 
lebesi için yeni bir karar verilmiı· 

tir. Birinci kanunun birinden iti • 

haren hukuk fakültesinde ikinci, 
üçüncü ımıflarda okuyan talebe • 

den dışarıda memur olan, yahut 
hususi müesseselerde çalııanlar a· 

meli derslerini, sabah saat sekiz · 
den dokuza kadar alacaklar, do· 

kuzdan sonra diğer derslerde bu· 
lunacaklar, saat on üçten sonra da 
serbest kalacaklardır. 

Dı,arcla işi olmayan talebe de 

gene saat on üçten sonra serbest 
olacaktır. Yalmz bu kısım talebe 

belli günlerde öğleden sonra yap

makta oldukları ameli derslere de· 

vam edeceklerdir. 

Kültür bakanlığının bu kararı 
bütün talebeyi sevindirmiştir. 

Köy halkından Mahmut ağa i-
le oğlu Mustafanm arası bilinmi- Bir çocuk sıcak su ile 
yen bir sebepten dolayı açılmı,, haşlanarak öldü 
Mahmut ağa bir gün oğlunu döv-. Cibalide Osküplüde feci bir 
mü,tür. Fakat Mustafa bu dövül- ı kaza olmu,tur. Bay Cemilin küçük 
meyi bir türlü arma yediremiye. v ı o h .. . ·hı d"" og u r anın uzerıne ı amur o· 

Son zamanlarda, bankadan çık • 
tıktan sonra yolumu bekliyor, pe
time dütüyordu. Ben, h:ç yüz ver
miyor, bu takipten vazgeçmesini 
ihtar ediyor,· lakin bir türlü söz 
dinletemiyordum. 

Nihayet, on bet teşrinisani per
tembe günü akp.mı, hadise vukua 
geldi. Ben, bankadan çıktım, pos· 
tahaneye gidiyordum. Bir yere 
mektup gönderecektim. Köprü üı· 
tünde bu adam 11ene kartıma çı • 
kıp pefime takıldı. Tekrar sev• 
giıinden bahsetmeğe koyuldu. 
Ben "Çekil yanımdan,, diyordum. 
O, biç aldırmıyordu. Böylelikle 
Eminönüne kadar geldik. Tram • 
vay bekleme yerine gelince, bir • 
denbire koluma girdi ve beni çe· 
kip "gel,, diye aürük1edi. Ben de 
polis çağırtmağa mecbur oldum. 
Polis Muzaffer Efendi, geldi ve 
yakaladı. 

Geçen muhakemede benim lien· 
disine kırk altı lira borcum oldu • 
ğundan, benden bu parayı istedi • 
ğinden filan bahsetımif. Astı yok· 
tur. Ondan hiç ödünç para alma · 
dmı. 

Bülücistanlı Bay Ali, itiraz etti: 

Hakim Bay Reşit, karannı· bil· 
dirdi: 

- Ali efendi, Leman hanıma 
kartı sarkıntılıkta bulunduğunuz, 
tehditler savurduğunuz, bu sefer 
uıulü daires~nde sabit değil, onun 
için bu cihetlerden cezadan kur • 
tuluyorsunuz. Fakat, dikkat edi • 
niz, bir C:laha hanımın peıine düt
meyiniz! 

- Tetekkür ederim, Reis Beye
fendi, allab uzun ömürler versin 
zati ilinize! 

- Dinleyiniz, bu cihetlerden 
ceza vermiyorum, ama itidal ve 
muvazene haricine çıkarak hanı • 
mı incitecek harekette bulunduğu· 
nuz anlaşıldığı için, temyizi kabil 
olmamak üzere, yani kati surette 
on bet lira para cezası verecek • 
. . Bu ' . sınız. ynm. 

Davacı ile dava dinliyen mahke
me salonundan çıktılar. . Koridor 
boyunca, ikisi de ayrı ayrı taraf • 
lara doğru yiirüyüp gittiler! - Hap., katiyen kabul etmem. 

Ben, bu hanımın sevdabıı deği • , ______ .... ___ .._, __ _ 

lim. Onun alacaklısıynn. Paramı Kılık yasası 
istedim. O kadar! 

- Elinizde borca dair ıenet Ermeni ruliani L. meclisi 
var mı? çok memnun 

- Hayır. Ben, samimiyete bi • 
Ruhani kisvelerin yalnız mi. • naen senetsiz, sepetsiz para ver : 

bet içinde giyilebileceğine dair ka· dim. 
Dava edilen, mahkemeye ken· nun liybasmm hazırlanması üze • 

disini müdafaa yollu yazdığı bir rine, dün tehrimizdeki Ermeni 
arzuhal verdi. Fakat, bu arzuhal Ruhani meclisi mehafilinde bazı 
Rusça yazılmıştı. Türkçeden baş· rahiplerle görüştük, kendilerini 
ka bir lisanla yazılmıt arzuhal a- çok memnun bulduk. Söyledikle • 
lmamıyacağından, arzuhal kabul rine göre kendi ruznamelerinde 
edilmedi. de böyle bir madde vardı. Fakat 

Bir taıhit vardı. "Ziraat,, ban • !İmdiye kadar bir karar verilme • 
kaıı memurlarından Bay Burha .. mişti. 

nettin, ıahit olarak çağnldı. Şöy- Bu maddeye göre, Ermeni pa· 

le dedi: pasları mabet dıtmda giydikleri 
- Ben, hademe Ali Efendinin, 

elbise1.eri tadil etmek, ıivillettir • 
Leman hanımın kolunu tuttuğunu, mek istiyorlardı. Görünü,te her • 
onu kulağına doğu eğilip bir !ey-
ler mırıldanarak, kolunu çektiğini kes gibi giyinecekler, ancak mes· 
gördüm. y akla,bm. müdahalede lek dereceleri küçük bir renk ita • 
bulundum. Bunun üezrine Ali e • retile anlatılabilecekti. 
fendi "Sen, bizim itimi~e ne ka - Ermeni papaslanndan biri de, 
nııyorsun? Git itine! Senin gibi bu mevzuun diğer tarafım ele a • 
on tane Burhan gelse, bana bir ıey tarak dün fÖyle demittir: 

yapamaz,, dedi. "- Halk arasında papaılara 
- Peki, Ali efendi Leman ha· kartı bazı kanaatler vardır. Böy • 

mma neler söylüyordu? lece bunlar da ortadan kalkmıt 
- Söylediklerini iş:tmedim. olacaktır. Bu layiha yerinde ol • 
Bayan Leman, tekrar söz ala • t mu, ur.,, 

rak, "Hademe Ali efendi, herhan· 
Ermeni yurtta,lar arasında i • gi bir banka arkada,ımla sokakta 

yanyana yürümeme b:Ie razi ola· sim meselesi de son zamanlarda 

Kısa 
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büyük bir değirmen iıleten osef ~ 

· · • den baJillll menciyan isminde bınsın sef'İllr .,d 
bin liralık vergi istiyordu. O doJllll 
gisini gizlemek maksadile ~ üriil' 
baçb yollardan yürüdü~ a;: :İti lir' 
yordu. Söylenildiğine gore, . _.J." ~ 
lık . b··~:- kanuni yollaıu-

vergı u uu.a • ke•be 
mit, cezaıile birlikte kabyet 

tir. b .. tiİll 
Osep Deiinnenciyanın u 

n maliyece haczedilmiıtir. ocuö1J 1 
§ BiR KADIN OÇ Ç .ot JıÖ ' 

Y AND 1 - Çatalc:anm >.rfd. k 
de bir yangın olmuf, ornıan.1 Ş k • kan .. u:.U ı e ev etin sı uç çoc •-

yannuıbr. sı1 
§ TiCARET ODASININ ııJıs1 

Ti - Şehrimiz ticaret o~~~ 
lanna doğru Fransaya ba .. ~, 
tip edecektir. Seyahatte Y1J% .. 

.. il 
car bulunacakbr. Seyahat Po 
tayin t;dilmemiıtir. ı 

§ TAYYARE BALOSU -
• • b ı v• L-1011'111 

cemıyeti u yı verecegı 1J111 . ..-Ji 

nü kararlqbrmıfbr. Balo ::;:. 
perıembe pnü akşamı PeraP
lannda verilecektir. Balonull 
henüz yapılmamııtır. .....k l' 

· Yakında bir heyet topla.,....... 

ıörüteceklerdir. ._.~ 
§TAYYARE CEMIYE·ı• 

Tayyare cemiyeti üç nunıarab 
derneğinin reiıi bulunan Ba'f · •-"' 
buı demek reiııli;l"dP.n ceki1",,.ı 

~--------------· Yeni mebusluk seçt 
hazırlıklar 

Yeni mebusluk seçiıOİ ~ 
gün evvel kaymakamlddl' 
ğıtılan İzahnameler üzeri" 
terlerin doldurulmasına 
mıttı. Bunun için de düıı f 
kadar mühlet verilmitti. 
yerlerde memurlarla 
meuilleri birlikte çalı, 
terleri doldurmU§lardır . . 
si aÜı;ıüne kadar bunlar el' 
rulacaklar.dır. 

Ankaradan seçimin 
mesi için emir gelince d 
tetkikine başlanacaktır. 

. lstanbul planı etrafın 
por hazrrlıyan üç yali& 
hau11m raporlarını te 
olan jüri heyeti birinci 
onuncu günü toplantıy• 
mıştır. Toplantıya vali 
bittin reislik edecektir 

mııınnııuııııı nıııınııııuıııııııP""ıııııııııııııı ıt 

Geçmiş Kurunlı 
1
/ 

29 ikinciTeft'if'e! 

Milyoner olmak ;) 
misiniz~ t"~ 

Kırımın tahliyesi üzeril" J'! (# 

ıelen yüz bini tecavüz e~ 
ciri beraberinde külliyetli ,-~~· ~ 
le getinnittir• Bu rublelet .... ~ 9 

zarfında tehrimiz piy~di 
aon zamanlarda eıasen ~.:.llf'i;.,e ti 
yade azalımı olan Rus e~ d 
rinde müthit bir tenezsiİi;;at 0• (./' 

bebiyet vermiıtir. Bu?.!"' ' 
ye vanmıbr ki 10 bin t" bit 
renkel) banknot bet ~ 
ruble üç liraya sa~~ 
Ehaliden birçoğu ~~· 
aile ruble iıtira ~ . 

rek babasından öç almak sevda- k·· ı .. il uk ak t . u muf, zava ı çoc , sıc su e· 
sına dütmÜf ve hır fırsat gözle - . . I h ~ k .. 1 .. .. 

• t• sırıy e aşıanara , o muıtur. 
mış ır. 

Mustafa Cumartesi günü gece
si babası yarı uykuda iken bas • 
tırmıı ve av tüfeğiyle bir kaç el 

1 
ateş etmiştir. 1 

mıyacağını söyliyecek kadar ileri birinci planda uğraşılan mesele • 
gidiyordu,, dedi. lerden biridir. ıoS 

Haber aldığımıza ıöre, Erme· KUR UN 9,4 . 19~ 
ni yurtta§lar, isimlerinin alt ya- K U p O fi ;_.a.1" 

Zavallı adam yaralandıktan 

bir kaç dakika sonra ölmü,tür. 

Bu akşam SA RAY sinemasında -.-••ı 
.·"': ~ • .. *. • • • ' • •• c ,,, t?·ı ) ., . ~ ·~. ... . • • . ' • • .. 

Baba katili Mustafa vakadan Arthur Scbnitzler'in Bir Aşk Hikayesi. 
lonra jandarmalar tarafmdan Oyoıyan: Magda S C H n E 1 D E R 
;ablanmrştır. Sındırgı Cümhu • : 811 film, aık ile hayab abenkdar kılmaktadır Mevsimin en 
riyet müc!deiumumiliği tahkika -1 müessir, en hissi bir süper filmidir. ilaveten: FOX JURNAL 
ta el koymuıtur. 111 .......... llllllllllllıill .. 111111111 .. 111 .............. .. 

1 

nındaki "yan" eklentilerini kal • lra kapODG IJ .. lp es' 
dırmağa başlamıtlardır. 29 .11 • 

ı ... ------------. ~-------~/ı ,,,,,ıı" 
YENi ÇIKTI Okuya.ta ~ t 

Engerek Düğümü lıi~"'N . zO 
Fiatı 80 kanıt K U P O .. ~, .. ~ 

Tevzi yeri· VAKiT Matbaası a. •llJIOll• .-!'' 
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Okurlarımızın sor-/ aaadı Yarab ••• 
gularına cevap Nakleden : Selami izzet -

Veri.yor Yaz baılıyordu. Pertev teniı B' d ku h -
UZ d . 1 ır e r an var· O oynuyor u. Nermınle Selma ıı- · B" · · 

Bay Neli soruyor: kılıyorlar.. Şefik te Pertevin ıraz ıuatu, ıonra mırıldandı: 
I - Miti em geniflemif ve sıhhatinden hoılandı. d .. - Karımın iatıkını öldür • 

Şak. d ... um ... 
ır egıfmiıti. Biraz nete-

......................... ~ 

•arkm'L§tır. 

-5-G 
"Brıç_ kadın acaba (Diri)nın hafiyesi miydi? Semra: 

1~bd, esrarengiz b:r denize benzer, içjndeki mah
: tıklar, başka bir yerde yaşayamazlar! " diyordu 

il - Bana neleri ve hangi ye
mekleri emretliyorıunuz? 

Cevabı 

li gelmiıti. Evin içi de biraz ne
felenmeğe bqladı.. Kahkahalar , 
ıolgun bir ıon bahar güneti gibi 
de olsa, etrafa eydınlık verdi. 

- Rica ederim Şakir bana bir 
fey ıorma. 

- Mektubunuz eksiktir. 
il - Kaç yaıındaaınız? 

{Semra) He bir gece.. / radan uzaklqtırdığımz zaman, 
i...liiz direkJ· __ 1 k d derhal ölürler!.. 

111 - Sizin midenizin böyle 
olduğunu kim söyledi. Doktor o • 
lan biri mi, doktor olmayan biri 

Pertevin hali hiç füphe uyan • 
dırmıyordu. Pertev çok zengindi 
ve kur yapar görünmiyordu. O • 
nun maksadı, kötktekilerin mu • 
habbetini kazanmak ve Şakirin ia

- Sormağa hacet yok. Birwey 
ıöylememekten anlatılıyor. 

- Kimbilir neler zannediyor
sun. 

~ ille ı -.onun arıııın a· . , . 
mı. 

- Hiç bir ıey zannetmiyorum. .ı_ 3'danda .. İskenderin çadırın· 
~ Bu sırada, kumandan (Sariı) IV - Ne gibi feyler duyuyor- tediği hakikati öğrenmek. Bu ha- Biliyorum. Bana söylemek i .. 

tediğin ıey Süheyliya ait defi!, 
baıka birine ait .. Sus, bin kere bu 
tüpheye dü.ftüm, bin kere kurtul. 
dum. Demek mahıua yüklediler, 
zorla borcunu ödettiler ... Onu bu 
iirenç fedakarlığa katlandırdılar. 
Şimdi baıkaJarının hayabnr neye 
ıürmeğe razı değil anlıyorum. O 
yalnız çirkinliği ile, iğrençlifile, 
cnayetler, yalanlar ıördü .• TeteJc. 
kür ederim .. Ben de sana fena hlr 
rol oynattım... Sakın danlma. E
ğer Süheylinın bana kini yoksa, 
kendimi ona elbette ıevdirirlm ••• 

leadın 
1 1 . imparatorun yanındaki çadırda, 

Ö es erı... d 1 d b" · 1 k 
ıunuz? kikat•Şakiri çok korkutuyordu. 

Bunlara cevap veriniz, size ya- Çünkü Süheylinın,, Şefiğin öldür-• d ag" k k I eıir asilza e er en ırıy e onufu• s·· acı o u arı. 
oıınıu, , , 1 A _ yordu: rıyacak ınalUınat vereyim. düğü adamın metreıi olduiunu 

~ .. b ıneı a.e.er.. ra sıra o- 1 S (Dara) ya hafi-. .. ayJc 1 - emranın 

~ birUf ar.. . Beyaz bir gece.. yelik yaptığını na11I iıbat edebi -
Dr. S2lim Ahmet öğrenecekti .. Bundan ne çıkardı? 

A _ 1e11ızhk.. f" • ? • '"""afk ının •. 
Şeh; · - Benimle konuıurken yüzün • 

et... "' d L-1" k • •ı 1 \' e e uc ırece çızrı er e .. 
. farap B d . d" k d S ····· - un an tım ıye a ar ne • 
L., •ınra (Jskender) in dizinde den bahıetmemiıtin?. 

lln Yatıyor... _ Semranm imparatora bu de· 
.._[Beni seviyor musun, Sem • rece yaklatbimı bilmiyordum .. 

c_ -d Seviyorum .. Çok ıeviyorum •• 
" .an . s~vıyorum ... 

~~ Şiındiye kadar ıevdiiin er· 
dı·~· er arasında benim kadar ıev: 

••ıı '-. . . 11:ıın1e var mı?.. • 

'-ı ~Hayır .. Çünkü, onlar benim: 
clı b11ne riden yolu bulamamıtlar-

···· . 
~~der sevgilisine bir kadeh 

...., iızattı: 

1'tt;:- Daranın koynunda yattm 

Seınr .. •;. _ ~ tuylerı ürperdi: 

- Penepoliıten (Babil) e ha
ber ıötürecek bir fedayi tanır mı • 
ıın?. 

-Tanımıyorum .. Fakat, Diri· 
ya bu fedakirlığı ıösterecek bir 
değil, bir kaç fedayi bulunabilir • 

Sariı hayretle lranlr asilzadenin 
yiidne haltı: 

- Yoba bu fedayilerden biri 
de ıen misin?. • 

- Ben ı:zin elinizde bir esirim! 

lzmitten Bay M. Süleyman ya- Muhakeme esnasında böyle bir 
zıyor: fey iıbat edilmit değildi .. Neyse, 

" Bir iki senedir kolumda bir arkada~ın, kurtarmağa karar ver· 

ağrı var. Buna romatizma tletli • 
ler. Romatizma ilôcı yaptım, g~
mecli. Az soğuktan mütecırir o • 
lur ağrır. Bira ısınırsa yanar ve 
lttqınır. Deritle hiç bir eser yok • 
tar. Bunun için eluema tlefiltlir 
sanıyorum. Bu ağn, bu yanma ro
matizma mıdır, nedir?.. Ne il°' 
yapayım, Y Q§ım altml§a yakın -
dır!' 

Cevabı 

di ve yavaı yavaf, Şefikle doıt ol
mai!:a batltJ.dr. 

B?,. hafta köfkte misafir kala
cakı. Tereddüt etti. Süheyla dedi 
ki: 

- Eğer sizi rahatsız etmezsem 
kahrım. 

Süheyla t•faladı: 
- Bu c!a ne demek? .. Burada 

herkes 'tizi seviyor. Kalırsanız 
herke' memnun olacak. Tabii ben 

l - Tarif ettiğiniz ağrı roma- de .. Beni ıize bu derece vahti mi 
tizma dejildir. tanıttılar? 

il - Bu damar sertliğine ve · - Bu sözü sizin ağzından duy. 
tazyik yüksekliğine bağlı bir ağ- mak İstemezdim. Ben herkesin ıö
rıya benziyor. züne nanan, ehemmiyet veren in

llacı: Rütubetli yerde oturma- ıan mıyım. Benim kendi fikrim 

yınız. Kahve, çay içmeyiniz, 'La- yok mu?·· 
bii rakı Ye ~ire de yasaktır. Et, - Amma benim için kimbilir 

- latersen onunla sana dall' 
konuıayım. Sözlerine inanırım. 
buradan ıönül rahatı ile giderain. 

- Hayır Pertev .• Sen beni ha
rada bekle. 

Süheyla bir ajacın altında 0 • 

turuyor. 

Şakir gülümıemeie çalııtı: 
- Şiir mi? 

- Hayır, çiçeklere dair bir 
kitap. 

- Fena değil, fikir yormaz. 
.... en tCMl'il, M • 

Siz bu fedakarlığı, elinize dütmi
yen kimselerde arayınız!. Ben kel· 
leaı ko tuğunda gezecek çılğınlar • 
.. delil... ... i,P&r ,... -
tınız •• Aile mi ygyamdan attırma • 

ekti, ıb'b. ....._t. lurfu, putır. •İze neler &öylemiılerdir .. -Acaba? 
-öı11ıed 
-.. ,.. en önce' 

-~ne Jıa • ·· -.. t I Yır ... 
S 'lQ .. 

dmrz ... Ve beni onlardan mahrum 
bırakmadmız !. Size hayatını -
borçlu olan bir adamdan fenalık 

ma, aucuk yemeyiniz. Açık ve - Bana kimıe bir feY 16yleme- - Bir l"Olllall uter mi.in t 

e111,.1 do "löyJüyorıun f •• 
__ 1( Rruldu: · umuyor musunuz?. 

kuru havada dolatmız. Böbrekle- di, aöyliyemez de.. - Hayır, roman, meaut olmı. 
riniz sağlamsa ara sıra bir upi - - Şakirin çok iyi dostusunuz yanlann hikiyeıidir. Mizahçılar 
rin alınız. Fakat bu aspirin 24 sa- değil mi? alay eder, lirikler inler, natüra _ 
atte iki taneyi geçınesin. Sonra id- - Evet ... Onu iyi tanamak li • liıtler kaydeder. Bütün bunlar 

ibadıQi 0C&ıııı hiç bir zaman aldat· 
deıı öıı;e ~t, onunla evlenme • 
- n· ' D~ özdeıi idim .. •rA O k - anu: ıenı ~? le -.i7di 7 
-.. Niç ıevgısıne güvenilmez . ., .. 

Ul •• 

··~~ Meıbur b" 'h" ~nin in ır ıı ırbaz, ona: 
Lb-inde b _rkı..~ne kalbin var .• Her 
~le r d ır --ıka kadın y• ... ya • .,, eın· D ~ 

"-: ''S . •ı.. iri h?ç bir kadı • 
'bıaezd~nı ıeviyorum !,, diye bitap 

ı ... 
-.. Se\'ıne . . . 
..._ }f ••nı mı bilmezdi?. 

lı..... ayır. Se- . . k ........ le .. "aueıanı, anr COf• 
di Dçlerden çok d h · · b"I" ..• a a ıyı ı ır· 

Sariı dütünüyordu: 
- O halde Semranın gündüz • 

leri kimlerle ıörüıtüğünü anlamak 
için onu takip ettirmeliyim .. 
- Hatti bu gece bile ıöz hapsi· 

ne almalısınız L 
-Bu~mi? •• 
_Evet.. Çünkü imparator çok 

aarhot olur ve kendinden geçerıe •• 
Sari, gözlerini açtı: 
- Kendinden aıeçene ne ola • 

cak?. 

rarınızı tahlil ettiriniz, neticeyi zımdır. benim canımı sıkıyor... Halbuki 
bize yazınız. ı - Şakire ıözünüz geçer mi? çiçeklerden bahsedenleri oku • 

Dr. Salim Alımet. - Şakire söz geçirecek olan mak ... 
Gürtlute Bay Ali Vasli yazıp ona hayatın tadını verecek olan • 

O, • dır. Yoksa dostluk para etmez. nrm var. soruy • 
"Relilıam kırlı bet Ytı1larıntla- - Demek bu iti aık yapacak? _Öyle İle ver. 

tlır. Aybafı atletini görmiyor, asa- - Evet. - Daha yazılacali. 
bı tla bomlılur. Baz.an her gün iki bekir genç araıında tehli • _Kim yazacak? 
tlört 6ef tlela, b~n iki üç gün keli bir ıöz olan "Aık", söylemek _Pertev. 
/asılalı bir sıkıntı çekiyor, o ıılıın: j cesaretini göıtermitti. Aradan bir _ Ben onu mühendiı ıanıyorw 
h tla ıu suretle oluyor: Euuela se11izlik oldu. Bu ıe11izlikten d 

L.!! 1 um. witreğine ıitltletli bir sılıınh çöRÜ- korktu, ıözü derhal deiitlirdi. 
ı-· k - En ıüzel romanlar, ıafha 
,_ safha ayrılmıyan romanlardır ••• tasından bir alef baılıyor ve ate, Yakından alakadar olmıyan • 

T k ·1 ·· ı En rüzel romanların ıahrı yok • "-·a t/oğru çıkıyor. e mı vucu lar onu hasta bulmıyorlardı. Ar-
.,.., k b tur .. Evlenmek iıtiyor muıun Sü. 

- Senin için güzel bir roma • 

- Korkuyorum .. Fikir bu ya! .• 
Semra, belki imparatorun ıarhoı • 
luğundan istifade etmeie yelt~nir 
ve kendiıini öldürmeğe teıebbüı 
eder! 

Sariıin gözleri dönmüttü .. 

vnr, kalp çarpıyor, ar asının or • ı Esaaen Şefik geliyordu. 

at~ içinde kalıyor, an aıına tık o da kalablığa karıııyor, söze 
hücum ediyor, bundan •onra VÜ· / karıfıyor, konufuyordu. heyli? ..._O halde? ........ o .. 

~ı •• JC.cİ k.dınlardan çok korkar • 
IGJr oıc1_;;1arın kaf pıiz birer mah
• Jılce11d arına inarunııtr .. 
~: er bir kadeh f&r&p daha 

Bu sözleri itidince yerinden fır• 
ladı .. Yavaı yavq lakenderin ça· 
dırma sokuldu .. 

cut terliyor ve buhran geçiriyor. S~lma, Nermin, hatti Şakir - Hayır. 
Fakat on dakiho kadar vücutlu memnundular. - Her ıeyi bilen, hakikati öi· 
takatsi~ bırakıyor. Bu hastalıia Yalnız Süheylida bir hi11i. renmit olan - beni fazla aöylet-
kartı ne gibi teJb:rler alınmalı • kablelvuku vardı . me - b~ri ı~ninle evlenmek iste-

. '- 8- . 
~ ki' ' •enın ılık nefesini fU 
' s •p ribi içtiğimi bi11ediyo• 
· · en ~91'le . ' Yalnız kalbimde deiil, 

to.-,llll, ~llıde, damarlarımda yafı • 
l\tinııe ~lllra ! .. Ben ıeni hem yü· 
~lıt~ı enı beynimle... Bütün 
liaaiıa J ~ •e•iyorum .. Sen, Filiı • 
,; .. •tal) dilberlerinden, F eni • 
a,• ...... 1 L 
~ltirı " fın auzlarından çok daha 
.- e can. k . 
P.~~lerıoı· Ya ınsın L Ben ıenı 
.. ,d ••ten Sabile .. Babilden de 

'

on>·a,,. .. .. ... ,,a roturecegım ... 
ra D"J ......., 8- ıııııU erek cevap verdi: 

~ bile ayak baaan bir kadın 
~ ~!'- bir yerde yqaya • 
~-..;_ " •ıia .. warenıiz 

tDevamı v,.r, se ret d ., D 
---------.'.~- tlır? p,.rtevi takdir ettiktc.n ıonra mı e ıyorsun • •· ur, daha 

Ağız sazı çalan müıe- Bu hutahk değildir. Her ka • da hi11iyatını gizliyemedi. Pertev 1 k~sa ·~~ayım: Perteve ümit vere-
hassısfar gel;yorlar dının aybatlarmın geçme zama • den evvel Şefikle o konu, tu. yım mı· 

Konservatuvar için evvelce ge- nmda geçirdiği "buhran" dır. Ba- Şefik Perteve açıldı. Pertev - Pertev Beyin bir genç kra 
tirilmai kararl&f&n aiıs sazı ça- zr kadınlaı da mübalajalı ol~r, t~ / da~a ilk ın7tlc ı,.,rcf L': f hotuna ıitti. Onun hakkında ma-
lar mütehaarılar bugünlerde ıeh- daviıi kabildir, kolaydır. Hıç bır 1 - Şakir'e Süheyla Hanım a . lumat toplr.dı. itte bu kadar. lı • 
rimize geleceklerdir. ı arıza bırakmaz. Hayata da fena- , raunda.. tt:r~en ona benim naıı l bir kız ol-

Bunlar obua, flüt, Trambon lığı yoktur. Y npılacak feyler şun- Şefi~ sö.zü tamamladı: dugum°.. sö~le romanına bqlu~n.. 
çalmaktadırlar. Bir müddet aonra lardır: . -. Hıç bır ~ey yoktur. Eğer Şa- Onu b~g~nıy.orum ... Bu ona ~il • 
bir ajrz sazı mütehauııı daha ıe- Ceva~ı. kırın aklına bır fey geldiyse ço • mem kifı mı? Bana çok bıle .. 
tirilecektir. Mütehaaıslar konser- 1 :--- Bu hal geçtıgı zaman ba- cukluk etmi, ... Hem böyle bir fey Beni intihap ettiniz memnunum 
vaturvarla, ıehir bandosunda f& 10guk ıu koymak. olamaz, imkansızdır... Benim en fakat .. 
den verceeklerdir. Şehir bando· ~ ~ A7akları sıcak banyoya J büyük emel;m Süheyliyi evlen • - Sen onu intihap etmedin. 
ıuna parasız gündüzcü talebe a • 80 a · I dirmek... Kızın etrafında bir ıır - Yok, batka türlü söyle .•. 
lınmurna da karar verilmiıtir. lif - Hayvanlardan hazırlan- var. Bu ırr birçoklarını ondan u. - Süheyla . 

1 1 
mıf "yumurtalık hulisaaı" ilacını zak tutuyor .. Süheylanın beğen • B 

Gelenler, gidenler kullanmak. dig"i ilk erk k . • . s· h - ~rak artık okuyacafrm. 
e ıızsınız... ıze a • Ertesi ıOn Pertev ~tti. O v~ 

S.y tbrahlm Hoyl lV - Kendiai.nf ıfnfrfendire • kilcati söylemeğe borçluyum. On- k Ş •· 
k h il d cikJ en akir onunnla geziyor, çok ;:f ı.,. .... içindeki mah· 

llrz orada yatarlar ... O· 
-~•! Jbralüm Hayri, basün huıaai ir ce a er en uz,,_ ~tırmak. j d~~ ~onra bu evde betbahtlar, kere yemeğe bile gelmiyord11 __ 

len JCUI Tahrana cloiru vola cılmuıbr. - ·• .. alim Alunet mucrımler olduğunu g·· ·· .. .. -
· - orursunuz. tDeYaDU ftl1 
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Yeni seçim münasebetile : 7 

ihan ahvalinin ve bizinl 
vaziyetimizin bilinçosu 

Yazan: Celll nurl 
Bu ıilıilemi&de ıücümüz 1ettili ye ulaftmnak İltiyor. 

kadar ilkin cihan ahvalini taavir lktıaadl itler ıibi kültür itleri de 
ettik... hüldlmetin yardımı olmadan ya • 

Ondan aonra, bir uaul altında, nda kalıyordu; daha doinnu bir 
Türkiye Cümlaariyetinin harici ae- alaylılık manzaruı ıöıteriyorclu. 
limettnden, dahili uaJiıinden Altı, yedi yıldır, hükUnıet, fır· 
lalı.ettik Ye klbik ilimlerin bir ka, Büyük Guinin ilhamı ile kül • 
clevlete vuife olmak üzere tayin tür itini de bir devlet vazif eıi ola
ettikleri bu iki adette hükmnetin rak üzerine aldı. 
muvaffak olup olmadıiını ıaz • Doiruıunu ıöylemek lizım ıe • 
den ıeçirdik. Kezalik ıerek aair lrae, Komüniım, F aıiam, Hitlerİlm 
clevletlerle, gerek tarihe karıtan ıibi mübalağalara ıitmemek üze • 
Otmanlı lmparatorluiu ile muka- re bizde böyle bir devletçilik uıu-
1eaeler yaptık. lü tetiı etmek hep milletin ve hat-
Şimdi, tU ıon makalemizde, idi- ti ferdin lehinedir. 

aile deiil, ileri ilimlerin Bundan baıka, hükumet ve dev· 
hükiimete tahmil ettikleri "milleti let, bizde milliyeti inkitaf ettir • 
1etittirme,, meaeleainden bahse • meyi de kendisine belli batlı bir 

ecejiz.. vuife bileli ki; 01111anlı devleti 
Osmanlı devleti milleti yetif tir· böyle bir vazifeyi tekabül ede • 

i kendiıine bir vazife olmak • mezdi. 
re telakki etmezdi. Geçen de- Huliaa: Türkiye Cümhuriyeti, 

•irde yapılan itler o derece zayıf· on bir yıl içinde klilik ilimlerin 
tır ki böyle bir icmalde onlara yer bir devlete yazife olmak üzere ta• 
l>ilc veremeyiz.. yin ettikleri harici ve dahili emni • 

Bwıa mukabil, Oımanlı rejimi, yetin mubafuuı itlerinde de, ile· 
bık' ş~f itlerini enıellerdi.. ri alimlerin devlete üçüncü bir va· 

Yeni Cümhuriyet rejiminin, pek zife olmak üzere tayin ettikleri 
az b · r zamanda, on, on bir yılda milleti yetittirme itlerinde de, bü· 
7apb~ı saymakla tükenmez. 1934 )'ilk bir canlılık gösterdi ye mu· 
a .. ncı:nin (ltatiıtik) yıllıtmı Bat- vaffak oldu.. Memlekette· oto• 
wı..:.4let yeni butı .. Kezalik Nafıa riteyi tesiı etti. Artık devletin ıö • 
Vekaleti ve sair nki.letler uuıra zü sözdür. itte bunun içindir ki 
ıüzel albümler basıyorlar, mevkut devletler manzumesinde bir mü • 
risaleler neırediyorlar.. him yer sahibi olduk. 

Ah ! Ne olurdu .• Kör, topal, eski 
'ilenin de böyle yıllıkları olaaydı 
timdi pek kolay bir miıkayeae ya• 
pabilirdik. 

Türkiye Cümhuri1eti kllıik 
•Hmlerin "mütehattim" vazife ad
detmedikleri milleti yetiıtirmeyi 
• üzerine allDlflır. Devlet, dev • 
letçidir. 

Fırka proiramıadan aynen: 
"Ferdi meaai ve faaliyeti e1&1 tut• 
makla beraber mümkün olduğu 
bdar az zaman içinde milleti re • 
faha ve memleketi mamuriyete 
erittirmek için milletin umumi ve 
Jükıek menfaatlerinin icap ettir • 
illi itlerde - bilhuaa iktıaadl 
abada - devleti filen alakadar 
etmek mühim eaaılanmızdan • 
dır." 

Devletiçililin ifratı ltom6nimı· 
dir; tefriti iıe Oımanlı tarzıdır. 

CGmburiyet 1nı ikisinin arum • 
da itidal meYkiindeclir. Bir çok 
iktuadl itlerde fert tek batma kaJ. 
la hiçbir it ı8remes. · Bunan için 
Cllmhuriyet devletçilik n.ıfmı u • 
aatmadı .. Memleketi bir endültri• 

Yedi ıündenberi devam eden 
icmalı ıonuna ıetiriyorum: 

. Cihan tarihinin pyet çapraıık, 
hattl elemli bir fulındayız. Bqka 
devirlerde it görmek daha kolay • 
dı. Normal zamanlarda inıan atlı· 
iı adımdan emindir. Zamanın 
böyle münaaebetaiz olmaıma rai • 
men Türkiye Cümhuriyeti, onun 
hiikGmeti, o hükilmeti teı:ı eden 
Halk Fırka11 ve bütün bu müe11e • 
aelerin nazımı olan Reisicümhur 
Hazretleri metot altında gayet bü· 
yük itler ıördüler .• 

Bunun aklini dü1ününüz: 
Memlekette otoritesi olmıyanlar 
hükUmet kursalardı, o hükilmetler 
yıl 12 ay yuvarlanaaydı, her buh • 
ran bir iıyan ile birlikte gitseydi, 
ukere, donanmaya, tayyareye ba· 
kılmaıaydı, hudutlar emniyet al· 
tmda olmaıaydı, bütün deTletler 
hep bize bakaalardı, her de.,.let bi· 
zim bedenimizden bir parçaya 
konmak için hazırlanaaydı, iktı • 
aadt itlerde aerbeıtl mulüne tebe
an memlek~ti rastgelen yabancıya 

KURUft'un MllR Roman.: 28 
1 .......... -. 

.. la lıtanbul lmknrak eclilmifti. 
&mirde memurlar iki üç aydır a1· 
bk yüzü ı&rmüyorlanlı. Babam 
claha ileriıini dütünerek itini bı • 
nldı. lzmircle kendisini çok seven 
... tücc:arm yanma tirdi. Ortalık
ta acı dedikodular dolqıycw. Er • 
sin artık aml Ye ipiz. Fakat lı • 
luhulclan ıelirken bet on kuru • 
... ftrdı. Fakat eldeki para • ....... ~. 

"Seftm,, in ilümünden aoma 

Burhan Cahit Köroğlu -----·---------·-·--·· ... ··-· 
evimize çöken acılar aanki zincir
lenmit ıibi biribirinin pqini bı • 
rakmadı. 

F oçada iken nqe, aevinç, fırtı
nalarile earulan evimize timdi bir 
türbe aükGnu çökmÜftİİ.,, 

Her aktam kapılarda bekle · 
dilimiz erkeklerimizin yüzünde 
ıab•hki çatıklıiı ıördükçe içimiz 
mbyordu •• Burutan alınları çöze
cek bir tatlı ümit yok .. 

Ersin bir akpm ıeç ıelcli. za • 

Da,,ak giiziinden 

Damatla kaynata 
Birbirlerini ağırca 

yaraladılar 

1 · Kaç8k bir idam mah· 
kômu izmirde yakalandı 

lzmirde lkiçeımelik Dibekba • 
fi· ıemtinde bir aile faciası olmuı, 
bir damat kaympeC:eri ile kanıı-

Sıdıkanın katili on yıl nerelerde 
gezmiş, nasıl saklanmış? 

nı ve kayınpeder de damadını ya
ralamıı lardır. 

Hidiıe hakkındaki tafıilit 
tudur: 

Dibekbaıında oturan 58 yaıla· 
rında kasap Derviı oilu Mercan 
Efendi ıon günlerde zevcesi Sadi
ye Hanımı 11k sık dövmeie bq
lamıı, bu yüzden aralarında çı • 
kan ıeç'maizlik hayli ilerlemitti. 

Mercam Efendi bir akpm ıe
ne bir hiç yüzünden refikuı Sa • 
diye Sanmu sabaha. kadar birkaç 
nöbet olmak üzere dövmilf, za • 
vallı kadıncaiız dayaktan takat • 
ıiz bir hale ıelmiftir. 

Sabah ıene bvıaya ko,W • 
duldan ıırada Mercan Efendi 
karııını döverken kadmıa ferya
dma clayanamıyan damatları Re
cep Efendi ite müdahale etmek 
i.temittir. 

Bundan büaütün hiddeti._. 
koyınpeder eline baltayı almca: 

- Sen ne kan,ıyonun, dövü
yorum, demit ve üzerine aaldır • 
mıthr. 

SeycliköJiinün Emrea mma • 
inde Giritli Mehmet Efendi karı
n 80 yqlannda Sıdıka Hanımı 
öldüren ve llJ'aben idama mah • 

kam Yum11 çavuı otlu Salih lz. 
mirde yakalanmı~ • 

Bu cinaeyt 341 eeneainde ıu 
ıuretle vukubulmuıtıa: Katil Sa • 
lih Giritli Mehmet Efendinin e • 
vinde hizmetkirdı. 

Günün birinde Giritli Mehmet 
Efendi sartıJa ıitmiı n kendisi • 
ne para lbDD olmUf, lu.metk&r 
Salibi het lira alıp ıetina•i için 
eve ıCSndermif, Melmet Ef•di-
nin karm, elbieeleriaia içine clik
tiii bir torbadan pbniıtı Wr to
mar banknottan ilet lira alarak 
Salibe ftl'IDİf n kocuma sin -
clermif. 

Baylece paranın 1erlnl atnm
mlt olaD Salih .-ı sGn nele 
küme hulunmadılı bir sırada da-

Damatla kaympecler bolu 
boğaza bir mücadeleden soma •at• 
Recep 'balta ile hafif ıurette ya • Salili o .Uittaa 1leri llulana • 

varda uılı bulunan dohı çifte tü
feii ile SıJıka Hanımı lldiirerek 
paralan almıı, ortadan ka;rbol • 

ralanmııtır. Can ac11iyle shlerl. mıyordu. Hunlanan tahlrikat •· 
ni kan bürUyen damat bey de hl • tala Atırcmaya 'Nl'ilmlt; Mti• 
çağını çekince kaympederi Mer- de Sali1' t;!.Jaben idama mahktm 
canı batından ve boiazmdan a • eclilmitli. 
iır ıurette yaralamqbr. Nihayet ,eçea ıGn Se1dildSyJI. 

Mercanın yaruı alır ft teli· lerden bir kaç kiti Salihi Etref 
likelidir. Yaralı hutahaneye kal- Pqada bir berber dükkinmda 
dmlmıt ve yaralıyan damat da çalııırken 5iirmütler, ftkap lai1 • 
yakalanaralc adliyeye verilmittir. dikleri lçiı6 hiG ı•hrlai çıbrma-
f zm İtte Öz Türkçe kursu mıtlar, dojruca kö1e siclerek Gi· 

lzmit, - Halkevi yakında bir ritli Mehmet Efendinin ojlu Şa • 
öz Türkçe kursu açacaktır. kiri meeeled• haberdar etmitl_. 

-;'e' ıe;;;;;;;· a~ıaydık: kültür itle • dir. 
riyle uiratmaıaydık.. Şakir Salibin bulqnduiu dik-

Ne olurdu?. klnın önüne ıelmit ••&katle 
Hem ortada bir Türkiye kal • yüzüne Lalnnca banan eeneler • 

mazdı; hem cihan ınüıalemeti pe- den beri aranmaktCL olaa ida~ 
ritan olurdu. mahkGmu, aneminin katili Salih 
Şu ıilıilemde mümkün mertebe olduiunu anlamıftır. Şakir der· 

uzaktan görmek istedim. Çemberli hal Poliae haber vererek Salibi 
kaf alann küçüklükleriyle yaJrit yakalatmııtn • 
geçirmedim .. Unıarnn ki noktai Salih müddeiumumllile tevdi 
nazarım yanJıı delildir. , edilmittir. ilk ifadeıinde inkar 

(S O N) ndiıi~e a&PllUf İM de billhare 

ı..ı.. Yunua çaw.ıa ile bası P,,. ._,. ı·ti 
ldtler dinlenince cinayetini 
raf etmittiı. 

idam mahkGmunun babalı ot, 
lunan mahkemece idama ma~ 
edildiiinden haberi olmadıiıD1 

annesiyıe birlikte 341 seneıİJldl 
kendiıini Bulıariıtana ıand.,. 
dilini, orada 'bazı arazi ve m~ 
itleri mevclit olduiunu, geçe~~ 
IOlün 9 unda lzınire dandü~ 
Efrefpatadaki berber dü~ • 
da çalıttilını aöylemiıtir. 

Kanun mucibince Salibin t"'
di tebar muhakeme edilmeıi • 
etmektedir. 

Akhisar esnafının 
çalışma saatleri 

Akhiar belediyeai, 
aaatlerini tahdit eden bir 
ittihaz etmittir. Belediye 
Nizbet lky, bu JU&im neclell. 
leri ıeldiğini aoran bir ıaze • 
tunları aöylemittir: 

- Kasa hıfauıhba kom· 
nundan belediyemize bir 
aeJdi. Bunda, uker çajlann 
bazılarının beden azürleri yü 
den ukere a1mma1amım bir 
ıeri1e kaldıiı yazılmakta ve 
nu iinlemek için ııhhi koruma 
releri aranma11 bildirilmekted 
dir. 

Biz de inlemeyi dütündiik, 
ks çaiblana ..,.. terzi 
lmDduracı aanatkirlan aruı 
çokluk gösterdiğini aalattı&: 
nun üzeriM pndeJ7 sat 
1.1 ~ettik 

Suatklrlar arumda iN 
meyi benimaemiyenler ola 
fakat beienenler ve iatiy 
ele çoktur. 

Bir kadınla çocuğu ya 
Çatalcaya 6 saat uzaktaki 

navutköyünde bir yangm ç 
orman muhafaza memuna 
ket Efendinin evde u 
lan kansı ile çocuiu VllllLlllll 

dır. Bu feci kazanm nud ol 
tahkik edilmektedir. 

ten iti yok. Arkada,lariyle tara • ı i1i olacak... j yavrumun nefeslerini ıay 
da burada toplanıp dertletiyor- Ve ilk defa ıazlerinde kapana dakika kapmın çalmm&lllll 
lar. tutulmÜt bir kaplanın lcb, fdat, liyorum. 

Geçikmeaini merak ettim. okadar valatl, okaclar 1D1ıcı ba • Oçüncü sün evlerde ı 
Çok ıinirli ıörünüyordu .• Ye • kıı•anm ıirdia.. yanlar yatak odalarına .._ . ..., ... H, 

mek yemedi.. O ıece liİll doiuDC17a kadar rip altüıt etmele batla 
BCiyle zamanlarda hiç üstüne konUfbak ... lsmirin MYUI tenef • ıin) bütün ıillhlanm 

varmam .. O ya.,.q yavq açılır. fia eclilemi,.cek Udu •lırlatb. hafta enel ortadan 
Kendi kendine her teri anlatır. Erıia •• arkadaılan her sGn Sokaklarda halk biri 

Odamıza çekildiiimiz zam&D' toplanıyorlar. Biitün clMlikodular yordu. • lr 
- Haberler fena Aysel, dedi.. ıüıtia llirinde keailtli.. Komtular Birinci IC ~ı.e ,. • 

lzmir itıal edileceie benziyor • Artık koQUI• dW. bdalmuı • aan ölUlerinin ıUrii~ ,..,.,.,. 
- Ne yapacapz Ergin? tu... tılclıtmı, bir~~· -J. • 
- Bilmem, bütün arkadqlar lamir amam ifpl edildi. ıötürüldüiünü s&yltlfP) JO 1,d ~ 

tekrar ıilih batına ıeçmek iıtiyo • Ve (Ersin) karboldu. iki IÜD tak, kırıcı tabiatlı(~* 1t!!.1 
mz. Yanm kolumla elbet ilana kapmam acıJ-dL Bütia bmir - na 'baba sününde ~ .... 
da it düter.. de alW. -ı.rı ..ı.ı.ıu.. kadar dütününce onan ı.aıa::ıp 

Gözlerim yatatmumı yanmda İ•itilitorda. kesiyorum. Onan 
mqıl mıtıl uyuyan (Meral) e ait• Ne oluıord•7.. kola ltir bGtihl iJM19111Jldll"~· 
ti .. Yavrum daha bir aylık.. (Ersin) nerelenl91di. Bir kom· kadar lmvvetlldlr0 ~ Jllll' 

(Ergin) in 1>atı benimle bera • pmu ..... 1111m1e çok ulam at· lanndan ltir .ı-::.,. ~-
ber o yana '48ndo.. •Qa.aı laaı..r nrm1ftL Yok•-··· rlnden n onan ko ... ..,. 

- Sizi dalsa içerilere ıatürsem Gece kandilinin 1&r11tılı altında Şimdi .,.,..., .. .. 
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Kadınlar Adası 1 Perşembe Cuma 
49 2 el Teşrin 30 2cl Teşrin 
~2 ŞABA:\' 73 ŞARA~ 

7.3 7,4 
16.4! 16.4( Yazan: Oerhard Hauptm:ıınn 

- . ·A C Dilimize çevıren. • 

Bilinmiyen Ada 
GUn doğuşu 
Gilo batısı 
Sabah namazı 
Oğlc namazı 
İkindi uamıızı 
Ak~am namazı 
Yatsı namazı 

6 6 
]2,05 12.06 
fUI) 
16.42 

14.1!8 
16,4[ 
18.l9 

... "'! ·~· • • • ~ • • : ..ı 29 
içinde en hassas kalbe malik hu· 

lunuyordu. 
1. b' "l ··ı" k narında ren ı ır go ve go un c .. 
leri tarif edilemiyecek kadar gıı 
zel büyük bir kuş gördüğünü an Çeviren : Baysal Değer 

Bir vapur tuttu, yanına bir iki tay- imsak Bununla beraber gene bütün 
18.19 
5,(9 

Jerum, Muı amcanın arkada 
bıraktığı eve yerletti. 

Amcadan Jeruma çok §ey kal· 
mamıştı. Amca deniz gezgini idi. 
Mekıikada çürük Mus alış veri • 
şinde para tutmuştu. ismi de bun
dan ötürü Mus Amca kalmıştı. 

Amcanın arkada bıraktığı ev 
deniz kıyısındaydı. Jerum o eve 
gelenedek deniz nedir görme -
mişti. 

Denizi çok severdi. Deniz ge -
zintilerinin ötkünçlerini okudu. 
Bu but!kleri tavan arasında bir 
sar.dıkta bulmuttu. 

Sandıktan bir çok ta harita çık
tı. Bu haritaları odalarm duvar -
larına kapladı. 

Gc:~1 eri Jerum dütler görür, 
kendir.: <:ok para kazanılan uzak 
yerle:·<le y~şıyor sanırdı. 

Stevensonun "Altın ada" biti
ğini ok~!~ l.4nca aklını oynattı. Gün
lerce l<ahvede arkadaşlarına an • 
latb .. Denizlere açılacak, uzakla
ra gidecek, para oplayıp gelecek
ti. 

Bir gün haritaya bakarken, 
Tahiti adalarının biraz gerisinde 
(kaç kilon.ete, kaç mil olduğunu 
J nunı anhyamadı). Kara bir nok
ta gördü. Bu bir ada olacaktı. 

ba~ka haritalara baktı. Ada 
hiç birinde yoktu. 

Bu harita, amcanın eliyle çiz -
difi bir haritaydı. Bu adayı am -
casr bulmuş olacaktı. 

Bu ada kimsenin malı değildi. 
Jerum gidecek, bu adayı alacak -
tı. Sonra adayı Fransaya bıraka -
caktr. 

Ya ada.da amcanın toplayıp 
gömdüğü altınlar varıa ne yapa • 
caktı? 

Jerum nesi var, nesi yok sattı. 

Yılın gtçen günleri 338 3:H k 
fa aldı, üç arkadatiyle beraber Yılın kalan ;:ünleri 3! ~ı :ldınlar içinde saadet ve endite , !attı.. k 

O kutun mes'ut adalardan l~ günün birinde açık denizlere açıl- L _____________ ......J neş'e ve istirap, zevk ve mahru • 
d ı~-r-;;==============ı=ı-. nıiyet, ümit ve korkuya onun ka • 

ı ası ' tularak oraya sığmmış o rn · 

ı. iki ay, geceli gündüzlü iskam- _I _. R_ A ~-Y O dar dayanabilene tesadüf etmek 
bil oynadılar. ti u g U n ~m~ün değildi. 

zım geleceğini, çünkü okadsr
1 
~ 

zel bir kuşun baska yerde bu 
11
e 

Tam altı ay, Jerumla arkadaş- tSTA....°"ll"BUL: 

ı l 
18 Almanca ders. 18,SO Dana mnslkJ11l plA.k 

arı bi inmiyen adayı aradılar. De. 19,30 DUnya. haberleri. 19,45 Tiyatro mev-

Günler uzun, geceler uzundu. zuunun ıuıla.tıımas,. 19,4:i Şehir tiyatroı;un-

Vakit geçmiyordu. dan na.k.ll (Madam Sen .Jen komedi tlç per
de ve bir başlangıç.) Yuan Vlktorlyen Ba-

Nihayet vapur kaptanı: du ve Emil Mora. TercUme eden Senika Bed-

- Bu yolculuk böyle sürüp git- rl IUnon. (Hava müsait oldnkı:a garp nıcm
tekctlerl neşriyatı programunrz.:ı. ll!ve edile

mez, dedi, geri dönelim artık. Ye- cektf.r.) 

rimize gidelim. 228 Khz. VARŞOl'A, 13'5 m. 

Jerum o zamana kadar kapta· 16•45 Hafif nıuıılkl. - Muhtelif. 19,15 Pi-
yano konııerl - Muaababt>. 20,SO Senfonik 

na haritayı göıtermediklerini, bi- konser (plilk ile) - Muııahabe. 21 Leh mmıi· 
linmiyen adadan bahsetmedikle - klal. 2l,4~ Haberler. 2% Sl'nfontk konser. 

(Leh muıılklsl.) 22,45 Ronferanıı. 28 ReklAm 
rin düşündü. konseri. 28,15 Dans dersi. 28,Su Damı muaı-

Amma söliyemezdi. Bunu kim- kisi - MU8aha.be. 24:,0:S Da.na musikisi. 

seye açamazdı. 841 Khz. BERLlN, 857 m. 
18,15 Pncclnl'nln ölUmUntln 10 uncu yıldö-

Bir yıl, açık denizlerde dönüp nlim.11 mllnuebctlyle opera eserlerinden kon

dolaştıktan sonra geri döndüler. ııer. 19 Muhtelif. 19,SO Sözler. 20,40 Haberler. 
21,10 Brcslaudan na.kil. 2S Haberler. 

Vapur karaya yanaştı. 828 Kbz. BVKREŞ, sM m. 

Çıktılar. 18 - 15 GUndUı: pta.k n~lyatı. 18 Salon 

Jerumun umudu kesilmişti. Bir oaJ:estraar. 19 Haberler. 19,15 Salon orkest
ra.sının de\'amı. 20 Konferanıı. 20,SO Romen 

gün sahici bir kaptanla karşılaştı. operasından nakU. 23 Haberler. 

Ona işi açtı. ,. 5'5 KJız. BUDAPEŞTE, ısıso m. 
18,SO Piyano rt'fakatlyle :a.r.ıı.car "arkdan. 

Kaptan: 19 l'lAk. 20,10 Pucclnlye dair Bötler. 20,SO 

- Haritayı göreyim, dedi. Operada nrill'cek bil' opera tcm11lllnl (lıılm 
yoktur. :S-akU.) 2S,SO Haberler. 24,30 Caz

J erum hemen haritayı açtı, bant. 

kaptana gösterdi: 

- ltte. 
Sahici kaptan bir pertavsız is-

tedi. 
Pertavsızı verdiler, Jerum par

mağının uciyle gösterdi: 
- Şurada .. Tahitinin ardında .. 

Tamam .. İ§te şu •. Şu kara nokta .. 
Sahici kaptan, Okyanosun or

tasındaki kara noktaya pertav11z
la baktı ve soğukkanlılıkla omuz 
silkti: 

- Bir şey değil, dedi, buraya 
sinek pislemiş! 

BORSA 
f Hiz1lannda yıldız işareti olanlar üzer· 
terinde 28 - ı ı de muamele görenler
dir.] Rakamlar kapanış fiatlarıoı r;östcrir· j 

[ nukut (Sat";f) -) 
•Viyana ~4. -

* Madrlı 18, -
*Bertin .f5, -

* Varşova 24, -
• Budapeşce ~6. -
• Blikrcş 17, 50 

• Belgrat :;a, -
* Yobhama 36, -

*Altı o 931, -
*Mecidiye 41, -
... Bnknor '40. -

~ ·r~e 
mi\sına imkan olmadığını 1 8 

ti. 
Mis Laurence o duyguları her • 

kesten ziyade tadıyor ve herkes • 
ten ziyade onlara tahammül et • Mis Laurence: ,e 
menin yolunu biliyordu. Mis La· "- Oğlum, mes'ut adalar• d 

. 'h . ? d'ye sor 
urence Avrupa merkezlerinde nın ne ı tıyacın var • •· 1 d 51 

dolafırken ve en seçme kafalı a- ğu zaman, Tavus,kadınlar • 
3
5' 

d d . ·~e 
damlarla buluşurken ruhunun iste· a her ne kadar ken isını . tJ 

.. .. d l kleritll diklerini bulup meydana çıkarma- goruyorsa a ya nız ren Jııll' 

aa bir türlü muvaffak olamamıc • 1 rif etmek mümkün olmıyarı ~ ı.ıl .,, ~ d'sııııır 
tı. tan dolayı değil, ken 1 

; 

Aradığı §eyler ne musiki, ne e • duyduğu bazı feylerden dol•~ 
debiyat ve ne ilim muhitlerinde maziye ait zevkleri tatrnal<. e ( 
vardı. Mis Laurence gittikçe her linde olduğunu ve o maıin~p 
~eyden el çekmif bir halde ya,a • dönmesini candan istediğinı 
mağa başlamıştı. Ne yaptığını rek söyledi .• 

bilmediği için nihayet beğendiği Tavus ile Mis Laurence~ 'b' 
ormanlık bir yerde senelerce yal - gelip nereye gittiklerini bırtfı 
nız başma yaşamıştı. Orada kü • rine sormadan hemen son de . ,a 
çük bir köy evinde bahçivanlrkla nuştukları mevzuları ilert 
meşgul olmuştu. sohbete daldılar.. Mis L8 

dedi ki: Arada sırada edebi ve ilmi te • 
tebbülerde vakit geçirmeğe çalış· 
mı§tr. Aylarca hiç bir insan yü· 
zü görmiyerek orada yaşadığı ha-
yatta bir saadet duymağa muvaf • 
fak olmuştu. Fakat nihayet bir gün 
g~ne hayatin girdabına karı§mağa 
mecbur kalmı§tı. 

Onun için Mis I:.aurence menfa 
hay:ıtına alışkındı. O hayatta bir 
yenilik arayıp bulmak üzere va • 
pur seyahatine iştirak etmişti. 

Fakat bu seyahat vapurun ka • 
zaya uğramasiyle neticelenmişti. 

Mis Luarence daha kaza esna
sında anlamıştı ki, o hadise ken -

"-Bana bak Tavus, ıeı' ı;. 
haftadan beri hiç yanıma S~ 
din .• Bu aralık bir vak'a ol 
nu senin de haber aldığıP1 
derim .. Sana bir uygun 
çıktı.,, 

Tavus bunu işidince afJ 
h. Mis Laurence mesel 
nasıl anlatabileceğini dü{ 
ten sonra leylek kuşunun 
na sığınmağa karar verdi. 
sa, arada sırada leylekler .I 
ğunu ve bunların hazan şufflj 
raya konduklarını görüp ( 
diğini sordu .. 

Tavuı: 

rn111111111ın1111ttılllltllllONlllllllM<lllUllllt1118ıt111111111tnt111JHllDllllltl!llmllıtBlll"'HIOlll-llllllll!IWl!QHlllfflllllW1lllOllltn•llJJIU'"llHlfllll-llfflllllRHI' 

1 Istanbul Semtlerinin Tarihi 1 
ı neticesinde o zamana kadar ara-

1 1;;;ı =======(=k=a=p;;:::.=s=a=· =1=6=)==! yıp ta bulamadığı şeye artık nail 
• Londra öt8.50 • Stokhlm 3.oa9 ıı olacaktı. Vapurun kazaya uğ -

"-Leylekler mi?.,, J. 
kahkaha ile güldü. Bunu/. 
her şüpheli ve t edelütlii 
kışla Mis aurence dedi ld~ • Nevyork 0.794112 • Viyana .f.30 

i ; 

1 Yazan : Niyazi Ahmet Okan i 
• Parls 12.04 * ~fadrtt ~.804'2 raması Mis Laurence için bir kur· 
• Mlltno 9.~9?:; • Bertııı 1,9750 1 tuluştu. ÇUnkü kE>.dmlar adasına 

i i l Bu merakh yazayı yakınd~ KURUn da okuyacaksınız ~ 
• Brüksel 3.4014 • ı.•:ırşon 4,'tO 1 d 
• Atlna. 83.9440 • Bodıpe,re 4,czıto I ayak basar basmaz ara ığını artık 

• llffllj .. WllNftlllHlllUlllffiUUlll191t-IMIRHWIMIOallW.IU•UtfDllHIMlllUlll ... JlllfftllW111ıMUllHUlllllllll•lllUIU81111.....,. ... lllllllUlllllalllHUlllUllllnllllt ~ 
* Cenevre 2.4480 * Bükre$ 79, 1650 bulmuş oluyordu . 
* Sofya 65,878:; • Oelgrat 35.0J30 
• Amsterdaın 1.1743 * Yokohama uı [!! ı o gün Mis Laurence dağa doğ. 

299 - Buğur: Devamlı. 
291 - Buğan: Ali.met. 
292 - Buğrul: Kehanet. 
293 - Bulçun: Adale. 
294- Buldu: Ehemmiyetli. 

298 - Bulgan: Kamil. 
296 - Bulu: idrak. 
297 - Bulum: irfan . 
298 - Bulut: Feraset. 

299 - Bulut: Şahap. 
300- Bung: Müliham. 

TUrk dlll aratbrma 
kurumunun listesi 

Ankara, 28 (A.~.) - Türk Di
li arattırma kurumunun .oy -
adları hakkında tespit ettiği liste -
tinin birinci kı&mı !Udın: 

Baba Giray, Baba Tunguz, 
Bagı,, Babür - Bebür, Baçaru, 
Baıayoğul, Başboğa, Başçı, Baş -
kara, Baf Timur, Ba§tu, Sa
da, Kol, Badan (ka) Baday, 
Badruk, Bağa, Tar han, Bagdat 
(ka), Balan Tekin, Bah!i, Baac, 
Bakay, Bakba, Bakı S.akır, Bakış, 
Bakşi, Bak Timur, Bakubala, Ba
undı, Bala (ka), Balaban Uluğ, 

Balakan, Balaman, Balamır, Ba · 
:?ı<h, Barba'k, Balanuyan, Bal -

hara, Balbay, Balşak, Balduk, 
Balgay, Balı, Balıbanaz Kaan, 
Balı, Balık, Balım, Ba1ta, Baltu, 
Bana, Baraç, Barak, Baraz (ka), 

Yeni netrlyat • Prıg t9,0t40 * Moskovı ıoa9.7S ru tırmanırken kendisinde her hal-

Fotoğraf haberleri 
i de bir başkalık duyuyordu .. Çün • 

11~=============;;'.J! kü arada sırada içini çekmekten 
ESHAM 

Bugün çıkan heıinci sayısında, bir 

hafta içinde içte ve dııta olup biten ha
diselerin en canlı fotoğrafilerini yazıla • 

rile birlikte bulacaksınız. 

• iş Bankası ıo.- rramvay ~ r,::o 
•Anadolu 27,:ı;o •Çimento as. ı:ı.55 ve başım sallamaktan ba§ka ba -
1 Reli 2-~0 Onyoo Dı:~. -.- zan ohluğu yerde duruyor ve git· 
, Şlr. flayrlyı: I:>.~O Şark Det. , 
'*Merkez Bankası !i8,- Balya -.- liği istikameti de değiştiriyordu . 

U. Sigorta -,oo Sark nı. ecr.a -.- Anlaşılm.ıyan bir sebepten dolayı 
Bomontl 17,50 Telefon -.-

"Fotoğraf haberleri,, mecmuasında il:~=============='. 
aynı zamanda ıpor, sinema ve modaya istikrazlar tahville!__J 

ait birçok resimler fotoğraflaı bilmece, 

amatörler arasında fotoğraf müsabakası 

da vardır. 

Okuyuculanmıza bilhassa tavıiye e

deriz. 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 48 inci sayısı güzel bir 

resim tattJan bir kapakla çıkmıttır. lçin· 

deki yazılardan en çok dikkate değenle• 

ri tunlardır: İsmail Hakkı Beyin utmtİ· 

• 1933i6rlı: Bor.! 27.451 Elektrik 
• , • (1 26,1~ Tramvay 
• .. - lII 26.55 Rıhtım 

-.-
3!,75 
17.50 

lstlkrlııDabllt 1 94,'ilS Anadolu ı 45,15, 
•Ergani lstlkra:ı:ı 97. Anadolu ıı 45,15 , 

1928 A. l\1iı. - ,oo Anadolu IIJ -.- : 
Rafdar. -.oo "' 11.1 linıessll A 4_9:._40 [ 
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SÜREYYA OPERETİ 

Cuma matine 15 te (Beyoğlu Mü
lnrüjde ve Cuma akşamı 20,30 
da, Üsküdar Hale tiyatrosunda 

(Karım namusludur) 
Operet 3 perde .. 

han,, "Kitap itini devıetıeıtirmeli", K-
0

-
5
tüm1 ü bal 

0 
"Doğmayan muıiki,, bathklı yazıları, B. M. M. Ba!kanı Kazım Özalpın 
Dr. İzzeddin Şadan Beyin "Şizofreni,, yüksek himayeleri altında Türkiye Hi • 
hakkındaki makalesi, Vahdet Gültekin mayei Etfal Cemiyeti menfaatine 6.12. 

Beyin 'Sevilmiyen edebiyat,, baılıklı ya- 1 934 perşembe günü akşamı Ankarapalas 
zrsr, "Sovyet edebiyatı,, hakkında An - ı salonlarında verilecek olan ulusal kos -
dre Malraux'dan terçüme, bundan başka tümlü balonun geçen yılkinden daha gÜ· 

Siy::.set aleminde olanlar, kitap tenkit · I zel ve eğlenceli olması için büyük bir 
leri, cinsiyet terbiyesi, Aldoux Huxley - emekle çalışılmaktadır. Balo gecesi zen• 

1 gin bir de piyan~o çekilecektir. UlusaJ 
den tercüme "Portre,, hikayesi ve daha li kostüm müsabakaları yapılacaktır. Mü· 
birçok yazılar mecmuanın zengin muh - sabakalarda kazananlara kıymetli bedi • 
teviyahnı teıkil etmektedir. yeler verilecektir. 

kadınlar adasına Allah tarafın • 
dan biri çocuk lutfedilmesinden 
dolayı Mis Laurence büyük bir ae
Vİl•ç duyuyordu. Her nasıl olduysa 
olsun, bir çocuğun dünyaya gel • 
mesi M. Laurence için en yüksek 
esrardand .. 

O gün bir tesadüf eseri olarak 
Mis Laurence Tavusa rast geldi .. 
Tavus o dağdan aşağıya doğru 
ınerken Mis Laurence ile karşılaş
tı. 

Mis Laurence onu görünce ga • 
rip bir hisle ve fakat ayni zaman-

da bir dereceye sükUnetle ona bir 
erkek çocuk sıfatiyle hitap edi -
lebile.;C"ğ;ni kendine iftira etti. 
Tavusun sesinde farkettiği çatlak
lık ta buru itiraf etmesine mani 

olamadı .. Tavus sevinç sadaları çı· 
kararak ve işaretler vererek ona . 
doğru koştu. Tavus gezintisi es • 
nasında bir takım yeni feyler keşf· 
fettiğini, herşeyden evvel orman • 
ların ta içerilerine gizlenmiş sihir· 

"- işte Tavus, mesele J 
ibarettir, kadınlar adası fVf/, 
erkek tebaaya malik oldtı· 

e eı 
lek kuşu adaya kondu "'. ~ 
bir paket içinde minimifl

1 l' 
Jt ~ 

kek cocuk bıraktı .. HeJ11 ~,~ 1 
~ • dev· • 

paketini Bobette Lı11 ~f 
kulübesinden bacadan i~e 
verdi. .. ,, 

T E P E B A 6~5\J 
ŞEHiR TIY A [~ıı 1 

TEMSıL ~' ı 
Bu gece saat 20 1,ıt6i~ 

M d hlJ~·*iajOtto 
a ;: Jen s~~ı~ııı111ıı11ıı 

~O~l~!~ı!:;;:.e ~~iııı ıııı 
~:;::lar~:~~ 1 ;\l\~~Ü\\\\ 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 

Bedri H. ~tro'"'" 
---r·'i~ 

Eski Fransı~ 1 

2o de 
ııııt .ı"" Bu gece s Btlru'ij' 

JsrJ~~ııl • f rO 
a u s i R SehirfUjil 1 

RÜYADIR 11111111111111 

Operet üç perde·· 

ferdi 
Besteliyen: 

Yau.n: 
Selma Muhtar 

111111..ııı 
/ı ıuırnı ı 



Uflis Banker lnsül 
nasıl salıverildi? 

iki tların boynu~asarılan bayanlar· 
,\1agon dolduran vesikalar 

ispanyada bir yılda kaç bo ~ a 
dövüşü yapılır?! 

0 

Boğa dövüşçüleri içinde bir dövüş için 8200 
Türk lirası alan adam~ar varmış .• 

Yılın • • llll1ıı-u • ~ıaan ayında (Ma· saydı ayn• akibete ujrıyacağı mu· ~ 
ıçınde tevkif oluna· hakkak olduğunu s&Jlem"ştir. (in· 

· ~ edilen ve Amerika 1ul) bilhassa borıada kendi te 
lQ ııte'" ·· · · f 1 '-liifl· ıı uzerıne teshm tebiriiılerinin a yon arını aıuay 
~ 11 (lnıiil) ün geçen. yen bir fiat seviyesinde tutmab 
,~~•deral mahkeme. için ıpekülıisyon yapmadığını 

ı o) •ne karar verildiğini şiddetle ileri sürmü~tür . 
....:•~k bildirmiştik. Mahkeme heyeti tahliye kara· 
Gıı d 

1
nupa postasında mrı -·nce (lnoul) ile -. -lr 

bl.,, ~ar dolandırmakla tarı (Hurra!) diye btığırmıtlar. 
~ tahli ~ adamın muhak~ sevinçlerinden ellerindeki kağıt 

,,._
1
!•11 etrafında dikka· !art ha•ıiya atmıtlardır. Burulan 

L. lı., .'.';"at vardır. (lnml) sonra mensup oldukları kulüplet · 
~ lıiJ il ve on bet suç ar· den b'rine giderek elde ettikleri 

) .. en bırakılmıştır. mu•affakıyeti kutlulamı9lardrr. 
'1 llıuhakeme eden ha- Maznunların karıları tahliye ka · 

biri bu adamın rarı okunduktan sonra avukatla · 
eınaaında büyük rın boynuna sar11mı9lardır. 

,1dlılık gösterdiğini, en Fakat (lnıul) Amerikanın Fe· 
ile ~~ 2amanlardaki deral mahkemesi tarafından tah · 

hutun sorgulara doğ· )iye ed:lmiş ol.makla beraber bir 
ı:rdiğini ıöylemiş'~r. defa da (lllitnois) hükfimetinin 

kemesi esnasında iş· mahkemesinde doiandmcılık su · 
it tedbirsizlikler ol • çundan sorguya çekilecektir. 
l etırıiştir. Gene bu • (Matain) gazetesinin verdiği efterlerinin tanziminde ma!Umata göre (lnsul) aleyhinde Son zamanlarda ispanyanın dö~ıu •. ·~~~~'.r: Za.ten. lı~anyada j Iar 45 peceta verirler. Halk bu o. 
ar bul d milJİ SpOrU olan boğa dÖVÜŞDÜD boga doVU§U IÇlD hır rtngı bulun • \ yunlara fevka)aA de rag-bet no·· rter • 

• un uğuna tas· Amerika adt:yeıi ıarafından yapr • • ır F k b V lngilrere ile Fransa gibi memle • mıyan köy yeya nahiye bile yok - dig"i 1'çin kazançlar çok bu··yu··k olu· 

· a at ütün mua· lan takibat iki yıl sürmüştür. e 11 ketlere de yayıldığı görüldü . Bu • tur. yor. 

ı..~llluik-i.rhkla hare • Aıııerika adliyesine yüz b"n dola· llt\l :ık nunla beraber, boğa dövüıünün ispanyadan Franıa ve Portekiz· 
Y1:1 bir metanet ile ra maloJaıuıtur. Amerika acHiyesi l 1 Fakat bu işin masrafı da pek a• ı .. &· (l I '-~ en bellibatlı yurdu gene ttanya- de, Meksika, Peru, Venzuvela ve d Ç ,.ır. noul) fe ,.., • ı.wıua lçln yüz elli - plait 1ıa1 • ğır ır. ünkü birinci sınıf 6 bo-

..... teyin ilibOIMh btlh- •llflW• Aı!ıcak "1...- ile ı.,ı. dır. Kolomblada boğa dll'riiftürmek i· ia 15 binden, 17 bine kadar peç.-
·ı · ···•

11 

ı.il k k d _ _a. 1928 · d 1 d 302 deti vardır. Hattl Mekıikada ya· · -,,.... - . ı eri)'• oü..,.u ... r. Da• ete a ar .,_ ....... Wr senesın e ıpanya a ta eder ki 300 lira eder. Bu boğa • 
,. . ....,,..diler bir adam ol· çok evrak ve ... aik teplamifbrl boğa dö•üıii ve 704 novillaraı ya• pılan bola dö'riiflerinin ispanya. !arın 119 çeıidi vardır ki, en m•t-

1 
pıldı. da yapılanlardan daha muhteşem hurları Konde lie Kortedir. Daha 

l
• h • • olduğu temin olunuyor. \'Ut • Novillaras küçük boğa dövüşü· sonra Maruslar gelir. Boğalaın en SJnema şe f} ıse, dür. 1929 da bu rakam (300) ile Metadorlar içinde Belmont bir marifetlisi bunlardır. Halk ta en 

1 
(1000) e vardı. 1929 yılı, ihtilil dövüş için 50.000·Pecete yani 8200 çok bunları görmek ister • 

te ta e 
• ..y.ı1ı ~·--~._.. 'Iiirk U..., kacla, bir tc'>' almııtır ! Bota ~övütçülerin e" meahur • 

de-vat ,......ıalnıdi. FU.t .. "1 l)ffer Melidorlar iflnde blr lliS larından olan atin Pagef in an1af· 
ti koc ~ içinde iti• ılUzelmeai bekleniyor • için 25.000 P-. ,..n 4AIOO Jira tJila ,are illi çetlt lıofa dövilıü 

sız b. ~lhan bir mektep, uçsuz bu- du. alanlar vardır. vardır. 
'·...... ,,. ____ lJim manasfıf* diyebilirsiniz Madrit, boğa döviifünün en bü· Belmontan bacaklarıntlan blrl Bunların birl avculuktan farkı •• _ ~ yük merkezidir. Buradaki d6Yİİ! • ötekinden kısa olduiu halde dli • olmıyan bir spordur. lklnci•i teh· 

ığ;;:•, ilk ceın· melerde, bojalar mutlaka iilür. YİİtÇlilerin eli birlnciıiılir. Kendi· tikeli bir oyundur. Doğrusu da bu-
e . rn•'h.ı... •ret haya· ı Burasını top yekun bir şeye ben· Çünkü bo~anrn ölillllÜ; aeyirCile • ıi kazanciyle iktifa ederek bir kaç dur. Çünkil bir oy"n mevsimin. 

rı meye) ~keri, bir çola k • . ._ b' 
5 ~ "'I• ana ge~ •etme ıatersenız; ..ocaman ır rin çoğalmasına yardım eıler. kere çekilmit ise de ıonra bu kanı de üç Metador boğalarla dövütilr-

tun.ı- . " . . her 1 k b k b' ·ı• ' d -ek t-•· ar riııo l k k l d 1 hı.na ... ••yası, ıktı•alh, me tep, uçsuz uca sız ır ı ım Boğalarla dövüşen ıı· ara rın an ••• !-· ... r be er en ma tu ÜflÜ er. 
• gel;, Lenzer, ilk düşü • nn._, rı diyebilirsiniz •• Sokakla· mata~or, denilir. Bunların nde çıkinıtlı· Bola dö.;!tl•ri lçiade Tecrübeli Metadorlar boğaların b"ık:•t:epler vardır. rı bir melit ffüshanesi gibi en hünerlisi, en fasla para tpı:ia • bnun kadar para biriktiren yok • huylarını bilirler ve bunların içle· 

l't §ehir dbıhr sebeple ku • talebelerle, talebe g·· • nır.' tur. Fakat Belmont paruını a • rinden hangisinin doğru~an doi· ~ı • a k 
1 

b '--"'d razir• yatırdıiı. ara•iıdn fiyatı da h d · ıı.. · ki b Yo mudur kabası ve münaka§ası ile çalkanır ; 1t"*" dil.ıiflet .,.,_. an ruya ücum e eceğıni tanırlar. 
,""'ll-' •na. "Huli t • h · d o ..... a - .-ok diictüg" ü için yeniden çahşmaia 8 ld d ki ı b 

lj~,, diye ceva vo _; ;ı - Burada het miltellef maia.a, bir r.1adrit t< rın en s •u - • ' azan a an ı arı o ur ve u 

P 1 
eh

. ı n...•aelo- mecbur oldu. Maksadı bir milyon il d h l k b d 
te "h venrs • 

1 
it 'L... 

1 
d ki • . ••~• ,ahret ı.azanan f ır er, - y z en ayal arını ur an e er • 

;t.ıı'L ayır· db-ece•im. ey -....ı>llll lllflil a - 'd frank dalia kazanmaktı. Bu da 1 ~Qe teh · 
0 

gibi onların eziyetine btlannH • na, y...,,.ıy•, s.ftl, BlllıoD ur. er. tli~f rı,,.. D'ıg",,,,.. ~ .... Lıltlet bul\lardıuı aonra töyle böyle 344.000 Türk lira•ı Bö 1 b' 
1
. • 

1
. 

" 

11

•111 b" ya, ohlata öyle 11sdllü uoulsüz kre- ç• .- eder. . Ye ır la ı•ız ığe uğrayan ~:-•. 
8

. 1~ şehir. (6,500) diler açmıya mecbur ve hazıt. gelir. lgnazio gerçi sahada can verdi ••• 
, "1..tıııd ır Uııivenlte teh· d ...,.. tuı'etl 111eYal111i Marttan Boğa dövütü seyri, günetl• ota• Fakat çoluk çocuğunu bir lngiliz 
"1.ı, a talebe, mağaza· ır.. • bajlıar, ı;yıaııle bitet. MenlıD gün• ranlar için 10-ZO pecete arasın· nazırmdan fazla refah içinde bı. 

' .. •, evlerinde talebe.. Burada; talebe hayatı, çok sade terltrilı heıııetı bepainde, bir boğa dadır. Ri.,in kenarınıla oturan• raktı. 
~ Ote

1
j b ve çok güzeldir ... Öğledeıı en"ol; ı-~~~~-:"'~~~----:~-~-,~~--ı--.-:-~-:ı------~------------' "')\ı lı:. u 

6
·500 talebe· ders dinleme; öjjleıt....- opor ...ı. lllİİf&İl ıalebe rulıww önün • !ardaki çayırlarda friket oynamı • · at, dost olmak için yeter d 

1 

' ~il-la- urınetine duruyor; 4~1..1 ..aefhn reaiaıler k -1-mak • k d h t•• ı · · e ar ar ı...._ 1 qoak, onlara hak • yapma, alqama doğnl den çal!! • ""' • ,._ ya a ar er ur u spora yer ve za• bile ... 
""".P llııtn••... ma ve gece, m1~naka .. etme, va• tan vaı ıeçirmek için mevzudata man vardır; her talebe, bu spor Gece, grup grup kalı l , ,. u d d kı·· 1 "nd b' · · · ve çmıye i~·"-nı . zife hazırlama ..., ya~ vaktidir.. lılıı &JTilma an ve ıuratm aki cid· ~P en. en ır'.11." gırmıye "' fa· ve yüksek sesle münaka9a etmek 

ın çlrkın veya Ü k k il • dlyeti hiç hoznıadan nükteler ya • alıyetlerınden btrınde rol almıya hürriyetine k k llııı.ı · ı \1.. niversiteye b•&b bir ,,.o o eJ· L d avuşmıya çı an tale· =""-~ ... acayip sahne- .,.. 3' l • ı l mecuur ur. b•l · ·· 1 · d /!Ilı.,• ._.ilan .,. ter vardır. tıar Ye lou gülüt erın ıüze ıfığı i e • erın uzer erın e mutlaka ünl. 
• ~llıiı La ınız.... ıe- Ayrıldıldan -teklere, zengin- aydmlanan zihinlere homen en Dimağın ve vücu~un birlikte 0 • formaları olmalıdır; yokıa Oni. 

"1"-n .va ve yanından ilklere, wya tatıiatlerine pre: la· miilıim esası yerletliriYerir. Bu· luıu, basit çareler ve kolay tart. versite polisleri daha köşe başmda 
ıı., 'd• ~ıae hürmet hissi !ebeler lıaRlardan birlıı• aynlml! rada darbı meseller ifl!ı eder; !arla, burada tam bir muvazene insanı yakalayıp poıta ederler. 
~· ~. h •beliğin hakika· ..., ba •Janmıslnrdır. söz, güaıüıten alımdan geçm't, içinde devam eder. Kollejlerin saatleri birbiri ardı sı• 
tı~do. ayaım ınuvaffa • pilitinden daha deierli .., tartılı Akıam yemeltine kadar,· her • ra, onu vurmıya ba11ladı mı hep • 

~ ... esaslı bir merhale Her tıılebe kollejiıı ı<Ö•lerdiii , '-ht akıttı anlatsınıL bir e...ıe iki oda tutar; biri yabıla, bir !•Y olmuıtut • kes, odasında sporun yorgunluğu· ıinde bir kımıldama baıJar; Leıl· 
rotta 1 d C!~L-hl • ö~Ie yemekleri aerbe1ttir; her• nu gidermiye uzanıtken, ders kita· leydiler (ev sahipleri) kapılan 

"'~"' ._. ya~ papazı, ya· biri ça ı~ma o ası... ~fH\ eyın a k·ı· 1 
., lit h 1 . d k kes, istedig"i yerde yiyehilir·, tale· btn rn l t kt' f d ı l temek üzeredirlet; yarıt eder• 

......_ ır iikiini gibi .,.. kahva tısını evın e yaptı tan son· ı e ı e a ı •• va ı ay a ı ..., 

~·•ııa • • O i f • • .ı "' beler, üniformalarımn altından verimli dcldurmak içı- okumayı cesiııe evlere dağılınır. 
h 

.... n .. ısı altına vücu· ra; n •et• ten n yem 1aı>trtuıff! ın p d b
. ah" k ) I " · ·ı· " ·1 b k b er enin önü, arkası; umumiıi, 

lltrı ... ,un telecek duy. binadaki aydınlık, ılık, abf'teatrlı ır r ıp sı 1 gaa ıgı ve ıınaı 1
1

1 
e ir •e• •• ir ihtiyaç sayarak bil· h Ilı göz ala ata zevkle yemek yiyecek gisini yapar. usuı"si, inte hepsi bu: 

,.,, •aklamıı ve sar· büyük der• ıalonlarına kosar. Her Kenıbriçte haya.t bo""yle geçer ..• 11\ı u h k' b güzel ftriitterili ye hizıne~li lo • l _ Jııı ııutıırak kendi• cümlesini, bir meı urun ıt• ın • kantalar ararlar. Akıam; kolejin salonunda, bir Eıki, sıkı, nn'aneoi .•. Ne vasıf bu. 
f 111 Çocukça net'<- daki bör mall\matla, ~emen düı • arada yemek, yenir; berk .. , dün· lursanız. bulunuz, Kembriçte ö~. 

tıı.ı •· '°'~gat" • ı t f ·· d"k'- tleri .. ; Ög- le sonu,· spor, ba•lar.. Gam a d""rt b " d t · ·· -..ı, . ıne vermıı tur as mn nro eeor. • ·" •N • Y nm o ucagın "" ıe ınıt ye- renmenh. ~.ıam olmanın on dil. 
eüır, üzerine çekmek ve havalanmıya şehrinde kürek çekmekten, açık • ni arkadaılarla tan~ır; yarım sa- rüst ~aresi bulunmuştur. 

• 



GLEN 
Asrın Dedikodusu/ 
Yatlı teyzeleri bulunan iki a • ı ıwıun yüzüncü yıl dönümünde 

dam, konuıuyorlar. Bunlardan bi- radyoda bir aaırda ifittiği ıeyleri 
ri, ıöyle diyor: anlatmalı ! 

- Teyzemin en büyük arzusu, - Eğer hepsini . anlatabilirse, 
yüz ıene yatamaktır. Çünkü, eğer radyoda en qağı bir ay teyzeni 
yüz ,.ff!la kadar yaııyacak olur- dinlemek lazım gelir. Program -
sa, "asırdide,, diye, resmini gaze - dan, baıka her ıeyi kaldırmalı, o 
telere koyacaklar. O, bunu bili - takdirde! 
yor .. Ve itte bunun için.. - Teyzemin itittiği ıeyleri an-

Öteki adam, dudak büktü: latması dinleyici bulmaz, sanma! 
- Resminin gazeteye konul -

maaını beklemek!.. Bu, timdiki a
sırda beklenilecek teY değil. An -
laıılan, benim teyzem, seninkin . 
den daha asri ! 

- Seninki neyi bekliyor? 
.- Yüz sene yqıyarak, doğÜ -

o .... 
- Hayır, hayır! Öyle bir ıey 

demedim, bilik is.. Teyzenin iıit -
tiği ıeyleri dinlemenin bütün ka -
dınlarm alakasını uyandıracağın

dan eminim. Bütün bir asrın dedi 
kodusunu dinlemek, az ıey mi? .......... ....,. .................... _..,...... ---
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Sizi fiddetle 
Hııdiginıden bahs
edifinıe karıı, du
dak büküyorsunuz, 
hanımefendi! Hal
buki, ben hakikati 
11J11lil11orunı. Sev
ginıln derece8lni 
tahmin edemezsi
niz. Size olan aş

kım, yüz sene BÜ· 

recek kadar ııd

detli.f 

- Demek ki da
ha fazla 11ürmi11e
cek. Bu aözünüzle 
aıkınızın geçici ol
duğunu itiraf et
miı oluyorsunuz! 

·Zaten Islandınız/ 
Bir kadın, çocuğu ile birlikte 1 Anne, üıtü batı ıu11klam olan 

gezinti yapıyordu. Bir dere üze • kayıkçıya te,ekkür etti. Kuru bir 
rindeki köprüden geçerken, ço - teıekkür mü?.. Evet, o kadar! .. 
cuk, ansızın kenara doğru koıtu. 
Parmaklıktan iğilerek dereden ge
çen bir kayığa baktı.. Annesi, 
düımeıi ihtimalini dütünerek, sea
len di. Çocuk aldırmayınca, an -
ne, o tarafa doğru ilerledi. Tam 
o ıırada da, çocuk muvazenesini 
kaybederek dereye yuvarlandı .• 

Feryat, telaş, koıuıma ... Bere -
ket versin, köprünün altından ge • 
çen kayığın kayıkçııı, derhal su -
ya atılarak, çoucğu kurtardı. An -
neıine teslim etti. 

Müsrif Kim? 
iki deliknalı arasında, bir bar

'da ıeçen kon utma: 

- Amcam, dütünceaizce hare • 
ket eden bir adamdır .. Çok zengin 
bir adam, fakat, müsrif!.. Hem 
öyle müırif ki ! .. Bütün paraıı, bar 
sahiplerini zenıin edecek! • 

- Olur ıey deiil ! Peki, varis -
leri yok mu? • 

-Var, tek variıi var. O da be
nimi 

- Bu iırafın önüne geçmek için 
teıebbüıte bulunmıyoraunuz, ha?. 
Aaıl bu olur ıey değil!.. Fakat, 
sonra ıize hiç bir ıey kalmıyacak ! 

- Amcam, bütün ıervetini ba
na verdi! 

- Şu halde?.. Söyledikleriniz 
den hiç bir ıey anlamıyorum! .. 

- izah edeyim.. Amcam, bu 
iıralı Lenim delaletimle yapıyor . 
Onun bana verdiği serveti, bar 
sahiplerine ciro eden, ben! • • , 

Hayır, o kadar değil!. Oıtelik fÖY• 
le dedi : 

- Zaten sırsıklam oldunuz .. Ol
du olacak, dereye bir kere daha 
atlayıp dibe kadar dalar mısınız! 

Kayıkçı, af alladı: 
- Neden? Çocuğu çıkardım ya, 

. ' ıtte ..• 

- Geçen hafta çocuğum tam bu 
yerde, köprüden dereye on kurut 
dütilrmüıtü. Siz onu her halde bu
lununuz, diye dütündüm de! 

Havlu, Ayna/ 
Anne, çocuğuna çıkıııyordu : 

- Ben, seni bir türlü tem~lile 
alııtıramıyacağım.. Nedir b yü • 
zünün hali? .. Git te aynaya bak!. 

Çocuk, annesinin elindeki ıa -
kız gibi beyaz havluyu bir anda 
çekti, yüzünü ıildi. Havluyu ıim• 

siyah etti! 

Annesi Heğırıyordu: 

- Ne yaptın, piı çocuk? Sakız 

gibi tertemiz havluyu berbat et • 

tin .. Havluya silmeden evvel, yü -
zünü yıkaıaydın, ya! 

Çocuk, ıu cevabı verdi: 

- Ben, yüzümü havluya ıen 
"aynaya bak,, dedin de, onun için 
sildim, anne! 

- Havlu, ayna mı?! .• 

- Onun yerini tutuyor, yüz -
ddd ıiynhlığı, havlu da ayna ka
dar ıösteriyor. Bak, iıte ! • 

ıplomql 
VE :::"' .. ::: .. 111; 

Kadın/ 
Mükellef bir-ziyafette, genç ıö

rünen bir kadınla bir diplomat, 
yan yana oturuyorlardı. O ziyafet
te yanyana oturuyorlardı. O ziya
fette tamımıılardı. Sofra batında, 
yerleri yanyana ras gelmitti .. 

Bir taraftan yemek yeniyor, bir 
taraftan ıarap içiliyordu. Şarap 
ve f&mpanya ! .. Kadın, ne,elendik 
çe, neteleniyor, kahkaha üstüne 
kahkaha ahyor, diplomatla konu
ıurken, bahisten habise atlıyordu. 
En ağır bir bahıi yarıda keserek, 
en hafif bir bahıe ! 

Genç görünen dul kadın. ıü -
zeldi. Diplomat, onun içki ile ne -
ıesi artarak, konuımaya hudut ta
nımadan boyuna söz söylemesi
ne, muhtelif mevzular etrafında 
arqtmnalar yapmasına kartı, 

muvafık cevaplar buluyor, kadı -
nm kalbini kıracak bir ıöz ağzın -
dan kaçamadan, hesapsız ıualle -
rini ıudan, likin bir bakıma tat -
min edici cevaplarla, diplomatça 
atlatmanın yolunu buluyordu. Ger 
çi kendiıi de sofra komıusu olan 
ı~nç görünen güzel kadın kadar, 

Büyük Ve Küçük/ 1 
-Eczacı, müıteriye ıorduı 

- Solucan dütürmek için ilaç 
mı iıtiyoraunuz? Var, efendim. 
Büyük için mi olıun, yoksa küçük 
için mi? 

Eczacı, bu ıualle ıolucan dütü • 
recek kimıenin çocuk olup olma -
dıiını araıtınyordu • 

Mütteri, auali yanlq anlıyarak, 
tu cevabı Tereli: 

- Solucanın büyülC veya küçük 
olduğunu, dütmeden bilir miyim? 
Yoksa, önce röqenle baktırmak 
mı lazım?! 

Buz Malızeni ! 
Yazın en tiddetli ııcak sünle -

rinden birinde, biraz ıerinlemek 
için bira İçen bir adam, ganona 
çıkııb: 

- Bira, l>uz ıibi aoiuk olmaıı 
lazımken, çay ıibi ılık! .. 

- Affedersiniz, biz mümkün 
olduğu kadar soğuk tutuyoruz! • 

- Kafi deiil ! •• 
- Sıcaiın tesiriyle olaa gerek. 
Mıteri, ıaraonun bu sözlerine 

kartı atet püıkürüyordu. Nihayet, 
garson töyle aöyledi: 

- Eğer birayı kafi derece.de ao
iuk bulmuyonunuz. Lütfen buz 
mahzenimize teırif ediniz. Her 
halde memnun kalırsınız! .. 

- Muharrir Ecvedin karısiyle barıştığı doğru, demek? --'""' 
- Evet. Neyyire, dün bana kocasının her yazdığını :cckle ,,.,,. " 

söyledi. Ecvet te karııının pişirdiği yemeklerin pek lezzetli oltl# 
lattı!. 

------........ ----------------~ f,}JI hatta belki daha fazla içiyordu, a- paratoner yaparak a~ Jr,aıf 
ma ne de olsa, bugüne bugün dip- birdenbire öyle bir ,,,,..-e 
lomattı. Öyle kolay kolay ağzm • laıtı ki.. d ~ 
dan lif kaçırıp pot kırmazdı el • Genç görünen giizel ova 
bette! ' soruyordu: ~' 

Sual, cevap, kahkaha, .. sual, - Ben kaç yqınd•~ 1 
cevap, kahkaha! Ziyafetin ıon niz? Hele bir tahmin ed~ 
demleri .. Nerede iıe ıofradan kal- Bu en nazik, en te 
kılacak .. Artık herkes adam akıllı , karı ısında, diplomat, ~~,it 
doymuf, yemekten ziyade içmekle Hemen p.mpanya kad~.t-' 
meıgul .. Genç görünen dul kadın tı. Kadehi dudaklarnıa 1111' ~ 
ile diplomat da öyle.. Şampanya rek, içindekini yuduııı _ __. 
ya doyum olur mu hiç? .. Gelsin meğe koyuldu. Bu ,,~. 

ıampanya, gitsin f&lllpanya! bzanıyor, bu en nazik."' 
Diplomat, yemeğin ıonuna ka- J.reli suali de zararsızca 

dar hiç pot kırmadı, her nazik ıu- yolunu arayııla, zilinioİ 
ali, zekasını tehlike yıldırunına du ! 

- Annem, "Paraıız gençle evleM
ceöiM, paralı ihtiyarla evlen. Seve
rek eolenmaen de zaran yok. Para 
olıun da ıevgi olmaın!,, diyor. Ne 
derıin, baba? 

- Vakti11le bıulül. dedll' -66' 
gapmıflı/ 

Geç Başlarım! 

Kadeli, J.j()f&ldr. Dip 
rar yutkunuıla, durdO. 
bir cevap bulamamıttl• 
tu, iğildi, kadının ve 
kadehini tekrar dold 
kadın, şampanya ile • 
gibi değildi. Sualine ce 
du. Cevap da cevap, illa 

- '.Aman, ne kadar 
vabmız! Dalia hali bir 
remediniz mi? •• Dtünd" 
ter artık! 

Diplomat, gülüm 
sene kendisine yardım 
Genç görünen güzel 
ru ijildi ve pmlan .a 

- Cevabımın gec 
noktada mütereddit k 
......,., ıunuyo 

güzel olu~unuza 
taliminim.t .. ....aw2 :f&f 
oldafunuza inanacağ 

- Her sabah saat yedide it ha- mi söyliyeyim, yoksa t 
tında bulunacaksınız. Size yarım a!ımlr oluıunuza bakıp,; 
lira pndelik vereceğim. Aradan nimden on yaf daha 
bir müddet geçsin .. O zaman gün- ğunuzu mu! Çünkü, y 

deliğinizi arttırırım! mit olan kadın pürü 
Gündelikle ite girmeie gelen yqı biraz ilerlemit o 

delikanlı, it veren adamm bu sözü nasile alımlı! T eredd 
üzerine, ıöyle söyledi: neyi tarh yahut ceme 

- O halde, ite biraz ıeç batla - ı hususunda .. Küçük b. 
rım !. - t J aeleai ! 

- Naııl?. Kadın, bir kah 
- Aradan bir müddet geçerse, 

gündeliiimi arttıracağınızı söyle -
m~Cl.iniz mi?. 

tı: 

- Kurnaz adanı!. 
ten diplomatsınız! 

- Beni a11ıplıgorıun, ha?. Halbuki aramızdakl farkı - Biz. 
bir bi18cn! 

- BUigorum, pek ôla bUillOruml 
- Hayır. bUmigorsun! . 
- Nasıl bU~m? Sen sarhopun, ben ayık! 
- Ren gann ayılacağım. Fakat sen, garın da ılnı· 

diki gibi budala kalacakıın! 

- Neden, baba? erl1"" 
- Neden olacak?. Yazın bu--; l(Jf"' ~ 

muz halde buram buram ter do~11 -"" /il' 
dinün mnde tlrtir titrlyecet1i=:~ .,.,.,, 
rurkcn lcrrlı:, kömürt:üllllll 

I 
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Yüz• Ve• ~ücut 

1_11 i le r c i ~ ~ d n ı e r i, D e i i H ir ! 
~h ~ ~e ~ın .Y~hut kadının yıldız nasip bir vücut, fil?,1de yalnız'°: 

~dır sı ıçın, nasıl olma.c;ı la · zükmeğe yarıyor, boyle olu_P ta ar 
llııaıı ~.llu hususta ara.~tınnalar tiıtlik kabiliyeti göıteremıyenler, 
' ır Aınerikan gazetesi, şu yerlerinde sayıyorla~, fU ~~ide ıe· 

''"· neşretmistir· çitte ne diye bu tesbıt ettığım me· 
~~ ~ . " ~ ıe( hir yüz ve mütenasip bir ziyetleri arattırmadan, ~üze v~ ':'1• "'k bir çok kıza yıldız cuda bakmalı 1 • Tes~ı~ ett~~ım 
~ Y~lunu açmııtır. Bu vazi - meziyetleri, yüz güzellıi•.yle ~-cut 
ı..i · .' fılın sahasında gözükme - tenasübünden önce,. hıç degı~te 
ltf: IÇin, •eçilmelerinde baıhca hepsini bir arada seçıf merhalesın· 
~~ıttır. Fakat hu aeçitten de arattırmak fikri, timdi pek ye• 

•r~iatlik kabili;eti gpster~ - rinde olarak yerleımifti~. ~u 
erın, filmde yalnız gözük - hususta büyük bir isabet goıterıl • 
kaldıklarını, yerinde aay • diği muhakkatır. Bundan sonra, 

Lilyan Har\reyln Vltfl Frl~le Evlenece§I Şayiası, Yeniden Ortaya Çıktı ı 

• 1 da unutmayınız .. Yüz gü· ancak bu yolda ve iararla yürü • 
' ~ücut güzelliği, yıldız o • mek, tercih edilmelidir, 
~ aç~ı~. bununla beraber , Bu yolun tutulması, ıinemaya, 

a Yukselmeyi, başlı batına asrın temayüllerine en uygun ve 
etnıemiştir. Bu arada, bü • alem tümul güzel aanate, yıldız 
dız~ardan Marlen Ditrihin, d di .... imiz artistleri, daha çabuk, 

fılmlerinde ilk görünütü, ;.hal kolay kazandıracaktır. Bu, 
tının düzgün · görünüıüne ld 1 k namzetlerinin de lehleri· 

Old .... k d d l• t yı iZ 1 ~1' ugunu ay e e Jm · ne olacaktır. Bu auretle yüzlerine 
• t, Yazdığımız bu. sa~la~, ve vicutlarına bakılıp ta .eçilen • 

~karı dünkü vazıyetın bır ler sonradan dilr- 111eziyetlerin 
td' . l d.. , -. ır. Bugün, tamamıy e un· eksikliği dolayısiyle, yükselme. 

~:~~~~~miyor. Şimdi na~ıl •-r.ek, hayal inkitarına uğramak • 
? • gunu, merak eder mı • k kl d r Namzetken 
~ıü k .. va . f b. Di. tan orunaca ar ı . 

Ferbanksın 
Londradan 
Dönüşü! 

.... Cer n ~ L zıKye ı ız, beg" e;nilmemek, yıldız olduktan 
egorı a a vanın ağ • 

d" Onun bize an • sonra bei nilme t da 

Bir müddet evel karısı Meri 
Pikfordla aralarında tiddetli ıe
çimıizlik bat gösteren Duğlaa 
F erbanlu, mahkeme boıanmala
rına karar verdikten sonra, Holi
vuttan Londraya giderek, orada 
film çevirmeğe karar vermiş ve 
bu kararını, yerine getirmişti. Ge
~~.D}!ı de de tekrar Holivuda dön-

. t~r• ~il 
t • nıeğe d.,ı; - zuLu.--.'f' da orada fnit'unCİufUndan; eisfd 

kan, kocanın tekrar evlenetelderi ~ . ~u~ 
e, Yü::~re göre, yıldız ffçi • 0;,ektör Gregori La Kava, ken· 

a~eıı·.... . dı· he··'-· ... hem yu .. zü güzel, hem 
Ünün Yol ıg~nın, vücut tena. -

11
-a t - vu·· cud'i mütenasip, hem de saydı • 

b:ıiftı·r s· ç ıgı günler, arbk ld 1 g"'ı ba•ka meziyetleri haiz yı ız 0 a 
ık na.:. ın~ına, timdi bir yıl • 'S ... aedınd rak, c;ncer Racerti tanıyor! 
~cut te .. e -~üz güzelliğin· 
llıe . n.a~bünden ziy~d.e, 

ı 
21Yetler arıyor. Bunların 

arı t . b kı Li ol ' eıır ıra cı ıahsiyet 
nıak c . .. .. 1 i · . . , azıp gQrunme, e • 

ıyı gıy· . it ınıt stidadı kadar rolü 
a-.ı-ayıt ve henimseyitle 
. kabiliyeti bulunmak, 

\....~ ıyı aka d ~) . . e en, duruı ve geçit 
'de ~~ı:uun tonu kuvvetli.ses, •.. 

""'ıJ a..! Hatta, en önce ı;eki ! 
enıkı ouz·· 1 b. .. üt. a e ıryuz,m e· 

Zabıta Valı'ası 
Viktor de Kova, Jessi Virog, 

Hilde Vapraer, "Ökıe,, ismi ve • 
rilen bir fihD çevirmiflerdir. Film, 
bir zabıta vak' asını 8n pllna .Jl • 

lan bir komedi filniidir • 
Hans şıaynbofUn reJisörlüfü • 

nü yaptıiı ı,q filni, timdi Avuı • 
ıuryaaa ıötteriliYor. 

pyiaaı ortaya çıkmıttı. 
ikisinin, senelerce içinde ya· 

şadıkları "Pikfer,, malikanesinde 
bir gün buluıup konuıınaları üze
rine bu tayianm, hakikatin tam 
bir if •desi olduğu kanaati edinil· 
mit, fakat alakadarlar, sadece 
bulutUP konuttuklarını, barıtmıt 
olmanın evlenmire delalet etme
diğini iırap edici sözler ıöylemit
lerdi. Bundan ıonra da, vaziyet • 
te bir deiitiklik olmanııttır. Da
da dojruıu, aradaki vaziyet te, 
demek lazım.. Yani, evlenme, 
bir emrivaki olmut delildir. Eski 
karı, kota, henüz yeniden ev· 

lenmem~tlerdir ! • 
Henüz yeniden evlenmiyenler, 

yakında bu iti yapacaklar mı? O
rası katiyetle bilinmiyorsa da, bu 
işin er, geç olacaiını umanlar var. 
Hatta, karı, kocanın eıkisi gibi 
birlikte film çevireceklel'İne dair 
haberler kaydediliyor! 

Henüz aradaki vaziyette bir 
değifiklik olmamakla beraber, 
Duilas Ferbanksın tahıi çahsma 
vaziyeti değitmiıtir. DuğlM Fer
banı bundan ıonra bütün filmle · 
rini 'Holivudda çevirmeğe karar 
vererek, "London Film produc· 
tions Ltd.,, şirketindeki maddi a
lilkasını kesmis, hissesini rejisör 
Aleksander Kordava satmıstır. 

Canet Mak Donaldln Bir Pozu 

Onun bu hr!r k~ti, Meri Pikfor
dla birlikte film çevirece~i yo
)ıındaki tahmini tevit edici görü
lüyor. Londrada film çevirmek
tıııın vaz!~i~1, bazı kimselerce bu 
~.'t.-armıt tezahUrO sıı.:vılıyor. Fa-

• kat. bir taraftan da cevirdiği 
j filmlerde, bu arada bilhaısa e -

Malllltml Şopenin 
Hayatı 

' 
Brlglte Helm 

"Meş'um Kadın,, denUen Brigite 
Helmin, ikinci defa olarak Berlinde 
bir otomobil kazasına sebep olduğunu, 
otomobiU hızla ajirüp giderken bir 
yolcuyu ezdiğini yazmıştık. Bu ikinci 
vakası üzerine, aleyhinde ateş 
püskürüş mahiyetinde olan yazılar 
çıkmış ve suçlu. sinir buhrQfllarına 
uğramıştı. 

Berlinde mulıakeme edilen Brigite 
Helm, netkede iki ay hapse mahkum 
olmuştur. ilk vakasından dolayı da 
ı'aktile yüz Mark para cezasına malı· 
kum olduğu için, sabıkası göz önünde 
tutulmuş, 11cni ceza. tecil edUmemiş • 
tir. Bu itibarla, yakında hapse gire -
rek f azlasile lıakettiği cezayı çekecek
tir. 

Filmde! 
Büyük bestekar Şopenin ha

yabna ait bir film yapddığmı 
yazmıtbk. Bestekirm Fransız
lan.n meıhur kadın muharrirle
rinden Jorj Sanla seviımesini ıöı 
teren böyle bir film yapılması, 
Şopenin ölümünün ıekıen be• 
şinci yıl dönümü vesilesi i • 
ile rejisör Geza fon Bol· 
-..ff ~ ....... lflt. 
Tatı1nur, temamiyl'e yerine ı• 
tirilmit, filmin çevrilmesi t•m•m· 
lanmıtbr. Film, yakında Viyana· 
da "Konkordiya,, da "M'Jltarrir· 
ler birliği,, menfaatine olarak, 
ilk defa gösterilecektir • 

"Veda Valsi,, ismindeki bu 
filme, ilk sahneden ıon sahneye 
kadar Şopenin besteleri refakat 
etmektedir. Mevzuda, Parise ge
liıi, tanınmak, töhret edinmek İ· 
çin mücadelesi ve yukarıda itf· 
ret ettiğimiz gibi, Jorj Sanla ta· 
nışıp sevitme,i, muhtelif safhala· 
rı tetkil ediyor. 

Bunlar, Şopenin hayatının en 
mühim, en entereaan safhaları· 
dır. Kendisiyle sevdiği kadından 
batka, 1831 senesinde Pariste 
vatıyan meşhur simalar, bestekar 
Frants List, edip Viktor Hügo, 
Düma, Balzak, Müse gibi sanat 
tahıiyetleri de, filmde canlandı· 
rılmıştır. 

Harp Ve Sullı ! 
Madlen Karolle Franıot Ton· 

un oynadıklan "Dünya, yürü
yor,, isimli film, dünyada harp 
yerine ıulhün ebedi ol~ak hü
küm ıümıeai iıteğini ifade yol • 
lu yapdmıtbr. 1834 tarihinden 
1934 l'eneeine kad~r ıeçen bazı 
v.ıtaların, mevzuunda sev.ide 

hemmiyet verdHH "Don Juanm ı buluan bµ filmin çerçevesi içeri· 
hususi hayatı,, filminde hiç mi hiç ıine ııjdstılmuına çalııdmıttır. 
beğenilmeyisini göz önünde tu- Filmdeki vakalar, dünyanın 
tularak, bu dönüş, sanat saha- mubıelif yerlerinde geçiyor. Ame 
sında bir hezimet mahiyetinde rikada, Berlinde, Düsseldorfta, 
g8rillüyor. "Londradan dönüte a- Pariste, Lilde, Londrada, Man • 
sd sebep, ora4 hezimete uir•· çesterde, Moskova, Tokyo v~ Ro-
muıdır.,, deniliyor! mada! 
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Şekspir lirik midir? 
Hiciv unsuru, Horas, VoLter, Nef'i, 

Kani - Şekspirin dramları 

.Aiusiii ----
Bir · musiki bay
ramı yapalım! 

Musiki, bir topluluğun en kuv· 
vetli bağlarındandır. Bu ba
ğın kuvvetli kalabilmesi, ken· 

M el ıh S· ı dimizc has ulusal bir mu -Londrada bulunan Beh5et Kemalle 21cı enan er ve sonra sen, ı · 
Londra üniversitesı edebiya.t fakültesi 1 · • ~ sikiye sahip olmamızla müm • er ve saıre ve saır~ .. 
son sınıf talebesinden Rcsl!t Hilminin 1 kündür. Bu soysal mevzuun değe· 
İngiliz şairi Şekspir l1akkmda vu··cude Onun dramlarında ruhun fırtı- . . a k . t . l l r.nc m nma ıs ememış o an ar, 
getirdikleri ve şahsi clüo.üncelcrini söy- nası, ihtirasın kasırgası, hayatın d.. .. .. l · · 

:r uşunuş erını zaman zaman gaze·· 
liyen bir etildi.in ilk kısmrnı geçen lıaf- girdapları yok, facialar mahdut te sütunlarına da aksettirmekten 
ta ki güzel sanatlar sayıfamızda koy- ı mevzular etrafında ve yalnız tek çekinmemişlerdir. Bizlerin ise, 

her fırsattea ileri siirdüğümüz ıey, 
inkilaba uygun bir musikinin ge

rekliğiydi. Fakat aldığımız karşı· 
lıWar, adeta ve daima basit görüş· 
lü hücumlar derecsincle kalıyor• 

du. Bunda onların ne kadar hak· 

muştuk ; yazının o parçasında Şeks- k .. 1.. l · "h 1 1 'f d . . . . . le o um er ve ınlı ar ar a ı a e 
pırın cpık sahadakı cscrlen araştırılıyor 
ve l~irclcvsi, Virjil, Omirüs, Viktor 
Ilügo ile mukayeseler yapılryordu. 

2 - Urik sahada bir kaç dün· 
ya otoritesi: Alfre..:1 dö Müse, Ha
fız, Fuzüli, Nedim .. 

"Pelikan,, ın göğsünden sızan 

kan hala clomla damla kalbimize 
akıyor. Alfred dö Müse de ilha -
mmı, eski medeniyetlere borçlu -
dur. Fakat Şekspir g'bi derme 
çatma malumat ve sezgiye ben -
zer kültürcük yüzünden değil; o: 
Grecc ô mere dcs arts, tene d'itôlatric 
de mcs voeux imsenpcs Cternelle patrie 

Diyebiliyor ... 
Ne yanar kimse hana ~teşi dilden özge 

Ne açar kimse kapım badi sabadan gayri 

Mısralarında tütE!n gönül du -
manı ve şiir tütsüsü, Şekspirde 

yok .. Şekspirin harikulade man -
tık liokl<aliazlıklarr neşe verir, 
keyf getirir. Fakat neşenin liriz
mi ancak böyle mı3ralarda var -
dır: 

Ayağın sakınarak basma aman sultanım 
Dökülen mey,kmlan şişci rindan olsun! 

3 - Şekspirin piyeslerinde sa
tirik sahneler az değildir. Şaylo • 
ku şöyle birdenbire bu tiplerden 

biri diye hatırlıyabiliriz. Fakat 
bu sahada onun çok üstün rakip· 
leri ve~tatları var .. 

Horas, Volter ve hatta bizim 
Nefi ve Kani.. (Diyeceksiniz ki: 

bu son iki Ttirk adını bu bah'.ste 
olsun milliyet kaygusiyle alıyor

sunuz ya.. Hayır, küfürleri ye· 

rinde kullanmak, vezne sığdır -
mak ve kinle istihzayı bir arada 
en kabaca haykırmak hicivse ve 

Şekspirin en amiyane küfürlerle 
dolu eserlerinde satirik dehadan 
izler varsa Nefi ve Kani ona ha· 
kikaten üstündürler.) En güzel 
hicivlerinden birini b ;r zamanlar 
Şekspirin kendisi iç:n yazan ve 

Sur les dictionaire satirique eseri 
ile hicvin adeta ilmini kuran Vol
lerin ve satirik dehanın babası ve 
şahikası olan Horasm yanında 
Şekspir bilmeyiz kaçıncı plana 
düşer ... 

Ya Molyere ne diyeceksiniz, .. 
Bütün beşer hüviyetini didik di -
elik eden ve allanın ayıplarını bile 
yüzüne vurabilen Molycre .. 

.VI - Şekspir hayranlarının 

yüzünün güleceği sıradır: Drama
tik kısımdayız ve burada Şekspir 
bir şeydir fakat ne yegane <lena -
dır, ne mevcut ve meşhurların bi -
rincisidir .. Son piyeslerinden bi -

·~dilmiştir. Halbuki, sandalyasın -
da oturan, henüz kımıldamaya fır
sat bulmayan bir adamın beyninin 

sız olduklarını zaman göstermiı· 
tiT. Bizler, o büyük inkilabı yara· 
tan ulusun zevkini Enderun musi· 
kisinin doyuramıyacağını ve inki· 

ve ruhunun içinde geçen her hangi 
manevi bir facianın manzarası, 

binhir kişinin öliimünden claha 

dramatik olabilir. Çarli Çaplinin 
komikliği, aynklarının yan basma
sında ve şapkasının kafasına yan 
oturmasında 'filan değildir. Ona 
ruhundan, zekasından, bilhassa 

enstektlerinden bir şeyler katmak
tndır .. Şekspirde facia, yalnız bili

nen, görülen, el ve kolla yapılan • 
dlr. Tüylerinizih ürpermesini mi 
istiyorsunuz: O size sahnede biri· 

1 lahı o sanatın an!atmıyacağmı söy 
ledik ki, bütün bunlar yalan mıy
dı? .. Türk halk musikisinin veya 

:;inin gözünü çıkartır, olur biter .. 
Halbuki: Rasin, Korney ve Mol • 
yer, fani ve tek insanın değil ehe -

di ve bütün hayatın dramasını ak • 
~ettirirler .. Karşımızda, hamaset -

le, allahlaşmış insanları konuştu • 
ran Korneyi bir tarafa bırakırsak; 

fertlerin ruhlarındaki pasyonları 
dile getiren Rasinde Şeksipri an -

dıran taraflar bulabiliriz: Daha 
doğrusu, Rasinirt hakkını vererek 

söyliyelim, Şekspirde Rasine ben
zeyen, yaklaşan taraflar vardır .. 
Kunduracının kunduracı gibi ko -

nuşması piyese muvaff akiyet te • 
min eder fal{at asıl ve tek şart de-

ğildir; kunduracı gibi de düşiin • 
melidir. Şel<spirin kunduracısı, 

kunduracı gibi konuşur fal·at Şek
spir gibi düşünür; Rasinin kun • 

duracısı, Rasin gibi konuşur ve 
kunduracı rıibi clii~ündiif,ü olur ve 

orada kunduracmın kunduracı ta-
rafı değil, insan tarafı konuşur, 

Bir zamanlar, köy hikayesi yazar
ken muhaverelerde lrullamlan ke-
limelerin "k" larını "ğ,, filan yap· 
mak kafi ve vafidir sanılmıştı. 

Sonra; Şekspir de Augoustine· 
in dördüncü asrın en sanatkar ve 
en vecitli hiristiyanmın, Dante Al-

gieri'nin, ilahi komedi mübdeinin 

cennet ve cehennemi tanrının ma· 
sal cennıt ve cehennemine şema 

olabilecek büyük yaratıcının; 

Mevlananm mıernevisinde ağır 

başlı ve kurtı mantıklı İslam cl"n"-
ni rindiliğin en kıvrak füsunu ile 

geliştiren büyük mutasavvıfın ila
hi naftmelerinden bir tek nefes bi
le yoktur .. Bütün bu makalede ge
çen isimleri, Sekspirdc olduğu bir 

zamanlar tevehhüm edilen ve son
raki tenkitlerinde yavaş yavaş id • 
dia edilmekten va igeçilen hassa • 
ları kendilerine karakter edinmiş 

Türk musuki duygusunun garp 
tekniği ile işlenmesinden çıkacak 
iyi neticeleri yazarken de, bu ye1· 
daki çalı~ma1arın saçmalığını ba• 
ğırıp çağıranlarla karşılaşıyerduk. 
Hatta bizim yolumuz.da yürüyen
lere en bayağı bir dille "züppe,, 
diyenler öile görüldü. 

Bütün bu oyun bozuculuklar, 

samimiyetle çalışmak istiyenlerin 
yollarını dikenlerle dolduruyordu. 

Ağızdan veya yazı ile yapı • 
lan en müthiş propagandalar ve 
alelumum neşriyat, hep o temiz 
düşünen ve gören gençlerin aley -

!1ine dönmüştü .. işte bütün didiş • 
melerle dedikodular bundan böy • 
le de sürüp gidecek mi idi?. ~ 

Yüreklerimiz bu sorgunun en
dişesi içinde ezilip dururken ulu 

önderimizin şu son sözleri bu işte 
de son hükmü verdi: "Bir ulusun 
yeni değişikliğinde ölçü musikide 

deği!}ikliği alabilmesi, kavrayabl· 
mesidir. Bugün dinletmeğe yelte • 
nilen musiki, yüz ağartacak de • 
ğerde olmaktan uzaktır.,, 

Önderimizin bu hakikati de 
yurttaşlarına en doğru ve en özlü 
bir dille anlatmış olduğunu söy -

lemeğe lüzum var mı?. Bunu 
takdire girişerek fazla sözlerle 
mevzuu dağıtmıyalırr:. .. Sadece di· 
yelim ki; o, eskiyi yıkarken yeni • 

nin yolunu da göstermişti: Hepi • 
mizin Türk ulusal musik;sinin 
yükseleceğ;ne ve evrensel musiki
de yer alacağına artık imanımız 

vardır. 

Musiki inkilaDımlzın büyük 
manasını müjdcliyen günün tarihi, 

"1 arttesrin 1934,, tür. Şimdi dü· 
sünüyor~m ki ve sam;miyetle di

İiyol"1:1m ki: Acaba, bu tarih, ge -
Iecvek heı· yıl için büyük ve se • 
vinçli bir sano.'t bayramının kut • 
lulaLma günii clamaz mı? Bu 
inkılap, gen~l ğ' n inkılabdır .. 

Binaenaleyh, her yıl gen:;lik ta
rafın tlan kutu1ulanacak olan böy • 

UeSiq,at 

'kuz tek ve bilişik 
heceler ölçüsüdür 

• . . e g 
Geçen hafta gene bu sayıfacla ı Her bölümü de, musikısın 

çıkan yazımda aruz kalıp yahut re üyelere bölüyorum: _ f 
uzun, kısa üyeler ölçüsü değildir, Top, ladık, yol - 1, 2, 1 ;ı 
dedim. Öyleyse ne ölçüsüdür? ila, tün; lar, da al, tın - 1:._'fai 

İşte bunu gene kendisinden, failatün; Fil, dişi - 1, 2 -
kendi yapılışından öğrenecğiz .. lün. 3 ı3r 
Bubun ritmik bir ölçü olduğunu Virgül ile yaptığım ~y~r~11de 
biliyoruz .. Bu ritmi, bu misikiyi bakınız; her virgül ıkı . jyo 

1 
gır 

yapan nedir? Arapça ve Farsça (==sessiz harf) arasına 

sözlerle, onların uzatma ve kısalt· Başka örnek: . ,ıtı 
ması olmadan da musiki çıktığına Top, rağm, göl - geSl 
göre, baıka yerde aramak gerek muş - kcn aya. ....._ fi 
oluyor. Üyeleri ayrı ayrı okur· Top, rağm, göl - 1, 2, 1 'f;ı 

. 3~ 
sak dan-dan -dan - dan dıye latun · gesi vur muş - 1, ' , · ı··n 

k b • çıkar JA .. k 3 - faı ı.ı ' can sı ıcı ır ses · atun; en aya - - .. 
Birden okursak konuşmadan Bunda da virgüller ünd~ J' 

başka bir biç.im olmaz. Bir de arasına girmiş bulunuyor. sır 
dan- dadan - dan, dadan - ha; , / 
dadan, dan - dadan, da dadan~ :Bu yerlerdir - ki sa.ld'1r r r. 
dan diye okuy3.lım, bu biçimin e,imizdcn bit - ıniyen hil' ~ ııı 

Ş d. - 1 :::= 
musiki verdiğini görüriiz. ım 1 Bu yer, ler, dir - 2, 1, J. 1 
bunu yerinde araştıralım, bunun failün: ki sak, lar, sev - z, ı 
irin bugüne değin bildiğimiz ka· mefailün;; gimiz, elen bit,.., r 
~ b . s 
lıpları musiki okunuşuna göre u• 1 == mefailün; miyen, bırı 
Ialım: 2 1 1 = mefailün. ı.' 

, ' • ~,1 

Fa _ ila - tün, faila - tün, Bu da öyle ... Dernek kı 
mefa - ilün, mefa - i -lün. arkasından gelen ündeşl l 

Bu kesi kliklerin üyelerini sa • ayrılıklarını yapıyor. Bi\ş\t1'4 
yarsak şunu elde etmiş oluruz: söyliyeyim, biribiri arkasın.d 

Fa - ila -tün = 1-2 -1. len her iindeş musiki ses1ıı 1 

Faila-tün = 3-1. Mefü - yor. 1-- 2 - 1; 1 - 3; ~. 
illin = 2. 2. Mcfa-i- Hin - 2· ı yapıyor. Bunun gell"i f!ı.I 
-1-1. madığını göstermek için, he 

Bu musiki ile bu sayıya göre da bir olan sayıları (itterse 
bütün ötekilerini de bulmak ko • kalıpta olanları deyiniz) " 
\aydır. Böyle olunca Arap. 1- Ya1nız Türkçe sözlü, oldt1 
2- 1 diyecek yerde, başka dıller - söylenen sıralarda bu d~ 
den aldığı sözlere yaptığı gibi, yapmak güç bir ~ey değild 1' 
failatün demiş.. ça, Farsça sözlerle itile, 

Bizce failatün kalıbı, bir tek, uzaltıla, kısaltıla musikiye 

iki bitişik, bir tek üyeden başka duğu için onu da ayrıca 
bir nesne değildir. Aşağıda dizi • cağım. 
sini yapacağım gibi, bütün kalıp· Kuralı olduğu gibi göı:;te 
lar tek, bitişik üyeler takımıd1ır.. püri.izsüz ir okuma gerekti 

Böyle olunca, bu bölüntü erın da T ürkce sözlerde bulu 

ne yolda ayırt edileceğini bilmek Bundan ;rtığı kuralın dıt' 
( ) 1 l .. 

kalır. Bunu da srra == mısra lır. Niçin ka ır, nıçın 
üstünde araştıracağım.. Şimdilik Bunu da gelecek yazırnd' 
Türkçe sözlerden yapılmış olan..: receğim. Şimdi, yukarıtll' }I 
lan seçiyorum; kural (:= kaide) di ğim gibi en çok kulla111 f' 
y~ iyi anlamak için ilkin böyle lıplarm doğrusunu bir sır' 
yapılması daha uygun diişer. . yayım: fil 

Uzatılan Arap, Fars sözlerim Fa'lün = 1 - 1; .& 

f "l""tJ 7 
sonra göı-ecek, bu uzatmalaı:m ne · 1- 2 ; fallün = 3; au ti ·il' ~e· 
den olduğunu daha iyi anla yaca • mef'ul ün = 1- 1- 1; f~ ı / 
ğız .. Bir örnek: 1 - 2 - 1 ; failatün ::::::: fi 

Topladık yollarda altm filcli<::i. failün = 2- 2; mefnilt11'..ıı.il't 
3.J" ., 

Bunu ölçü bölümlerine ayırıyo - 1- 1: müfteilün == 1- ''' ı 
"te1' / 

rum: lün == 1 - 1 - 2; JllO ı t 

l ık 1 1 el ıt 3 2 .. f"\ At•• - 1 "" Top au · yo - ar a a ın - - ; muste ı a un - &JI'' ,,•• 
fildişi ı. ismet ,,,•"' C 

••' ç ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'fle 
nü~ neş'_e v~ se~inçlerini. y~ş.aya • 

1 

Başkurt 1 ürkçe1~ıeri 
cagrz. Dılerım kı, bu sam mı 1ste~t, rilen garp eJI ı"od 
bütün meslek, fırka ve maanf B S R e11 lt0 

11 

d d b ki d' v• l • ernar av, oJll }c e 
ünyamız a e e 131m yangu arı H . B b "" , . bir o 1 bırakarak, gireceğimiz yılm ilk ~lkanlrıf arl us

1
un

13 
Jı l 

'k' b · · · d' ] k ı c e a o a r t t p musı ı ayramı 1çın ~ım ıc en a- .
1 

. . J3 I> 
.
1 

. . l ne cevn mıştır. 
rarlar verı sın ve vazıyet a ınsın · , l · d b l ur bl 

. . k" b b I 
1 
yı ın a a ı.acn.--~ Ve gene dılerım ı. u ayram a • ______,,,,;. _ .. Ja 

rm hirincisinde mesel; ulmal ~pe· Şekspir hakk1
" r 

ra. inkicisinde ulusal senfo~ Ier, E 
1
ce ese 

rini okurken sesinin kısıldığını gö
rüp ateh getirdi diye itha -
ma kalkışanlara: "B~n, Sofoklis 

isem bunak olamam; eğer bunak
sam, demek ki, Sofoklis değilim!,, 
diye ho.ykmın trajedi b~bası So • 
lolcliıe, Şekspir mezarından kal • 

kıp secde etmelidir. Komik dra • 
matist Aristof anes, komediyen ya-

.. .. .. .. d 1 1 t .... rJar 7 meTl y ucuncusun e u usa reper uv.... Jeli 
t I ., l l 1.... l e ulu sal bı'r kültiir bayramı, in • ' E me · t 0 n el sann · yazıcı arına aı.. o ~n o..ı·c;,,n .... yer alsın... • · n .. ·,r S r 

bazılarıdır diye andık.. Yol·sa, kılibımızın b :.itiin m:mevi mı:ına - Kültür işlerimizin harn' C'l" r"ni meni rnüneJ.k~ ~ k b r 
Şekspir Hora.starı büyüktür id<li . sını adeta temsH bile edebibcek • arttırmakta bulunan Recep B ye . Şeksp" re ait. bıı~itı.lP 
asının aksine ~eksp;r Horastan t~r. fe!ld\, Necip Ali Beyefendi g il:fi nıosredece ctır. rle İJl e ·r 
k~çüktür zühul üne .d~~rr.ek iste • ? kutlulama~ günle-~i, -~~siki in- ~ahsiyetler:n bu rl"lezi'IJ'lizi ele ~·ıi cdib'ni~arı'l pı il d :c~ 
mıyoruz. (Evet; satırık cepheden kılabımızm dogum gun.unun zafer fiilen dikkate alacaklarından şüp· d!ime te ve. ~ '"'erıl ·r 
bin defa küçüktür d~sek ki.içük bir sesler;ni bağıracaktır. Bu sesler ı hemiz yoktur. te~ 1stik tafsl~~t de böyle b

1 

"'' 1 1 ) · · _ı 'k" 'h" · · r. n'ı dıhO. !!!U~""- ~f!<\ y::.p"l'~ o uruz.. 1 1çmae, musı ı tarı ımızın en can- Ankara •'- ·m 
Beh~et Kemal-Hilmi Reşat lı dönüm gününü hatırlayıp, o gü· Nuri ÇeHk ilk defa çıkıyor· 





Almanyada yeni 
bir ihtilal ltalyayla Habeşistan italya Marsı ya 

suikasti 
lBa§ tara.rı ı lnCI sayıfada) 

altı kişi hiyanetle itham olunarak ı 
muhakeme albna alınmış bulunu
yorlar. Hafta geçmeden bir sürü 
idamlar beklenmektedir. 

Kanaryalar 
har be tuttİşursa .... (B~ tarafı l tııcl sayıtada1. 

Yu· 
(Baş taratı 1 inci ea.yıtadaJ 

ticelenirse, Mısırın bu yüzden uğ
rıyacağı tehlikedir. 

1 b u öldürenlerin bir kısını da .~f" şart ar izim askeri bir varlığı - s· sal s .. :r ~ 
mızı ve ilerimizi korumamızı em- goslavyadadırlar. ıya F si• 

Hücum kıtaları içinde de Hit
lere kartı sadık olmıyan yeni e -
lemanla.- bulunmuştur. 

Kuşlara .nasıl bakılır, 
neler yedirilir? 

Kanarya kuşunu bilmiyen ol • 
madığı için onu burada tarif ede
cek değiliz. Bu herkes tarafından 
sevilen kuşların çok cinsleri var • 
dır en iyilerinin Almanyanın Harz 
m.mtakasrnda yetiştirilen kanar -
yalar otduğu söylenir. 

Kahirede çıkan (Elbelağ) ga

zetesi yazdığı bir yazıda, tehlike
yi şu şekilde anlatıyor: 

rediyor. Yahut istiklalimizde çok göziyle bakıldığı için, ~ed/:~e
büyük istifadesi olan bir devletle ne Yugoslavya bunları ıa He A· 
birleşmeliyiz" diyor. yi düşünmüş, ne de İtalya 

Gene Elbelağ gazetesi diğer vusturya istemiştir. , 
- .. ttef jk}ert ' 

Hücum kıtalarına bağlı olan -
Iarm çoğu, işçi oldukları ve işsiz
likten kıvrandıkları yahut ücret -
lerin azlığı yüzünden acı duyduk
ları için sor ... derece rahatsızdırlar. 

"Nil nehrinin en mühim kay -
naklarından biri Habeşistanda o
lan Tana gölüdür. Bu göl üzerin
de bir takım inşaat yapmanın Mı
sır ile Sudan namına büyük bir 
kıymeti vardır. 

bir sayısında şu malumatı verı • Şimdi ~ranıa ve ~u 
1 

JaJ'Jııı 
yor: nin Marsilya suikastı su\u nuıı~ 

uHabeşistan haritasına bakıl - ltalyadan istemeleri bu \ıııı• 
dıkta Eritrenin, Habetistan şimal bozmak demektir. ttalya 1'tir• 

k d b 1 d vereee -
şar m a u un uğunu goruyo • da hazırdır, suçluları ds it 

ilk önce Hitlerin tenkit edil -
mesine imkan bulunduğu halde 
son günlerde onun siyasası umu
mt toplanblarda tenkit olunmak
tadır. 

Kanarya kuşu için her nevi ka
fes kullanılabilir. Fakat kafe~ ne 
kadar sade olursa okadar iyidir. 
Kanaryaya yem olarak en ziyade 
pancar tohumu vermelidir. 

Fakat Habe§İstan müstakil 
yaşadıkça Mısır için bu taraftan 
hiç bir tehlike beklenmez. Halbu
ki Habeşistan ltalya tarafından 
işğal edilecek olursa vaziyet büs
bütün değİ§İr ve hiç bir Mısırlı 

ruz. Somalı diyarı Habeşistanın Yalnız buna mukabil onUJI da o• 
cenup garbındadır. İtalyanlar Ha- teği vardrr! Bugün fran:ye •"' 
beşistanı işğal ederek bu iki müs- turmakta olan ve Muaıol ftaJyı • 
temlekelerini bitiştirmek fikrin • ikast yapan maznunlarJJl l riıı de 
dediler. Onun için Habeşistan ;le ya iadesi, Dolfüsü öldiireJ1 e 

Halk arasında memnuniyetsiz
lik gittikçe artıyor. Herkes Nazi • Kuş yemi ve saire gibi §İflDan • 

de muharebe etmeyi göze almak- A vusturyaya teslimi. ~d. 
tadır1ar. d'10r»' 

lik itler açacağını, ücretleri art • latan yemlerden az verilmesi mu
tıTacağım, yaıayışı !':ikselteceği - vafık olur. Kesme şeker parçala
ni sanıyordu. Halbuki halk hür • rı gıda olmakla beraber kanarya 
riyetinden mahrum olduğu gibi kuşnunun gagasını kuvvetlendir • 
kazancının yarısını da fedaya diği için faydalıdır. Yaz mevsi -
mecbur kaldığını görüyor. O - minde kuşa yeşil salata vermeği 
nun için yeni bir hareket beklen- unutmamalıdır. Kışın buna mu· 
mektedir. kabil elma ve armut parçaları veri-

tehlikeden emin olduğunu söyli • Anla§ıldığına göre ltalyanın 
yemez." Habeşistan ile yapacağı muhare. 

Bu sözlerden maksat, ltalya - benin planlarını Mareşal Balbo • 
mn bütün Habe§İstanı İşğal etme- hazırlamıştır." 

si neticesinde, Nilin en belli batlı Habeşistan uluslar birliği aza· 
kaynaklarından olan Tana gölü sındandrr. Uluslar birliği, onun 
üzer!nde yapacağı bir takmıı ir • istiklal:ni müdafaayı taahhüt et - ' 
va ve iska ameliyatı ile, Nil neh- miş bulunuyor. Fakat Çin. Japctl 
rine akan suların bir kısmını baş- harbinde görüldüğü gibi bu mü • 
ka yerlere kullanarak &uyu azalt- dafaa lafla başlıyor ve lafla biti • 

Bu takdirde. tekrar e 
11'11' ' 

İtalya hem Paveliçi helll d~si b•I· 
temiki iadeye hazırdır. >-.. ~I' 
de İtalya bu meselenin ~~11 ,Je' 
edilmesine bil ı tahaJllJJ1\I ,J•· 
mez. Prensipim;z karşılıklı 
}et ve hakikattir." A 

.. . t' . akta olclıl~ 
mueaserıye ıne manın ___ ... _______ lllll lir. 

Kanarya kuşlarını üretmek isti· 
yosanız, büyük bir kafes içine ko· 
nulan her iki üç dişi kanaryaya bir 
erkek kanarya vermek lazımdrr. 

dolayıdır. ııi1' ~ 
• • otd~~Jıf Dikkat! Uluılar ara11 mesuliyetiJU tr:;. 

Düğün, çay, balo ve saire eğ

lencelerde caz müzik temini 

için Tepebaşında Şeyh hanı al
bndaki 73 No. kahveye her gün 
müracaat edebilirler. (3810) 1 

Telefon: 43345. 

Yalnız başına bir kafeste besle
nilen kanaryaların yirmi sene ya • 
şadıkları görülmüştür . 

Kuşa iyi yiyecek verilirse kuş -
lar iyi bir kafeste beslenirse he • 
men hiç hastalanmaz. Bu hastalık· 
larm başlıcası kuş bitidir. 

ması, ve bu suretle Mısınn hem yor." 
bu sudan, hem de bu suyun Mısır 

Diğer taraftan 
toprağını zenginleştiren ve can -

Mısır gazetelerine 
landıran çamurlarından mahrum 

malumatı vermiıtir: 
bırakılmasıdır. 

Röyter ajanH 
Romadan şu 

Böyle bir tehlike melhuz ol • "ltalya hükUmeti Habeı hüku-
:Tlakla beraber Mısırı birden bire metinden bir nota aldı. Habet hü
tehdit edecek mahiyette değildir. kumeti notasında Gondar'da vu -

dar ulusuna kartı vazifesi~ de~ 
bulunan Yugoslav hükUınetıı tJI' I 
feci Marsilya hadiselerinin sar~ 
lar arası adalet ve ahlakma . ~ 
madın yeniden kurulman içıJI ;/ 
birliği konıeyine müracaat 
mecbur görmektedir. 

Mesuliyetlerin, uluslar ara:J.. 
atinin en yüksek taazzuvu Jı ,il. 
ortaya konması muhakkak sil 

zımdır. Çünkü uluslar arası sııllıij 
geçinmesi için, en ıanh Şefiniıı 

rektir. 
Gaz hücumlarının zorlu bir iş 

olduğunu umumi harpte yapılan 
tecrübelerle biliyoruz. Rüzgar 
ve hava tazyiki ekseriya o hücum
lara mani oluyordu. Patlayıcı 

maddeler daha ziyade emniyetle 
kullanılabiliyordu. 

Geçici, bulaşıcı liastahklarm 

mikropları ile harp edileceği iddi
ur da mart:avaldan ibarettir. U -
mumt harpten beri yalnız yangın 

oombalarında bir terakki eseri gö
rülmüştür. Fakat bu yangın bom· 

oalarınm kullanılmasından fayda
C:lan ziyade zarar vardrr. Çünkü 
o bombalar mağlup edememekle 

lieraber hücuma uğrayan millette 

kin ve garaz ve inti!mm duygula • 

rmı kuvvetlendirmiş olur. 

İngiliz donanmasının harp ilan 

iHlilmeden batıTılıvermesi ihtimali 
hakkında yürütülen mütalea'lar • 
dan da bahsedelim. 

Bu lif ta yeni bir şey değildir. 

Bu dütünceyi yürütenlerin yanlış 

'düfünceleri fU notadadrr ki onlar 
dü§Jnanın, lngiliz donanması tara

fından hiç bir hareket yapılması -

na imkan ka'lmadan donanmamızı 

denizin dibine göndereceğini ka -
hul ediyorlar. 

Harpte yaptığımız tecrübeler 
göstermi,tir ki düşmanın lngilte -

reye karfı yaptığı hücumlar gittik
çe azalmağa başlamıştı. 

Bu bitler tahtakurusu toziyle 
giderilebilir. Yalnız tozun kuşla • 
rm gagasına bulaşmamasına dik
kat etmek lazımdır. Gecele • 
ri kafes üzerine bir örtü ört • 
meli ve sabahleyin bezin üzerine 
yapışmış olan bitleri öldürmelidir. 

Fakat Mısır halkının bütün lrubulan hadiseden dolayı son de
hayat menbaı, Nil nehri olduğu İ· rece müteessir .olduğunu bildir • 
çin bu iş üzerinde tehlikenin uza- mektedir. 
ğım yakınını hesaplamağa yer · İtalya hükUmeti Habetistana 

1 

kalmıyor ve Mısırlılar şimdiden liarıı askeri hareketlerde buluna-
tehlikeye karşı gelmek için hazır- cağına dair etrafa yayılan şayia
fanmak lüzumunu duyuyoı·lar. ları tekzip etmekte ve ol'a<la.ki 

Onun için '(Elbelağ) gazetesi meselenin diplomasi yolu ile hal • 
yazdığı makalede: "Bu siyasal lini ümit ettiğini ilave etmektedir. 

da, mesuliyetleri 'adil bir cezıı>"..; 
manın cinai vakalara maruz lı'ıı 
milletin tatmin edilmemiı hİ 
daha büyük bir tehlike mevcııt 

ikinci bir meıele olarak, fJ 
vakaları, gittikçe artan bir 'eılJ 
Je, değil yalnız Yugoslavya f~ 
soysal dünya aleyhine kabul Tüneklerin her gün temizlenmesi 

şarttır. Bir de kafes ara sıra kay
nar suya batırılırsa iyi clur . . 

Kuş ishale tutulursa ona yem 
olarak haşhaş tohumu vermek, bi
raz da rendelenmiş Hindistan ce • 
vizi vermek lazımdır. Kuşun yı -
kandığı su da kafesten çıkarıl -
malı, içtiği suyun içine de bir iki 
damla afyon ruhu damlatılmalı -
dır. 

Kuş kabızlık çekiyorsa içtiği su
yun içine pek az miktarda bikar -
bonat atmalıdır. Kuş soğuk alır -
sa, nezle olursa devamlı surette 
sıcak duran bir odada bulundurul· 
malıdır. 

Ilık suya batırılan bezle gagası 
temizlenmelidir. Kuşun hastalığı 

birdenbire olmuşsa baytara müra
caat etmeği unutmamalıdır. 
Yalnız kanarya değil, evde ve 

kafeste beslenilen bütün kuşlar 
için de banyo yapacakları su ka
fesinde öğleden evvel bulundurul
malıdır. 

Kuş öğleden sonra yıkanırsa ge· 
ce soğuk alır. Tünekler o suretle 
konulmalıdır ki kuş serbestçe uça
bilsin ve tünekte durduğu zaman 
da suyu veya yemi kirletmesin .. 

Yugoslavya notasında 
neler var? 

cek uluslar arası siyasasının ~ 
tot)an davasını ortaya ko 
Meıele, ne müfrit bir şahsın · 
yasal bJr cinayet, ne de siya 

cilere verilen iltica meselesi % 
Hakikatte ortaya konan dav" I' 
zah bir siyasal gaye için seri il',~· 
ler ve suikastlar yapmağı iş 'I. 
sat erabının yabancı bir ülke f; 
lannda çalıımalarıdır. lncedell ·~0 
uzun hazırlık devresi esnaıı11d~ıı" 
lere Macaristan içinde bağıtl lf'.'"'~j 
lan kolaylıklar ve himaye İ~ i1).: 
cak gibidr. Eğer bir ulusu11 ~ıı )I 

(Baş tarafı 1 inci sa~fada) 

Geçen haziranın dördünde uluslar 
birliği konseyine yaptığı bir tebliğde, 
Yugoslav hükfuneti, Macaristanda yer
le§mİş bulunan bazı tethişçi unsur)ann 
cinayetkar hareketleri ve bu unsurlann 
bazı Macar makamları nezdinde buldu· 
ğu yardmı ve cürüm ortaklığı üzerine 
konseyin nazarı dikkatini celbeylemitti. 
Konseyin 4 haziran tari~li celsesinde 
bu meselede Macar taazzuvlannın cü • 
rüm ıerik)iğini izah ettikten sonra, Yu
goslav hükUmeti, mesuliyetleri ile kar
!I kar§ıya konan Macar hükUmetinin 
Macaristanda tethişçi unsurlann gör -
dükleri yardıma bir nihayet vermek i
çin lazım gelen tedbirleri alacağına ka
ti surette kani olarak, Macar - Yugos· 
lav hududunda vaziyeti heyeti umumi • 
yesiyle doğrudan doğruya müzakerat 
neticesinde halletmeğe amade olduğunu 
beyan etmişti. Ancak bu fikir albnda • 
dır iri Macar hükUmeti ile müzakerele • 
re başlandı ve bu müzakereler Belgrat
ta 21 temmuzda imza edilen bir itilafla 
neticelendi. 

Bununla beraber, Yugoslavya Kralı 
Haşmetlu Alekıandr Hazretlerinin ve 
Fransa Hariciye bakanı Louiıı Barthou
nun katli üzerine ya;,·lan tahkikat, bu 
cinai vak'alann Macaristana iltica etmiş 
ve geçmişte olduğu gibi bu memlekette 

aym yardımlardan istifade etmekte de -
vam eylemiı bulunan tethişçi unsurla · 
nn iştirakiyle kurulmuı ve yapılmıı ol· 
duğunu ve ancak bu yardımlar neti • 
cesinde menfur Marsilya fiilinin yapı -
labildiğini ispat etmiıtir. 

Filhakika, katilin cürüm ortaklan a-

lan ve uluılar arası barışı~11 P'' f. 
maz deetekleri, vazifelerirıJ 1; (f ! 

kendilerinin Macaristanda yalnız bir de, yığınla hazırlanmış bulı111 ıı"' ~ 
melce bulmakla kalmayıp aynı zamanda bancı bir ülke makamlarıl1111 

·"''"' ~if 
t• İf 

rasmda Yugoslav hükiiınetinin Macaris· 
tan hükiiıneti. nezdinde yapbğı şikayet
lere mevzu teıkil eden tethişçiler de 

suikaıbn arifesine kadar bu memleket 

dahilinde toplu bir halde oturmakta ol
dukları ortaya çıkmııtır. Tahkikat ne -
ticesi, hicret eden bazı Yugoslav teba-

asının tethişçi faaliyetlerine verdiği yar
dım ve müzaharetten dolayı Macar ma
kamlarının mesuliyetleri çok mühim ve 

açık bir tarzda gösterilmiş.tir. (Yugos • 

lav hükumeti, tafsilatlı bir muhbra ile 

bu huıusa ~air olarak elinde bulunan 

bütün deliller ve veeikalan konseye tev
di edecektir.) 

Hiuiyabnın derinliklerinden yara -

lantnı§ olan Yugoslav ulusu, suikaıtrn 
hazırlanı§ ve yapılıtı §eraitinin tama • 

men aydınlanması la:ıo:tm geldiğine ka • 

nidir. Yugoslav ulusunun büyük acısı 

yukarıda zikri geçen vakıalar netice ! 

ve yardımını gören caniler İf ~ fil' 
öldürülebiline, taazzuv e~iil''" wıı 
hükUmetin yaşamaeı kahil dX ,ııt1 
hakika, bu vaziyette soyııJ tı"'bl' 11 ' 

bir anarşi ve uluslar ara'~ ;çiııde ~ır 
devri başbyacak ve bu de"'~ 1,i e~1ıı ·pt•" fi" 
luılar arası barışmrn e11 1 J&ilJe 
n sakrnılmıyacak bir f' lıl 
"d k. u gı ece tir. Jşlt ~ 1 İ$0 d bıl 
Barışın idamesinde tit •tif11a 1 ı#' 

1 . • • • ille ı a"ııı ar cenuyetinın otorıtes . bıl 'f• • 

nan Yugoslav hükurrıet•ı dl'• J11I 

b.. ""k el • . k .......... fılct' uyu ıemmıyetı a•s • ei ··I 
b. . • dd . . ilı•" -'acarı on ınncı ma esınJl1 ~e l'fJ re 

dayanarak YugoslavY• i ~11hif11 .'ıJ 
arasındaki münasebetler ,,_11ndcık:I 1' 
bozabilecek ve uluıılaı:ka ye koYıtO' 

• • • • _ı.(ı e 
ve ıyı geçınmeyı tea• l eyler· 
vaziyeti konseye h•~3 e. gelece1' 

1eyıf'I ıı 
Bu meseleyi, 1'0 " koyarsa" , 

Kafes kuşlarının ötüşü fıtri de
ğildir. Yalnız Karatavuk kendi
liğinden öter. Bülbül, kanarya ve 
saire gibi kuşlar ötmeği yumurta • 
dan çıktıktan sonra babalarından 
öğrenirler ve yahut sun'i öten alet
lerle onlara ötme öğretilir . 

ermıııınınınııımınınuıııtıııımııınııumııuuıııruııııııımııımnıınııftu1111ııııı111111mıııııa 
sinde, ıuikasbn yapılmasını ilham eden 

ve kolaylaştıran ve ulusal erazi dıtmda 
bulunanlara ka11ı derin bir nefret ve 

l eıirıe 1 s11J11" top antısı ruznaJfl ··1crarı o u 
ziyadesile medyu11u şu daha kolaydır. Onun için ku~ ta• 

bil ahval ve şerait içinde yaşama • 
lıdır: 

Harp aleyhinde propagandaya, 

bilhasa amele fırkası tarafından 

yapı1an propagandaya bir son ver~ 
mek lazımdır. Şayet amele fır • 

kası umumi beyannamelerinde ih
tiyaca yetecek donanma, hücuma 
muktedir hava kuvvetleri ve kuv -
vetli bir ordu tavsiye ederse kur'a 
efradı kazanmak hususunda karşı· 
}aştığımız zorluklar kendiliğinden 
ortadan kalkmış olur.,, 

Sıhatte olan bir kuş çeviktir, 
berrak, oynak gözlere maliktir .. 

Aydın oda, temiz hava, ratıp 
hava, muayyen hararet temin edil· 
melidir. Odadaki çiçekleri ıslat • 
mak, havayı rütubetlendirmek için 
kafidir. 

umumi bir gayza tahavvül etmittir. ı .. ----Y .. E•N""'.l~Ç~f1 f(fl •. •. 
Eğer Yugoslav uluıu geçirmekte ol· püğuntU 

duğu bu elemli imtihanda bütün veka. Engerek 

1 
60 JcutUf 1 

Tüyleri de vücuduna iyice yapı
şıktır. Kuşun sıhhatini muhafaza 
etmek hastalığım iyileştirmekten 

nm Ye soğuk kanldığmı muhafaza et - Fiatı 'f Matb•'' 
ıniıse, bu, sulhun ve bu sulhun desteği • "' A1'.-,;;.I_.,,...~ 

Tevzi yerı • Y -olan uluslar arası ahlakının bekçisi bu- .,L..:,;.;,.;,;..;.. .... _.-
lunan uluslar birliği müesseselerinin 



. ·A-D-1-N-
: londra i(adıniarı 

~ - - 'VE - ... 
~Otom~il M;d~s~ l 
~ r-.ıın k.b ....._ Iİllad· 1 ar kadınları ara - \'eriyor, otomobilin rengiyle elbi -
~ 1 en hararetli moda selerinin rengi arasında uygunluk •et-, otomob·ıd· ._:-IHlle ı ır. Tabii, busu- gözetiyorlar •• Bu )'Ull"nluk, ııanl 

• Oto r mevzuu bahsolu - mümkün olur? Şık bir kadın, çe • 
iti aL mobilin b. . ' · ' • 1 . --lıdır• ıçımı, rengı na· ııt çetıt elbile fiyer ve bun -
\ dJiin··- · Naaıl olursa ca - bir kaç renkte olmasını kafi gör • 
~riı.de :'? Herkesin gözlerini mez. Bu da dütünülmiif, otomo • 
'ı &onoplar?. Hulasa, na5'1 o· billerin muhtelif renkleri, esaı ve 

ite, l moda olur?. teferrüattan renkler olarak. üzer-
li, ~";;dr~ru.? kibar kadınları, !erinde \oplanmuı yolu tutulmat • 
~ııı • IUnun en hararetli İ:ur. Bu suretle; oto-bilin sahibi 
f4İr. ;•uu olarak benmı-İI" baiııri renkte elbise ıri:rene, oto· 
~ 6ı 34 senesi sonuna gel • mobilin renklerinden biriyle imli· 
~ ~e olduğundan, aon moda zaçh giyinmit olacak! 
~ """1 otomobiller, 1934 -e· . Peki, bu suretle otomo!ıiller gö
~ ......... ~ı ~larak aaılı:ror· Ye- ze cazip ,ı;rüniir mü? Alaca bula· 

İlıiai .ı~enn biçimi, rengi?. .. bir manzara, otomobiİde pek 
•çın de muayyen bir esas hot olmasa gerek! .. Fakat, dekora· 

lıı. 1 değildir. aZten muaY • tif resim yapanlar, imdada yetiıi· 
liir - aranını:ror da! Bun • yÔrlar. Çetit çetit renkleri biri· 

d lii, türlü biçimlerde ve birlerine uygun düıürmek için uğ· Omuzda Ve Safita SU• Olarak, TUyler 
.~ oJmaıı, . gözetilen ıey ! rafrp, mu~affak eserler hazırlı • 

10riinaün, gözleri üzerinde yorlar. Otomobiller üzerinde, renk 
il Ve bu suretle ıon moda o- uyrurıluiu teıbit ediyorlar. Bu a· 
1011arda yer tutsun, .•.. daha ra'da Rokoko otomobillere yaldız T ,.11 D )ri J 

llçUpgibinl • da,sütenk,onlanbpkt aaltanat uv a .ed anı~ı ve 
biç.im bahsini §Öyle bir aııabalanna benzetiyorlar. Zen • El ~ 
:tçirelim.. 1935 moduı sin .... kibar kadınların binecek. mas ' ı~ı ld ~ -v.ıt...ı '· ilıar kadınlar tarafından leti Rokoko otomobilleri!.. '"f lllJI. 1 • '"f ~~en· modeller .,.-da. ı Ş'I'* ıla iliYe edelim, ki bu o- ============= 

. .,..kod-inin mobilye ör· . duruyor. Tuayyar, fOkillenmİf, • 
0 

ayniyle elden dütmüıtü. Şim. ~mler~e oıomobiller de . -obiller, bonllz model halinde Kokteyl giyinifi ile alqam •i. d 
1 

yini!i araıındaki fark, nedir? A· d. l I 
.... benziyen otomobiller fakat otomobil olarak yola çık • ı, • maı ı çantalan parmaklar a • ...,.. radaki fark için, kıldan incedir. d b kt 
L oık · biçimdekilerin içi, m~mıştır. Bununla beraber, 1935 · raım an ıra ırarak, onlann ye-.., ,__ denliıe yeridir. Çünkü Kokteyl · · y l 
il dt.CQ'a zdaki . o.tomobillerin ... neıinin ba9mda Londra k~dın • rıne geçıyor. e pazeler için, eı· 

ha genııtır. Bunların luıaı11 (liayı\ııatku da dolaştıra. giyiniıi, saat beş saylarındaki gi· ki zamanlarda olduğu gibi, deve 
yini§e benzemekten çıkmıştır. k t" .. ·h d ı· ,pek,tefarkı cak~~ki.~ uıu uyutercı e iıyor. Avcu· 

l-.Jc 

1 

müballfa • böyle oJaçai> fıip-....z aa;;JiYor • .___............ .... .ı.. lal-, çöllorGe deft kllflııraım pe • 

hriıı ;.. ~!' a- Bu oto • ln".iliz kadmlan. bu otomobil mo- - ııiybıitine :raldafnut. :raklat- tfıMla lqa danım 1 

I

" ,-trııınd b · · d 
0 

mıt delil, alqam giyinifiyle bu • T •ııın oı. e, ır ıiia ka .. duiyle ~kadar hararetle metıul il:r modası, elmas moclamıı da 
· Otom0~ ~er !ey -- • oln:rorlar, ki aksini düıünmek, i · luıınufblr ! hemen hemen eski zamanlardaki 

•Ye 1İaa 
1 

ılın bır tarafındaki deıa laıkiııaız! Kokte:rl elbiaeleri, uınm etekli, ıapaaile geriye getirmiıtir. Salon· 
t nıaıa 

1 
ınca, ortaya hlr tu- ~~~~~~~~~~~~~'! eklenmit parçalarla ıüılü, kollan, tarda renk renk tüy dalgalan ara· 

ıız da" çıkıyor .. Aynatmdan gerdanı ve omuzlarla )>oraber ııır-• en teferruat cihet. b açık bırakan bir ıekil almııtır. smda, panl parıl elmaslar ıiiz ka· 

~&rıncıya kadar, biç bir ek· Apğı )'Ukan detil, bpkı tıpkısına' maıtmyor .. Kulaklarda, parmak· 
ın ıyan. bir tuvalet muaaı! .. · alqaın elbiaelerine uygundur. Her J larda, göğüste Ye bileklerde el • 

' •cele b. •d d · x. 1 k · 1 •ilale 1~ yere gı ecele, e - iki giyiniıte e aynı ..,.ır ı , aynı mas, saç ar arasında aerpinti ha • 
diniz ~ege zamanı ynk, ibtif&ID• ayni panltı Ye ııll• alıcı· linde ebnaa, huliaa bütün ..ıo . ıttle oı.:n!!~ı~ellt etmeden· OY bk ..ar. Her ikisinde de ayni le· larda tüy dalgalllDJfl ve ebnu ;

1
• 

.l '1r ı ıne binebilir. Gi· kelHlf I •• " dayıııl AYJ'Upa ve Amerikada, tiyatro
ya gidiılerde de, ayni esutan ha • 
reket ediliyor. Bilhassa bu aene, 
bu hususta göıterilen itina, bir kat 
daha artmıtbr. Kadınlar, tiyatro· 
ya çok ıüslü olarak gidiyorlar. 
Yalnız gönneği dejil, görünmeli, 
hatta, daha ziyade görünmeği, göz 

Şapla Su ~. : &tında, iıtedı· gı" • ·b· ·· ı ~ a.ıiim .. ıı ı suı en· 
toı. 1 kün olduktan tonra ! 

t1t.. <i ık, bu kadarla da kalmı -
~ '"-lom~~ilin oturmaia malı
~.~ Yerının altı, bir eandık -
~::a bir kaç elbiae, bir kaç 
~ lıdır •. Yolda soyunup 
~~leri,. ıayet kolay!.. Yalnız, 

'ıı ~dirmek ıaznn ! . 
~Jette dııandan görül· Beyaz Bir KUrk 
~en biç bir kadJDJD hOf11· llliiiiiiii 

önünde tutuyorlar. Bu tefıir, f..on
drada kadınların tiyatroya gidit 
kıy af etlerine dokunularak ortaya 
atılınıt ve ıükUtle kartılanmıtbr. 

._.. • Hele kıskanç kocaları 
d IQlar İçin, ıoJUDP giyinit 
a hariçten görülmek, ko-

~elinde mülhit bir ıilih, 
L.~ ~ a le~p teıkil eder!: 
,~ d lllobıllere nitbetle hı • 
~lt ar olan ve girintili çıkın· 
~~e Yapılan Rokoko oto· 
~ IÇeriıinde de, tuvalet 

..... , ~~ık:. v.: ı. bulunuyor · 
~··· tıı "'llll kuçük ölçüde olınak 
:"\ qer ile. , ~ ~ ı otomobilde de, cı • 
~ ., ia malıaua bir aletle, · 
~ ı lilı~a.ra kutusu, tabla, yazı 
~ 'bazı §eylerin bulunclu· 
~~ IJalmı .. Atalı yukan 
~ .. ~unan herteJİ, o-

Elmas 
Bir elmasın aahici olup olma· 

dıiı nasıl anlatılır?.. Banu, ku
yumcu olmadan da anlamak 

mümkündür. 
Kalınca bir k&iıt üzerinde bir 

Hiç bir kadm, münakata kapııı 
açmaınıı, bildiğinden de ıaıma • 

mqb! 
Kokteyl, akşam ve tiyatro gi -

yinitlerinde bol bol tüy göze çar· 
pıyor: Cenuptaki iç ormanlarda 
ya§ıyan ekzotik kutların tüyleri , 

iğne ile delik açmalı. Elmas ıahi· 
ciıi iıe, k&iıt üzerinde delik bir, alancı iııe iki ıirülür. yor. Bu tüyler, ıapkalann üzerin· 
y Bundan baıka bir usul de, bir de, elblaelerin omuzlarında, gö • 
parmaiı elnıasm albnda bulun • ı ğ'.'.'ler~e, bilekler~• ~er tut~y?r • 
durmak ye elmaaın üzerinden bir Tuy, bileklere, bılezıkle bırlıkte 

salonlarda renk renk dalgalanı • 

pertavıısla bakmaktır. Eier el· geçirilen, yahut kurdele ile takt • 
ınu ıahici ise, derinin delikleri lan süstür .Tüy modasının pefİ ıı· 
görünmez. Yalancı iae, ııörünür. ra, yelpaze modası da gelmiıtir . 

Diğer taraftan, sahici elınaım Yelpaze, son senelerde gözden, 

. Su içeriıineki mikroplar nasıl 
giderilebilir? Tabif bunun muhte
lif çareleri vardır. Bir çaresi de, 
suyu ppla ıüzmektir. 

Lakin, ppın miktan fazla ol • 
mamalı. Meıela, on litre ıuya on 
bet ıantigram ıap konulsa, yeter. 

Patatesten .• 
Patates köfteıi ve tathıı 1 

1 7 500 
nası 

yapı ır • gram patat • . b. es ıçın ır 

yumurta, yarım bardak ı"t . . be · u, yırmı 
t gram tereyağı lazımdır. 
Bunlar hazırlandıktan .. sonra, 

once patateıleri hatlayıp kabuk! • 
rını 1 a k. soyma ı. Patatesler ezilip ma-
.ne~en ~eçirilmeli. Tuz, biber 

serpılmelı, üzerine ıüt t -yumurta . ' ereyagı, 
nm aarııı ıle beyazı katıl-

malı ve bu h b' - amur ıraz unla hafif· 
çe yugurularak büyük ve küçük 
~varlaklar haline getir'lmeli. Kü
çuk yuvarlaklar büyüg-u··n·· .. . 

k 
un uzerı-

ne onulacak, bu suretle t t 
k"'f · pa a eı 

o teıı tepsiye dizilecek O d · nan 
sonr~ ~apılacak it te, tepsiyi fırı • 
na surup patates köftesini kızart· 

maktır. 

Eğer patates köftesi yerine pa· 
tates tatlısı yapılmak .. t ·ı· • 11 enı ıyor • 
sa, tertıbe tuz, biber ilave edil
mez. T epıi fınndan ger nce .. . k , uze -
nne ıva.mlıca tatlı dökmek 
ter. ' ye-

Kabak 
Ufak aakız kabaklarını ince in

ce kazıyıp iki tarafından bıçak) 
delmeli. Ancak, bu ıırada öb .. a 
tarafa bir çok geçmemesine d;: 
kat etmeli. 
. Sonra, bbafın delinmit yerle

l'l~e maydanoz, dereotu, rendelen
ımıt taze peynir, ııloftmp çalkan • 
IDlf yumurtaya batırmalı. Tavada 
s~de ya~la kızartıp aahana dizme
h. ~ze.nne su geçirerek, ıuyunu 
çekıncıye kadar pitirmeli. 

Midyeden zarar 
Midye, hazan ııhhati ve hatta 

hayab da tehdit edici rabatuzlık
lara sebep olur. Bu gibi vaziyet• 
lerde alınacak ilk tedbir, rahatsız· 
lanan kimıeye yardım yahut bir 
litre miktarında ıirkeli ~i&irme.lft 
tir. 

Eler hu teelr etmezle doktor 
gelinciye kadar bafka baz; tedbir
ler almak ta icap eder. Bu tedbir • 
leri anlatalun. Bir santigram mik· 
tarmda kuıtunıcu madde bir ka· 
deh su içinde eritilerek beter da • 
kika ara veritfe, üç defada hasta • 
ya içirilmeli. Bu suretle haıtanm 
kuamumı temine gayret etmeli. 
Sonra bir kahve katılı lokman 
ruhunu bir kadehin içerisine dört
te bir niıbetinde konulan ıu ile 
kar19tırmalr. Bunu hastaya koklat
malı. Eğer lokman ruhu yoksa 
Melisa ruhu, rakı, yahut kolony~ 
da bunun yeriıai tutabilir. 

Sancı ıeçip basta biraz sakin -
leıince, turunç yapraği menkuunu 
~y ıi1li hazırlamalı ve hastaya 
bır kaç kadeh içirmeli. Tab:i bun
dan aonra da gelen doktorun t . av• 
sıye. edeceii ıeyleri yerine getir -
melı. 

~~l teQ kabil! 
~' lci';!-hıine ıelelim .. 

'ait Jcadmları, otomo
lta ehemmiyet 

etrafındaki çerçeve, bir bakııta 
c-üze görünmediii halde, yalan • 
cısında bu derhal ıeçilir. 
· Elmaı bahıinde çok kitinin al • 

•dandığı vakidir. Bu cihetler göz 
önünde tutulursa, kolay kolay al· j 

·danılmaz! 
Deae111Arl Şık, örme Bir Maaa örtUaU 



Biribirimize yardım 
en biiyiik vazifedir. 

Habrb,onaaa, batka ltir aüa, 
•İu Llfontenln :rudanndaa bah
Hderken, çoeakl., için en sbel 
7Qdaa hu Fn.um tairiain yuch· 
lan ll1lemiftim. Wctmenhı hay
•anlara dair ,adılı 1ııa ma..Uar, 
lılltün dt1n1ada, daha Uk ıUnden 
lteri, daima artan ltir u1anddık)a 
brtılammtttr. Lafoaten, ,...Ja • 
rmda, anlatacaiı, teJİ, .... ece bir 
hikl1e olarak anlatmaz. Dikkat 
edecek olunamz, onan yamlarm • 
ela, imaalara daima iJililder ;rap • 
mak için den ..... :ribek ltir in-
IUUD 8iiitJerni balarlUDu. 

Ba hilrl,..lade, Mr ıinreinln 
lmrtarcbtı ldlvflk Mr lrannca Yar. 
Belki de, hiç fubada olmayarak, 
onlardan Jiizı.n-bai, her sün •· 
,.ıdarumm altmda ....... &lclirii
JIOl'IUDUS.- Halbuki, ımu•meJQm 
ki, clÜDJ&P biç bir ..,, ••bat • 
•ıa " clitGaceü oJank ........ 
mittir. Her haJftll ,.hat mı.tm 
cliin7a üwiacle 7apacalı bir •ui
fe, ılrec-ti Wr it •arclır. <>mm 
için, clikbt ecl.cek olurwus, ia • 

aanlar, clüaya herlaM •• menl
mini lt!le a,.,...,ı.nhr. la meni-
min dlflllda hiç bir iman hiç Mr 
haJYanı a•la;ramu. Onan lçia hir 
Yarlık olftlm, utak ......... 
bileceiinisi Umanm. .. hilrl,.,e 
ıeliace, IÜ'f'..c:a ham anlaM!f 

hir nai,..tte • ....,... Mit ol-
m•zu JUCbm etmelr .... ,.ıms 
imanlara ol ... _ aa • 
nettij.mıq U hlr hiui duyu • 

,.or. Fakat, neticede, hiç bir •akit 
aararlt ~. J>Gapdald 

laaJY&Dlum • çalıfbaı olmak 6-
nre ~11ıla11 bımcada. •JDi aa • 
maacla büJiik bir hia dUJplQ da 
Yardır. Bir tok Amiller brmcala
na .,. altmda ...,daaa ıetirdik
leri hü,U nleai ainlllderi ...... 
birdenbire ................ Bu nler, 
,..Jnm lapa , ... ~ ...... . 
lan b.aida1 •ıpolarile dola delil
di ......... uıt bir tehir J&1nd 
Mrotel:..te...ıblr~ ... 
lona, Wr ban,o clalrali, hir çak n 
btlan, aanelrı., yatak CMl•len 
Ye bir halta odw ....... Wr .. na-, 

ca ailea!aba otarduta" ,... .. 
Wr apartmanda .. hemen ....... 
a,ni ..,.._ ftftlı. .... _ "" ... 
ta odur, 1tltila aileala en çok la • 
... tltredill oclalardan hiricl...., 
braic:alaNald bU,ak tefkilltçılds 

la hraber, •JIÔ umanda hasta • 
~kartı du,.duklan bü,vk in • 
..... ı.laaiai c1• u1...,..._ 

Ufaalea!a "ılv•cia ile Jrarm. 
~.lailsl,..m. ....... ....... 
~ll'IDCUllD .............. dU)du-
la M.i ele ... ...ele •nl-nıt ola-

Glwwwcia, Wr tat JÜıut ta Wr 
Jau,aala ltircl..W.. lhllriilthere. 
cekti. Karmca bama ... .,.. v. 
derhal, ODU brtarmuam tam D • 

DaaDı olcluiam aalqor; .......t •• 
CIDID Pftf P.'Yaf ,....._ aolmJu • 
JOI'; klçik .. it- - .... 
1e1i hallebaittir; ............... 
'ha,or. "'" w--. ...... ,... a... 

............ ,....... ......... 1 
r:ii-· .. ·feaiclir. 

Gii.vercinle Karınca 
EWen •.Uifi "°"ar inaGll iyililı 711pmalı, 

Baan lıiisücülı 6ir ""' lıartanr bir """"'•· 

Bir siiHrCin 111 iferlten Hrralı 6ir ~ lıenanndtı, 
Baldı lıl, G,JCli acuna diımiif lıiipüı 6ir lrannca 
Ba Olıyano. iPw'e, 
~ sörıneli7'i: 
B,,, .,.,.. da dallar si6i dal.olara, 
sılwnı7'W'ia 6ir tiirlii hnanı. 
Bir ..,.. dana- ayandı siJuercinde; 
~ lmrtarmalt artılı onan ...ıi7f/i. 
H.,,..,. 6ir riP llldı yen/a, 

Hile•• e 

Hocanın yapamadığı 

K.enwnın tam ömine difihdii 7i/ıNlılenlen. 
Ba lıiisücülı NnlCln rflpü, ~- - ald alank ....... , 
1Cıınnca711 ollla lı8prii J 
Z..UICllı lıartaltla. 

O •rma ..... 6ir 6alılırı sıplalı, 
G.,.,.,. s&iiıaa olıla 7f17 6aJtla. 
H....,. llİfllll alaralı, 
Alı,..._ lrannca qafııu umlL 
Aeuull ... -- 6lrtl .. 6int 6'ıltNL 
..... ,,.,.,. ıiioercin ..,,.., Cllffı Pirleri; 
v. ~.......,. 7-efini ......n. 

IDlf ... ,......... WrW .. ...... 
tir. BUNııa en ... Jin1i wc1 ... 
beri, klpe]deria ........ ,.. .... 
arqtırmalar, ..... ,.an1arm in. 
..... .,. lr.aclar aa1a111h ..... ..,. 
bbiliTetll ....... ...,..... p-
bnmttır ...... 1ıllPlk Wr ... 
pelin llir -.,. ..... utamLnlı • 
lmı ··•ataaıp: 

U Fonten llqia 1 .... lmlmrna iri Ja • 

.... _..._.. ...... .._ ...... _..llluıJll"lllluıı'"""'""'""''lllPl""'ld""'"_.._......."..-. ...... ..._...J mlanmmlaa O.. s.,f..ıa 8. 
BULMACA 

' • 

-
R 

-ı.------·---·-ı bir ............. ,-.ı -1 Faydalı Bilgiler 1 u eftl sabit w ı ı .,--. •1t1r. _. ________ _.... ...... ... ,. ...... 8ilb111, ,.. 
Dünya yüzünde mevcut bula

nu akar ealum, ._IMmıiWr 
... i1'celı ....... tepi •• 
•-m 488 milyon ı.,p lmne
ti bulunmuıtur. Bu kunetin 
diinya ilzeriııde abcak yüzde onu 
kullandıyor. Anupada 80 henir 
laanetincle akar au Yarm. Banan 

mcı, ........ wlın .... ......... ,. ... ,._.. 
-Birktl .... lm tll,aut 

Beni ondan 11qlra hiç anla,an 
,-ok. 
... u cllnlfJen hlr lioca: 
- Nuıl JOkt. eledi. Sen Mr 118-

pell hir lawMlaa 8lttlD mi taba • . itte ıı.H7e kadv •erctiiia;m 17 milyonu kullandmaktaclır. A· 
w..,..ı.~ - .... mei'ib .. •••etiadea en .. ... , ....... 

YT' t1~.1- d ._.._ ·- -TaMl \Mam. Bmlm F•t o. bdu da teJ&ta lüzum .,..... et-. - .... 
yok. Geçen hafta, onu ilk defa eli· milyon beygir kanttinde mn • iim tenin yapamJJacafın hir ~k 

cut L--ı 1...- L JI hesap IMl81eleriai derhal wanwe • niae almlftınız. Ve artık, her aün uu um 8UJ& wp ancaa • ı-, 
M'Ye lffe okuyacabmız. Orta yer mHyondan latifade edeWleceii nr. 
deki a.rf, iN ilmi bulmak için ıi· llyleniyor. Hoca hinleülıe kmmlfln 
ze en fala PJ'&pcÜ olan laarf • ı----__. ......... ____ -Çok ileriye ıittiliai WU,o • 

tir. Çlnld.I, INlacainm kelime:ri, aa, eoldan tala clolfta da 7iae mta r-. ._, ,.... 
,.uJrandaq af&iıya okucluiıma yerde 1eçi1or. Dilııbt edmis. Çili lialpli Wr Mw ..... _...., .. 
takdirde naaıl orta yerde ıeçiyor- iri eliabcleclir. 

da: 
- Hocam, aelds kere 

eder. 
itin hakikati, hoca ~ 

calailclL DGtndfJ. tqmclı? 
-28, dedi. 
Tabii J11Dl'fb. Herlrea .. ....... 
ame.. Se,lettbu 
- Şimcli ura, dedi, 

pellmde.. Ona dili o 
1'u male hammekla eewıu 
celr. Ve kapelr tam 18 defa 
clı. Hoca klpeii alkqla 
walann anımda lap 
•Ufla. 

Somadan, ldipeibı 
;rapbimı ÖIİaer S8jfettin 
daları 
~ Çok ımıa,. callı&:q'ZDll! 

Etimi celJime lroJu7or, 
mı WriWr,in, ••UJOiDiii. 
.. '- Ylll'Ufla bir de 
h;rorda. 

D 1 K KAT~ ....... , KAsllk~!ü~ 
. ......................................................................................... . 

Çamaşır gı'/cagan çocalt.lar 

hürmet etmek mecburi1 
dulunu bilipnuam. 
her..,.._ ..-el bir 111° ~ 
feaiü. Fakat baa 
ler de ldiçüklere daima 
daftl ... Jı, onlum 

···-· kenclil~ liclirls. Rea"mde, b 
caddeli seçmek iatiye 

• lüD hu hareketine~ 

,., . ., .• --.. 
..., ettild..ıni Wli)w--

• ,.Gk iaunlann durd 
Terdifini s&rilJ'onan-. 

Bi• •-....... , ......... 
1arau1a lll'clQana. slW Mr-... 
pim llltlne ~ ......... ..,..... 
lar .............. alt iilt •• 
c1er1 •• 

Japonyap seline, hlJGk hlr 
lra..- bni dolclaıwp, 1- lmm 
lraa•mı alette iJice mtbklaniaı 
alyJVarlar. Keat.aa.ı. ha imim 
kum İçsİaiae tmalalıior; ..... 
da pJJa,orlar. 

DıtanJa• ...... --·· 1-ttan atalı luplmwa, ...... n 
pipaiıltirWMW~ 



,~ ~~kün ulu yaratıcısı, . Dün ve Yarın 
&it ~rk qaşamalıdır,,dedi Tercüme Külliyatı 

üniversite Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan. 

24/11/934 tarihinde kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
olan Hayvanat ve nebatat Enstı't" .. . ye konulmuf . uıu ın,aatına talip km d .... ıhalit kanununun maddei mahsusasına tevfikan 8 12 ç~34 a ıgından 

Ctı itan gazetesinin, 29 birinci teşrin,.ı:----
tesi günü sal"t 15 te pazarlıkla ihalesı· ed"l k .. / Cumarte-ı me uzere yenid k ·ı 
meye konulmuıtur. en e sı t( 8136) 

1 tnurluk bayramımız için yazdıkları AlfonıD~d~-~a~arRifat 
· ::ncıa cıkan "ttt'l.. k ki d . 100 Krş. Aydında Doktor Mitat Bey ka- J 
, ""llge}~ ı aat,, gazete - ceğini imse a ın an geçıremez, =====•I rısı Seza Hanına: 
~,.8İılııc; ~ sa~ılanndan birinde umamudı.. U.kin Türkün da • ------- Kocanız Mitat Bey tarafından "'~dan koşrın Cumurluk bay- marlarındaki kahramanlık kanı A · Ç b aleyhinize açılan boıanma dava-
'ljfgk_. nwşan bu'. yazr yaz - daha beyazla•mamı•tı,· kalbi de ıle em eri ..._.,.... il • • A M ıının muhakemeıine vaki tebli • 

·"': azr parc .. alaı·ını alıyo - bir as1-- yüregwi gibi sag"'lamdı. · aurois - 1. H. Aliıan .. · 1 
..,.& gat uzerıne ge mediğinizden ve 

'ilin . itte bu 11rada aıil, yüce bir lOO Krf. ilk celsei muhakemede müddei 

llltk L ncı teşrin:n i d k Türk kumandanıpın, Türk ulusu· .• tarafından ikame edilen dava şa-
~: .,llttulu•unun y rmb' . 0

• uzlu 1 na can veren sesi işidildi: . h' 1 "ijd·· • on ırıncı yı • ıt eri iatima edilmit olduğundan 
t.ı ur.. . ''Türk yafamıdıdır .• ,, Ticaret, banka, borsa hakkınızda muamelei gıyap kara· 

':·~ v.~ vatan ıever Türk B~ sesi Türkün ul~ y~ra~ıcısı !kt. Dr. Muhiiı Etem rı tebliğine karar verilmiı, itbu ~~ en gbuu··n~ milli yapyış tari • dihı Mustafa Kemalın sesıydı. 75 Krf. gıyap kararının tarihi ili.nından 
:'4ltl 1 Yuk b T ki -----•. ------ itibaren bet gün zarfında hakkı 
b:. ·ll uy

0 

ayramı olarak Vatanın asil çocukları ür er ~ doıt r. Gerçekten bu bayram bu ıesin arkasından kottular. V• itirazınw iıtimal etmediğiniz 
L Ilı tarlı~• komıu Türkiyenin öz yapma haklannı, bütün acuna Deviet ve ıhtillil takdirde mahkemeye kabul edile· ıttl .. d gında t 1 h L d ..ı miyeceg"" inize ve davacının dava • 

" ol op anan ayret • kıhçlariyle ishal ve ozan a me- "l..enin - Haydar Rifat 
l ~ ı.. u harikaları hatırlabt. deni zaferlerin en yücesini elde et· 75 Krı. sını kabul ve ikrar etmit ıayılaca· ~ Yrarn k d 1 akl be be ı•·----- r------111 ğınıza ve verilecek hükmün vica -

~ lr Par} n~ a ar ,aıa'alı, ne tiler. Böyle om a ra r, .;ıe. ,.,_i ak ~ır surette kutlula • gafil, Avrupa Türkün cenk alanın· hi addolunacağ01& ve mubake • ~ .?dedır. Yüce Türke gö· da kazandığını, ökonomik alanda Sosyaliam menin l5·l
2
·934 cumartesi günü nun eh · d .... · k .. K K saat dokuza talik olunduğuna da· 

i ı. emmıyet ve egerı, kaybedeceğini ve cen görmuş . antsky - Sabiha Zekeriya 'Ylahm d" ir olan itbu gıyap kararı ilinen 

1'1}-. .e ın Kostantiniye yurdunu iyice idare edeıniyeceği • 75 Krf. ""~111 k tebliğ olunur. 
i.ı ... ii g" 

1
dYl' arak lstanbulu ni, bezeyemiyeceğini sanmıştı. Fa· ı-----...... -ıııı------11 "'-ıok .. "" en daha yüksek ve kat zaınanla anladı ki: Büyük ön· '(3855) ~ ~. O\?ünçlerle doludur. derin yüksek dehası yalnız ıava' J R --.---------ltıtiııler· • asın Külliyatı / ıt. Aı. 1 inci Hukuk mabke -

ıı."" kııı ın deyiıine bakılma, ıdanlarma bağlı kalınadı, ülkeyi Ahmet Retit- H.Nazım meıinden: 
i..'4'1td unun zaafı, latanbulun yeniden yapmada, idarede ve in· 75 K11. Müddei Sultanhamamında Dik 

~~lt""rl a ... n sonra Şark Roması kıla"pların en radikalini, en sağla- H 
.,. • u ranyan anı altındaki mağaza. 

"I« • aunun "kaim maka • mını yaratmada harikalar göster· d ~--!!.lu günden baplr. d ı•·----- sın a mukim Topbat zade Hacı ~h ~ g T" ki • ku·.ı i. lşçi sını"ı ... ih_t_il_a-lı-. -•ı Ahmet Hamdi Bey vekili avukat 
~"--.~""':". enç ur yenm a· Hele uluslar araaı ıiyasal an· J• Hidayet Bey tarafından Fethiye -

~edinci icra memurluğundan: 
. Sırkecide İsmail pafa hanı itti· 
lasında H. Bekes ve şeriki ticaret -
hanesinde iken elyevm ticarthane • 
si meçhul H. Bekeı ve şeriki efen· 
dilere: 

Mösyö Max tarafından 4 9 / 
934 tarihli takip üzerine talep olu· 
nan ve iki kita senedin tutarı olan 
(187 lira (S7) kuruşun temini tah· 
sili için ticarethanenize gönderilen 
ödeme emrinin arkaama mübaş:ri 
taraf mdan verilen meşrubatta ti • 
carethanenizi iki ay evvel terk et· 
tiğ:niz ve yeni ticarethanenizin de 
meçhul olduğu görülmüştür. 

Yukarıda yazılı borç ile mas _ 
rafları işbu ilan tarihinden itiba • 
ren bir buçuk ay zarfında ödeme • 
niz, borcun tamamına veya bir kıs· 
mına veya alacaklının takibat hak· 
kına dair bir itirazınız barsa bu 
müddet içinde bildirmeniz ve icra 
iflas kanununun 74 üncü madde • 
sine tevfikan mal beyanında bulun· 
manız bulunmadığınız takdirde 
hapisle tazy~k olunacağmız, haki
kate muhalif beyanda bulunduğu· 
nuz takdirde hapisle cezalandırı • 
1acağınız, borcu ödemez veya iti • 
raz etmezseniz hakkınızda cebri 
icraya tevessül olunacağı ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. (3850) tft~ G S:q ııe, genel savat fatih· laımalar ve baysal (sulh) yolunda Lenin - Haydar Rifat d b k F h. ~"'J.~ t!!>tlannm yolumı gllıte- 60 Krş. e sa ı et ıye icra memuru ~i~- attırdığı a~ık alınlı adımlar bütün ------1 Mehmet Efendi aleyhine ikame e-

. ~ nıedenl acunun işi • .-!ııı:~~'\.J medeni acunun ıevgisini kendisi· dilen, Aziz a~a zade Mustafa Ef . 
• ~bir sesleı ne topladı. ı•·----~ den alacaklı hesabına tahsil olu· Üsküdar icra memurluğundan: 
._, ujurlar olsun, 1stanbu· Biz bu ilerleme ablışlarında Ga· Ruhi. hayatta /li:şuur nan mebaliğin zimmete geçirilme· Tamamına ehli vukuf tarafın • 
l .. lliı M~ı.yalmz Türk uluıu te- Dr. Yung - Dr. Hayrullah • d ~ı· .,, dediği günden iti· zinin önde duran varlığını bulu • sın en mütevellit (641) lira (7) dan 6125 lira kıymet takdir edi • -.. nn • .. ·· 60 Krı. kuruşun tahsili hakkındaki dava len Üsküdarda Altuni zade Osma· 

oıunmu§hı. yor, goruyoruz.. ı•·----- ..-----•1 ıeneı -•.: Cf On bir yıl lizel (evvel) tiiıjilln, arzuhali ıureti, müddeaaleyh Fet- niye mahallesinde Ahmet Bey ıo · 
l 

pa--ı eVUft. ıonun a hiye sabık icra memuru Mehmet kaimda --
1

-· 1/3 • wn ı·.a t"°' 
.. ı~ .. ~~ anmıı, latanhul i... biz lraniler, kardet ve komşu ulu- 1 ,./. h c-ı yenı ı-"i: 41: u: •!lıı Ş k • sıe ana doğru Efendinin ikametgihı meçhul ol· 18:20:22:24: No. larla murakkam 

ıı 'i'o A..._ • ar viliyetleri ay· sun öz istikli~ini kazandığını gö • Piyer Loti _ 1. H. Alipn mumdan dolayı tebliğ edilmedi· malümülhudut kayden 30 dönüm 
'"kerlerj do~uda nıüstevli Yu· rünca sevinmıf, bayram yapmıt • 100 Krf. ğinden hukuk usulü muhakemele- 241 artın maabalıçe bir bap kötk 
\.i' \'e lat bYagmacdığa koyul • tık. •------.-----·• ri kanununun 141 inci maddesi ile na tamam bir harap iki dükkan 

l"'41Cad an ul h .. ,-1'. · · .. ·d 
deratıııı f at .~jmetı uluıun r Ve on bır yıl sonra, bugun e, mucibince on beı gün müddetle ve kir gir bir katlı hane ıekizde bir ~-

1 

ere bırakmıt- • kardeılik ve dostluk. bağların".'. J. Rasin Kü/i igat ı / / ilin en tebliğine karar verilmiş ve hi11esi 750 lira mukabilinde birin • 
"rk Jab çok sağlani olduğu hır sırada yu· Ahmet Retit - H. Nazım ar:nıhalin ıureti mahkeme divan. ci derecede ipotektir. Satıf peıin. ~ '1tda • aııcılann kirli çizmele- ce ve sayın Türk ulusunun bu haneıine aıılmı• oldug""undan mu . dir. Müterak:h vergi ve evkaf borç 

' • oOn nef . . k 75 Kr,. 3' 
•di. O esını verme Ü· mukaddes bayramını derin say • -- ,------ maileyhin ilan tarihin:!en itibaren ları tanizfat ve tenviriye müıteriye 

nun bir daha dirile. gı ve sevgi ile kutlularız.,, _ . . on beş ıİün içinde mahkemeye mü· aittir. Müıterilerin kıymeti mu· ııınnıııııınııııımıı ı•------ racaatla davaya cevap vermesi hammenenin yüzde yedi buçuk mıaııi1BlllJllll~WIUlllWIMUlTI--Q Gorio Baba ve aksi takdirde hakkında mua • niıpetinde pey akçeleri vermeleri 
',, . ..,. K J Ş G E C E L E R i 11 1 Balzak - Haydar Rifat 1 · b' f d icap eder. Arttırma •artnamesi 18 . • ,.,.,. me eı gıya ıyenin i a e ileceği • 
'- l<lııu Vaktinizinasıl geçireceğinizi ~ lOO Krt. dava arzuhal'nin tebliği makamı· 12. 1934 tarihine müsadif ıalı gü• 

Sa,, yatı D •• •• • • ~ •------ .------ " d' h l"k d.l k l.t Jt - il uşunmeyınız 
1
- na kaim olmak üzere ilin olunur. nu ıva aneye la ı e ı ece tir. 

'l, dö 8 H. Jö BALZAK ın _ •----- (3852) Birinci arttırma 29.12.934 tarihine ıı. •lzak HAYDAR RIFAT ~ ilkbahar Selleri müsadif cumartesi günü ıaat 14 
t'l Ydar Rıfat ~ T·· f S · s·· 1 t b 1 t "d'" 1·· ..... d den 16 ya kadar Üsküdar ı'cra daı· • 
\ll\ • Bey tarafmdan Türkçeye çevrile~ § urgenye - amı z, ureyya s an u apu mu ur ugun en: "tıo Baba G O R J O B A B A ! 75 Kr1f_·----•ı Fenerde Abdi subatı mahalle- resinde yapılacaktır. Arttırma be· = sinin Fener kapısı caddeıinde es- deli kıymeti muliammenenin % 

: ------ ki 42 yeni 42 numaralı ha - yetmiş beşini bulduğu takdirde üı· 
:l Engerek dülümü nen"n kaydında Madam Fo. tünde bırakılır akıi takdirde en 
!i F. Moryak- Peyami Sefa ti Elin Zoi zimmetinde 0 • son artıranın taahhüdü baki kal• 
:: 60 Krf. lan alacaiiından dolayı dersaa - mak üzere arttırma 15 gün daha 

- ~----------•••••-' ıs1•·----- ;------11 det icrasının 8 - T. Sani . 928 ve temdit ed;Jerek 13 1/ 1935 tarihi -

l 

lllnını ı• ııı~mOOlllUllll--1-llBffldllllilH, 10 / T. Sani / 928 tarih ve 926 • ne müıadif pazar günü aynı ıaatte b - • J. Rasin Külliyatı J/J 1161 No.lı iki bacizname ile mah· icra edilecektir. Ve en çok arttıra • 
&.. San YAVUZ 1 1 k cuz ld - .. ··1 .. t" td na ihale ec\ilecekt~r. 2004 No. lu ~\~ Va p u re u u Ahmet Retit - H. Nazım o ugu goru mut ur. arece "<flı

11 
ti 75 Krş. yapılan taharriyatta icra ile yapı- icra ve iflis K. nun 126 ci madde· 

K ,ll\itu... e erkek terzisi Türk Anonim Şirketi • 111-----.----- lan muhaberede itbu hacze dair si mucibince ipotek alacaklılarla ·~ll-1 ·• ~kı b l A t l ~ b' 1" t ld d'l d" ..... d diğer alakadaranın ve· ırtifak hak· 

""' ~. ~li· ar hep orada gi· isten u cen a lgt ır ma uma e e e ı me gın en -·~" k 925 mezku"' h c' ·ı l"k ' } kı sahiplerinin gayrı' menkul u"ze· 

o,. :•t ~~ er eaeye ve her Uman ban. Telefon: 22 Samimi saadet r a ız 
1 

e a a ası o an var· ·1, h.p~ıı elbisenizi ancak Tolstoy _ 1. H. Alitan sa bir ay zarfında idareye müra. rindeki haklarını ve huıuıile faiz tlıı...~llh ı"•bilininiz. Trabzon yolu 50 Kuru• caati. aksi takdirde iıbu haczin ve masrafa dair olan iddialarını 
f 

.,..,1_ ll " • 'l' feked"le ..... ·ı· 1 (3848) evra
1
u miisp:telerile birlikte nı'ha • 

~ L..._ Foto~~nıpostahane kar· T A R J Vapuru 2 
1•-----= ı cegı ı eı.n o unur. _ 

._ ., yet 20 gün zarfında icra daireıine 

llttıd ur yanında Leta· K. .evvel D 
a. r. Hafız Cemal bildirmeleri akıi takdirde tapu ıi • 

Pazar günü saat 20 de Ga· 0 h 1. cilliyle sabit olmayan alacaklılar a i ıye mütehassısı 
,... •• lala nhımu•daD kalkacak. Gidiı ııatıf bedelinin paylac.malarından 

~
'l ı bol A cık Cumadan başka gu··nıerde c:aat ':I' 

Oz Hekı·mı· te: Zonguldak, ne u, yan D " t v: • ·'J harç kalırlar. Alakadarlarının icra 

Ş s.ınıun, Onye. Ordu, GUeıun. Ti· af!l ma ı erı: (2,20 den 6 ya) kadar. !stanbul 

U

""kr"· E t T b Riz Dı"vanyolu No. 118. ve iflas K. nun mevaddı mahsusa . 

.\ • U r an rebolu, Görele, ra zon ve eye. 
~ dd D" - b nJ :ı:. eten Of .. sına tevfikan hareket etmeleri ve 

8 

l" •leı ca esi No. 60 onuıte • "'" ~· Muayenehane ve ev telefonu: ~tli onnı:~22:5~66~1i-~_ll!!!Su!"nn!!en~e~~~·~uğra~y~acak~tır~.~~~t~"~~=l(=l~'f=-~IWl=a::t:b:a::a:S:l~~~~~~~~~~~~~~d~ah~a~f~a~zl~a~m~a~lu;m~at~a~lm~ak~is;ti:ye:n:·~-.___;::ııı~.ı..; 22398. Yazlık ikametgah telefo- )erin 93312565 No. lu doıyaya 
nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. müracaat etmeleri ilan olunur. 



1 HAFTALIK 

Radyo Programı 
2 Birinci kAn u n Pazar 
82S Khı;. BtlKREŞ, St6 m. 
ıı,•5 Din1 nırtyat, 12 din! musikl, (koro) 

12,30 öğie koMerf (radyo orkestrası) 13,SO 
haberler, 13,'45 hatif muıılki, H,15 haberler, 
U,•O plAk, 17 tıbbt bablsler, 17,15 Romen 
muslktsl, 17,30 köylüye konteranıı, l8 ha.fi! 
neşeli musild, 19 haberler, 19,15 Jean Mar
co orkestr&.1J1, 20 konferans, 20,20 plA.k, 20,45 
hafta haberleri, 21 musiki, 22 spor, 22,10 sa
lon radyo orkestrasr, 23 haberler, 23,35 or
kest•m deva.mı. 

2!8 Khz. VARŞOYA, 13'5 m. 
17,.0 Piyano yardimiyle şarkılar, - skz

ler, 18 11arkılı dans parçaları, 19 piyano mu
siki.si. 19,30 plAk - sözler, 21 popiller orkeıı· 
trMı 21,•5 habcrle~sözler, 23 reklAm ve 
kon!'ler, edebiyat, 23,30 plak, 24 sözler, 24,05 
da n.<ı muslldsl. 

!H5 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18 Çingene orkestra~ı. 18,25 sözler, 19 

piyano konseri, 19,40 masallar, 20,15 spor 
haberlerl, 20,30 Kalmanın (Zmısi ktıuuseyn) 
isimli U<; perdelik opereti, 22,45 haberler, 
23,05 odıı. musildol, 23,4~ Çingene orkestra
ııı, 24,30 Maı!'!J~ cazbandı. 

!Hl, Klıı.. BERL1N, 357 m. 
19 Çift piyano konseri, 19,30 bando mızı

ka. 20,30 şarkılar, 20,40 spor haberleri, 21,40 
<Baıtdat berberi) tsimli operadan sahneler, 
22,30 yedinci Alman şaheserlerinrlPn konser, 
23,10 haberler, 23,30 damı musikisi. 

~ Bir incikanun Pazartesi 
823 Khz. BÜKREŞ, 36-l m • 
13 Haberler, pl!k, 23.45 borsa - PlA.k, 

H,15 haberler, 14,40 pl~k. 18 konferans, 
18,10 Schubertin eserlerinden l{uartet kon
seri, 19 Haberler, 10,15 radyo Qrkeııtra!!ı, 

20 konferans - pla.l<, 20,20 plllk, 21 ke· 
mıın ıcomıerl, 21 ,45 şarkılt piyano l<onscri, 
22 Cazdnnt, 23,25 kahvehane musikisi. 

:?'?~ Kh7. \'ARŞOY.,, l~t~ m. 
l~ Piyano konseri - sözler. 19,15 hafit 

kahvehane mu,oıikl11i, 20 piyano ile şarkılar. 
20,25 sözler. 21 karışık aletlerle lrnnser, 21,45 
haberler, 22 senfonik orlcestra konReri -
konferans, 23 rekl!m konseri, 23.25 dan.s 
dersi - dans musikisi. 

:>ı.ı Kb1. BUDA.PEŞTE, 550 m. 
l&,30 Kora komıerl. 19,50 ders, 19,30 Ke

man konserHUonka Fehre), 21 Filipin a.dala
rmda çalmnn musiki parçaları, 22 Griedlln 
lda.reslnde opera orkestrasınm konseri, 22,40 
haberler, 23,30 Çingene orkestrası, 24,15 

plft.k lconserl. 
IH 1 Kht:. 8ERL1N, !57 m. 
18.80 Pllkı 19.05 ııpor, 19,30 'Ouosonet 

konseri, 20 ,ıı.ktualite, 20,20 yeni şarltılar, 
20,40 haberler, 21,10 tiyatro bahisleri, 21,(0 
ilaruı musiki~. 23 haberler, 23,20 ak§am 

konseri. 

4 Bir incikl~un Sah 
3%3 Kh7. BÜKREŞ, 464. m. 
13 R.."ldyo orkestrası <dans parçaları, ha

fif hava.tar, H haberler, H.30 orkestranın 
hafit havalara devamr, 18 pllk, 19 haberler, 
19,15 plAk, 20 konferans, 20,20 pllk (man· 
dolln, gitar, a.kordeon). 21 Debusaynm eser
lerindP.n konser, 22 konferans, 22,15 senfo
nik orkestra konseri, 23,25 kahvehıı.ne kon

seri. 
2'!3 Khı. VA.RŞOYA, 7841$ m. 

1B Vilne.dan oda ınusiltisi - konferans, 
18,315 p1Ak - sözler, 19,15 orkestra.. konııeı1 
- edebiyat, 20 Te.nberlin plAklıırmdan ...... 
ııözler, 21,15 (Şeytan ve Katcrlna) isimli 
opera temsili (Dworzak), 28,55 reklam kon
aerl, ~4.10 apor, 2•.05 dans plAkla.rr. 

H5 Kb7.. BUDAPEŞTE, 560 m. 
18 Cazbıı.ııt, 18,45 Fransızca dere, 19,15 

Fara.gat:o kon.seri, 19,55 sl:lzler, 20,30 opera
dan nakil Offenbachın (Contes Hoffmann) 
operuı, 22,35 haberler, 28,35 haberler, 23,45 
Çlngene orlcestrut, 24,30 Bıı.chman salon 
kurtet Womı. 

841 Kh:ı. BERLlN, S57 m. 
19,30 Yeni orperet parçaların, 20,40 ha~r

ler, 21,10 (Sh.nne.tumbııJlade) immll mono· 
lof, 21,40 neşeli n.e,riya.l, 23 ha.beı'ler, 23,20 
Mozartm eserlerinden konser, 24' dans mmıl

k191. 

5 BirincikAnun Çar,amba 
sıs Khz. Btl'KRllŞ, su m. 
13 Pllk, 13,415 borsa - pllk, 14,15 haber· 

hır, 14,40 plak (hafit mwılki), 18, Edvard 
Candellanm eserlerinden (Petru Rarea) kısa 
operası. 19 ha.herler, 19,15 radyo orkeatrn· 
sr, 20 konferıuuı. 20,20 plı!.k Cp.rkılıı.r), !lt 
Choplnln eserlerinden piyano konııerl 21,Hi 
earkı1ar, 22,05 radyo salon orkestrası, 23 

ha~rler, 23,2!5 konJerin devamı . 
%'l3 Kh7., \"ARŞOYA, lS-l.'l m. 
17 Birçok mlllellerln danslarından - ııöz

ler, 18 ~rkılar, 18,25 konferaruı. ııpar, 19,15 
piyıuıo keman konııeri, 19,415 konferans 
20 koro konseri - sözler, 20,30 konserin de
vamı. 21 Vilnıı.dan naklen Mlckievicz ak•a· 
mı, 22 Choplnin eserlerinden konser, 22,30 
ttıı.:yanca konferans, 22,40 Chopinin vlyo
lonııel s.'lnallarr, '.!3 rekU!.m konseri, 23,1 ö 
danıı muıalldıl sözler, 24,05 dn.ns musikiııl. 

ım• Kbz. BUDA 'PEŞTE. ;;50 m. 
18.30 Rajter idaresinde opera orkestruı, 

19,4!5 ttıı.lyıuıca elen. 20,15 plı!.k, 21 kartşık 
neınyat, 23 haberler, 23,30 I~joıı veres 
çinıene orkestrası. 24 dans musikisi. 

IHl Kh7:. BF.RLlN 857 m. 
11.~ lenforı11r k onser, l l ,40 ev mu.t\dıl, 

(yaylı nzlar konseri), 20,40 haberler, 21,Hi 
milli ne'jrlyat, 2:?,10 Anton Brucknerln e.ser· 
Jerniden senfonik kon1er, 23,10 haberler, 

23,SO p14k konseri. 

6 BlrlnclkAnun Per tembe 
828 Khı:. BUKREŞ, 36! m. 
ıs Haberler - pllk, 13,45 habeder, u,15 

haberler, H,to p!Ak, 18 radyo aalon orkes· 
trası, 19 haberler, 19,15 orkel!ltra.nm deva
mı, 20 konferanıı, 20,20 konfera.n.s, 20,35 
(Die Meclstersinger von Nllrnberg) is1mll 
Rlchard Wagnerln opera temsili, 23,30 ha
berler. 

228 Khz. '\"ARŞOVA, 1845 m. 
16,45 pl!k - ders, 18 sahne Cikirlerinin 

18,50 sözler, 19,15 piyano konseri, 19,4:S 
edebiyat, 20 oda musikisi, 20,30 pltk ne 
Macar musikisi - sözler, 21,05 hafit or
kestra hava.lan - haberler, 21,55 sözler, 22 
Fenlandyıı. musiklııf {11en!onik), 22,45 konfe
rans, 23 rekl!mlı konser, 28,15 dans dersi, 
23,35 dans musikisi, 23,45 sözler, 24,05 dans 
musikisi. 

513 Kh7.. BUDAl'EŞTl'J, 550 m. 
18 Ziraat, 1 S,30 plf>k konseri - ı;özler, 

·19,2:S salon musikisi, 20,10 harici siyaset, 
20,30 Budapeşte operasında verilecek temel
li nakil, 23,SO Çingene orkestrası, 24,10 Fen
landiya orkeııtra.sr. 

831 Khz. BERLlN, S57 m. 
18,30 I<arıııık kora konseri, 19,05 yeni 

Balladlar, 19,!!0 çocuk neşriyatı, 20 mım 
neıoriyat, 20,35 haberler, 21,05 Göbbes tara
fınC!an konferans, 22,30 plA.k, 23 haberler, 
'.?3,30 danıı musikisi. 

7 Birinciklnun Cuma 
823 Khz. BUKREŞ, S6-I m. 
13 PlA.k. 13,45 Borsa haberleri, 14,15 ha

berler, H,40 pla.k, hafi! musiki, 18 radyo or
kestr&SJ, 19 haberler, 19.15 radyo orkes
trıun, 20 konferıınıı, 20,20 o~ra koro.ı;u, 21 
senfonik konsere dair, 21,10 senfcnik koMcr. 
22 senronik tein sözler, 22,15 konserin deva
mt, 23,30 plft.lc. 

22! Kh:z. VARŞOVA, 1245 m. 
18,15 Oda. musildsl, - 18,50 sözler, 19,115 

pi Al< ( Sollııt musiki), - sözler, 20 kahveha
ne musikisi - haberler, 20,30 konserin de
vamı - spor haberleri, 21,15 senfonik kon· 
ser (Va.rııova fllhnrmonisi), 23.30 şiirler, 23,
'40 reklAm konseri, 24 sözler, 24,04 dans mu
slklal, (pllk). 

61/S Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,15 Çln~ene orkestrası, 10 ıııpor, 10,515 

sözler, 20,25 Bertha ıı&lon takrmr, 21,35 rad
yo UııtUne ra.clyo. 21,150 ııa.rktlr Kalman kon
seri, 22,315 Haberler, 22,50 najter tda.restnde 
opera orkestrası, 24,20 hıı.fif ııelon mustkiııt 

8'1 Khz. BERLtN, 437 m. 
ıs Hafit orkestra komıerl, 19,05 ı~zler, 

Hl,30 pH\k, 21 haberler, 21,10 Ksilofon ve 
mandolin konseri, 22 radyo temsili, 23 hıı.· 

berter, 23,20 Mal<s Regerin eserlerinden pi
yano keman konserl • 

8 Blrlnciklnun Cumartesi 
82S JChı. BtiKREŞ, S64 m. 
13 Pl!k, 13,45 plilk, 14,1:5 haberler, H,40 

pla.k, 16 mektep neşriyatı, 18 dans muıı!· 

kisi, 19 haberler, 10,15 Corologos caz takı

mı, 20 konferans. 20,20 pHl.k, 21 radyo or-
1tcstrasr, 22 konferan:ıı, 22,15 konserin deva
mı, 29 haberler, 23,25 kahvehane konseri. 

223 K hz. VARŞOYA, 1345 m. 
18 Dans nıuııildsi, 18,50 konferanıı, 10 

Föyttın, 19,115 Viyolonsel ile parçalar, 19,H5 
trbbl tavsiyeler, 20 piyano refakatiyle ş:ı.rkr
Jar, 20,20 konferans, 20,30 koruıcr, 20,45 
ıö:-.ler, 21 popüler senfonik orl<eııtra lconser!, 
21,45 hıı.berler, 22 Sebeliusun senfonisi, 22,45 
ıözler, 23 rcklı\mlr konser, 23,15 plA.k, 23,40 
p!Al< ile dans - sözler, 24,05 }conterans, 
24,35 dans musikisi . 

Tc:J Q. K iYE: 

6ANK_A~ 

• 

.DA-QA 
B iRiKTiQE·N 
RA~T-bb~~ 

...,_____,....~----------/! 



afia Vekile inden: Uç Konstrüktör Ressam 
bı~:n ·.Antalya hathnın 93 + 500 üncü ki!ometres '/ e Aydın 1 Ş L E T M E S 

1 A 
k•Palı Zerınde kain Kara kuyu is!asyoou arasındaki a.tlrıcı kısmı Acenıelerı karaııö~ l\öprubaşı - r ah 1 yor 
1-tiL

1
• Zarf usuliyle münakasaya honulmuştur. Münakasa 8 12 934 

1 ·•. 4 :l.1tıı - ~irıc.: ... ı .~!ühürJaı za.lC' 
il ile .. 1 ları 1 CIC'tnı i2740 

lllaka nıusadif Cumartesi günü saat 15 d~ Velcii'et müsteşarlık Askeri F abrikal u M .. d .. ı .. v •• d ~:••da yapılacaktır. Talip'erin tekliflerioi T cuel odası •• Karadeniz Yolu . . ar • u ur ugun en: 
...... ı:.ı,~••niye vesikaları ve 8750 liralık muvo!< at trminalları?ıa CUMHURiYET vapuru 29 lk.aı Ankorodo DçDncB de lımirde çaloştırılmak iizere imlib· d 
"1aıın B tına yatırıldığına dair o'•n makbuz veya n_ümu~e~one ikinci Teşrin PERŞEMBE günü ~öst.,ecekleri muyafoki1et derecelerine göre en az 84 en çok -~65 
•t111 .. anka kefalet mektubu "Çek kabul edilmez,. Jle bırlıkte saat 20 de Hopa'ya kadar hra maktô ?~retl~ O~ Korstr0kt6r U!Slmı alın<ıcaktır. Taı p:erin 
lılip~urı Ve saate kadar komisyon reisliğine vermel~ri Jizımdır. "BlOJ,, • u.m~mi ıeraıtı ve ımtıhan mevıuunu Ankarada İdaremiz Fen :ube· 
~e~41er bubusustaki şartnameltri 40 lira mukabilinde A"ı'.<arada sı~ en, ıtanl::ulda Balurkay Barut Fabrıkası Pi üdürlüğüııden lzT.irde 
~·et IDaJzz,.eım -d·· J -ü d t aJabiJı"r'e ·793f» 1 Sıllh tamirbanui müdOrlüg·ünden sormaları Ju""zumu ııa·n o'uour 

~,,htsa~~~u·~.·~~~~rl~~ü~d~~, nı~=~:~~~!~~:eb:::::.::::: Sirkeci gümrüğü müdürlüğ~=~en• 
_ _ da A. MANDEC.U efend"nin ha - t 

~ 
40 OOo • Adedi kilosu Etyanfft cinsi 

... ' " nıatre Amerı"kan bezi ıatın alınacaktır. Taliplerin nü- mil bulunduğu Lloyd Triestino 1 k "' pa d 0.200 Pirinç etiket 

~ ., s·· t&rbıanıeyi gördükten ıonra pazarlığa ittirak edebilmek için kumpanays•ndan 4.5 932 tarihinde 1 t. • t . 1 y· " 0.900 Saat el~kttik kuvvetini o"l,.mek ı 
Q~• '- .enıınatlariyle beraber "8 12 934" Cumartesi günü saat aman ve ıyena vapurunun ye - ıır ı-

'1' C L çin ilet 
•oalide Levazım ve Mübayaat Şubesine müracat etmeleri. dine; seferile vurut eden 7468 No. 1 

(8135) ·-ve M. C. O. markalı M<'dara 158 ,, 0.80'l Kundura boyası 
l Kg. ıikletinde ebonit kıii!ıdı ve 

1 
" 

0
·
600 

faslak. keçe fapka 

...... Gönende yapılacak "44302 lira bedeli kefifli yaprak tütün muşambayi muhtevi gümrük orcli· 1 ,, 0.045 Pirinç etiket 
2....., ~barı kapalı zarf usuliyle münakasay'a konulmu!tur. nosunun zayi eyJed'f,inden bahsile 

1 
" 2.500 Ağaç kund1'ra kalıbı 

trdırma ıartname ve projeleri beter lira mukabilinde Gö- iptaline karar itas• talep edilmi~ 1 ,, S.000 Demir el alalı 
ilen Müdüriyetimizden ve Cibalideki Leva:qın Şubesi Na- me~ldir ordinonun kim'n yed'nclc 1 " 23.000 Cilalı ağaç yazı masaaı 

a....._ kit Muhasipliğinden alınacaktır. =se 45 gün zarfında mahkemeye ib 1 ,, 0.100 Portatif motörlü kayık ağaçtan 
l<rrdırnıa 6 12 934 tarihine müsadif per9embe günü saat 15 razna ye ibraz edilmedii!i takdirde müstamel 
!:,_:ihalide Levazım veMübayaat Şubeıinde icra kılına- iptal edileceği lüzumunun gazete 1 ,, l .900 Ecnebi lisaniyle yazılmı§ müsta-

4 -.(tft, ile ilcônına mahkemece karar ve • mel kitap 
'!~lclif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda ta- rilmiş olduğurdan be,.mucibi ka - 1 ,, 22.000 içi pamuk dolu yatak ve yorgan 

1......, k.ın olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. rar mahkeme kcyfiret Ticaret ka· 1 ,, 19.050 Yüzü p:ımuk mensucaUan mamul 
ırdırnıa tatrnamesinin maddei mahsusası mucibince fen- nununun rrıadde: Mnf. .. ·ı•ası muci - içi ot yastık 

, ;~.~hliyeti haiz olanlar arasındak yapılacaktır. . I b" l'k hince ilan olunur. (3484) 1 ,, 2.500 Yün kilim 
.. ıp olanların "% 7,5"muvak at teminat parasıy e ır 1 - 3 K • ~ t k hf le 

111
.. I (

77
51) ,, 71.000 agı fe er ma azası. 

uracaat arı. 1 ' Y k d 1 14 k 1 h l'f -_" ~i • . • • . .. .. Tophanede IEvaı ım lınir· . u arı a ya~ı ~. a cm mu te ı efya 12 12 1934 gününe mü-
~ ka lasta yapılacak (44722)hra bedelı keııflı yaprak tutun li~i sahnalmı:ı komisyonu ıadıf çartamba günu ıaat 10 da ı:atılacağından talip olanların yev-

l<Palı zarf uıuliyle münakasaya konulmujtur. i1Anlar1 mi mezkurda Satı§ Komisyonuna pey akçelcriyle müracaatları ilan 
~rdırına tartname ve projeleri beter ı=ra mukabilinde Milis ' ıt" t , 'b?Hrl r 

1 

olunur. (7706) 
e1.tırnizden ve Cibalide Le•azım ve Mübayaat tubeıi nakit Hastahaneler ihtiyacı için , .... 

t•nden al·nacaktır • 1680 adet Battaniye 9 · 12 • 934 Dökümcü Alınacaktır C ~rrdırına 5.12.934 tarihine müıadif ç:ırıamba günü ıaat on Pazar günü saat 15 te kapalı 
l':r~e Lcvllzım ve Mübayaat 911liesinde icra kılınacaktır. • zarfla alınacaktır. Şartname ve 
~· H·f :-n~' •ı·pları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayın nümuneyi göreceklerin her gün Askeri Fabrikalar u. l\1u··du··rıu··gv u··nden! 

, 'lll \re saat~~n evvel komisyona verilmelidir. ve münakasaya iştirak edecek - .. 

'i~~t~rrdırma fartnamesinin maddei mahsusası mucibince fen- lerin belli saatten bir :;aat evvel 
l','l'haiz olanlar arasında yapılacaktır. tekliflerini Tophanede Satınal • 

Fabrikalarımıu dökümcü ust:ısı alınacaktır. Ta1iplere imtihan· 
da gösterecekleri ehliyete. göre yevmiye verilece~tir. Yol mas· 
rafı kendilerine ait o'mak \:zere istiyenler vesikaları ile birlikte tla 'P olanla'"m (yüzde 7,5) muvakkat temina parasile birlikte rna komisyonuna verilmeleri. 

(581) (7670) Ulftd mOdOrJDwe mOr•cutlar• ı19j1• 

~ Öz lürkçe karşılıklar 
.l:.l) n. 

l •) l 
llJ<•n.') 3· 1~1~in, Engin (Nezle Büka, t. Aglanıa, 2. Ağıt, 3. Sı · 

Bu·
1
a · uım~gı. 4. Yelpik. ğıt, 4. Yoğ. 

lıtı ı t' ~· Bug, 2. Buğu, 3. Bu. _etmek, 1. Ağlamak, 2. Boila-
buı~ı . ınız, (Pus, yeri kaı>lıyan mak bozulmak (inlemek, içten 

'l lllan ) ' ' l · 8uh • · agwlamak), 3. Cılamak, 4. nçg-ıı· -
ran 1 n . . .. 

Yol ı 
1 

' · unasalık (D·ırlık mek fnçkirmek, (Sessızce ıçın 
'll\m·n) ' L ' ' Skt 111 i il f . •1 • 2. Bunluk ''1) za • i~in ağlamak) 5. Sığıtmak, ı a • 

ı d· ı ı.Yclc;Jaıın temin olunmama- . mak 6. Sinlcmek, 7. Yığılmak, 8. 
l11 ıler· ı ' 

11 
1 gc en darlık; 2) Ha • Y oğlaınak. .. .. 

a. n.1 ı:ııkmtıJr ve boğucu hali.,, Bülbül, ı. Böberdek, 2. Buhur -

11 
c ı·IrI~, 1. Kargaşa (An·1r~i dek, 3. Bülbül, 4. Keleçek, 5. Ku-
~ ): • ·>. I\aıışıklık. julak, 6. Otlüğcn, 7. Sandıkac. 8. 

l:> , •çın de, (olan) 1. Bungun, 2. Sandu00aç, 9. Sandulaç, 10. Sandu· 
<ın. yac;, ıı. Smdıraç, 12 Sunduva~. 

l{, ilJI et, ı. Bcylcm, 2. Hüğül, 3. Bülent, 1. tciıiz, 2. Yüce, 8. Yi.ik -
rn. ~k. 

S Yapmak, Koçetınek. Bülheveı, Ge~ge~. . _ 
(ı llrç (yıldız), ı. Gök kapısı, 2. Bülüğ. t. E:·ırınhk, 2. Erkcld1J,, 

11
k. 3. Oğek, ı. Üğcl, 5. O kek, 3. Erlik, lrlik, lrenli.k, ı. E!ıne .. 

l Utç ( I<<1 le, istihkfım man.) 1. - a ermek, 1. E!ı~mek, 2. t :.ış · 
~·. ~ 2. Erk. 3. Or, 4. ~anır, Se • mek, 3. Kendini bilmek, 4. Yuk • 
~ •>. Siner, 6. S"nir. semek. . 

,'ttırlet, 1. ~alkım, 2. ~oğ11k, 3. -:--- a ermi~. ~·.Eti bn~ı~a ~etmış, 
lı k ~ ~ - ,.. C::ogv'"'llll:l ? Erofo 3 Erı!'ık, 4. Erık, <J. Et • 

• • ' 0'!11.'/:rll, ;) • ._, ·'' • ' .-. • • • 
~t• ... , T 

1 
v ırin 6 Kanı bulanın ıs, 7. Y ctşmış, , . nm ırr. .~ • · 

ı~ ... , 1. GihC'~. ~~ J\Iiicek, 3. O- 8. Yetük. .. 
· ı () .. - O 8L··,ı'um 1 Gı•ilak 2. Krzrl ov -

· ıt , ->. pme. • · ' r: 
:"t1 lt. ( >pmek. niik, 3. Onük, 4. Pakur .• >. Yut:1k. 

·', 1, Alr ·hl<, 2. Cckelg>r, 3. Bünüvvet, O~tllu~. r 

.., l. t .,ı.lık, 5. 1Trk, 6. Uzak- Bünyan, 1. Dık, Tık, 2. ).~ın. 
· ı, ' I ı ı . Bünyat, l. Minaz, 2. 01,. ol. 

~ lJ T 2. I ·, ~. f d, İt, fa, i. Bünye, t. Buldık, (Nyatu··a, frt 4 

, ~'>1\t. ret man.) 3. Yapı, 4. aAAn. 
.... 1 • ~ k. 2. ~<'"~en. Bürehne, 1. Açık: ~·. Cac:.rav • 

d l 1n. l. (' h, ~. rılt::ık, R Kn- lak. 3. Cavlak, 4. Cıscıbıl, 5. Çıp-
"' "'/ T~ 4. ~rlt.,v, 5. Sltak, 6. Tıl- lak. Crrcıplak. 6. Yalan!!, 7. Ya

. ı;:t" ı 8 ,,...,,1,n 
~ · l :rır •1tn a r·ı;:tüne yük- :ınrrcır, · 1

" • 

aı · V~ıa, D. 'Yongağ. Bürhan, t. Belge, 2. Bilük, 8 . 
.......... 

Öz Türkçe kartılı1dar 

l'f dlilük, 4. 'famıl\, 5. Tulu, 6. Yor- - ekan, Kapıcalık. 

cu. Cami, 1. Dirici 2. lçinc alan, 3. 
Bürkan, Yanardağ. Toplryan, 4. Yüğnek (Mesçit 
Büt, 1. Burhan, 2. Burkan, Pur -

ı\~ın, 3. urkat, 4. Korçak, (uret, ni
g-iır, resim, endam, s::ılip man. 5. 
Teri (Hıdstiyan azizlerinin ve 
t ·ı su:ctleıi ki hrristiyanlar onla
n taparlar) 6. Tös . 

man.) 
Camit, 1. Donuk, 2. Kuru, S. 0-

let, 4. Som. 
Camus, 1. Conı ba, Com bak, 2. 

Dombay, 3. Manda, 4. Sığır, Su sı
ğm, 5. Toska. 

- Beca, 1. U1üştiirü, 2. ) er yer. 
Cadde, 1. Ast, 2. 01·an, 3. Ulu

~·o1. 4. Uram. 
Cadu, 1. Iliiyiicü. 2. Cadalo~, !!. 

C'·ı lı, 4. Karakoncolos, Koncolos, 
5. Kocakarr. 

Cahil, J. Anlam:ız, 2. Bilgisiz, 3. 
Hi!"'t;~üz. 4. Biliksiz. :>. Bilimsiz, 6. 
Dilişsiz, 7. Bilmez, 8. Bilmiyen, 9. 
Karalak, 10 Okumamı~. 11. Okuş
~nz, 12 Or, 13 Ür~c. 14. Topas. • 

-J'k, Bilmezlik. 
c'-\;Z, ). Geçer, 2. Olabilen, O

labilir, 3. Uyar, 4. YarağJığı. 

- olmak, l. Olabilmek, 2. Ya
l'aınak. 

Caize, 1. Acrğ, 2. Culdu, Çuldu. 

Cali, 1. Di.~zme, 2. Uydurma, 3. 
Y:ılandan, 4. Yapma, 5. Yapma. 
cıkh, 6. YiizC:Ptı. 

- Davranmak, Cumalanıak • 
- ı;k, Yapmış, Yapmacık. 

Galip, 1. Çeken, 2. Görkemli, 3. 
Göz alıcı, (nazarı calip man.) 4 . 
Kızık (Sıcak, kam ~ıcak man.) . 

Cam, 1. Sırça 2. Sırıçka, 3. Sü -
de~ i, Si.ilii. Sülcyke (Kara südryi 

gözlük). 

Can, 1. Aydık, 2. Can. 3. Cırnn, 
1. Cızık, 5. Çen, 6. Dökün, 7. Em, 
Emen, 8. Göniil, 9. ldık, 10. Illık, 

11. Kun Ki.in, 12 Kut, 13. Oz, 15 Sus 
Suz, 16. Siir, 17 Tın, Tin, 18 Tız, 
rn. Tiriler iyası, 20 Ürek, 21 rziit, 
22. Yaşayış, 23. Yürek, 24. Zık, 25 
Zmğ 26. Zıvmdmk, 27. Zündü • 
rek. 

- çeJtitme, Türgek. • 
- landırmak, 1. Di ·giirmck, 2. 

Diriltmek, 3. Şenlendirmek. 4. Tı. 
mtmak. 

- ırkmak, 1. Kalamak, 2. Tor. 
ı;ı ktırmak. 

- vermek, O imek. 

Canip, 1. Bucak, 2. Eyegii, S. 
Geçe, 4. Kaptal, 5. Keçe. 6. Kün , 
7. Sayu, 8. Sınar, Siner, 9. Tuş, 10 • 
Yan, (Dört yan cevanibi erbaa) 
11. Y:maç 12 Yön (Veçh, cephe, 
cihet, ön, istikamet, münasebet, 
ileıi man.). 

Car, (Kadın öıtüsii man.), l, 
Bürgü, Pürgü, 2. Bürük, 3. Bürün. 
geç. 

Cari, ı. Ağın, 2. Akan; 3. Akar, 
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Elektrik Badyatörl 
TAM SICAKLIK 

~ 
1 l 
r. 
• 
fi , : 

Hararet 
vasıtasile 

Ref'edilen sancı! 
Romatizmamz, Nevraljiniz var· 

sa, vücudup.uzda kırklık hissedi -
yorsanız veya bel ve sair mafsal 
ağrılarından mütteki iseniz, ıstı -
rabın ne demek olduğunu bilirai -
niz. Fen, had bir sancıyı teskin için 
uzun ve mütemadi bir hararetle 
hassas .mahallin etrafına kanın te
hacüm Ü lazrm olduğunu gösteri -
yor. Mayiler tebahhur eder. 

1 
Çamaşırı kirletir ve mütema -
eli bir tedavi ifa edemezler. Meş-
hur delikli Allcock yakıları İse 
tamamen zail oluncaya kadar ı 

sancıları teskin eder. Bütün gece 

Yeni Çıktı 
' 17 ı·nci ki 'DUn ve yar1n,, tercUme külliyatlnlft 

İSTATİSTİK 
Yazan : Andra Liges 

'Türkçeye çeviren : Suphi Nuri 
Fiyah 30 kurut - Dağltma yeri "VAKiT,, rnatb 

Metinlerle muasır Türk edebiya 
TA~iHi 

1 Liıe ve Muallim Mekteplerinin son sınıflarında okutu:. 
l=l olan Mustafa N:hat Beyin "Metinlerle muasıı- Türk ede 
tı tarihi,, iki cilt bir arada olmak üzere Devlet Matba 
ca yeniden basılmıştır. Fiatı 3 liradır. 

Umumi satış yeri: VAKiT Matbaası. 

veya bütün gün cildiniz üzerin - jii•~~~-~··••••••••••••İiilll•1 
ı de tutabilirsiniz. Siz çah,ırken o Nafı•a VekaA Jetı.ndeJJ da sizin için çalıJır. 

Bir Allcock yakısı, mütemer • 
kiz, mütenef fiz ve daimi bir ha -
raret tevlit eder ve kanm tehacü -

! müne badi olur ve bütün ağrıları 
i silip süpürür. 

/ Bütün eczahanelerde 40 kuru-
~a satılır. . 

1 MÜHiM: Taklitlerinden ıa • 
kınmak için Kartal markalı ve 
kırmızı daireli ALLCOCK yakı • 
larını musırren isteyiniz. 

Haydarpaşada teslim edilme k üzere muhammen 
8000 lira olan iki adet kamyon pazarlrkla satın alın 

Pazarlık 8 Birinci kanun 1934 Cumartesi günü saat 16 
kalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin 
Odaıı vesikaar ve 400 liralık muvakkat teminatlarının ~,1 
dığına yatırıldığına dair olan makbuz veya niimune5ine 11 

Banka kefalet mektubu "Çek kabul edilmez,, ile birlilıte 
.. K . ı·plet gun ve saatte omısyonda bulunmaları lazımdır. "fa 1 

husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada Vekalet 
zeme Müdürlüğünden alabilirler. (g(flf_ 

1 VERESl'tE SATIŞ 
·~~ ................... mi .............. . 

TiFOBi~ .... ~m!! 
Dr. iHSAN SAMI 

Tifo v.e par:ıt•fo hastalıklarına tutul

mamak için ağızdan ahnan tifo hap
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

Yeni Eserler 
DUn ve .yar1n kUlliyab: 16 

L. TOLSTOY 

KARYOLA 
Alişan zade Ismail Hakkı 

Samimi Saadet 
kes alabilir. Kutusu 55 Kr 

Ll.ke, bronz, nikel ve çocuk karyolalarının envai 
çeşidini ucuz fiyatla İstanbul Riza paşa 

1111111111mıMtltlWllH"1lllhlllflllllfftHlrHIHlllltllmftmlllNlnlltllllttllHJllUt_,,...HltNUI• ' 

Fiyatı 50 kuruş 1 

' Sahibi: Aıım Uı 
yokuşunda 66 No. 

Aart mobilıa maAazasında 

İİİİiİi fulabilirsiniz. Telefon: 23407. AHMET FEVZi ---

Netriyat müdürü: REFiK AHMET 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Dağıtma yeri "V AKIT,, matbaası 
lstanbul Ankara caddesi 

Öz Türkçe karşılıklar 

4. Iklrk, 5. Yuşulgan. 
Cariye, 1. Bulgun, 2. Çuri, 3. De

dek, 4. Guma, 5. Çunçacr, 6. Kara
baş, 7. Karavaş, 8. Kamrk, 9. Kr
ran, 10, Kıranğ, Kırank, 11. Koma, 
(Anadolu da koma ve kuma ikinci 
zevce ortak demektir.) 12. Koşar
ta (Hayat yoldaşı.. Zevce, ınüstef
rc~c man.) 13. Kuma. 14. Kung, 
Kunk, 15 Kün, 16. Odalık. 

Casus, 1. Alçrk, 2. Buskucu, 3. 
Ça..c::ıt, Çaşut, 4 .. Çarsut, 5. Çuğul -
çu, 6. Dinici, 7. Gizci, 8. Gözcü, 9. 
Gözc~ı:mıci, 10. Hezleyici, 11. tlpe
çin, 12. Sanadakçr, 13. Sınavı, 14. 
Tehikçi, 15. Til, 16. Tilci, 17. Tm
cr, 18 Tmşr, 19. Yezek. 

-luk etmek, t. Çakmak, 2. Ça
şutlamak, 3. Çuğullamak, 4. Göz
lemek. 

Cazibe, t. Albeni, 2. Alım. 3. 
Bağı (Büyü ma.n.) 4. Bay, 5. Bo -

~ı.1, 6. Büyü, (Füsun "chaııne,, 

man.) 7. Sevimlilik, 8. Sıcak yüz. 
- li, 1. Alnnlr, 2. Cana yakın, 

'(Sympathique man.) 3. Çekici, 5. 
Sıcak kanlı . 

Cazip, t. Alımlı, 2. Çekici, 3. 
Gö~eğer, 4. Gözen, 5. 'Gözegü, 

Gözcnü, G. Gözalan, 7. Güzel, 8. 

Sargın, !.>. Sevimli. 

Cebel, 1. Baban, 2. Dağ, 3. Yış, 

Odek, 9. Ödlek, 10. Sokur, 11. Ta
bansız, 12. Usal, 13. Yablak, 14. 
Yaplak, 15. Yüreksiz. 

Cebr, (Cebir), 1. Köçlük, 2. Sı
kış 3. Sıkıştımrn, (Tazyik man.) 
4. Zor,~. Zorlama, 6. Zorlayış. 

- eden, Cebbar, 1. Boyun ge
rikli, 2. Boyun vermeyici, 3. Kıs -
ıuv, 4. ·Koduman, Kuduman. 

- etmek, 1. Basım1ak, 2. Çiren
mek, 3. Gücemek, 4. Kısmak, 5. Sr· 
krştırmak, (Tazyik ınan.) 6. Zor -
lam ak. 

- en, 1. Güçün, 2. Zorla. 
Cedel, 1. Çekişin, 2. Çekişme, 3. 

J\fa.dakla..c;:ma, (Münazaa, çekişme 
man). 

Cedit, 1. Acar. 2. Ecer. 3. Ecer, 
4. Kullamln"iamrş, 5. Yeni 

Cefa, 1. Beşu~, 2. Darz, 3. Etki. 
4. Ezgi. 5. lyinç, 6. !mkek, 7. Kı -
ym (Ceza mrı n.) da gelir) 8. Üz. 

mc. 
- etmek, 1. Burcmturmak. 2. 

Ezmek (İnsan hakkmC:11.), 3. Kry

namak, (Kınamak-= istihzalarla 

krzdr:111ak.) 4. Paznnak, '5. Tolgat

mak, G. U zmek. 
Cehalet, t. Bilgisizlik, 2. Bilgisiz. 

ik, 3. Bilmeyiş, 4. Blmezlik, 5. Bil

sizlik olması daha muhtemeldir.) 
6. Piliksizlik. 

., .._~·!1mnlr rhğ :m:m.) Cehennem, 1. Damu, 2. Kara. 

Cebin, (Cebanettenj, i. Eabak, 1 yol,, 3. Tamrk, 4. Tamu, 5. Tamuğ, 
2. Bcdlek, 3.Çörekse, 4. Babansrz, 1 G. Tamuk 
5. Hötlck, 6. Korkak, 7. Manlay 8. 1 -lik, Tanıuluğ, 
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man.) 2. Baştq, Başlangıçta, 3. 11-
kin, 4. Önce, En önce, 5. Kabaltın· 
da. (Kabak - alın, baş, ön). 

Bihude, 1. Aygak, 2. Boş, 3. Bo
şuna, 4. Boş yere, 5. Okte, 6. Saç
ma, (Bihude soz ınan.) 7. Salkara, 
Algara, 8. Soma, 9. Sömü, Sömür, 
10. Süme, Silmeye 11. Utukfıu, 12. 
Yavan. 

- söz Söylemek 1. Boşuna 

söylemek, 2. Kakçamak, 3. Saç -
malamak, 4. Sentermek. 

- yere, 1. Boş yere, Boşuna, 
2. Salkaraya. 

- yorulmak, Akıntıya kürek 
çekmek. 

Bila, Siz-sizin. 
( Aşağıôaki mürekkeplerin ilk 

cüzüdür.) 
- Fasıla, - inkıta, 1. Arasını 

kesmeden, 2. Aravermeden, Ara
verıneksizin, 3. Arrmadın, 4. Bir 
düzüye, 5. Xezüksüz, 6. Sırtı sıra
ya, 7. Uluşa, Uluşu, 8. Ulaştırı,. 
9. Uzüğsüz, 10 Yindek. 

- hareket, Kımıldamaksızın. 
-İhtiyar, 1. İstemeksizin. 
- istisna, 1. Angsız. 
- ,ek, - şüphe, t. Bayık, 2. 

Tam an, 
- tebeddül, 1. Değişmeksizin, 

2. Titrü. 
- teemmül, 1. Düşünmeksizin. 
- tereddüt, 1. Duraklaınaksı -

zrn. 

- vasıta, Doğrudan doğru 

-velet, 1. Çocuksuz, 2. Döls 
3. Kesik. 

Bina, 1. Bark, 2. Kurağ, 3. J{ 

rum, 4. Orek, 5. Orü, 6. Tura. 
7. Yapı. 

- etmek, 1. eğ salmak. 
Turgurmak, 3. Yapı yapmak. 

Binaen, 1. Dayanarak, 2. vol 
yr. 

-Aleyh, 1. Buna göre, BuJl 
üzerine, 2. İmdi, 3. Öyle ise, i.J1 
le olunca. 

B~rader, 1. Ağa, Ağabey (130 
yük birader man.) Geçe 3. Sd 
4. Ecin, 5. Ede, 6. Gada, 7 .. Gı 
8. Iga, 9. Kada, 10. Kad•', • 
Kardeş, 12. Karındaş, 13. fılfll 
ga, ( Küçi.lk birader man.) 

Bizar, 1. Bezgin, 2. BıkkIJl 
- etmk, 1. Bezdirmek, 2· 

tırmak, 3. Çerlctmek, 1. U 
mak, 5. Yalınkıtmak. 131\{ " 

- olmak, 1. Bezmek, 2· o· 
mak, 3. Çı~krmak, 4. !rkJ?l " 
Ocumak, G. Tarsamak, 7. ıı]:( " 
mak, 8. Yakasilkmek, 9. 

ınak, Yalrkıtmak._ . (SCbıe 
Bostan, 1. ÇıtembılC cl<neıı 

hahçesi), 2. Çitlik (Sebze 6 J{a
:ver). 3. Dirilik, 4. Kökeııl ',, uır "' 
• rptlu 
vun, karpuz ; Kavun J<S. 
lası. . çıtılgt, 

Brodöri (Broderıe), j. Gergef 

- ücret, - bedel, 1. Caba, 
Geçitinıine, 3. Yalsız, (Yal 
ücret, mükafat) • 

2. Güloya, İğne oyası, ~· ·si 6. O-
? · • 4 t 1 5 Kasna~ ı. ..... ışı, . ~ eme, . ' .. 
- ya. 1 tn~~ 

Bronıtit, (Brunchite), · 
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