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Mu~olini ile Laval Avusturya işinde anlaştılar 
Misak Alman lıükiimefine bildirildi 
-------------~~~~~~~~ 
Savaş günlerinde Bir Fransız gazetesine 
her kazanç kalka- •• k ) 

bilecek mi ? gore onuşma arın esası 
.Aıııerika Cumuhr Reisi Bay Ruzvelt 

ton g·· Unlerde uluslararası barışı ko -
l'b'"'-'- • i . ( I : ~ ıç n çok değimlı = e ıemmı • 
lleU·) Sa ' bir kesime ( = karara) vardı: 

'1l§ günlerinde süel gerekliğe ( = 
:.kerı icaba) göre yurddaşlar ulus i

"b auur boylarına döğüşe koştuğu 
li i her türlü iş n zanat erleri (= 
:,babı) da özel bir yasa { = hususi 

Yapılacak misakı Türkiye ile Yuna
nistanın da imzalıyacakları yazılıyor 

--------·------- . 
Son daki!!,: ı 

Şeker 
Bayramı 

kanun) ile gidergi ( = sel erber) 
tapllacaktır; böylelikle Amerika her 
tGtıu iş emirleri bütün kazançlanm 
O?duya "erecektir. 

Fransa ile ltalga ı 
neler istediler I / 
Uoma, 5 (A.A.) - Uoyter ajan- •••• 

sından: 
Orta Avrupa hakkında anlaş - KURUN Şeker bayramını olmyuculanna kutlular. Gazetemiz bayram Bay Ruzvelti böyle bir kesime gö

tflren düşünce genel savaşta (= umu
"" harpte) Amerika ulusunun en de· 
:~rU gençleri Alman sınırlarında kan 

ma hasıl olmuş ve bu husustaki münaıebetile pazartesi ve &alı günleri, diğer arkaclQ§ları gibi çıkmıya 
misak Alman hükumetine tebliğ cak, çarşamba ıabahından itibaren neıir vazile•ine devam edecektir. 
edilmiştir. lstişari bir anlaşma o -

0kerken Amerikada birçok adamla -
~n savaş avadanlıkları ( = harb alet· 
eri) satarak mih·onlar kazanmış ol -
lllastdır. · 

la Bir yıldanberi bu tiirlli kazanç • 
n açığa çıkarmak için çalışan bir 

lıı:~lsyon yalnız 1915 ile 1920 yılı a -
!'asında Ud ytlze yakın kişinin hiç 
Yoktan milyoner olduğunu görmüş .. 
tilr. Nitekim )ine gene]savaşta bizim 
Yoksul ülkemizde bile yer yer milyo
ner taslaklan türemişti. Bu türlü 8 • 

damların batakanelerde iki yanlan • 
savurduklan paralar bütün yurd
JI n ı?Öz]erl•• a..•-••tı. 

lttı er şeyden önce bir ulus f~nde 
Qcf 1ffrıu kar.anrlar bir denksizlik (= 
btdrıletaizlik) dir. Bu dcnksizJiı?i or .. 
lçı .. arı ~~~chrmak bir uluş ( = det'lel) 

• )tikum (= uazifc) olur. n1ın(tan 

Asım US 

lan bu misaka göre iki memleket, 
AYusturya istiklalinin ihlali tak -
dirinde aralarında istişarede bu - • 
lunacaklardır. l\lisak, Almanya da 
dahil olduğu halde Al'USturya ile 
sı:ur komşusu olan bütün l'temle -

1 
ketler tarafından Avusturya istik
IAUnln ihlAI edilmemesi maksadiy

F ranıa Hapciye Bakanı Bay : le bir misak akti tavsiyesini ihtiva 
Laval Romaya varmı§, konu§ma. i etmektedlf. Almanya henüz bu mf-

b l al h k j saka iştirake davet edilmemiştir. 

Yukarıda: Bag Laoaı. Altta: 
Bay Muaollnl 

ya Gf amııtır. Konufm ar a • ··-·-················ .. ········-···········-·· .. -·. 
k~n~a g';'en bütün ajanı haberle • Laval arasında bir protokol İm • 
nnı venyoru.z. zalanacaktır. Bu protokolun esas-

_!}iYJ ".~':9 (Le J.....JJ.,,.., lan ıanlarclu: Avusturyanm aiya
tar ıle gorrqmeler etralınıla bazı si istiklalini ve topraklarının ae • 

haberler veriyor. Bu haberlerin lametini tekeffül etmek, aynı ke
i~tiyat kaydı ile telakki edilecek falet A vusturyanın timdiki hu • 
cıhetleri de vardır. Bu ela Türki.. d ti · · d lacaktır Ya • ... u arı ıçın e yapı • • 
yeyı alakadar etlen noktalardır. pdacak müstakbel misak, ilk önce 

Fransız gazetesi föyle diyor: 
~ ı ncı aaydıınm 3 llncn ırOtununJa "R d B M l• • 1 oma a ay uso ını i e Bay Devamı 14. cU sayıfanır ı 1ne1 ltıtuınmda) 

...__--~~~~~-~-----------------------------------------~----~~~~ 
Zelzele lstanbulda neler gaotı? 

Seyazıd kulesinin boşal
tıldığı doğru değil! 

Oltimatom! 
ArnavutJukta vaziyet 

çok karışık 

Asilerin reisı yakala11mamıf, 
Krala oltimatom göndermltl 

Sakaklarda dinledik erimiz -Dün akşamki yeni 
zelzele - Givardan gelen haberler 

Bulgaristan da sarsıldı 

Atina, 5 - Arnavutluktan Kor
fo yoliyle gelen haberler, oradaki 
vaziyeti Arnavud mahafilinin bü
tün reami tekziblerine rağmen çok 
karıtık ve karnlık gösteriyoralr. 

inanılır bir menbadan alınan 
haberlere göre, hükumet kuvvet
leri tarafından yakalandığı söyle-

Devamı 14. cü sayıfanın 3. cil sütununda 
-...wwmmıttiAllMiiiiiMllMI ...................... """""'" ... _......_ 

imtihan 
Talimatnamesi 
Lise ve ortamekteb imti
hanlarındaki değişik

likler nelerdir ? 
Ankara, 5 (KURUN) - Lise

den mezun olmak ve üniversiteye 
girmek talimatnamesi çıktı. 

Yeni talimatnameye göre, lise
den mezun olmak i~in liseyi bitir
me imtihanı verilir. Bu imtihan 
yalnız son sınıf derslerinden veri
lir, lise diploması alınır. Üni
versiteye ve yüksek mekteb1ere gi
rebilmek için olgunluk imtiha:41 

Makedonya teşkilatına 
aid cinayetler 1 

Bulgar hükumeti tarafıadan son araş
tırmalarla elde edilen vesikalar hayrete 
değer müthiş hakikatler çıkarmışbr 

Sofyada çıkan yan resmi No- gizli veıikalarını neıretmeğe bat
falDJftır. " D' t ·"o· · vı nı l'aze eaı rım,, yanı or-

tadan kaldırılan Makedonya ihti
lal tetkilitının Gorna Cumaya 
Köıtendil ile Sofyada ele geçirilen 

ilk sevgili .• 

Milli, edebi, büyük 
Roman •• 

Yazan: Kadircan 

Yakında başlıya cağız 

Bu nqriyata göre tqkili.tm 
bqında, merkez komiteıinin üç 
azaıı, lvan Mihailof, Zora Na-. 
çef, Valadmir Kurtef bulunuyor, 
bunların vaziyeti, vaktile ecnebi 
gazetelerin if ıa ettiklerinden, da
ha çok hayret verici ıekildedir • 

O zaman reımi gazetelerle bir
likte bütün Bulgar matbuatı bir 
ağızdan Bulgar düımam dedikle
ri bu ecnebi gazetelerini, en çok 
Sırb ve Bulgar matbuatını tiddet
le protesto ediyoralrdı. Çünkü bu 
yazılar, iftira telakki ediliyordu. 

Elde edilen ve nefrolunan ka
ğıtlar komitecilerin yaptıklan İ§· 

leri olduğu gibi ortaya atmaktadır. 
Bulgar vatandaılarma yapılan 

cinayetler, haydutluklar, dağa kal. 
drrmalann, ıüriib götürmelerin 
yüzlercesi kaydediliyor. 

"Orim,, kendi kasalarmm va
ridatını arttırmak i~in en hayret 
verici vasıtalara müracaat ediyor· 
du. 

Bu evrak arasında, komitenin 
kendi azalarına gönderdiği mek • 
Devamı 14. cü sayıfanm ' lnctl •yd•D.111 

l verilir. 
/(,ule nöbetçisi arkadaşımıza düşen sıvalarla sıvalann 

düıtüğji. geri. llftıterl.u.or. (Yamı 10 uncu ıaguada}, (Devamı 2 nc1 •JlflUUQ 15 met .Utununda) 
- Evvelki akıamki zelzele o kadar itime yaraJı ki sorma .. Korku• 

dan kaynanamın Jili tutuldu, gece •abaha kadar kalamı dinledim! 



Sar' da şiddetli tedbirler 
intihabat tamamile gizli1Bay Ruzvelt 

olarak yapılacak Jşsizlereyardımsis

Istanbul Telefon 
kadar satın 

şirketi Hazirana 
alınacak 

Ankara, 5 (KURUN) - İstan
bul telefon §İr1ketinin hesaplarını 
tetkik eden heyetin reisi Ankara 
otomatik telefon tiTketi müdürü 
Bay Nevzad ğeldi. Raporunu Na
fia Bakanlığına verdi. Raporda 
firketin kuruluşundan şimdiye ka-

ciar geçen müddet zarfındaki he
sapların hülasası ve neticesi var. 
Bayıam sonu ıirket müdürü Bay 
.A.nderson da Ankaraya gelecek, 
ve satı§ işi görüşülecektir. Haıit 
rana kadar şirketin hükumete deY· 
redilmesi mühtemeldir. 

., . . 
Eski Alman muhacirlerinden Prens 

Hubertus Sar'dan ~ıkarılıyor 
Sarrebrück, 6 (.A..A.) - Sarre j dolayı prensin 4 saat içinde Sar -

· hükUınet kohlisyoftU, intihabat dan ayJ'Jlması pildiri!mektedir. 
devre.si için ııaaeth tedbirler at • Prensin rey vermeğe de hakkı 
mithr. Hatta ıiyiif bile oimıyan :voktur. 
umumi vi! husuaf ~ütun toplantı • . Prefis 1\,\. Ktıokaa itiraz etmiş, 
lar ~k edilmittir. Ynhbz ~jyal· kentUtiinin Çek tebaaa:rı 1re gazete 
ro temsUleri ve sinemalar milsles- muhabiri bhlUğühu, yegane siya
nadır. u yaısak, 10 ıonkanun re· t faahyet olarak SarCla !laiüko • 
yiam neticesinin resmen netri ta • nun muhef azasını istiyen bir ga • 
ri~ine \tadar devam eReceklir. 2ete ~ıkartmakta olöuğunu söyle-

12 sonkanundan 15 sonkanuna miştir. 
kadar kiiullü içkiler yasaktır, yal
nı~ yemek esnasında içilecek şa • 
l"ab ve bira satıtım yasak etme • 
mittir. _ 

Sarrehruk, 5 (A.A.) - Ple • 
biat komisyonu bu sabah netret -
mit olduğu bir beyanamede inti
habş.tm tamamile gizli ~larak ya
;r:>ılacağını bildirmİ§tir. 

Sarbrurken, 5 (A.A.Y- E9lri 
Alman muhacirlerinden Prens Hu 
bertuı Von Lövenıtein Royter mu 
habirlne, Sar hükWııeti komiıyo • 
nu tarafmdan ve M. Knoks imza· 
sile bir emir •ldığmı bildirmittir. 

Sarbruk, 5 (A . .A..) - Alman 
papaslarr Sar kiliselerine bir ta • 
mim göndererek Almanyaya dön. 
mesi için ruhani ayinler yapılma
sını istemişlerdir. 

Diğ"r taraftan Sar etrafının 
Almanya lehinde müşterek bir 
beyanname neıretmeleri de ken • 
dilerinden taleb edilmiştir. 

Bunar plebisitin serbestçe ya
pılmasını bozacak göründüğün • 
den papalığın bitaraf lığiyle uy • 
gun olmıyan bu harketler hakkın
da Plebisit komisyonu bir karar 

Bu emi_rde, siyast faaliyetinden verecekth·. 

~t:inelberg'in çocuğunu kaçıran 
Hauptman'ın muhakemesi 

Flemington, 5 (A.A.) -Lind
Derg~ mahkeme huzurunda Haup
tmanu;ı sesini teıhis etmiştir. Ken
diıi fidyei necat talebini tevsik i
çin, ÇoçUğunun gecelik e1bi~t:sinin 
nasıl gönderilmiı olduğunu, son • 
ra da Bronk mezarlığında M. Kon 
'don'un çocuğu iade etmek vadin
'de bulunan bir adama 50.000 do
lan nuıl verdiğini, halbuki ço • 
cuğun daha o zaman ölmüş bu ~ 
lunduğunu anlatmıştır. 

Lindberg, mezarlıktan gelen 
sesleri apaçık duyduğunu ve bun
lard~ birinin yabancı bir 11ivey
le Kondon'u çağırmakta olan 
Haupbnanm sesi olduğunu söy • 
lemİ§tir. Lindber~, zabıtaya iti • 

madı olduğu için, uıağt Vheatley 
ile karısını kendi hizmetine ka • 
bul ettiği zaman, bunların şeha • 
detnamelerini tetkika lüzum gör
mediğini ikrar etmiıtir. 

Lindberg, hiç kimsenin nazarı 
dikakti celbetmeksizin kucağın • 
da bir çocukla merdivenden ine • 
rek ön kapıya giden koridordan 
geçmesi mümkün olamıyacağmı 
ifade etmitlir. 

Bu dava ile alakadar baıhca 
eşhasın 14 ·.zlerini görebilmek için, 
ayaza rağmen yüzlerce kişi so • 
kakla. beklemitlerdir. Jüri heye • 
tinin hariçle teması keailmi11tir. 
Muhkeme ayın yedisine kamı.ş • 
tır. 

lzvestiya "Küçük devletler,biiyiiklerin 
nam ve hesabına çalışırlar,, diyor 
Moskova, 5 (A.A.) - Tasa. 

Jansı bildiriyor: Ahiren hükUmeti 
tarafından geri çağnlmı§ olan bir 

ecnebi konsoloıunun faaliyetin -
den ve mumaileyhin tethiıçileriy • 
le olaıı. rabıtalarmdan bahseden 
lzvestia diyor ki: 

Bu zatın faaliyeti hiç de kon • 
ıoloıluğu alakadar eden neviden 

bir faaliyet değildir. Bu faali -
yet bilhassa tethitçilere nakden 

yardım etmek, bunların ecnebi 
memleketlerine kaçmak hazırlık • 
la;ına filen iştirak etmek teklinde 
tecelli ediyordu. Fakat malUın 

;fduğu veçhile küçük devletler, 
büyük devletlerin nam ve hesabı -
na keuafbk ederler. 

Macaristan, Uluslar kurumunun 
tahkikatı bitirdi istediği 

Budapefte, 5 (A.ıA.) - Macar 
•oJ..Arn.eııi, Maı-.ilya cinayeti hak· 
fanda aluı1ar kurumu tarafından 
yapılması istenen tahkikatın bü • 
yük bir kısmmı bitimıittir, 

Bu sözleri Azest gazetesinin 
bir muhabirine ıöylemit olan Ma
car murahhası, bu meıeleye aid 
dosyanın pek ya'kında uluslar ku
rumuna verileceğini bildrimiştir. 

temini değiştiriyor 
Vaşington, 5 (A.A.) - Kon

greye hitaben neşrettiği bir be • 
yanamede Ruzvelt, hükumet yar· 
dım sisteminin bütün bünye~ine 

şamil bir değişiklik teklif ediyor. 
Reisicumhurun ileri sürdüğü 

bu .teklif, İ§ yaratacak geniş bir 
bayındırlık programı sayesinde, 
işsizlere edilen yardımın kaldı • 
rılmasını istihdaf etmektedir. 

Ruzvelt, sosyal emniyeti geni' 
bir tarzda temin edecek, yeni bir 
düzen gözetmektedir. 

Muhtelit tren Ankaraya 
geç vardı 

Ankara, 5 (KURUN) - Faz. 
la yağışlar yüzünden muhtelit 

tren iki saat gecikme ile geldi. 

Posta idaresi mektup ve gazetele

ri ancak üçte dağıtabildi. 

Adliye teşkilat layihası 

Ankara, 5 (KURUN) - Mec

lise geçen yıl verilmit ve encü • 
menlerde kalmıt olaiı adliye te§ • 
kilat layihaaının geri alınarak ta-

Sıtma mücadele memur
f arı kursu açılacak 
Ankara, 5 (KURUN) - Sıt • 

ma mücadelst için memur yetiştir· 
mek üzere bu ayın on beşnide An· 
karada bir kurs açılacaktır. Bir 
ay devam edecek olan bu kursa 
Türk, sıhhati ve ya§ı otuz beştetı 
yukarı olmıyanlardan eski Rütti • 
ye tahsili görmÜ! olanlar alına • 
caktır. Daha yüksek tahsilliler ter· 
cihan alınacaktır. 

dil edilmesi ve yeni meclisin bu te
kilde verilmesi muhtemeldir. 

Hükfunet, ulusun hayatiyetini 
mahveden para yardımım bırak· 
malıdır ve bırakacaktır. Ruzvelt, 
bu hususta: 

"- Biz, itsizlerin yalnız ca • 
nını değil, haysiyetlerini de ko • 
nımahyız., diyor. 

Reisicumhur, birkaç güne ka • 
dar muhtelif milletler tarafından 
tatbik olunan ve faydaları görü· 
len, işsizliğe karşı sigorta, ihti • 
yarlık sigortası ve annelerle ço • 
cuklara yardım gibi meıaile mü • 
teallik nizamları kongreye gön • 
dermek vadinde bulunmuştur. 

AtatürkJe Çekoslovak Reisicumhuru 
arasında tel yazıları 

Ankara, 5 (A.A.) - Yeni se- j sat olmuştur. 
ne münasebetiyle Reıi•icümhur A- MAZARYK 
tutürk ile Çekoslovakya Reisi- Çekoslovalcya Reisicümhuru 

Cuniruru M. Mazarik arasında a • M. Mazaryff 

şağıdaki tely~zıları teati olun- PRAG 

Harici işlere nakli kelam ede -
rek, Ruzvelt bunların kararsız 
vaziyetini izah etmiştir. Söyledi .. 

ğine göre, birtakım eski ihtiras • 
lar uyanmış ve silahlanma işi de
vam etmekte bulunmuştur. 

Ruzvelt, uluslar arasında sul
hun idamesi, Ameriklıları de -
rin surette alakadar eden bir me· 
sele olduğunu teyid etmiş ve de • 
miştir ki: 

" - Bizim, başka herhangi bir 
ulusla münasebetimizin muııliha -
ne olmamasından endişe etmeğe 

mahal yoktur. Kezalik, umumi 
bir uzlaşma ile silahların azaltıl • 
ması ve tahdid edilmesi mümkün 
olamıyacağı hakkındaki yanlış zi
habı atmak hususunda ekseri u • 
!usların istekli olduklarından da 
şüphe etmemelidir., 

Savaş günlerinde 
her kazanç kalka

bilecek mi? 

muştur: 

Türkiye Reisicümlıuru Kemal 

Atatürk'e 

ANKARA 
• :ıe. ' 

. Yeni sene 1'ürJ<lyenin refahı, 
ve rei&İ?l.İn ıaadeti hakkindaki ta
mimi temennilerimi Zati.devlet. 
lerine arzetmek için güze) bir fır-

ismet Inönünün teşekkürü 
Ankara, 5 (A.A.) -B&Jbakan 

İsmet lnönü, yeni sene münasebe
tiyle memleketin her tarafından 
aldıkları tebrik telyazılarına kar
şı mukabil tebrik ve te§ekkürleri
nin iletilmesine Anadolu Ajansım 
tavs,it buyurmuılardır. 

Iran, Irak ihtilafı 
Cenevre, 5 (.A. • .A..) - Iran hü

kfuneti, Irak ile olan ihtilafı hak
kında uluslar kul'Umuna bir nota 

vermiş ve bu notada Iranın lrakla 
doğrudan doğruya müzakereye 
geçmeğe hazır olduğunu veyahud 
ihtilafın hallini uluslar kurumu 
konseyine terkeylediğini bildir • 
miştir. 

~ (Başmakaleden devam) Sultanların hazinesini 
başka şimdiye kadar yapılan deneme· .., l 
ler ( = tecrübeler) şunu göstermiştir satacagımız ya an 
ki uluslar arasında yoktan savaşlar Ankara, 5 (A.A.) - Matbu· 
çıkarmağa çalışan ve çıkaran birta • at umum müdürülğünden birdiril
kım adamlar vardır. Bunlar da savaş miftir: 
işlerindt! artık C = fazla) kazıınç bu- Lö Jurnal gazetesinin Ankara 
lanlar ve savaş avadanlıkları satan • 31 1Ikkanun tarihiyle "Sultanların 
1ardrr. Bu türlü adamların kötülük.' ıı. 
lerini ortadan kaldırabilmek için de hazineleri satılacak mı?,, bqlıkh 
ellerinden savaş kazançlarını son san- haberi 1hakkm·da Maliye Bakanh
timine kadar almak en kısa yoldur. ğımızdan yaptığımız tahkikat, bu-

Özenle ( = dikkatle) bakmağa 'de· nun hiç bir hakikate dayanmıyan, 
ğer bir oluş ( = hadise) dir ki Ameri • tamamen uydurma bir haber oldu
kalı büyük uluş adammın bu buluşu ğunu açığa vurmuftur. 
Avrupa ülkelerinde de yankılar (= 

akisler) uyandumağa başlamıştır: Ôkonomi bakanı geliyor 
Fransada eski savaşçılar ( = mulıa .. 
ripler) kurumları ( = cemiyetleri) de Ökonomi Bakanı Bay Celal Ba
bundan böyle savaş kazançlarının yarın bugün tehrimize gelmesi 
kaldırılmasınr istemektedir. muhtemeldir. 

E~cı· hn tül·lü düşünenler her ·H - ••111nuno111ımnrınııınıııı111111111•nuıııa111ırı11111111ın1111ıııı11.,ııııını""''_,_,. 
kenin budunları ara~ında yer tuta • nevrede toplanan uluslar kurumu (= 
cak ve bir gün buralarda yaı;;a hiçi - milletler cemiyeti) barış bekçiliği işi· 
mine ( = şekline) girecek olursa ulus· ne asığlı (= faydalı) bir rol oyna · 
lar arası barış f~ln en sağlam bir te· mağa o1aganlık ( = fmkan) bulur. 
mel atılmış olur ve ancak o vakit Ce· l Aaım US 

Yeni sene münasebetiyle iÖn• 
dermit olduğunuz telgrafname,
hüyük bir zevk ile aldım. En ha· 
raretli teıeıkkürlerimle birlikte 
tahai aaadetinizle ÇekoaloYakya• 
nın =saadeti bo.kkınJa. t • m"'" "il .. ıl• 
mi k.abul buyurmanızı rica ede· 
rım. 

KEIJIAL ATATVRK 

imtihan 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) ... 
Olgunluk yoklaması türkçe bir 

kompozisyon, edebiyat, tarih, fel· 
sefe, içtimaiyat ders gruplarından 
yapılır .• Orta mektebin son sı• 

nıf imtihanını verenler izinli ıa· 

yılırlar. 

Bunlar için ayrıca olgunluk im· 
tihanı yoktur. Orta mektebin bi .. 
rinci, i•kinci, üçüncü smıflariyle li· 
aeletin birinci ve ikinci sımflaru•· 
da ikisi ıazılr, biri sözlü olm•k Ü· 

.ıere her Clers yılında üy yoklam~ 
yapılır. Lisenin.-on sınıfında hı· 
ri yazılı, diğeri sözlü iki yoklamıt 
vardır. 

Liıenin aon sınıfından gayri 
sınıflarda bütün derslerden iki 
yazılı yoklamada aldığı notlarıJ'l 
yekunu en az sekiz olanlar ıözlii 
yoklamaya girmeden, sınıf geçer• 
ler. Bir veya iki dersin yazılı yo1' 
lamasında sekizden aşağı not a ' 
lanlar yalnız bu derslerden, dahıı. 
fazla deuden sekizden aıağı not 
alanlar bütün derslerden söılil 
yoklamaya tabi tutulurlar. 

Dün gece Ttamvay b;t 
kadının ayağını kırdı 
Dün gece saat on buçuğa doi• 

ru Sirkecide bir kaza olmuttlJf• 
Sirkeciden Sultanahmede gidetı 
357 numaralı vatmanın idareıil'l ' 
deki td8 numaralı tramvay ars

1
: 

h. ı· ·· " d el' bası Şa ınpaşa ote ı onun e 
yatmda Behiye isminde bir kadı • 
na çarpmıt, kadının sağ ayağı 1" ' ,.. , 
rılmıf, batı yarılmııtrr. Yarası 
ğır olan Bayan Behiye CerrahP~ • 
ta hastahanesine kaldırılmı~tır· 



8 
~0cıı::1 ucunda beygir tersi bulan . ,, 
l'İll N ilana bir at getirmif ale • 
lrrtı k~el bcıbaya, fakat ne yapa • 
l)ıi 1 af ka~ıp gitmi§, diye ıevin. 

f. Bay Do.\loziye Anka
radan geldi 

11 
•• Bu iki çocuğun iki hediye ö • 
Urufeki au d •• •• el • 6i • . ., rı ayrı uşunc enni 

"-~nın kızıb, ötekinin sevinmesi 
.,"<nız .k. d • 1'rl 1· t a amın, iki ulusun ay • 

ıgını .. )' 6ostermez. Acunda YCl§a • 
6 ~11 bi.itiin in~anları ikiye bölen 

Birkaç gündür Ankarada bu • 
Iunan, "Payedilmiş Osmanlı borç
ları,, idare meclisi reisi Bay Dök
loziye dün sabahki ekspresle An
karadan gelmişfr. 

ır aYrtJık vardır. • 

Bu çocuklardan biri kötü gö • 
ren (bcdb. ) d" ô k" • • 

Bay Dökloziye, kendisiyle To
kathyan otelinde görüşen bir mu
harririmize şunları söylemiştir: 

( 
• ın ır. te ı ıyı gören 

'tthbin) dir. J • - "Önce de söylediğim gibi 
1 

Yl görenlerle, köt:; ,,... n1 
0 

• r.. - ::. ore er Ankara yolculug"' um tamamen hu-
ır no~tada birle • l <d.i.ıeyl k şıyor ar: tam re- susi mah~yetteydi. Orada Başba-

avrama.mak. k G 1 1 l .. .. Ak 14:.. • • " an enera amet nonu ve çe 
li1tl ek aPl':"!' lcoc~ ~r.,.,.._J.ff. Jl- ,:rA.ıc.nı Bay Fuaclla görüflüıii. Fa• 
riir, 1'11ek ıçındekı bo1luklan 11ö- kat bunlar da hususi mahiyettedir. 

IJ!i g·· k .... - Yunan:ıtanla müzakerelere 
kirı l oren e megzn yalnız Pİ§· ne zaman b:ı ıılıyacakamız. 

ocrnm c!d ••...• F ~ ort .1 ::t e:m:ı gorur. akat - "Borçlar meselesi hakkında 
daha bafka dev!etlerle de müza
kere yapılacağından Yunanistan • 
la hu meselenin ne zaman görüşü
leceğini kestiremem. Bunu Atina
ya döndüğüm zaman öğrenece-

Q"'q dil' d __,..... . . 
re11 k ım e"' ıgımız f eyı gö • 

CÜmamıilır. 

I . • • • 
clQ Yt llÖrmek, lıötü görmek acun-
teltl rız~nla llısa, şi§manla zayıf, 
l e ~ıı t "b' b. 'b' · q

11 
~ gı ı ırı ırıne aykırı o-

fe)'/erdcndir. 
"-cıı ku __ , Qllrtl n rıuclu kurulalı, sınıl 

lerıe ık~~"!_ çıktı çıkalı iyi gören • 
fQın z01u görenler yanyana )la -

Q to.dırlar. 
ı~fed·~· . fır:> ıgımız adam nuıl .. 1lacak-

fiiy:e eline aldığı her ıeye kötü 
bey • kal}larını çatan, ne de bir 
ı rtr ters· • ·· ·· b b oi,. mı gorup uraya ana 

ot ueı· • ı _,. · ciQ1tl ırmış er aıye sevınen a-
oll)ı~ B'lnların ikisi de bir bütün 

b •• tan uzaktırlar. 
0tıt•• •• 

olciı.(·· llnQ anlayan adam her §eyi 
lf ~,!tr .gibi görebilen adamdır. 
et Yı oldu" "b' .. • Ql)ı • gu gı ı goremıyen a-
• ıster h . . • • h 
"el'İ k·· er feyı ıyı, ıster er 
)Q r ı_ Ofii görsün ikui de bir kapı-

"1~Clr. 

le &!Oclern İf ,.,,..._ __, b' • .. 11 
0 

- ...... unaa ırıne gu-
tq/ ci Ptal, ötekine çatık kQ§lı ap
,... erler Cü k'' "k' . ·•t11 clr • ~ •n u ı ıaı de realite-

ftndodırlar. 

"----_ Sadri Ertem 

1, Kaçak eşya 
... ken:Je . d 

ğim.,, 

Bay Dökloziye, bu akşam Yu
nan'stana dönecektir. 

liır yangın mese.esi 
Etyalanmn sigorta parası olan 

iki bin bet yüz liraya tamah ede
rek Beyoğlunda bir apartmanın 
oturdukları katında yangın çıkar
dıkları f Üphesiyle Süleyman ve 
karısı Eriketi, polisçe yakalanarak 
adliyeye verilmitlerdir. 

Adliyede sorguya çekilen bu 
kan koca, kendilerinin yangın çı
karmadıklarını, b:Iakiı kaza eıe
ri olarak ç~kan yangını söndürmek 
için ellerinden geleni yaptıklarını 
ve daha itfaiye gelmeden elbirli -
ğiyle söndürdüklerini anlatım§ -
}ardır. 

Ad!iye, ortada tevkiflerini icab 
ettirecek bir sebeb görmemiş, :ki
sini de serbest bırakmıştır. Bunun
la beraber, tahkikata devam olu

nacaktır. 

Güzel bir iş 

Artık T oroalann ıemasını bir 
kaTa bulut kaplayamaz. T orosun 
hergün ziimrüd renginiı ıuların 
her gün fehir çağlayıfını Toroalu
ların gittik~e artan bahtiyarlığım 
muhafaza edecek bu kıvançlı giin 
lcrin ba~langıcı, işte bugünkü §e-

1elli gjinümüzdür. 
T oros i~in ölenlere rahmet ve 

minnet borcumuzdur: Sizi yurdu
muz için can veren ıehitleri an -
mak üzere bir dakika mamaya 

çağırırım.,, 

Ve bir dakika da susulduktan 
sonra bay Muzaffer Yörük tara. 
fından Adananın nasıl kurtuldu. 
ğu anlatıldı. Bay Mehmcd Ak 
verdi. Acı günlerin hatıralarını 

anattı. Bayan Haticeye ak verdi, 
bay AH, bay 11hami ayrı mevzu • 
lar üzerinde söz söylediler ve çok 
alkıflandılar. Kutlulamaya ge • 
)enlere portakal dağıtıldı. Bay Ci
had ve arkada,lan tarafından bir 
konser verildi. 

MetrSalem 
Rüşvet 

• 
yenı 

davasının · 
safhası 

Telefon f İrketinin sermayesinin 
teshiti içinde ıirket lehine hareket 
edilmesini temin için Maliye ye
kaleti müdürlerinden Bay Rüştü. 
ye rüıvet teklif etmek suçiyle An
kara asliye mahkemesinde muha· 
keme edilen Metr Salem ile Leon 
F araci hakkındaki iki yüz elli li
ra para cezasına mahkumiyet ka
rarı temyiz mahk~mesince bczul· 
muştu. Bunun üzerine davanın 

yen~den görülmesine batlamlmıt
tır. ·•tı \t nye en gelen K d lnkılab lisesi mezunlarından 

apur ara e-ttıhı .;; u ate§çilerinden tb h' Bay Süleymanla kimyager Bay 
_. "ıeri h f ra ı-ü.fından ınu a aza memurları ta- Hilmi, sigaranın n'kotinini alan 
l(!n. l' aranınış ve )"' fk bir sigara ağızlığı vücuda getir • 

ilpıf n:ı , . • aı ı . 
ıtılrifeUi ı.~ uır keçı yavruı:ı, çok mişlerdi. 
l'l~Ji l hu· Japon oyuncağı • • n-y Süleyman kendis:ne aid 

Ankara asliye mahkemesinin İ· 
ki yüz elli lira para cezası kararı 
!:em müddeiumumilik, hem de 
ın.: çlu vcki!leri tarafından temyiz 
erli imişti. 

atta. ··at , ı ,,,,,. 
llfttu-. j ve mendil bulun • olan kazancının yüzde kırkını ma· 
'hlceın ?rahim sekizinci ihtiİaı lul gazilerle talebe birliğine ter· 

eııne verilmiıtir. , ketmiıtir. 

Temyiz mahkemesi, müddeiu
mumiliğin gösterdiği bozma se
beblerini kabul etmemittir. Suç-

General Nuri 



~4-m~NGW~kb~l~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SiYASA ~~~~!!!!!!!!!!!~~!!!9!!lf!!!!!!!I!__, 

Italya ve Afrika Soyadları 
ltalyamn Habeşistana karşı vazi. alanlar 

yeti dünyayı meşgul etmekte denm 
ediyor ve iki taraf arasında bir harb 
kopması ihtimali daima göz önünde 
bulunduruluyor. Deyli Ekispresin 
muharriri G. l\L Thomson bu mesele· 
yi anlatan bir yazısında "İtalya çok -
tanberl Afrlkannr bu parçasına göz 
dilemiş bulunuyor. Çünkü gittikçe 
artan nüfusuna mahreç arıyor. Hat· 
ti İtalya, dahili bir takım sebepler 
yüzünden, bu mesele)i hal için, kısa 
ve muvaffakiy~tli bir muhnrebeye de 
karşt gelmez.,, diyor. 

lfabeş memleketi, geniş, zengin hir 
memlekettir. Nüfusu on milyondan 
ibarettir. Afrika i~in<!e A \TUpalıların 
eJfne geçmiyen biricik memleket o ol
ga gerektir. 

Habeş hükümdarı memlekti J\vru
:palılaştırmak için çalışıyor. Fak:ıt 

Habeş üll\esinin muasırlaşması silah 
almakta duruyor, denilirse mübale -
ga edilmiş olmaz. 

İtalya ile Habeşistan a~ındaki 
mücadele, ikisinin koIQŞU oldukları 

zamandan b:ı~lar. Bugün İtalyanın 
Habcşistanın yanı ba!-tında olan iki 
müstemlikesi ,·ar. Biri, Eritre, biri l · 
talyan Somalisi. İtalyan Somalısı ile 
Habeşistaıı arasındaki sınırlar tah -
tfid olunmamıştır. 

Geçen sonteşrinde bir İngiliz -
Habeş heyeti hudud üzerindeki kabi
lelerin otlakl:ırmı tayine ça.lı~ıyordu. 
Heyet gide gide Vah•:ıl mevkiine 
vardı. Bura.~ını İtalyanlar i~gal edi
yor. Heyet geri döndü ise de çok geç
meden nereden geldiği nnlaşılmnynn 
bir ateş patladı. Ve mühim bir ~ar • 
pışma Yuku boldu fki taraftan da 
yaralananlar ölenler oldu. 

Haheşlilere göre Valva] onlann 
hududu içindedir, hem de yüz kilo -
metreden fazla içerdedir. ltaly:ınla • 
r:ı göre hurası Sorna1ının kırk mil i . 
çerilerindedir. Kendileri de beş ),1 • 
danheıi buradadırlar. 

iki tnrnf milletler derneflne no • 
tal:ır "ağdırdı ve hakkını mUdafaa 
etmek istedi. 

ltalya ile Habeşistan arasında 
bir talıkir.t mukavelesi "ardır. Fakat 
ltalyn tahl.iı:ı Cfürinde değildir. O • 
nun isteği isi yürütmek ,.e yol yapa • 
rnk Hnbcşist.ı.nrn içine girmektir. 

ltalmnın bunu yapm:ı.sı için Fran· 
sa ile Jngilterenin mumfakatini al • 
ması lı:izırndr. 

Esasen bu sırada Frans.'\ ile hal· 
y:ı, Afrika işlerini tes,·iye ediyorlar. 
Bu iki devlet Anupada biribirleri • 
nin işine yarıyacaklarını nnlryarak 
Afrika üzerinde uyu~uyo!"lar. Onun 
için Fransa, Tunüste ya~ıyan 91,000 
İtalyana bir h•<•m hnklar Ye imtlyu· 
Jnr vermeğe razı oluyor. Tunfistekl 
ltah'anlar, hem İtalyan tabiiyetini 
muhnfnz..-ı edecekler, hem de Tunu -. 
~ün idare!=;inc iştirak edebilecekler. 

Dernel< Fransa, şu veya bu şekilde 
TunUsü İtalya ile pnyla~ağa nu:ı 
oldu. 

Bundan başka İtalyanın nüfusu, 
Frnnsacbn daha fazla süratıe çoğa • 
lıyor. Ve onun için müstemHke edln
meğe tamah ediyor. Dileği Afrlkanm 
içlerindeki Çat gölüne kadar uzan • 
mak ve orada birleşen ken'an yolla
:rmdan istifade etmektir. 

Fransanın bu mesele üzerinde de 
ltalyaya bir takım müsaadeler vere· 
ceği anlaşılıyorsa da ltalya·..-n Ha • 
beşistan hesabına geni!lllemesini ter -
dh ettfüinde de şüphe kalm:ımışbr. 

f ngilterenin de bu husul'ta Fran • 
~adan ayrılmadığı anlaşrlıynr. 

Habcşistanda ynpılan esir ticnreti 
ona lcarı:ıı hareket kin, mükemmel bir 
b:ıhnne teşkil etmektedir. 

Habeş imparntoru esh'Jiğin ilgam 
için calışmış. esir çoctıklarının d:ı 
do;;.ncaklarını tamim etmi~ ise de o
nun üllrnlt-rine hakim olan naslftr, 
yani nre!1c:ıler hu oö1P t>t>Jc kulak as • 
mıyorfar. O knilnr ki hunfar ~irleri· 
ni serbest hırakm:>mak Yolunda can • 
lnrınt fl'ıliı ctmek~n rlP rckinmh·e -
ce1derlni ~övlemişler. Bütlin Hnheş 
kilise~ı rle hmıl:mı r.ıü7~h:ır,.t edi • 
yor. R~he~ kiJisec;f rl"'·incP Hıri111ti • 
Yft!I, fnlt:ı!t !'erfat~a l\lru;e,1dir. Onun 
fdn c.~ır JcuUanmavr mesrn ~örilvor 
ve .T"hova tıtrnfmtlar. em.,.nl,.ndufn • 
llU iilin ediyor. Onun i~in Habeşli • 

Bayramlık entari! / Ku1tur 

Bir adam metresini Sevindirilen çocuklar 
ağnca yaraladı Bu yıl fakir ilk okul talebele-

Fatihte bir adam metresini a- rine cemiyetler tarafından temin 
ğır surette yaralıımı§br. Yaka edilen bayramlık elbise, ayakka-
§Öyle olmuıtur: 1 ba, ... çorab, mendil vesair eşy~ dün 

F t 'ht Ç"ft ku 1 d A dagrtılmıştır. a ı e ı e mru ar a - . . 
rab Z··ıf ·· ·· · d k' b" d d Aynı zamanda Beşıktaş cemi • u unun evın e ı ır o a a . . 

yetlerınden bıri de her gün o ci • 
Kayserili Mehmedle metresi Mal
karalı Emine oturmaktadır. 

Mehmed, Emineyi bir ay evvel 
metres olarak almıftır. Kadına 

kendisini paralı gösteren Meh • 
med itsiz bir adamdır. Emine kı!a 
bir zaman sonra bunun farluna 
varmıı, Mehmedden parasız ol -
duğu için ayrılacağını söylemiş -
tir. Mehmed it bulacağını söyli • 
yerek kadını bir müddet oyala • 
mıısa da Emine evvelki gün bay -
ramın yaklaştığını söylemiş, ken· 
disine entarilik almasını istemiş • 
tir. Mehmed: 

varda yüz tnlcbeye öğle yemeği 

dnğıtma[;a karar vermi~tir. 

Kültür bakanı 
Kültür Bakanı Bay Abidinin 

bayram için şehrimize rıelme!l 

beklenmektedir. 
Bay AH:!b ~ehri:nizde birkaç 

gün kaldıktan sonra Edirncye ci· 
decektir. 

Bay CE mil ne vakit dönecek? 
ün:vcrsite Rekörü Bay Cemil, 

(Üniversite bütçesi,, hususunda 
konuşmak üzere Ankaraya git· 
mi§tir. 

Sinemalarda 
Balıkesir Saylavı Bay Haeİt 

(Kezer) soyadım alını§tır. Ke~ 
kahraman demektir. 

Yolfarı.1 kapanmasına Asarıatika müzesi batkatib 

meydan vermemelidir! ğinden mütekaid bay Fahri, "'1 
Evvelki gün, ıinemalnrdan bi- deşi Erenköy 1isesi müdürü 1>ı 

rinde yolların seyircilere verilen Mahir (Uz), KandiUi kız }isesi tı 
sandalyalarla kapalı olduğunu rih muallimi bay Muhsin (Tekef 
gördük. Kalabalık dolayısiylc, j Gümrük komisyoncularından b• 
birçok sey:rciye yer bulmak için J Selim (Yetkin), yazıcılarıınııdı; 
bu çareye başvurulmuştu. içeriye bay Sıtkının Antakyada buJuıı" 
snlonun alabilcc ği sayıdan fazla kardeşi bay Mehmed de kardt! 
müşteri almamak, daha kestirme gibi (Kunt), Beyoğlunda Toılı' 
\•e yolunda bir çtıre olduğu hal· • paranda Tepe baş: caddesinde 8 
de!. 

Yollar, o derecede kapalı bir 
vaziyette idi, ki içerden dı§arıya 

çıkmak istiyen, birçok kişiden mü
saade rica etmek vaz:yet' nde ka-

lıyordu. Halbuki, belediye, sine • 
ma salonlarındaki yolların her 

numarada bay Said, karısı ba)'J 
Eftade, oğlu bay Esa.d, kızı bıı}" 
Mualla (Öztüzün), Samntyild• 

Anğahamamında Akarca 1okaiı# 
da 12 numrada oturan bay Aydt 
ğan (Atagöksel), Büyük gnz~ 
fotoğrafçısı bay Cemal Otm), f: 
yade kaymakamlığından müte1" 
id bay Hami (Keskin), ı.ad 
kaza kaymakamı bay Ramiz (13' 

tuk), Jandarma bölük kumnnd• 

l 

- Param yok. Ne yapayım de· 
yince Emine fena halde kızmı§, 

- Git çalı§, para bul getir, yok 

sa timdi evde gideceğim, cevabı
nı vermİ!tir. Mchmed bir aylık 
metresinin kendi•ine bu kadar a· 
ğrr bir ~öz söylemesine tahamraül 
edememif, bıçağını çekerek Emi· 
nenin üzerine atılmıf, kadmı ev • 
vell ıol bacağının üç yerinden ya

ralamı§tır. Emine feryatlar içinde 
yere dütünce Mehmed ıon bir de
fa da bıçağını kadının &ağ omu • 
zuna yerle§tirmi!, ıonra bıçağını 
atarak kaçmı§tI1'. Kadının ferya • 
dma komtular ve zabıta memur· 
lan yetiımiı, Emine hastahaneye 
kaldınlmı§tır. Mehmed biraz ton· 
ra sokaklarda dola,ırken yaka -
lanmııtır. 

Rektör Ankara hukuk fakül -
lesi ta1ebelerine ıahadetname ver

me merasiminde de bulunduktan 
sonra §ehrimize dönecektir. 

MENF1 RAPOR ALANLAR 
- Üç menfi rapor alan otuz, kırk 
ilk okul ho=asma okul ycsasının 
yirmi dokuzuncu maddesine gö • 
re işten el çektirilecektir. 

Bu hocalardan Kültür müdürlü
ğünce müdafaaname istenilmİ§· 

tir. 

hanıi bir surette kapalı bulunma· 
11m yasak etmiştir. Belediye, bu 
yasağı, yangın, zelzele gibi hadise
ler olursa, ahali tehlikeye uğra· 

muın, diye koymuştur. Evvelki 
gün gördüğümüz gibi vaz:yetlere 
bir daha rr.eydan verilmemelidir. 

Çok yerinde olan bu yasağın ica
;bına her zaman uymak gerektir! 

1f1ı'1N~ittnıRU!fıt!l!'Jlııutlıınıttınlu:llllllllllllJJU11 

Geçmiş Kurun/ar 

8 ikınci K:lnun 1921 
ANKARA • MOSKOY A 

nı yüzbaşı bay Kenan (Buyrult~ 
Nüfus memuru bay Vehbi (G~ 
ven), Hususi muhasebe menıutl · 
bay Osman Nuri (Erdem), Tehf 
rat katibi bay Ahmed (OğuS 
Mersinde mütekaid binbatı bt! 
A. Galib (Salman), lzmitte Tii 
Ticaret Bankası çevirgenlerinM 
bay Kadri (Sermek), vezned• 

Üsküdarda yangın 
Üsküdarda Rumi Mehmed 

Pata mahallesinde Uncular 
sokağında Ayrancı Ali Ba-
ba, Tnkunyeci Hakkı, Bo • 
yacı Süleyman, kunduracı Ab -
dullah ile Hayriyenin kira ile o • 
turduklnrı 23 numaralı evden yan 
gın çıkmı11 yanındaki Salih Rei · 
sin evine de geçmiştir. itfaiye ye
tiımif, iki evi kısmen yandıkları 
halde söndürmüştür. Yangının 

batık ku~artırken çıktığı anlatıl -

mıttır~ 

MARGA KALDlRILDI - Tak-
simde Yağhane sokağında 26 nu
maralı evde oturan 70 ya§mda Is
ta vri dün sabah yatağında ölü o
larak bulunmuştur. Zabıtaca ya -
pılan tahkikatta l:;tavrinin lahit 
bir ıc~ilde öldüğü anlaşılmıştır. 
Bununla beraber cesedi morga 
kaldırtlmııtır. 

KUMAR OYNIY ANLAR -
Beykozdn Y ah köyünde Rifatın 
kahvesinde kumar oynıyan Ha -
aan Şü!uü oğlu Hüseyin, Celal, 
Kemal, Bii.al görülen suç halinde 
yakalanmıılardır. 

ÜÇ GRAM ESRAR - Dün 
saat on altıda Gümrük muhafaza 
m:--murln ·ı tarafından işkembeci 
sokağında hırdavatçı Tanasın o -
dun deposunda esrarkeş Cemile 
aid i,portada üç gram esrar ve bir 
kabak bulunmu~tur. 

Jer iki milyon esirlerini azad etme • 
mek için bütün kuvvetlcrile döğüş -
meğe hazırdırlar. Duna mukabil, I - 1 
talya da Habeş esirlerini nıad etme
yi ke:ıdisine bir dava o1arak ileri sü
recektir. 

Onun fçin Habeş meselesinin ka -
panacağını zannetmek saf diJUk o -
lul'. 

ö. R. Doğrul 

YALOVA MOFETTIŞLICI -
Samsun Kültür müdür muavini 
Bay Mehmed Ali §ehrimiz ilk o -
kul müfettişliğine tayin edilmiş • 
tir. 

Kü'tür müdürlüğü tarafından 

1(endis'ne Yalova merkez ve köy 
o~ulları müfettitliğini vermiştir. 

934 DE ÇIKAN KlT ABLAR 
- Türk Dili Tetkik Cemiyeti ta
rafından 1934 yılında çıkan kitab
lara a \d bir broşür hazırlanmak
tadır. Bu broşürde bu yılda çıkan 
bütün ilmi, edebi, mesleki kitab
ların adları, fi~thırı kimin tarafın
dan yazıldıklnrı bulum .. caktır. 

EN KALABALIK OKUL - I 
Yapılan b'r istatiskte lstanbul 36 
n~ı ilk okulun en kalabalık okul 
olduğu an!a~ılmıştır. Burada ta · 
1ebe sayıı:;ı dokuz yüzü bulmakta· 
dır. 

KÜLTÜR MÜDÜRLOGON
DE iŞ BÖLÜMÜ - İstanbul Kül· 
tür işleri müdür muavinlerinin ha· 
kacakları iıler ayrılmıştı. Yeni 
müdür muavini Bay Şevket Sürey. 
yanın okul miifettişlerinin çalış· 

maları, işleri ve inzibatt itlerle 
meşgul elması kararlaştırılmıştır. 

MİLLET MEKTEBLERINI Bf. 
TlRENLER - Ulus okullarından 
(= Devlet mekteblerinden) 193~ 
yılında 2500 kişi mezun olmuştur. 

M MU 

Ankara Meclisi Millisi azasından 
mürekkeb bir heyeti mahsusanın ka -
riben 1\foskova.rı ve ilkbaharda da bir 
Bolşevik heyeti murahhasa..-.ının An -
karayı ziyaret edeceklerini Ankara 
gazetelerine atfen bir: Avrup,a «:ıze , 
ttsi haber nrmektedir. 

ııııııııını1ııı11ıııı111ııır11ınn:ıınııınıııırıııııııı111nıoıııııııııı111ıııııııııı 

bay Ahmed (Y egül), lı yazgaf 
bay Mehmed (Berik), it yazga~ 
bay Ali (Kürem), Yazgan b• 

Sami (Güner), bay Hüseyin (.A• 
soy), bay Kadir (Arguner), b• 

Kerim (Esen), odacı bay YünıI' 
(Gül , odacı bay Nuri (Guç ıV 
ıoyadlarını almıılardır. 

Sintma teknik ve kabiliyetinin bir harikası 

ALTIN 
3 milyon liraya mal olmu,, Fransızca sözlO, muazzam 

U. F. A süper fılmi 

Brigitte Helm - Pierre Blanchar 

M El EK sinemasında .... 
Armanlar, her hafta perşembe 1 
günler! ilk okul bat hocaları ve 
müfettişleri taraf mdnn yapılmak· 
tadır. 

BAY FUAD KÖPRÜLÜ - E· 
debiyat Fakültesi Dekanı Bay Fu· 
ad Köprülü Paris ünivers:te!indc 
(Türk edebiyatı) mevzulu bir 
konferans vermek üzere çnğrıl • 

mıttır. ı 
Bay Fuad yakında Parise gide· 

cektir. . 1 

KURUN BALOSU 
KUPON: 65 

· u kuponu Ju•' p •aklayınu 

s . 1. 935 

Okuyucularımıza 
hizmet 

KUPON: 55 
f u k upo11u k••"p sak'•yını:::,.I 

.,,,...., , ... P ljıllıı' • • \°, '"' I • • ' • - ' t • 

Bugün matinelerde başlamak üzere 1 EK sinemasında 
Şehir Tiyatrosu artistletinden BEHZAT - 1. GALiP - HAZIM - TALAT -

MAHMUf - SAiT - MÜFıT - FERıHA - CAHiDE - NAFiA tarafından 

temsil edilen SENENıN BıRıCiK TÜRKÇE SôZLÜ ŞARKILI 

YSEL Bataklı Damın Kızı Memleket filmi 
Fılmi yapan : Muhsin Ertuğrul - Ya zan : Hasan Cemil 

Müzık: CEMAL REŞıT - Orkestralar: isten bul Konservatuvarı Bayram günleri 
her sabah saat 11 de teazi ıath matine vardır. . ......................................................................................................................................................................... -"""' 

A y s E L iZMiRDE 
' sinemasında gösteriliyor. 

--------~Bam~----------' 
EL HAMRA 
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lJ 



ı Mutlu bir 
• • • 
ımar ışı 

cit Sabanca göıünün izmit 

136 YAZAN~ iSHAK FERDi 

~ir ıın is~en~erin racını tüzgôr 
~enize u~urnıuuu ! 

Ydun.~ol~ filezof: "Her kaybolan şey, mahvolmuş 
egıfdır!,, demişti. Kumandan Saris ioıparatora 

bu sözü hatırlattı •• 
D" .. Clu. aranı?'\ kızı da bot durmyor • \ Şimdi S\!ya atlayıp tacmızı bula • 

r- yım .•. 
\.ıÜnürı b. · d · k D _J• l k zan'a . . ırın e ımparator, Ro • eı;ı1.. s ender emir verdi .. 

kihes· ı~tıfat eder enditesiy1e ra • Gemici soyundu .. Suya da'ldı .• 
ll\' ını ortadan kaldırmayı dü§Ü· Sads, her kaybolan şeyin mahv· 

yordu. olduğuna kaildi. Ona bu felse. 

h ll'lP:tratorun karısı bu işi ·kime feyi Yunanlı Zois atılamıştı .. 
Pbracaktı?. Saris kendi kendine konuıurca-

't ~cikzanr öldürbnek kolay bir ama söylendi: 

1 
tleğ!Jdi. - Zois mtinasız söz söyleme -
Dlr" k mittir. 

' lı anın · 121 bu işi Babilin met· 
ll:r t'h• b lskender, kumandanın söilerini 

lkı " 1 ıı· azlarmdan birine yaptır-a.ga k i~itmemiş gibi görünerek, gözlerı·. 
arar verdi. 

cuSilıirhaz Kelda seksenlik bira- ni euya dikmi~, tacın ele geçip 
ıe 'd• geçmiyeceğini anlamak irin •ahır-

, 
1
.. 1 ı. Kime ne söz vermiş - 7 

.. 
"' k sxzlanıyordu. 

.... • at§dık olarak büyük para al-
-.ıak ı:a t' 

1 
• h · • Nihayet suya dalan gemici bi • 

x r ıy e - epıını y&pmı~.tı. I>.. .. raz sonra meydana çrkmıştı. Fa. 
aranın kızı bir gün imparator k 1 &ar d at, skenderin tacı dalgıcın ba -

O 
ay a yokken Keldayı ç"-~ırtlI. d 

0'1. -o tın a görünüyordu. 
·d· Ç~.c değerli mücevherler ver- J ı R skenderin sevinmesiyle surat 

... okzan' "ld" " f fak I o urmege muva • amıası bir oldu .• 
oluraa, daha çok değerli mü • 1 C~h h d mparatorun tacını lbir gemici 
er e iye edeceğini ve ayrıca 

l>ara vereceğini .. l d' naıd giyebilirdi?! .• 
Kel da: •OY. e ı. _ .,:CT _ Halbuki zavallı dalgrc suyun 

- l'.1erak etmeyin,, B ' _dı albnda çok kalmıı ve tacı ele ge-
'<>nra onun b · un an çirince iki eli ile ıkolayca yüzebil • 
l' 1 • atı ve canı benim e- mek i,..in, tacı ıba•ına. gı:>rİrmeg"' e 
1-neıedır I 7 :r -~ 

lı ·· : I"'ıechlir olmuıtu •• 
ta

121 
e:tı ... rrenıseıe ıoz n:rdı •• Di. • lsRenClerin yanında Cluran iki 
11 k.1.zı memnundu... h'b bu O .. d ra ı ' manzarayı görünce kaş-

_.. !5un en conra Rokzan'm o··tu"· 1 k b ~un.. 
1 

arını çatara iribirlerine bakıt .. 
u :.>cklemeğe ba§ladL. 1 blar: 
. . . • • • • • • . . . . . . . .. . 

Denize düşen tac 
l•ke d h du n er arbıız duramıyor • ... 
A."ah· C.tita utanı ba"tan baıa zapt ve 
P· 7~ karar vermişti. 
ltıike .l ı•rtt• ... . km llfJ . .o;ıen ge ı ıgı t: a ge • 

tlı:rcrı Babilde yapbrdı .. İçini de· 
)>,.. Zırhlarla kaplattı .. Ve Fıratın 
""'ecr b 

- Şeamet ve sukut alamett •• 
- İmparatorun ölümü yaldat • 

mrş ... 
f skender bu sözleri de duyma • 

dr.~ 

F ahat~ g-ınıicinin başmda 'duran 
faca eli~i sürmeden: 

- Şu heri(in ıkaf asını koparın!. 
Diye bağirclı ... 
Cc1.l1!.:t'.r z.:.vdlı d;ılf!ıcı "derhal 

ikiye büln:ii~!crcH .. 

körfezine akıtılması 
teşebbüsü ilerliyor 

Sabanca gölünün lzmit körfe. 
zine akıtılması için bir proje bu
lunduğu malumdur. Son zaman
larda bu projenin tatbiki imkan
larım tetkik etmek üzere F ele
menkli iki mühendis Sabancada 
çalışmağa batlamıştır. 

Mühendisler bu arada, gölde 
suyun seviyesi ne dereceye kadar 
alçalacağmı da arqtmnaktadu. 
Aldığımız malumata göre Saban
ca gölü i'le Jzmit körfezi bir kanal 
vasıtaaiyle birleştikten •onra su
ların seviyesi gene muayyen bir 
yülueklikte muhafaza olunabile • 
cektir. Bu da Sakaryanın ayak. 
larından birini Sabanca gölüne 
vermek auretiy1e olacaktır. Bu 
sayede timdi gölün suyundan iı . 
tifade etmekte olan yerler gene 
su alabilecektir. 

Tahmin edildiğine göre bu a
meliyat için elli bin 1ira. kadar pa
ra harcanacaktır. Şimdiki halde 
bu paranın temini için çabıdmak
tadu. Bu maksatla hususi idare
ye aid bazı emlak da satılmakta
dır. Diğer taraftan Sabancada 
bir ıirket teıki1 olunacaktır. Bu 
ıirket gölün ıuyu lzmit körfeziyle 
birl~tirildikte.n ıonra Sabancayı 
imar edecek, gölün kenannda ga
zino ve plaj gib teıiıat vücuda ge
tirecektir. Burada cuma ve pazar 
günleri gezinti için gidenleri mem
nun edecek eğlenti yerleri yapıla
caktır. Gene bunun için hususl 
idare tarafmdan gölün kenarmda 
birçok tarlalar ıatm almmaıktadrr. 
Bu tar1alarm kıymetlerini tayin İ· 
çin ehliMbrelerin veaaitine mü
racaat olunmaktadır. 

Alman arazinin sa.hiblerine bu 
arazinin yan bedeli verilmekte • 
dir. Diğer yarısı ile de firkete aza 
kaydolunmaktadır. Bu suretle 
Sabancayı inıar edecek o1an tir • 
kete yerli ahali İ!tİrak etmif bu -
lunacaktır. Bundan batka Saban. 
ca meyvacrları arumda da bir 
kooperatif yapılmaaı dütünülmek
tedir. Diğer taraftan Sabanca 
gölünün kenarında hususi bir saha 
ayrılacaktır. Bu ıahaya bütün vi
layetin mahsulatını teıhir edecek r~'k h~·sını aştan ·ba§a temiz1ete -

dr. Uyijk bir donanma hazırla - Ra!ıi.pler tckrcr biribirlerine bir sergi kurulacaktır. 
ba!o~&•·:ık :öylendiler.: lzmitte ka~ıt fabrikası 

ı_ laJc~nder, bu gemiler arasında - Tac knr.a boyı:.ndı... Aldığımız ınalWııata. göre fz-
1ten. ;1 • • ' Ö' kl ltl' . I3ı için de bir (İmparator ge- - .üm ya n~tı... mit kacıd fabrikasının inıaatı i· 
• 1~} hazırlatmıştı. lskender o gün tac·nı başına lerilemektedir. Son günlerde bi-
lt ır gün Fıratta bir deneme yap- geç:rmeden. Babile döndü.. nanın ikinci katı kuru1mağa hat-

! - KURUN 6 tıdncikanun 1935 9!!m 

KURUN'un Edebi 1efrikası: 2 ............................................................... ·-······ 

arısı 
Yazan : Selami İzzet Kayacan 

M .................................... - .............................. .. 
emed, boyalarını yerleştir - Memedin karısı 2 

me~le meşguldü .. Karısının sinir • Ha, bak unuduyordum ... Saat kaç 
lendiğini farketmedi. Kendi ha - Nermin?. 
linden ıözüne devam etti: 

- Evet, doktor Salimi seviyor .. 
B'!'n de o keratayı daha şimdiden 
evJad gibi ıevmeğe başladım .. Or
tada mühim bir değişikli!c olmıya
cak ... 

Suazn sordu: 
-Salinı geliyor mu?. 
- Bugün geliyor, dörd aydır 

ona hasrettim .. Dün ge:e mektub 
aldım. 

Bir çekmece çekti. Suzan ge-
ne sordu: 

- Birinle evlenmek istediğini 
mi yazıyor?. 

- Şöyle böyle .. Al da oku .. 
Mektubu uzattı.. Uzun bir ses

sizlik oldu .. Suzan okuyordu. 
- Anladın ya?. 

- Anladım •••• 
Fazla bir şey söylemeden 

mektubu Memede verdi .. 
- Ne dersin?. 
- Bu işte aöz ıenin... Yalnız 

Nermin daha çocuk sayıhr •• 
Ressam, karısının biraz evvel 

bunun aksini söylediğine dikkat 
ıbile etmemiıti ... 

- On dokuza geliyor dedi ••• 
Salime bir itirazın var mı?. 

- Hayır ••• 
Kadının gözlerinde hakir bir 

merhamet ıtıldadı .• Memed çek -
meyi kapadı: 

- Ala! .. Bu evlenDleği isteme
aeydin canım ııla1acaktı... Haydi 
bakalım, bu kadar gevezelik ka • 
fi •.. he koyulayun .. 

Suzan omuzlarından oda enta -
riıini attı .•• 

Bu aralık bir kapı aralandı .•. 
Siyah ıaçlı, solgun yüzlü bir genç 
kız bqı göründü. Suzanın ona 
arkası dönüktü. 

Nermin geriledi: 
- Pardon baba ... Modelle ça • 

bttığım bilmiyordum. 
Memed bir kahkaha savurdu: 
- Model deği'l kızım, Suzan •• 

Bugün biribirinizi görmediniz ga -
Iiba. •• Öpüşmüyor musunuz? .. 

Nermin girdi, yaklaştı, Suzana 
alnını uzattı: 

- Üç .••• 
- Ben akademiye gitmeliyim •• 

Jüri ı:eisini göreceğim... Bahaya 
kültür mükafatını verdirmek la -
zıın ..... Bahanın da muvaffakıyet
sizl'k kendi kabahati ... Öyle vah
şi bir adam ki ... Kimseye sokul • 
maz .... Neyse hele ben biT gide • 
yirn .. Sen karımla oturursun. 

Suzan gözlerini doktordan ayır• 
mamış fakat doktor birkere bile o
na bakmamıştı .. Kocasınm son sö· 
ıü üzerine kalktı: 

- Aff ederainiz amma, deli, 
ben de giyinmeliyim •• 

- Sen de giyin ••• 
Genç kadın, ayaklarmdaki in· 

cili terlikleri sürüyerek çıktı ... 
Nermin: 
- Baba, dedi, ben de seninle 

gelemezmiyi.nı?. 

- Ne yapacakım orada kı • 
zım?. 

- Ben girmem.. Otomobilde 
beklerim .. Amma hem gezmiı olu· 
rum, hem de yolda konuşuruz .• 

- Gel bakalım ... 
Memed kıziyle beraber çıktı •• 
Salim bir müddet yalnız kaldı, 

Sonra kapı açıldı, dudaklarında 
esrarengiz bir gülümseme ile Su
zan göründü. 

Salim, bu büyüleyici, esra • 
rengiz gözlerin önünde aczini 
idrak ediyordu .• 

Biraz evvelki gibi, gene genç 
kadının yüzüne bakmamak iste • 
di. Fakat, bir mıknabsa yakalan· 
mı§ gibi Suzana yakla~tı .• 

Suzan tek kelime söylemiyor • 
du. Salim mırıldandı: 

- Ne kadar güzelsiniz .• 
- Sahi mi? .. Bense bunun ak • 

sine kani olmak için buradan u• 
zakla§hnız sanıyordum .• 

- Alay etmeyiniz •. 
Bir kumru sesiyle sordu: 
- İyileştiniz mi? Hastalığınız 

geçti mi? ... 
Salim, kendini toplamağa, he

yecanını yatıştırmağa çalıştı: 

- Ümid ediyorum. 
( Dt!YamJ VJU'} 

- Öpüşürüz .• 
Suzan dudaklarım uzattı. Ner· 

minin saçlarına dokundurdu .. 

Bulgaristanda eroin ve 
af yon istihsali artıyor mu? 

Nermin haber verdi: 
- Salim geldi baba ... 
Memed, karısının yarı çıplak 

olduğunu kale bile almadı ... ··· Ve Saris'in yüzüne bakarak: lanmıştır. 
8ütii •

1 
• · d" dı • - Feylezof Zoiı;in s5zünü ba • ı-i,i=~==========-- - Onu al buraya getir. lt n geını erı auya ın ır ı. 1 c:; ı e:ndisi d (l · ') na tek:aı- et! - dedi. - İçime bir elenler, gidenler Suzan tekrar entarisini omuz • 

biııd· e mparato:- gemısı ne ı. şüphe girdi .. Tacımın suya uçma - Çanakkale Saylavı Bay Ziya larına aldı .. Bir iğne ile tutturdu .. 

Milletler cemiyeti, afyon isti
şari komisyonu son zamanlarda 
Bulgaristanda heroin ve afyon is
tihsalinin arttığını, bunu anla • 
mak için Bulge:ristan anhidrit a • 

setik ithalatınm, çoğaldığını gör
menin kafi geleceğini milletler ce· 
miyetine ihbar edilmiıti. Cemiye
tin istişare komisyonu toplanar~k 
bu meseleyi gözden geçirmiş ve 
Bulgar hükumtinden meselenin 
sorulmasını kararlaştırmıştı. 

.:_ 8lu deneme muvaffakıyetle ne· sı ve ba~k;~ınm başına geçr.lesi Gevherle, Kütalıya Say1avı Bay 
~1e e1'\-ı'"tı·. , iyi bir işaret olmn!ıa aerclc ... N 'd Ul .... An.k ·~ı ~ aşı ug ·aradan §ehrimize 

ake d Saris, imparatorun haline acı • !?e!mi~!erdiı·. 
L n er alqam üstü karaya çı • - -qtak mıştı: -----~---------
.:.,. •

1 
' etrafı dol" •acaktı .. Genıi • ........ -..... B ..... , k ~ - Hazinenizde enden daha :r............. U gece c:ı::--·· 

·tJ ....... 11 • ıç tarafında otururken, bir· :: ......... E 
..... '! dd 

1 
değerli mücevherler var! - diye ': N ·· b t · l itQ 1 eti bir rüzgar esti.. Ve :: O e Çl eczane er s 

iı-;~aratorun batındaki tac ıuyun güldü. - Bir tac uçtuysa, yerine on i! s· k 'd <::: lih ff ~ .. ,e tanesini, yüz tanesini te .. Jarik ede- :: ll' ·ecı e: ı..;a Necati Ca- !! 
ı k uçtu... bilirsiniz! Üzülmeyiniz! Bu, '=azla ~ ğaloğlunda: Abid, Küçllkpa- ij 

~ .... t;ı, ~:nderin tncı düı:ıünce kuman· .., d b' hA d' d' :.· •• : zarda: Hüseyin Husn·· u·· T :.ıeıı·Ji 
"'•

1 
a "Y düşünmege eğmez ır c- ı:::e ır. , ı..ıa •• 

~lo. r temiye koşuştular .• lmpa - Zo'ı•'ı' ... sözlerind~n r:.ıabutlar mü •• h.= de: Sıtkr, B<?şikf:.a§ta: Süleyman j~ 
tun \l · k " ... R S =i l'a.l><'c~ ... u vdamyet ar;ıs;nda ne teessir olmnmnlıc!ır. i~ eceb, amatyada: Rıdvan, i: 

ı . eını iişünüyorlardı. :.=.!Fenerde: Emilyadi, Q,,hzadeba- ii 
l gke~..d • f (Devamı v:ır) •• d H d' ~ r lt:')~. erın ena halde canı u. ı ______________ ij tını a: am ı, Şehremininde:~ 

-~tt. E ı :. A ır a· K .. ··kte A n v enme :; . am ı, aragunıru : • u 
l(~'l"ıartdan Saris: i~ rif, Aksa.rayda: Z. Nuri, Gala-il 
- b lznıit nıe busu Bay Sırrının kızı .. t d Ah d C d Yük •• 

lJ 
ou n k" h h' :: asaray a: me eva ·· • :: 

çu.-,, .. ,,. e usta ır rüzgarmı..:... K" · n ı'le torpido ~1bit ·· k ' I· - ~~k b k ~ Bayan amıra • g se kaldırımda: Vinikopulo, :s 
!>iyc,.~k ~! a şey bulamadı mı? }erinden General Kazımın tonmu H Fındıklıda: Hilal, Kasnnpaşa-H 

~<>rcJu.. ımparatcru teselli edi.. birinci mülazim Bay Saffetin dün H da: Yeni Turan, Şişlide: Asım H 
Bu aırad .. , d Beyoğlu belediye dairesinde ni- f: Şükrü, Halıcıoğlunda: Yeni ji 
'- tnı a gemıcı.er en biri: kahları yapılıiuştır. !ki mtarafa !i Türkiye eczahaneleri. 1ıi 

rediniz, h~"m.d-..,.ab '· kutl mutlu olsun :: : ~ vu.u.~ u ve . =:::::::-.::::::::::::::::::::::i::::~::::::::::::::::::: 

Biraz sonra Memed, otuz yaşla· 
rında bir gen::i bağrına bastırdı: 

- Nihayet gelebildin.. Dörd ay
dır ne!er yaptın bakayım? . 

Doktor gene kadını görmemiş • 
ti. O: 

- Bonjur doktor, dedi .. 

Elini uzattı.. Salim bir şey 
söyleyemeden uzatılan eli sıktı, 
sonra re91ama sordu: 

- Rahatoız mı ettim?. 
- Kat'iyyen .. Zaten bugünlük 

bitirmiştim ... Hem senin yanında 

da çalışabilirim Salim ... Sen bura
da kendi evindesin .. G!t, gel, gir. 
çık .... Bu gece de yemeği beraber 
yiyelim, malum ya, bugün benim 
doğduğum gün ... 

- Biliyorum, unutmadım .. 
- Danit gelecek .. Ekrem de ge-

lecek ... Görünü§te gene öyle ekşi 
ve çatık .... Fakat beni çok sever ..• 

Bulgaristan sorguya şu cevabı 
vermiştir: 

" Bu ihbar yerinde Jeği!.-lir. 
Balrrar hükumeti heroinle miica • 
dele etmektedir. Evvelce Bufoa • 

OJ 

ristanda yedi afyon Fabrikacı var 
idi. Şimcli dört fabrika vardır ve 
bunlardan'birisi işlememektedir. 
Aynı zamanda Bulgaristana an -
hidrit asetik sokulması ela mene -
Jilmi§tir.,, 

ZEKAT- FITRA 
Oruç bayramımız kutlu olsun. 

Bugünedck fıtra ve zekatınızı ver
memişseniz, daha vakit geçme
miştir. Bugün de verebilirsiniz. 
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Adanada lnegölde 
Kurtuluş bayramı Yoksul talebeye 
candan kutlulandı 1 yapılan yardım 

Adana, 5 (Hususi) - Bu yıl 1 

Adana, kurtuluıunun on üçüne.Ü 
yılmı içten gelen bir sev:nçle kut
Juladı. 

Dün gece 21 top atıldı ve fab
nblar, lokomotifler düdüklerini 
iki dakika öttürerek kurtulu~u 
kutluladı. 

Sabahlev~n saat 8.30 da bqta 
askeri bando olduğu halde kurtu-

lu~ aavaımda döğüşenler, lisele -
rin ve ortamekteplerin her sınıfın

dan ayrılan birer elçi ile, sporcu-

Jar, izciler, esnaf cemiyetleri ve 
ulus belediye önnüde toplandı -
Lı.r. Tarihi bayrağı alarak ıaat 
kulesine götürdüler. 

lnkılab mektebi avlusunda sa
at 9,15 de hük\imet büyükleri, or-

'C.fu büyükleri, jandarma ve pol!ı 
latalan ile bütün uluı kurumlan 

toplandılar. Kumluktan atılan bir 
topla bapak çekme merasimi 1a· 
pıldı. 

Bayrak çekilirken '1>ikkat !,, 
liumandaar üzerine b:r manga u-

İnegöl, (Hususi) - ismet pa • 
şa okulunun yoksul talebesine 
bayramlık giyim bulmak iç:n oku
lun himaye heyeti ite giritti. Her 
bayram beş on çocuk giyd:ren 
heyet bu kez de yirmi beş yoksul 
yavrunun giyim ihtiyaçlarını te -
min etti. Bunun için de kasabanın 
hayır seven kişilerine bat vurdu; 
eksik olmasınlar kimisi para, ki -
m:si ayak knbı, elbise, şapka gibi 
eşya vererek yavrula.rı sevindir -
diler. Himaye heyetinin başkanı 

Emniyet Bankası çevirgenf bay, 
Sadık ökonom'.k, her yedigünde 
'bir arkadaşlarını okulda toplıya • 
rak yeni gelir kaynakları bulmak 
için konuşmalar yapar ve kararlar 
verirler. Bay Sadık Ökonomik, 
bay Hakkı Duru, bay Raıid, bay 
Şeref Özsoydan ve üç okul mual
lim 0 nden kurulmuı olan himaye 
heyetinin amacı salt bu kol tale
benin halini dütünmek değil.. bir 
yönden de okulun den gerekleri • 
ni tamamlamaktır. iki yıl içinde 
birçok ders gereklisi (malzeme) 
ve bitit dolabına da on bet kadar 
bitik aldı, öyle bitikler ki mual • 

ker ateı etti ve ıiviller .,de ta~ka. limler her gün onlara ba! vurmak-
Jarını çıkararak bayragı ~I~ • 1 tan kendilerini uzak tutamazlar. 
ladılar. Bundan sonra kız lısesın- Şimdi de okula elektr!k almak i
den bir kız aüzel bir hitabe aöl • çin anıklık yapmaktadır. 
ledi. ~ Gece hayatı 

Bir tarafta bu meraıinı yapı • 

hrken yeni istasyondaki cumhu -
riyet alanına bütün §ehir halkı 

bopnıyordu. Saat 10,30 da vali, 

fırka kumandanı meydana gele -

rek askerleri ve halkı ıelimladı -

lar. Bu itler görüldükten ıonra 

Adana kurtuluş bayramını kutlu
layan heyecanlı hitabeler ve nu • 

tuklar ıöylendi • Saat 15.30 -
dan 17 ye kadar belediyede bir 

kabul resmi yapıldı. Şehrin her 

mahallesinden gelen heyetler be-

lediyede kurtuluıu kutlutadılar. 

Bu alkşam belediye önünde fi -
tekler atıldı. Çoıkun b:r fener a -
layı §İmdi bütün gök yüzünü çm • 
latıyor. 

Adananın, bnyüli sava1ta k'at • 
]andığı büyük ıstırapların, acıla • 
rm fU suretle sona erdiğini gör • 

mek taliine kovu§masından dola -
yı yaptığı bu derin ıevinci yerin-

de bulmakta bütün millet birdir. . 
• • 

KURUn'un MıllT Romanı: 82 

Burada gece eğlentisi yoktur. 
Bu ramazan gece yaşayışı pek sö
nük geçti; kasaba için bir aine -
ma pek gerekli bir §eydir. Birce-
saretli çıkıb da şurada bir inema 
i~letmedi ki hem para kazanım, 
hem kasabanın gece yaşayı§ına 
bir düzenlik versin! Vakıa halk, 
luraathanesinin bir radyosu varsa 
da bu, müşteriler için ahnmamıt -
hr. Sa:hibi bay Jbrahim onu kendi 
için almış olduğundan radyonun 
:şlemesi onun isteğine bağlıdır; 
müşteriler ıadece makinenin göz 
alıcı görünüşünü seyertmekle a -
vunurlarl 

Birkaç gecedir Merkez kıraat • 
hanesinde fazla bir kalabalık gö
ze çarpıyor; birçok cebi del"kler 
de pencerelerden içerisini ıeyre -
diyorlar: "Tiyatro varmış,, diyor
lar; b:r tuluatçı kumpanyası o • 
yun veriyormU!. Kadınlı, erkekli 
kumpanya artistleri de pek kana
atkar imişler .. 50-60 kuruş gün • 
deliğe oyun veriyorlarmış. 

Buna kimıen:n bir şey demeğe 
hakkı yok; fakat kahve kirac111. 
nm reklam olsun, dikkati çek • 

---------, ... __ _...._ 

Burhan Cahit Köroğlu ...................................................... 
Şimdi babamla başka ev an- ı Buraya yerleştik. Fakat artık e-

l:Oruz. · fimizde, avcumuzda bir §eyimiz 
İyi yerlerde kira1ar bizim için kalmadı. 

çok yüksek. Birkaç aile bir arada 
oturmağa alışmamııız. Nihayet 
babamın o sırada verilen ikrami
yesini bankada son kalan paramı
za katarak latanbul tarafında _(ipo 
tek) bir ev Iıyoru:. 

Etrafı açık, güneıh. 

(Mural) Ortaköyde iken Fran
sız mektebine gidiyordu. Şimdi 

pek uzak olmıyan Kumkapı Fran
sız mektebine verdik. Onun mek
teb parası, masrafı ayda on lirayı 
buluyor. Ona ve bana verilen on 
6 lira aylık, günü~ yemek maara-

Dev etlerin uluslaşması 
Perşembe günü Fatilı, Beyoğlunda 

evlenenler fUnlardır: 
Bay Receb Peker'in dünkü dersi 

Fatih kazasında 

l'tlurad kızı bayan Fatma ile şi -
mcndif er memurlarından bay Mus -
tafa, Mehmed km bayan Sabriye ile 
kırtasiyeci bay Necati, Mustaaf kızı 
bayan ismetle mütekaid yüzbaşısı 

bay Remzi, Abdüt kızı bayan Halide 
ile demirci bay Bayram, Jı'evzi km 
bayan .l\fünire ile kasab bay Feyzul
lah, Sadettin kızı bayan Aliye ile 
marangoz bay Kamil, Hultl!öıi kızt ba
yan Mühriye ite E~klşehir Askerlik 
şubesi muamelAt memura bay Sadi, 
Mustafa kızı bayan Şefkat ile tüc -
car bay Daniş, Osman kızı bayan Ha· 
cer ile seyyar satıcı bay İsmail Halil 

kızı bayan İsmetle bakkal bay Ab • 
düş, Mustnfa kızı bayan Fatma Güll • 
zarla ı:oför bay Sezal, Raif kızı ba -

;t'lln Fatma ile evkaf mesul muhasibi 
bay Hüseyin Arnf. 

Beyoğlu kazasında 

AU kızı bayan Kadriye ile Sil -
leyman oğlu bay Ali Kemal, Rifat kı
zı bayan Gülsüm ile Salim oğlu bay 
Celal, Mehmed kızı bayan Zehra ile 
Emin oğlu bay Ahmed Hayri, Hüse • 
yin kızı bayan KAmlrnn Edibe i!e 
bahriye birinci müllzlmlerlnden bay 

lsmail Saffet, Arif kaptan kızı bayan 
Saadet ile Hüse:tin oğlu kaptan bay 

Aslan, Hüseyin kaptnn kızı bayan 
Fethiye ile kaptan oğlu bay Emin, 
bay Ecved kızı bayan Şerife ile l\ieh
med oğlu bay Ahmed, Asım kızı ba· 
yan Fethiye ile Şaban oğlu bay Ha • 
lil, Osman kızı bayan ikbal ile Osman 
oğla bay Musa, Mehmed kızı bayan 
Rukiye ile Ahmed oğlu bay Mehmed. 
___,.....,mıımılDlllDI __ _ 

ain diye kahvenin dıtmı bayrak • 
larla ıüslemesine, b:ricik ünlü 
bayrağmuzı böyle iflerde kullan
ma11na susamayız r 

Soyadlara 
Orta okul çevirgeni bay Zelii 

YULAR, muallimlerinden bay 
Rü§tü TUNCER, bay ismet, SE -
RIM, katip bay Ruhi (YOCE -
TIN, Maliye çevirgeni bay Sami, 
oğullan kuleli sınıf 11 den Vehbi 
ve Maltepe Mkeri mektebinde 10 
dan Hasan Tahsin (TUNCER), 
ilk okutma müfetti§i bay Cemal 
ÖNER, müfettiş bay Şahab, A • 
RAZ, ilk okul muallimlerinden 
bay Hilmi, bayan Nefise ve Nezi
he baba ve kızları T, bayan Li • 
m:a ÇORUH, bayan Kadriye AR
KAN, bay Reşad, ŞEN, bay Se • 
lami DEMiREL, bay Ahmed AY
Ti, bay Ali TURAN, bay Ali Rı
za AKPINAR, bay Hüsnü ER· 
GlN, bayan Bedia NIRUN, bay 
Faik ARTAN, bay SABRI YA • 
ZAR, bay Saim ALTIN, bay Ce • 
mal ÇETINER, eczacı bay Zey -
ne! TEZKERECi, tayyare katibi 
bay Şeref ÖZSOY ıoyadlannr 
aldılar. 

H. U. 

fımıza bile yetmiyor. (Meral) 
mektebe gider gitmez dantel, ör

gü itlerine ba§lıyonım. ilk zaman
lar Beyoğlunun en methur mağa· 
zası yaptığım bluzlara yedi lira 
veriyordu. Şimdi altıya indirdi. 
Bundan ancak ayda iki tane ye
tiştirebiliyorum. • 

Cümhuriyet Halk F ırkaaı Ge
nel Katibi Bay Rec.eb Peker inkı
lab kürsüsünde altmcı dersini dün 
vermiıtir. 

Bay Receb Peker, dersine fÖY· 
le baılamıştır: 

- Siyasal fırkaların çeş!tlen
mesini görmeden önce, devletle
rin şekille.•ımesi üzerinde konuş

muştuk. Devletler ulusla.~ıyor. 
Şekil olaıak değil, yaşayış olarak 
da ulusla.~ıyur. 

Fen, ilim, hareket, hız işlerinin 
hacim işi, orduları da ulu.~Iaştlrı
yor. Profcsyönel ticaret, yerini 
ulus t!carete bırakıyor. lçinde ya. 
şadığımrz devirde her şey ulu:~l:ış
mıştır. Sade ticaret değil, öko
nomi de uluslaşıyor.,, 

Bay Receb Peker, bu uluslaş • 
mayı, misallerle anlattıktan sor..ra 
hürriyet ihtili!inin getirdiği hürri
yetin insanları mesud edemediği
ni, ferdin sa:ıdeti telakkiler, mef
humlar noktasından da bütün ulu
sun hür, mesud olmasına bağlı ol
duğunu söylemit. siyasal fırkala· 
rın çe§İtlerini anlatmıitır. 

Bay Receb Peker fırkaları JCa. 

BORSA 
Hiz\1annda yıldız t~arcti olanlar üıcr· 
!erinde 5 - I de muamele ~örenlcr
dir. I Rakamlar k .ap:ınış flıt lanrıı ı;österir 
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nun ne zahmetlerle, ne mahrumi

yetlerle yapılabildiğini keıfede • 

miyor. Etmesini de arzu etmiyo -

rum. Zaten gülmekten ziyade 
ağlamağa hazır gözlerine bu endi. 

şeyi de sezdirmeğe nasıl kıyarım. 

Bu güneıi bol, uzaktan Marma
rı.yı seyreden küçük eve o kadar 

Ben kendime bir şey yapmayı 
dütünmüyorum bile. (Meral) ı ah~tıın ki, bir yere çıkmak canım 

istemiyor. Bulüzları da babam 
mekteb arkadaılarından geri bı • 
rakmamak, ona öksüzlük acısını 
duyurmamak için eksiklerini, ar• 

zularmr ondan evvel anlayıb yap· 

götürüyor. 

Zavallı babam, omuzlarına al

dığı yükün ağırlığım belli etme • 

tagorilere ayırdıktan sonra Hbe• 
ral, demokrat, radikal, cümhuri• 
yetçi fırkaları, bu fırkaların bir· 
birlerinden ayrım noktalarını izah 
etmiıtir. Bundan ıonra, liberal 
fırkaların hürriyetle beraber ge • 
tirdikleri masuniyeti, demokrat 
f ırkalann ıerbest çalışma yolun • 
daki hareketini, bu fırkalnnn 

reaks=yonu olan klerikol, muha • 
fazakar, mutedil f ırkalann aldık • 
ları irticakar vaziyetleri anlt.tmıt· 
tır. Bay Receb Peker, ııruf ihti· 
lalinin getirdiği siyasal, sos}·alisl, 

amele fırkalariyle bunların ayak· 
lanmalarına işaret ettikten aonrıı. 
üçüncü kategoriden olan din fı~ • . 
kalanna geçm:§tir. 

Hürriyet ihtilaline gidenlerin 
karfısında saraylar, sınıfların kat"' 
şısında patronlar bulunurken, her 

ikisinin de karıısmda din taraf • 
tarlarının mevki almıt olduğunu 

ıöyledikten sonra, on altıncı yüz• 

yılda Alman paP.a•ı Suter'in ha -
reketini, rönesansı anlatmıf, pro " 
testanlıkla katolikliğin doğurdu • 
ğu fırkaları izah etmiştir. 

Bay Receb Peker, bugün hile 
din taraftarlarının n°üfuzu ile ya • 

fryan hükUmetlcri misal getirmi~, 
ln·içrede radikal sosyalist fırka• 
smın 58 azasına karşı koyu bir irti 
ca fITkuı olan katolik fırkaunın 4ô 
aza ile Konseynosyonal adı veri· 
len mebuaan meclisinde bulundu• 
ğunu söylemİf, meslek zümreleri 
fırkalarına geçmit ve tunları ıöy• 
lemiıtir: 

- Birçok yerlerde çiftçi, köy· 
Iü, esnaf, kü ük sana · sahlbleri 
siyasal fırkalar teşkil ederler. 

Romanya; Çekoslova~, Ma -
carisatnda köylü, çiftçi, esnaf, 

çiftlik sahibi Kartellerinin fırka • 
lan vardır. Bunlar, ana ihtilalle • 
rin getirdikleri liberal, sosyal:st . 

frrkalardan başka ulus varlığı i • 
çinde çalışan zümrelerdir. 

Fakat, köylü ve çiftçi, en bil • 
yük nüfusu teşkil ettiği halde he .. 
men her yerde büyük ekseıiyet a • 
hp başaçıkamamışlardır. Bunlar, 
zümre faydasmr, bunun ulus hac .. 
minde yurtta fayda getireceğine 

kimseyi inandrramamışlardır. Va
detmişler, fakat fırka halinde ça .. 
lışrr vaziyete gelince, halk Ye köy .. 
lü için ameli neticeler kazanama· 
mışlardır.,, 

Bay Receb Peker, sosyal de • 
mokrat fırkasını, Almanyadaki 
vaziyeti mukayeseli b!r surette an.
tattıktan ıonra dersine son ver· 
miştir. 

Bütün memur ve zabit aileleıj 
gibi hayatımız ıakin, kendi aJ3a• 
mızda geçiyor. Babam sıkıldığı 
zamanlar içini çekib her z&ma.uki 
derdini tekrar ediyor: 

- Vaktile işi yanlış tutllllfl§UZ• 
Memurluk kibar mesleği .. lqısannı 

betlibath geliri olmadıkça ıııemur
luk rahat bir meslek değil .. Ayhğ1' 

bağlarub kalmak kendi kendini 
kötürüm etmek demek. Halbuki 

bizde herkes memurluiu geçinı 

vasıtası bilerek devk~ kapısına 

yükleniyor. Bak şu 1~izim hayatı-
mağa çalıııyorum. 

O, babuı öldükten sonra evde

mek için çalrııyor. Fakat ıon bir mıza, bir de komşu foısab (Vıuı• 
iki yıl içinde o kadar çöktü ki .• O· gel) in hayatına .. 

ki geçimin hiç değişmediğini gö· nun aldığı tekaüd milO.§ına ben an-

rüyor. Fakat hayatın içyüzünü he- cak on lira katabiliyorum. Babam 
nüz kavrryamıyan ham :zekaıı bu bununla evi çekib ç~viriyor. 

Oıt yanımızda bir Rum aileti 
oturuyordu. Balıçemize bitişik· 
İyi insanlar. Y etfqmiı iki kı=iatı .. 

l 
d 
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Galku beni yirimden, dunuıı • ı ti?tiğini, yi~itlik ça~ı~.a.. gelince ken

diım dıne nasıl hır e~ seçıtgını. nasıl yuva 

o §€h' .. . kane kane 
1 husnııe Beylcrbeyide 

B . , mirane .. 
B· eytı ile övülen Beylerbeyi, 

1~an1 L d . 1. k·ı· a.urunun a altın keremıt ı 
ı '*a' ·ı Ioa k 1 1 e meşhurdu. Burada Ki. -

il .. Urununda üstü altın kiremıt 
e Ortijf" 1 d"l 1( • u o duğu rivayet e ı en 
~~o kra.hıus kilisesi vardı. 

}{ . ır tivayete göre de semte 
rııo ır 1 d' Ki' . altı :"ranıus der er ı.. ısenın 

.,. t'll kırenıitle örtülü olduğu riva

.,e ır1· 
ha.Irk lll ne derece · doğru olduğu 
!l IIJda bir şey söylenemzz. Yal
k~ı bir rivayete göre bu (altın 
ıı:e1?i?) (yaldız]~ ~uğla) idi. ~l • 
,.... tıhı Parladıgwı ıcın (Altın kıre· o.qJd) ~ 
k denmişti .. Bu, daha akla ya-
llldrr. 

.,. 'f a.rlhin bazı kayitleri gösteeri -

.JOtgi ~ • k')' . d ... ') t\.rızo Keramus ı ısenın e-
~ı ' 1enıtin adı idi. Kiliseye A -
"a. l>a. 'I . . B 
1• lltaleon adı verı mıştı. u -
~da, Diyoklesyen kurununda din 

~gt\(nda canlarını feda edenlerin 
'1raktrkları hatıralar saklı bulun-
hıa.ktaydı.. ... 

Bunlardan maada, Jüstiyen, bu-
l'ada ı_ •• ··1 b' t t il ouyuı.{ ır saray yap ırmış ı . 

d \l Scraym, hangi kurunlara ka -
<lt ka.ldığı kıJ,l'i olarak gösterilmi

~Ot,~ Yalnı;z, Jil kurununda sara • 
~n ha.rabderi mevcud olduğu 

ll)rd ec!ilr.ıektedir. 

n ~·:ti.in bunlar gösteriyor, ki 
llı~:>ıhr.~)ri e~ki kurunlarila ehem· 
Y~ı ~"' ., 1.· • ... ~- ................ . 
Beyhrheyinde ik'nci Malimucf 

te · , rıı~ h~hceli ve Valde Sultana 
bt~hs~s (Şevkabad) adlı bir köşk 
a.J>tıı·nnştı. Birinci Ahmed bu

.1aYr dtıha güzelleşt!rdi .. B:r cami 
t ~ b'r d · 1 · • d . e maıyet memur arı ıçm 
d aıteler ekledi .. Abdülaziz, 1865-
,: İieylerbeyi sarayını baştan ba-

;eyaz mermerle yaptırdı .. 
l l \rayın mimarı, meşhur mimar 

ti. 

~e "i ı.."lfanın oğlu Serkis Beydir. 
de '1 erbeyi sarayr, 1310 zelze1esin 
:\>e~ •onra tamir edilmiı, liaı:ı na. . 
l er Yapılmı!}tır. Beylerbeyi -.. 
!11lda Fransa imparatoricesi 
Je .. • ~ 

•ıı, Avusturya imparatoru 
~--~a Jozef, İran Şahı Nase -

clın Şoh, Karadağ Kralı Niko. 
..:İ•afir edilmişlerdir. Ayasta
. ' muahedesini imzalamak 

,
1
'11 İıtanbula gelen Rusya ordu -
tı kuınandanı Grandük Nikola 
'.\burada mi:ıafir edilmişti. 
·ı. bdülhamid de, Selanikten ge1-
'ıtte b k'l . . n. sonra uraya ce ı mı~tı. 

Beylerbeyinden bir görünüş 
• 

Beylerbeyindeki camiini birinci j dilmiş, evvelce yeni cami vakfına 
Abdü!ahamid (1192 - 1778) de bağlı iken, Valde camii vakfına 
yaptırmıştır. bağlanmıştır. (1248 - 1832) de Ü· 

Gıpta ol şahsa olur erdiği dem zerine yazılan tarihin son mısraı 
nevruza ~udur: 

Gide canan ile zevk etmeğe Bu ziba camii tecdid kıldr adli 
lstavruza.. Han Mahmud. 

Yü:ı yıllarca evvel söylenen 
bu beyit, çok eskiden istavrozun 
"Canan,, ile gezilecek bir semt ol~ 
duğunu göstermektedir. 

Bu semte İstavroz adının niçin 
verildiği hakkında şu rivayetler 
vardır: Burada lstavrid balığı çok 
olduğundan, Rumca olan bu ke1i
meden lstavris denmiş, sonra da 
İstavroz adı verilmiş .. 

Diğer bir rivayet şudur: Yıldı· 
~ Beyazıd ·btan:by.l fethine ge .. 
ı~u, ~ bpfunarıla.rla ıa: -
vaımış, askerleri de: 

- Biz bunu isteriz ... 

Demişler .. Sonra "Bunu isteriz,, 
kelimesi "İstavroz,, haline gelmiş .. 

Üçüncü rivayet, put manasına 
gelen "İstavroz,. bu semte ad 
kalmıştır. 

Burada ha§ bostancı Abdullah 
ağa adında biri bir cami yaptır -
mıştı. Bugün "Abdullah ağa,, 
denen bu semtin son adı da, bu 
Abdullah ağadan gelmektedir. 

Abdullah ağanın, 1stanbulda 
Langada da bir mesçidi vardır. 
Ağanın mezar tafında·ki tariıh 
(1000 - 1091) dir. 

lstavrozda (Seyyid Efendi der· 
gahı,, Küplüce caddesi ü__.inde 
"İstavroz dergahı,, veya "Şeyh 
Hamil tel&esi,, vardı. 

Yazıyı, meşhur yazıcılardan 
Yesari zade Mustafa izzet Efen • 
di yazmıştı. 

İskele başındaki namazgah ile, 
iki tarafı musluklu çeşmeyi, üçün
cü Mustafa kurununda vezir olan 
Y eni§ehirli O&man Efendi yaptır
mıştı .. 

Osman Efendi, bir çok memu -
riyetlerde bulunmuı, sef aretle 
Rusyaya gitmi§tİ, 

Sonunda hafı kesilmek sureti • 
le öldürülmüş, Zeyerekte gömül -
ınü,tür. 

(Devamı var) 
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ncar1 Ulltılarm llAo e&Ytlatarmııa ııan

tlı:nl 80 kuruştan başlar. Dk ııayıtada 250 
ırunışa kadar c:ıkar. 

Büytık, fazla, devamlı uan Verenlere alt 
ayn tenzilAt vardır • 

Resimli ııanıarm bir satrn ıo kuruştur 
KUÇUK ILANl.AR: 

Yelisi gara galtuk atuıne biner kurub ya,..-u - bilhassa erkek çocu~ -
- ' . d. yetiştirdiğini, soma da kendi orugu· 

w • 

1 1111
• na - maldan ziyade - nasıl bir (ad) 

Babamın agban evınden, çıka- ölmez, dillere destan olmu~ bir ad lıı-
rrdım raktığını gösterir. 

Erkobili ele dağr av1arıdrm 3 - ::\lasalda baştan ba§a bir Türk 
Ala geyik sığın geyik, govar - ) iğidinin, hatta aile:-;inin ha)atı.?ı, 

dnn hayatta tuttuğu merdane yollan gos· 
terir. Tartanda bir ohıla, tamlarıdım. 

(1) 
Demrensii zohla yiğid ~eni, sr -

narrdım 

Oldümıeğe yiğidim seni, gıyar 
mıdrm 

D'.di. 
Irağından yakınından gelişdi • 

]er. 
1

Gizlü yaka tutuben yiyleşdi -
ler. (2) Dadlu damağ virüben so
ruşdular (3). Ağ bozatlar hinü • 
ben yurtu,dular. Beğ babası ya -
nına iritdiler. 

Babası oğlancuğun gördü, Al
laha şükreyledi. Oğluyla geliniyle 
Oğuza girdi. Gök ala görklü çi -
mene çadır dikdi. Atdan aygır, 
deveden buğra, goyıından goç gır 
dırdı. Düğün itdi. Galın ( 4) Oğuz 

beğ]erin ağırladı. 

A1tunluca günlüğün dikub {5) 
Ganturalı gerdeğin girdi. Mura -
dma maksuduna irdi. 

Dedem Gorkud gelüben şaldık 
(6) çaldı. oy boyladı, soy soyladı. 
Gazi erenler başına ne geldüğün 
aöyfedi imdi gam (7) di-
düğüm beğ erenler • Dün-
ya menüm diyenler • Ecel 
aldı, yir gizledi. Fani dünya kime 
galdı. Gelimli dünya, gidimli dün 
ya, sonucu ölümlü dünya. 

Ecel geldü günde arı iyman -
dan ayınnasun. Gad:r seni namer
de muhtac itmesin. Allah viren u-
mudun üzülmesün. 

Ağ alnunda (8) beş kelime dua 
gıldık gabol olsun. (amin). diyen 
ler dizar (9) görsün. Yiğişdursun. 
Duruşdursun. Günahunuzu adı 
görklü Muhammed Mustafaya ha· 
ğışlasun. 

-BITt-

Türk ma:"allarını okuyan gençler; 
onların 1\ıvanmaya değer hallerini -
tabii zamanımıza uygun bir surette • 
alıb takınmalıdırJar. 

Şimdi sıra ile bu masalın bazı fay
dalarını yazalım: 

1 - 'J'iirk ulusunda fuhuş yoktur, 
olamaz, ~iinkii hepsi ya uzak yakrn 
akraba, ya ela bildiktir. Hem de hep
si yoksul zengin - hepsi besberaher 
tastamam Tiirktür. hi~bid şerefinden 
onöründen zerre kadar feda etmez. 

Her Tiirk ) iğid çağına gelince ken
di gibi kendi huyunca, suyunca - sı • 
rasrnda kocasının yol,Juğunu bildir • . 
meyecek, kendi aile sereflerini ko • 
ı-uyacak bir eş se~er. 

Ganturah babasına (ben öyle cici 
bici Türkmen kızı istemem) diyor. 
Bundan anlıyoruz ki (Türkmen) o 
vakit Tiirklin (şehri) si imiş. 

2 - Bey oğullarının yanına Tiirk 
Oğuzundan ted.ıiyeli yiğitler katıyor· 

lar. Onlarla okur yazar, daha ziyade 
bu günkü (spor) hünerlerinin hepsini 
yaparlardı. (Spor) a. dayanır türlü o
yunlar çıkarırlardı. 

Kiitübhane)erimizde (biniciliğe, a
tıcılığa, baskn hünerleı·e, oyunlara. 
dair kitaplar var. Bu arkadaşlaı· ar -
tık kardeşden ileri olurlar. Yerine 
göre uğrunda - )afla değil - çok tabii 
surette mal, can, hanüman feda eder· 
Ier. Beyzadede her birine kul kur -
ban olur. 

3 - Babasr (oğul! sen maltı becid 
ol. yığ. Men sa.qa gız arayı gidefİlt\~ -
demesine göre Türklerde pek eski -
denberi evlenmek için çok para sar • 
folunuyormuş 

4 - Tiirklcrde şeref, meselesi bir 
nevi t:ıassuh olmuş, yani onun uğrun
da canını bile feda etmek gayet tabii 
bir is idi. 

Bakınız!Tarabzon tekfurunun sağ· 
(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

(/) Ok guburundan bir ok çefı;eı-, a-, 
tar, senin işini bitfrirdim (2) yiyleş • 
mek - Biribirini koklamak; set"gilinin 

Ganturalı masalından kazandığımız nü::ellğini rolıuula emnıc·k. (3) Soruş • 
mak - emer gibi sulu bir nesneyi em -faydalar: 

ı _ Bir kerre bu atalarımıza da - mek. (4) Galım (aziym) - pek çok, bö-
yanan menkibeler adi masal değil - l/Ük ulus (5) giinliik - höyükler yiiriiı
dir. o vesile ile bir 'fürk yiğidi nasıl !.:en arkasından tutulan böyük şemsiy
vücuda. gelir? Nasıl yeti;?ir? Nasıl ö- ye dimelı:se de burada (çadır) dimek • 
mür sürer? nasıl bir ebedi ad san be- dir (6) sacllık - bir tiirlü gerclek Uiküsü 
ı-alur, onu bildirir. Bu surette birinin ki yiiretiiyi ftt•lini alkışlarlar (şaba, 

masah hepsinin masalıdır. Hazreti .<:aba) dirlet. (7) Gam kani (8) bu
MevJana 0 altı büyiik cild (:!\fo~nevi) 1 rn<la (alın) e.~ase11 /:arşı, manasına 

AbdulJah ağanın camii, birinci 
Mahmud kurununda mükemmel 

1 
Bir defası so, lld dc•aaı ııo, Uç detaaı 60.

1 
ye şöyle başlar: 

dört defası 75 ve on defan ıoo kuruştur Dostlar! Şu masah din leyin. O ha· 
0<: aylık UAo verentert.n bir deta.aı mecca· kikat da bizim bu günki.i halüşam -
nendir. Dört ıatm geçen UAnlarm fazla d 

tz ı be ku tan b mız ır. 

' idi, burada da öyledir. rıwzurunu=da) 
dimekdir. Bu mana unutulub da an
cak bildiğimiz (alın) kalınca (ozan) 
kt?ndinden bil' (ağ) ilhı·e eylemi'Jj (9) 

diıızar • alla/ırn alıerlde giiı iilecek o

surette tamir edilmiş,· bir mahfel 
konulmuştur. Cami, birinci AJ>... 
dülhamid kurununda da tamir e· 

\tt~~~~~~~~--=-'"7-:~:--:--~:--------........... -----------------------------------------~---~~~~----·----------.... ------li. Çiçelk gibi giyiniyorlar. Ev- Ne kadar çalışsan gene karınca tatar ağası gibi yayadırlar. İşte Babamın hakimlik, adliyecilik tı. 
b de o kat

1
ar temiz, süslü ki! boyu gidersin, nihayet yılların na- farkımız... hayatı onu kanunların dar budu -

lan cem{!U mukaddesi 

ııa r an ş ruş eaııp ed.Wr j 2 - Bir kerre umumi ı:ıurette her 

mac;ıal: bir Ti.irk yiğidinin na-;ıl ye -

alarının Balıkpazarında ka • sıl geçib gittiğini bilmeden tekaüd B h b 1 k . duna saplayıp bırakmış. Dünya • 
a amın öy e eatırme, kom-dÜJckanı varmış. Adam olduk- olur, bir köşeye çekilirsin. Artık prime gibi fikirleri vardır. Otuz nın ceza ve hukuk kanunları dı -

. >'aıJı. Babam y~-=ını.la.. Fakat arz üzerinde faydasız, lüzumsuz l k l k h şında kalan tarafını şimdi yeni öğ-~ yı h memur u ayatın.daki tec-~ lJ." b h k d k bir kof taştan farkın olmaz. Öm- b 1 h b ] I reniyor. " Q~r sa a o a ar er en cı- rü e eri ep öy e şey er üstüne. 
}>or L• •• •• •• .. •· A-k rüniin geri yalan günlerini saymak B d .. 1 ı· k' Bu o"gwrenı·ş pek kolay olmuyor. 1tı, ',Yuzur..u gormuyoruz. • ana a oy e ge ıyor ı memurluk 

la d tan başka işin yoktur. Halbuki.. h Zavallı adam alışverişin, darlığın tı a· gece yarısına doğru ge ayatı insanları bir çerçeve içinde 
ı°'t. Cuma günleri bahçesinde !ll!.13f PA~lf!S J:>l! nq ·ı1wl!q11g kalıba sokup pişiriyor. Bu ka- güçlükleriyle karşı1aştıkça sıkılı • 
1tıyor. karşılamak için sözünü kesiyo • yor. Alışmadığı bu mücadeleli 

lıptan çı~anlar kolay kolay haya-
8 b rum: hayat onun hukukçu ruhunu ezi • a anı onu gördükçe: tın başka şekillerine uyamıyorlar. 
'- 1 ' - Hayat böyle baha. Herkes av §te aramızdaki yaşayış far. 
lQ ni yolun yolcusu. neticesi. öiyor. Çalışmak in-
.1 Yornıaz, iht1yarlatmaz. Fakat Başım sallıyor: 
1trı çaJr~mamız bizi yıpratır, 
tar O I k ... d · ça ışh ça vucu u spo:r 

'a' tihi kuvvetlenir. Calıştık
acıln-. tüntdı ka~ancı ~alışma. 
~ .. 

ı<sre artar. Biz' de tersine •. 

- Herkes ayni yolun yolcusu 

amma, yolculuğun şekli, şartı baş
ka. Bu yolda bir kısmı otomobi1-

de, bazısı trenle, bir parçası atla, 

araba ile gider. Bizim gibiler de 

Babam ve Ergin hepsi bu çer -
çeveden geçtikleri için biliyorum. 

Ergin daha gençti. Sonra asker 
terbiyesi hiç olmazsa ona bir işin 

çekib çevrilmesi için sıkı br diıip
lin ruhu atrlamış. Hangi İ§e gir
se idare etmesini, o itten o kadar 

anlamasa bile beçe;iyor, 

ror. 

Ona çok acıyorum. 

O yaştan sonra yeni bir ev kur
muş gibi her şeyi düşünmek pek 
kolay değil. Onun artık evlatla
rının yardımı ile ömrünün son gün 
lerini gam ve kederden uzak ya
şıyacak zamanı .. Halbuki ev gai
lesi onun başında eksilmedi, art-

Ona fazla yük olmamak için 
ne mümkünse yapıyorum. Evin 
masrafına biraz daha yardım et
mek için ne yapmalı bilmem. Bü
tün gayretime, hazan gece uyku
iarımı bırakmama rağmen ayda 
ancak iki blüz çıkarabiliyorum. 

(Meral) için doktorun verdiği 
gıda rejimini bozmamak İç.İn her 
şeyini vaktinde düşünüyorum. O
nun en kuvvetli gıdası kahvaltı· 

larında .. 

Son birkaç ay içinde yüzünün 
rengi değişti. Dört beş yaşındaki 
pembeliği geldi. Vüvutça da top· 
landı. Onun sıhhati kadar terbi
yesiyle meşgul olmağa çalışıyo· 
rum. 

(Arkası var) 
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Elb#'1Sll8R~ ~UNDAN BUNDAN 
Dinarlı Mehmed Cim 
Londos' a yendirilmiş ! 

• 

Amerikalıları heyecanlandıran 
bir evlenme! 

Gelen tafsilat ve Amerikan gazeteler1 

o·narlı'nın büyük bir haksızlığa 
uğradığın~ anlatıyor 

Pehlivanlarınuzdan Dinarlı Meh • de kendi adamı olduğu için bunları 
lned bundan bir müddet evvel Ame • adeta saklamaya lüzum görmeden ya
r'ikaya götürülmüştü. Dinarlı orada pıyordu .• O derecede ki nihayet hal -
kendisile karşılaşan birçok pehlivan-

1 

kın ıslık ve protestosu salonu çın çı~ 
ları yenmiş, son halta içinde de öttürmeğe başladı. Türk bu favullerı 
llıeş/ıur serbest güreş dünya şaınpi • çok efendice, sanki amatör bir güreş
i/onu Cim Londosla güreşerek yenil- çi imiş gibi karşılıyordu. Beş bin kişi 
diği şayi olmuştu. Bu şayianın doğ • artık Mehmedle beraber olmuştu ve 
tu olduğu anlaşılmıştır. Bunu ve Di- onu alkışlıyordu. Bu dürüst pehliva -
llarlının ne kadar büyük bir haksız • nın galebesini can ve gönülden iste -
lıfia uğradığını anlatan yazıyı dün meğe başlamıştı. 
~kan "Top,, spor mecmuasından ay • Mehmed oyunlannı savdıktan son-
Jlen alıyoruz: ra taarruza geçti. Vaziyete hakim ol

Dinarlı Mehmed - Cim Londos ma
$lndan nihayet haber geldi .• Maç Ka: 
tltınuevvelin yedinci cuma günü ya • 
J>rlmıştrr. Ve neticede Cim Londos ga
liptir. 

muştu. Cim, yerlere yuvarlanarak 
Melımedin, vücuduna mengene gibi ya 
pışan makaslarından ku~tulmaya ça
balıyordu. Vaziyet Mehmedin bir fev
kaladelik olmazsa kazanacağına de • 
talet eden bir yürüyüş almıştı. 

Amerikada 1ierkes yolsuz zan· 
nettiği bir evlenme i~iyle meşgul 
olmaktadır. Gazetelerin devamlı 

surette bahsettikleri bu hadise, es
ki Amerika Cümhur Reisi Wilso
nun torunu ve eski Amerika ma
liye nazırı Adoo'nun kızı olan 

Mis Eleonor'un Filipinli sinema 

artisti olan Rafael Lopez de Ona
te ile evlenmeğe karar vennit o1· 
masıdır. Bir Cümhur Reisinin to· 
runu olan bir kızın böyle yabancı 

bir erkekle evlenmeğe karar ver -
mesi bütün Amerikada büyük bir 

heyecan uyandırmıştır. Çünkü 
Kaliforniyada tatbiık halinde olan 
ırk kanunu böyle bir evlenmeyi 
menetmektedir. Yandaki resim 
evlenenleri gösteriyor. 

Fakat Mehmedln bu mağltlbiyeti, 
Dormal bir maçın neticesinden ziya -
de çok gayri müsait ve haksız şerai -
tin doğurduğu gayri tabü bir netice 
Olarak görUlmektedir. Aşağıdaki sa -
brlar, işaret ettiğimiz bu noktayı te
)id ve tevsik edecek mahiyettedir. 

Yunanlı şampiyonluğunun sarsıl -
maya başladığını görünce işi büsbü -
tün favle döktU. Bir boksör gibi ara
da bir çeneye yumruk da atıyordu. 

Fakat, bizimki bunları da soğuk kan· 
lılıkla atlatıb daha hakim güreşmeye 
başladı. Dünya şampiyonile adeta oy
nuyordu. 

Bir günde altı kuruşla yaşanabilir! 

' 

Maçın merak edilen neticesini öğ • 
l'enınek için Amerikadaki arkadaşı -
lbıza telgrafla müracaat ettiğimizi f
kt sayı evvel yazmıştık. Geçen cu .. 
lrtartesi giinü telgrafımıza şu cevabı 
llldık: 

"Dinarlı sakatlanarak mağlUp düş
tU. TafsiJılt postada .. ,, Filhakika salı 
r\inü de; maçın hemen ertesi günü 
Şikagodan postaya verilen mektub ve 
resimler elimize geldi. 

Dinarlı Cim Londos maçmm taf • 
SfJatını okuyucularımıza etrafile ve 
bir kaç görüşle vermiş olmak için bu 
lbaJumatı sırasile dercediyoruz: 

ARKADAŞIMIZIN MEKTUBU 
Arkadaşımızın uzun mektubundan 

hlıuz maçın cereyanına aid olan kıs
!tlı aynen alıyoruz: 

lşte o Sll'ada fevkalAdelik oldu. 
Cim Landos hakemin arka arkaya çal
dığı düdüklere ve elile ayırmaya ça • 
lışmasına rağmen abana abana kas
den Mehmedi ringten dışarıya attı. 

Mehmed kaçışan halkın içine, is • 
kemlelerin üzerine düşmüştü ve bu 
düşüşte adeta sersemlemişti.. · 

Maç durdu. Doktor, Mehmedin ka
burga kemiği kınldığını tesbit e.tme
sine rağmen bizimki güreş yerinden 
ayrılmıyordu .. Halbuki adeta sersem
lemiş bir halde idi. Daha protesto ve 
münakaşalar duyulmasile Cimin Dl • 
narlıya atılması bir oldu. Ve Yunan
Jr Mehmedi değil karşısındaki sakat 
ve sarsılmış adamı kmrıp yendi. 

',Dinarlı Mehmedimiz; şimdiye Bu nizamsız ve kahpece bir yenişti 
kadar önüne çıkarılan bütün pehli • ama Cimin adam olan hakeme ve or
,.:!:-.~an yenerek Cim Londosla dün • ganizatörlere bunu anlatmak güç -
t:.ı. kemeri için karşılaşmak hillım tü. 
faınamile kazanmış oluyordu. Bu kar- Mehmed Clmle bir ay sonra re -
tllajma nihayet ayın yedinci cuma ak vanş yapacaktır. Bu sefer daha tec • 
lanu Detroitte Bahriye salonunda 5 rübeli çıkacak olan pehlivanımızdan 
bin seyirci önünde yapıldı. çok ümitvanz.,, · 

Ringe evvelA beşuş ve sevimli yü • AMERiKAN GAZETELERi 
tile Mebmedimiz çıktı. Levend vücu- NE DiYOR? 
du siyah bir mayo altında daha bi - Maçın yapıldığı Detroit şehrinde 
$lınU ve müşekkel görünüyordu.. Peh çıkan (Detroit lveting Taymis) gaze
lll"annnız usulen denebilecek hafif tesi müsabakanın ertesi günü yani 8 
bir alkışla karşılandı .. Herkes takdir Kanunuevvel tarihli sayısında karşı -
l'e alkışı dünya şampiyonuna sakla • Iaşma etrafında aynen şunları yazı • 
llııştı. Filhakika, o halkın arasından yor: 
teçerken kopan alkış ringe çıkıp Meh- Detroitte şimdiye kadar görülen 
llıedle müsafaha edinceye kadar de • en iyi güreş sayesinde şampiyonluk 
lanı etti. Orta hakemi, Mehmedin hü· gene Amerikada kaldı. Vakıa Cim 
tiln ısrarlarına rağmen bu organizas- Lonos Yunanistanda doğmuşsa da 
)'onu yapan Cim Londos partisi tara- Amerika tabiiyetinedir. Dün gece 
tından çıkarılan Dik Payz isimli bir Cim Londos bir Türkün şampiyonlu • 
l!anadalı idi, Karşı taraf maçm ya - ğunu elinden almasına, Mehmed Yu
ltılınasını adeta bu hakemin kabul e- sufu yenerek mani oldu. Mağhlbiye -
dilip edilmemesine bağladığı için tinde bile Yusuf, eski Türk gi.ireşçi -
Afehıned bu adamı istemiye istemiye terinin söhretini idame ettirebilecek 
labul etmek ıztrrannda kalmıştı. bir varlık gösterdi. Cim Londos ga • 

Japonya harb hazırlıldarını 
yalnız silah tedari•kinde görme -
melde, ayni zamanda barb zama -
mnda halkın nasıl besleneceğini 
de dü§ürunektedir. 

Bunun için Japonıyada derin -
den derine fenni tetkikler yapıl -
makta ve gıda miktarı tesbit edil • 
mektedir. Bu suretle bir erkeğin, 
bir kadının, gebe bir kadının ve 
bir çocuğun bir günde muhtaç ol-

duğu en az gıda milktarı tayin e
dilmiştir. Yapılan hesablara gö
re bir insan harb zamanında gün
de 6 kuruşluk gıda ile yaşamağa 
muvaffak olabilecektir. 

Yandaki resim, gebe bir kadı
m camdan bir muayene kutusu 

1 
içinde göstermektedir. Bu ka - vücudunda hasıl ettiği tesir J takım tıbbi hesablar yapılarak tet-
dma verilen en az gıdanın kadın saatlere bakılarak ve her an bir , kik olunmaktadır. i 

Davullu, trampetli, borazanlı kadınlar 
'f' 

Yandaki resimde gördüğünüz 
üniformalı, davullu, trampeteli ve 

borazanlı kadınlar taburu önlerin
deki kadın' zabit ile beraber as -

kerliği, harbi ve kadınların asker 

olmasını hatırlatıyorsa da baki -

katte it böyle değildir. Re$imde

ki kadınların ne askerlikle, ne de 

harble alakalan yoktur. Onlar 
sadece Kaliforniyada bir kız lise

sinin talebesidir ve yalnız güzel
likleri ve endamları ile değil, ay· 
ni zamanda gayet şık üniformaları 

ve asker gibi yürüyüşleriyle ~e
rikahların dikkat gözlerini çek
mektedirler. 

Maç başladı. Bizimki ilk zaman. lebevi, ancak en retin mücadele1erin- ı..,._ .... __________________________________ ......, ____ ....., ____ _ 
latda çok müteyakkız ''e çekingen elen birini yaparak temin edebildi. 
tÖriinüyordu. Rakiplerini kuvvetin • Güreş 44 dakika sürdü ve son da
den ziyade oyunlarile yenen ve Dün- kikalara kadar Yusuf müsavi güreş
)a Şampiyonluğunu senelerdenberi ti. Hatta birçok zamanlar Cim Lon • 
böyJece muhafazaya mm·affak olan dos daha fazla müşkül vaziyete düş • 
Ciın Londosa karşı ba~ka bir tabiye tü. Güreş bitmeden biraz evvel, Cim 
la.ten sökmezdi .. Nitekim bizimki gü- Londos Yusufu ringten dışarı fırlat
ıeı bir müdafaa usulile Cimin o meş- tı. Sukut neticesinde ringin etrafın -
~~r oyunlarını birer birer boşa çı - daki dört beş sandalya kırıldı ve Yu
'«ltıyordu. suf da epi sarsıldı. Yusuf ringe dön-

llele Cimin o mec;hur ve herkesi diiğü zaman sersemlemiş bir halde i
ltıağ]ubiyete götüren kapanlannı en- di. 
~ kuV\'etiJe hirer hirer söküp atması Biraz sonra hir oyunla Cim Lon • 
talkın alkıslannı iiıerine topladı.. dosYusufun sırtını yere getirdi. 
iın Londos bu ademi muvaffakivet - Yusuf, Cim J,ondosun dürüst gü -

~tle kıırş1lasınca giireş favullu bir reşmedi"inf miiteaddit favuller yap • 
lttecraya dömekte gecikemdi .. Hakem ı tığını söylemiş, hakemin güreşi ida -

resinden şikayet etmiştir. Yusuf, bi- ı Arada bir güreşçiJer, güreşte ol • ı 
zim gördüğümüz en temiz güreşen - duklarını unutuyor, ringin ortasrnda 
lerden biri olduğundan halk tarafın- biribirine yumruk savuruyorlardL 
dan Cim Londostan fazla alkışlandı Yusuf bilhassa makasa alarak Lon _ 
ve tutuldu. Fakat Cim Londos serbest dosun adam akıllı canını yakıyor _ 
güreşi Yusuftan daha iyi bildiğinden du. 

galebeyi bihakkin temin etti. 'l'ürkiyenin en meşhur güreşçi a -

Hesinden olan Yusuf, Londosla bir 
intikam maçı istemektedir. Londosun 
menecerinin, bu giiçlü Türkün halk 

üzerinde çok iyi bir tesir bıraktığını 1 
gördüğünden intikam maçım kabul 
edeceğine eminiz. 

lat da 4297 doJarolrnuştur 

Matbaamıza gelen eserler: 

Yukarı teneffüs yolJan 
frengisi 

Trb Fakültesi kulak, boğaz, bu
run scriryatr doçenti Bay Dr. Ek· 
rem Behçet, bu adla faydalı bir 
tetkik eseri neşretmiştir. Tıb men. 
sublarına tavsiye ederiz. 

YENl ÇIKTI 

Engerek Düğümü 
Fiatı 60 kurut 

Güreşin başlangıcında Yusuf çe • 
kingen davranarak hücum teşebbüs -
lerini Londosa bırakıyordu, bu tarz • 
da hareket etmekte de haklı idi. Çün
kü Londosun tatbik ettiği meşhur o -
yunlarının her birini çok kolaylıkla 
bozabiliyordu. Şampiyon Londosun 
bütün hünerleri Yusufa vız ge~b:or -
do. 

Giireşte 1300 kişi bulunmuş hası - 1 , _________________________ ___ 
Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 
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Zelzele 
~ı"l'k seneden ıonra tiddetlice 

sallanan lıtanbu.llular evvelki ge
ce hayJi korku geçirdiler. Birçok
ları sabaha kadar evlerine gire -
medi. Tat yapılarda oturanlar ta
nıdıklarının tahta evlerine sığın -
dılar. Nihayet sabah oldu. Geceyi 
uykusuz geçirenler, birkaç gün • 
denbcri yaptıklan bayram hazır -
lıklanıı.ı tamamlamak üzere aıene 
sokaklara döküldü. 

Dün tramvaylar, vapurlar in • 
ıan taııyor, ayn, ayrı semtlerde 
oturanlardan biribirlerine "geç • 
miı olsun,, a gidenlere raıtlanı • 
yordu. Sokaklarda karfılqan ta • 
nıdıklar biribirleTine ıoruyorlar • 
dı: 

- Dün geceyi nuıl geçirdi • 
niz? 

- Siz nerede idiniz 1 
- Geçmit olıun ! 
- Size de geçmif olıun ! .. Son-

ra her iki taraf ıert bir rüzgar ve 
yağmur altında kendilerini unu -
tarak geceki heyecanlı ıahneleri 
kartılıklı anlatıyorlardı. 

Sokak ortalarında, kahveler • 
de, dükkanlarda tetekkül eden 
gruplarda da hala §Öyle konut • 
malar da iıitiliyordu: 

- Bayazıd kulesinin tepesi 
U~"1Uf, çatJamıf.. • 

- Çemberli tq devrilmit ! 
- Aynsofyanın kubbeıi de 

ç.atlamıt ! • 
- Kapalı çarıı çökmüt .. 

- Hayır. Çarıı değil, iç bedes-
tan çöltmüı .. Ve buna benzer da
ha neler de neler .. 

Bayram, sene baıınm eğlence
li ğeçen sahneleri, hatırlar, hat -
ti. yılbaıında büyük ikramiyeleri 
kazanan taijhlilerin dedikodusu, 
yağ'n\ur1 kar, fırtına unutulmuf .. 
yegane konuıulan mevzu: zelze -
le. 

Sallanan evlerden birinde ben 
de oturuyordum. Ben de sallan • 
dım. Hatta bir aralık sokağa da 
çıktım. Komıulardan biri kendiıi 
ni sokağa abnıf, sesi çıktığı kadar 
"Ay! Aman.,, diye haykırıyor • 
du. Nihayet sabah oldu. Tram -
vayda, yolda, ıurada, burada iıit
tiğim sözlere kulak kabarttım ve 
sonra İ§e batla.dım. Neticeıi pek 
bot çıkb ve tabii isabet de oldu. 

Ne Çemberlitaı uçmuı; ne A
yaıofyanm kubbeıi çatlamıf, ne 
Kapalı çarıı çökmiiıtür. 310 se • 
neıindeld büyük zelzelede olan 
bazı vakalar korku ile büyültül • 
mü9, kafalarda itlenmit. bu zelze. 
lede olmuı gibi dillerde ıöylen • 
meğe baılanmıtbr. 

Çenberll taf yerindedir! 
Evvel& Çemberlitaıa gittim. 

Tat yerinde duruyordu. Kapalı 
çarııyı battan apğı gezdim. Bü • 
tün eınaf çarııyı dolduran halkla 
alııverit yapıyordu. Kimıe çökün
tüden falan haberdar değildi. Ne 
Ayasofyada, ne Bayazıd camiin • 
de bir çöküntü olmadığını ali.ka • 
dar makamlardan öğrendim. 

Herkes Bayazıd kulesinin çat
ladığını ısrarla söylüyordu. Hatta 
bir iki gazete, büyük baıhklarla 
kulenin çatladığını ve içindeki • 
lerin dııarı çıkanldıklarmı yazı • 
yorlardı. Foto Ali ile kuleye yol
landık. Oniverıite meydanını ya
layan sert bir rüzgar altında ku • 
lenin ltüçük kapısından içeri dal -
dık. Birkaç basamak çıkmııtık ki, 
kule memurlarJhdan bay Mustafa 
ile karşılattık. Zelzele esnasında 
kulede nöbetçi bulunan bay Mus
tafa saat on Ddde n8betini bitir • 
miı, Oıküdardaki çocuklarına ka 
wımaya gidiyordu. 

şehrimizde neler 
- Geçmif olsun, dedikten son-ı ve mühendisleri kuleye gelerek 

ra yukarı çıkmaya koyulduk. Ku- tetkikat yapmıılardır. Rüzgarın 
lenin yan deliklerinden ıert rüz • ıiddetli bir surette esmesi yüzün • 
gar batımızdaki ıapkaları uçuru
yo_r .. Dinlene, dinlene kulenin nö
bethane kısmına vardık. Hemen 
sandalyalara çöktük.. Kulenin i • 
kinci memuru bay Mehmed: 

- Aman oturmayın .. Şöyle bir 
iki kere dolatın ki hamlanuyası • 
nız! dedi. 

Zelzele olduğu zaman bay 
Mehmedle bay Muıtafa kulede 
nöbetçi imiıler .. Bay Mehmed ku
lede batından geçenleri ıöyle an
lattı: 

Beyazıt kuleslnde 
dinledlklerlmlz 

- Muıtafa elinde dürbin yan
gın gözetliyordu. Ben de top atıl
maıı için raıathaneden verilecek 
itareti telefon bqında bekliyor • 
dum. Birden kula çatır, çatır et • 
meye baıladı. Yattığım odanın ta
vanındaki ipe bağlı kurıun sal • 
!anıyordu. Camlar zıngırdıyor, 
kule müthit sallanıyordu. Kaçma
ya imkan yoktu. Olduğumuz yer-

den nöbethanenin üzerindeki es -
ki zelzelede çatlayan kısım esaslı 
bi rsurette tetkik edilememittir. 
Bununla beraber kulede tehlike 
yoktur. Memurlar vazifelerine de
vam etmektedirler. Kırılan cam • 
lar dün yapılmıttır. Zelzele bat • 
}ayınca kuleye dört ay evvel ah -
nan "Garib, ,ismindeki kedi de 
mangalın altında f ırlamıı, bir de
liğe girmif, dün öğleye doğru ol
duğu yerden çıkabilmittir. 

310 zelzelesinde kule 
itte kulede zelzelenin yaptık -

ları .. Dün 310 zelzelesinde Ba • 
yazıd kulesinde bulunan ve tim • 
di Galata kulesinin ikinci me • 
murluğunu yapan bay Mehmedle 
de görüıtüm. Kulenin o zaman 
nasıl çatladığını §Öyle anlattı: 

- 310 ıenesinde bir ıah günü 
idi. Öğle ııcağında kule sallan • 
maya batladı. Bir ıiddetli sanın
tıda nöbethanenin üstü çatır, ça • 
tır çatladı. Çatırdıyı duyan ağa -

Bay Mehmed geçmiı olsun diyenlere tefekkür ediyor 

de kaldık. Sonra geçti. Nihayet 
top iıareti verildi. Top atıldı. 
Ben gene odamın kapısında idim. 
Gene kapı ıallanmaya batladı. 

Mustafa: 
- Kapıyı sallama .. Kor~am, 

dedi. Fakat hakikatte zelzele o • 
luyordu. Fakat bu hafif geçti. 

Üçüncü defaki sallanışta Mus
tafa namazda idi. Ben de yangın 
için 'dola§ıyordum. Kula hızlı, hız 
h gidib gelmeye başladı. Her ta
raf müthit bir surette uğulduyor-
du. Mustafa olduğu yerden kal • 
kamadı. Ben de korkmuttum. Yu
karı kattaki su depoıunun suları
nın takır takır aktığım i9itiyor • 
duk. Yatak odasındaki sıvaların 

patır, patır düttüğünü duyuyor • 
duk. Üçüncüden ıonra artık dura
mıyacak derecede korktuk • 
Çünkü 310 zelzelesinde nöbetha • 
ne üstünün çatladığını, çenberle
rin burasını tuttuğunu biliyorduk. 
Kumandanımız& telefon ettik: . 

- Efendim. Biz çok korkuyo • 
ruz ne l'apalım, dedik. 

Bira sonra mangalı, ıııkları 
ıöndürün, inin ve buraya gelin,, 

Müıadeıi verildi. indik. itfaiye 
müdürlüğüne giderek geceyi ·ora
da geçirdik. Bu sabah sekizde ku
leye gene gidik., 

Kuledeki zarar 
Kuledeki hasarat ıöyledir: 
Yatakhanenin bulunduğu kı • 

sımda dıvarlann sıvaları çatla • 
mıı, dökülmüttür. Dokuz cam kı
rılmı§hr. Nöbethanenin üstündeki 
ağzına kadar su ile dolu olan su 
deposu, rnüthit sallantının tesiri -
le yarıya kadar botalmı,tır. Apte
sanenin kapıtiındaki kilidin ta • 
kıldığı halkalar oldukl~rı yerden 
çıkmıf, kilid ve halkr.12!.r yere dü,. 
müştür. 

Dün sabah belediye mimarları 

' 

lar birden kendilerine merdiven -
lere attılar. Meydanda bir çadır 
kuruldu. Günlerce orada yatıp 
kalktık. Nihayet cunta günü gel-

di. Minareci Kadri isminde biri
ne bet lira verildi. Kadri çatlak 
kulenin tepesine çıkarak bayrak 
çekti. Aktam üstü de indirdi. Ku-

lenin tepeai tamir edilinceye ka • 
dar Süleymaniye minarelerinden 

birinde yangın nöbeti beklendi. 
Sonra tamir edilince yukarı çık • 
tık.,, 

Di§er zararlar 
Evvelki geceki sarsıntının yap-

• tığı tahribat çok -tükür elem veri· 
ci derecede değildir. Ne büyük bir 
kaza olmut ne de nüfusça bir ka • 
yıp olmamıttır. 

Hasar ıuralardadır: 

Belediyenin merkez binasın • 
daki baca yıkılmıı, bu yüzden dün 
kalörifer yanmamıttır. Edirneka
pı ile Tekfur sarayı arasındaki 

çatlak surun bir kısmı çökmüttür. 
Büyükderede iki evin birçok cam-
ları kırılm:ıtır. Karagümrükte 
tahta bir evin damı, Edirnekapı
da pamukçu Andonun iplik ima -
li.thanesinin bir kısmı çökmüıtür. 

Polis merkezlerinin Emniyet 
müdürlüklerine verdikleri rapor • 
larda mühim bir hasar yoktur. 

Yalnız bir çok yerler • 
de bacalar yıkılmıt , kire -
mitle dökülmüı,' yangın yerlerin • 
deki harabeler çökmüttür. Zel • 
zele esnasında da sinemalarda 
bulunan halk ıa§ırmıf, karanlıkta 

kendilerini dııarı atmak istemit -
ler, bu ıuretle çıkan paniklerde 
kadınlardan bayılanlar olmuıtur. 

Aynı hal kahvelerde de olmu§, 
bazı camlar kırılmıştır. Dikkate 
değer bir cihet var: Zelzele esna-

yaptı? 
sında vapurda olanlar sallantıyı 

hiç duymamıılar, tramvaylarda 
olanlar da sallantının mahiyetini 
anlıyamamıılardır. 

Yekta Aagıb 

Unlversite kUtüpaneslnde 
Evvelki günkü zelzelede üni • 

versite kütüphanesindeki raflar • 
da dizili bulunan kitaplar hepsi 
devrilniit ve hukuk f akülteıinin 
dershane dıvarlarmdan bazıları 

çatlamıtbr. 

Bazı okul dıvarları da çatla -
mııtır. 

Bilenlerin anlattığına göre 
1894 on temmuzunda İstanbul i
çin büyük bir felaket olan zelze • 
lenin ilk sarsıntısı saat 12,25 de 
olmut ıonra biribiri üzerine sar • 
sıntılar devam etmiıtir ki bunlar -
dan ikisi amudi idi. Bundan 45 • 
yıl önce de böyle müthit bir zelze-
le olmuftu. Zelzele gecesi halk 
açıkta yatmıı, Pötişan, Taksim 
bahçeleri ailelerle dolmu,tu. Hat
ta otellerde yatan ecnebiler de 
buralara can abnışlardı. 

Ertesi günü yirmi bir ölü ve 40 
yaralı bulunmuttu. Hasarat pek 
büyüktü. Kapalı çarfı bir harabe 
haline girmitti. Tramvay yolu ü -

zerinde birçok binalar yıkılmı§tı. 

Saylavlık 
Mebus olmak istiyen 

kadınların sayısı 
ıOOü geçti 

Mebus seçiminde rey verece1' 
kadın ve erkeklerin adlarını taıı· 
yan defterler on beş gün askıya a· 
lınmııtı. Kanuni müddet dün ak· 
•am saat yirmide bitmiş, defterler 
aıkıdan indirilmittir. 

Defterlerdeki isimler hakkın " 
da itirazları olanlar bayramdan 
sonra beş gün zarfında ıulh mah· 
kemelerine müracaat edebilecek· 
\erdir. Beş günün sonunda ikinci 
müntehiblerin seçimine baılana· 

caktır. 
lıtanbuldan kaç saylav çıkaca· 

ğı ancak bütün kazalardaki itiraz· 
ların ıonu alındıktan sonra belli ' 
olacaktır. 

200 istekli 
Saylav ıeçme ve ıeçilme hak· 

kının kadınlar arasında uyandır· 

dığı sevinç ve hareket devam et· 
mektedir. Duyduğumuza göre, 
saylav1rk için namzetliklerinin 
konulması yolunda §İmdiye kadar 
muhtelif makamlara müracaat e· 
den bayanların sayısı iki yüzü geç· 
miştir. 

Hava 
Evvelce sakin iÖrünen deniz 

birdenbire kabarmıf, lzmite ka • 
dar bütün kıyılarda sularm hücu
mu ve çekilmesi pek müthit ol • 
mu~tu. Fatih, Edirnekapı, Topka
pı, Balat, Samatya, Ayasofya 
semtleri en ziyade harap olan 
yerlerdendi. 

Dün limanda iki kaza oldu 

T opkapıda Gazi Ahmed paıa 
camii tamamile enkaz haline gel
miıti. SarJLçhanenin bütün dük -
kanları yıkılaı. Enkaz altında ö • 
lüler ve yaralılar çıkarılıyordu. 

Dün hava gene çok bozuktu. 
Sabahtan aktama kadar yağmur 

yağdı. Karadenizde fırtına oldu
ğundan bir kısım vapurlar liman
dan çıkamamıılardır. Fırtına yü
zünden limanda iki de kaza olmu§ 
tur. 

Küçükpazarda Mehmed paıa 
yokuıunda 53 numaralı evde otu'-
ran T evfiğin ıandalı iki çuval un, 
iki çuval patates, üç teneke yağ, 
on sandık portakal yüklü olduğu 

Dün akşam da bir 
zelzele oldu 

Evvelki gece ıabaha kartı 
halde Y emift"en Ortaköye gider • • 
ken Fındıklı önlerinde devrilmif, 

dörtte yeni bir zelzele olduiu ıöy- batmıttır. Tevfik kurtarılmıttır. 

leniyordu. Fındıklı raıathanesi • Şamandırada baflı bulunan Al
böyle bir zelzele kaydetmemittir. man bandıralı (Yurot) vapurun-
y alnız dün saat on sekizi otuz ıe- d da çalııan altı amele pay oatan 
kiz dakika on dokuz saniye geçe sonra vapurdan inerlerken romor· 
f evkalmerkez lstanbulun iki yüz kör dalgaların tesiriyle iske1eye' 
kilometre kadar garbinde bir zel- çarpmıf, iskele kırılarak ameleler 
zele kaydedilmittir. Bu zelzele, denize düşmüılerae de kurtarıl
dinlenme halinde bulunan bir kı- mışlardır. 

11m insanlar tarafından ancak -----------
hiaaedebilecek derecede hafif geç 
rnittir. Zelzelenin devam etmiye • 
ceği muhakkak görülüyor. 

Şarköyde iki ev yıkıldı 
Tekirdağ, 5 (A.A.) Sarsıntı 

durmu9tur. Zlzeleden Şarköyde 
iki ev yıkılmıştır. Bugün tehri • 
rnizde ilk kar dütmüttür. Hava 
ıoğuktur. 

Blleclkte 
Bilecik, 5 (A.A.) Bu gece ıa • 

at 18 de, 19 da, 22 de hafif, 16 da 

Satılan tütünlerimiz 
Eğe mıntakasında timdiyc ka

dar satılan tütün miktarı 12 mil • 
yon 750.00 kilodur. Bu yıl Türki • 
yede tütün ıtoku kalmıyacaiı u • 
mulmaktadır. 

İzmirli ta!ebe 
İzmir Buca orta okulundan bir 

talebe kafilesi bayram tatilini ge· 
çirmek üzere dün tehrimize gel· 
miıtir. Kendileri Hayriye liseı'n· 

de misafir edileceklerdir. 
oldukça kuvvetli dört zelzele ol • !============== 
muştur. Son ıanmtı on ıaniye sür 
müttür. Vilayetimiz bu ıarsıntıla
rı kazasızca geçirmiıtir. 

u,akta 
Utak, 5 (A.A.) - Bu sabah 

hatlıyan iri daneli kar hala de • 
vam ediyor. Saat 17 ve 17,30 da 
iki defa hafif zelzele olmuttur. 
Hasarat yoktur. 

KUtahyada 
Kütahya, 5 (A.A. )-Dün biri 

16.42 de ikincisi 18.37 de cenub
dan ıimale doğru iki hareketiarz 
olmuf, tiirinciıi iki ikincİı bet sa
niye ıürmüttür. 

Çanakkalede j 
. Çanakkale 5 (KURUN) - · Dün 

saat 16 yı 45 de baılayan zelzele 
bütün vilayeti korku içinde bırak· 
mııtır. On dokuza kadar daha iki 

zelzele olmuı, çatlamayan ve sa· 
katlanmayan yapı kalmamıttır. 
Herkes ıokaklara dökülmüttür. 
•Yığılan ve çöken yapılar varıa da 
ölen ve yaralanan yoktur. 

Bulgarlst anda 
Sofya, 5 (A.A.) -Dün Sofya· 

da 16.40 da ve ıonra daha hafif• 

olarak 17 de merkezi Sofyadan 
440 kilometre uzaklıkta bulunan 
iki zelzele duyulmuttur. Sarııntı· 
lar Bulgaristanın cenubu .şarkisin· 
de daha tidedtli olarak duyul • 
niuttur. 
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Zaza 
"s· d ıyah inci,, denilen cazib yıl-

k ıı Jozefin Bakeri, geçen kış ya-

l llldan tanımak imkanını bulan 
I' t' ~anbulluJar, onun ıarkı söyleyi-

1~ Ye da.nsedişiyle beraber, husu • 
~l'etli cazibesine de hayran kal· 
~ •!lardı. Bu itibarla yakında onu 
)'~ar görebileceğimizi bildiriş, 
erınde bir müjdedir! 

ti 1'endisini, bu sefer sahne üze
~ ilde göı ecek değiliz. Birçok se
t·~ e\rvel "Siyah inci,, isimli bir 
~ lll Çeviren yıldız, buradan Fran 
..,
1
/a. döndükten sonra "Zuzu,, is

i !tıi alan bir film çevirmeğe baş
~r.-ttştı, Film, tamamlanmıştır. Bu 
C eYaiznde lstanbulda göreceğiz. 
)' aıih yıldız, filmde de dansedi-
or .. a k .. ı·· P k b'·' 1 " r ı soy uyor. e ta ıı. 

Jozefin Baker 
..1 l' ılbCl§ı sayısında çıkan sayıla. 
"C? b. ti/ ırçok yılc!ızın yılbQ§ı dolayı. 
ti c ternennüerini not etmiftih. 
h. ll11.lQrdan Jozelin Bakerle Ra .. 
.. •on N .. l . d ovarronun soz erı, sonra • 
ı Ql'l elimize geçti. Bunları ela ya-
~}'oruz: 

l!ıtdızlara Göre .• 
Joz f' B k · .. 1 .ı·~· e ın a erın soy euıgı: 

~ ....._ kendim, aşağı yukarı bütün 
~~ .cazhandın çılıgmlıga kaptı • 
\,, t '<ldetli calmı•ına uyaun vazi • 
,,.~tt ~ y o 

)() e heyecan verici danslar yapı· 
~i ~rn. Bu öyle müthiş bir zevktir 
l't ·, .. Ben, saadeti asıl böyle ihti • 
'ad d litrı ans e erken duyarım. İste • 

.~ ,ki herkes de bana uvsun ve 
'te. fll·~ g'bi mesud olsun. Beni se -

?l er • • · ~. ı~ın tem"\ 'ltm, çılgınlığa 
~~e ' 

lh.... cana kapılıp hep birden bana 
.,,.lllalarıt 

t~ ~arno~ Novarro, temennisini 
) e anlatıyor: 

: ( 1 ? o 

1 l"'aıraskonlu -rartaren Filinıi 

.... -. ................ -.~ J:lll9 

Yı!dızın 
Burnu! 

Amer:~canm kadın y:l~ız~arırı .. 
dan biri, burnunu ~eğenmemiş. 
Bun:m biç:mini clüzgünleşf rmt:.Gi 
iç:n bir operatöre gitm:ş. O~era· 
tör, hu işi başarma3ı üzerine nl .. 
mış. Operasyon yapılmış. 

Fakat, iş ya'!)ddılttan sonra P.Y· 

naya bakan yrldız, burnunun ~il· 
zele::e!t yerde e:;kis~nt:?en dnl:a bi
çimsiz hale ge!diği kanaatini e cl 'n
miş. Derhal, operatör abyh'ne 

I 
yirmi bin dolarlık bir tazminat da· 
vası a-::mı~. 

Mahkeme, operatörün e.rneli • 

"Taraskonlu Tartaren,, , Fran • j lilerinden Marsel Panyol hazırla .. / Masandre, Sen Graniye, MHr Ma yat sırasın::la yanlış bir harekct:e 
uz ediplerinden Alfons Dodenin mı§drr. Bu edib, Yunan sahne ar - 1 t:s. Maltsimiliyen, Jenni Helya buhmdu~u ve bumu eskisine n's· 
bu me~hur eser~, muhtelif lisanla - tistler'nden Alikinin Nezer ve Mu ve Pupon bulunuyorlar. betle daha ziyade biç1m.sizle~tir
ra, l-u arada Halil Nihad tarafın - sorosla birlikte burada "Fra"!IZ "'faraskonlu Tartaren,, in Afri· diği netices!ne varım ehlivukı•f·•n 
dan da Türkçeye tercüme edi!mi~- Tiyatrosu,, nda büyük bir muvaf • kada aslan <l"! I yaptığından, aslan- 1 rap~nma da...,.ana"ak, cpe-a'ö:-ün 
tir. Her yerde ç.ok okunan bu ese- fakiyetle tekrar tekrar oynadı~ı ları her tüfek atışda tam b·r isa. j Amerikalı fi~m yıldız•r:a on bin do 
rin ınevzuundan ve esere adım "Fanni,, isimli sahne eserinin betle yere serdiğinden, eşsiz bir lar tazmin--t ödeme~ini k•rar1a, • 
veren tipten mülhem olarak, Fran muharriridir. avcu olduğundan demvuran palav- 1 hrırışhr. Bu-nu"l asl•n..ıa r1F> k·ı • 
sa.J~ hiı film vücude get~rilmiş • F'l d b I I ''T rt racı bir adam tipi olarak, RaymÜ surlu olması dolayısiyle. yıV· zın 

ı m e aşro o an a aren,, · d'"' 
trr. 

1
.. .. t b' rt' t 1 tarafından benimseyi~le canlandı_ rste ·gı para~m yarı•T··m ö:!en " 

'T t ~' f'l . k . . ro unu anmmış 1r a ıs o an ld ... .. 1. : m • · d .... , .. . a e - , .. atan,, ı .m ş1r Pbnın .. . .... 1 n ıgını soy yen fılm münek. esı yen... e poru ml!ştür. 

yaptırdığı bu fi1min rej'sörü Ray- Raymu almıştır. D ger rollerde de k:t1eri var. Fi'm, burada gösteril. Bu hidi~e::len bah!e.fen /''tY'e. 
mon Bemardır. Konuşmalan, mu- Şarpen, Sinoel, Pol Oliviye, Jan diği zaman biz de görüşümüzü ya l rikan r.~zet~leri, hrrm.1 brçi,_s\z 
asır Fransız ediplerinin en şöhret· Did, Mopi, Kerli, Ogüst Murriye, zacağız! olan vı1dızm isır.ini ya-mıvo-hr. 

B•t yıldız•n dava açl"""ak meral<'t~ı 
olr1u~unu kavdecl 0 r 0 k. bu-n··na. 
dok•mu'ub rraz .... t~1e·i'e t~.ct..:r o • 

lu11d!.l~'1 idd'as:yle ah yh'e-ine taz 
rni,..at dav<-sı a~masıı-:!an ko· k • 
h11darım, is!"n yazmamaya scheb 
HÖ; teriyorlar ! 

Haftanın Filmleri, Nasıldır 1 
-.:..as=e1-L~ ,..., ~ ...... --- .... -2 _.. zw::ı--z ,,_-~--.---------------------------

A )l~_Jf _ I_ N 1 H_i_nd __ E_sr_a_ı·ı l 
Kıymeti Düşük ! 

"Melek,, sineması, bu hafta 

"Altın,, filmini programına aldı. 
"' 1 1 

Bu mevzuda bir film1 evvelce de 
u c ' 

çevrilmiş ve burada gösterilmişti. 

Şimdi gösterilenden bahsedel:m. 

Bu film, nasıldır? 

Çok kıymet ifade eden bir ad 

taşıyan bu film, tam kıymeti olan 

bir f:lm olmaktan çek uzaktır. 

Altrn yapmak te§ebbüsünü, bu • 

nun etrafındalki ihtirasları, altın 

yapmağa muvaffak oluşu ve iflas

lara, işsizliğe sebeb olduğu ıçın 

bundan vazgeçişi mevzu olarak 

ortaya koyan film, Alman yıldız

lar tarafından almanca, F rar.sız 
yıldızlar tarafından fransızca söz

lü yapılmı§tır. Yalnız, Alman ola

rak Brigite Helmin ikisinde de 
küçük bir rolü var. Burada gös-

terilen, franıızca sözlüdür. 

Teknik itibariyle bu filmin, 

§İmdiye kadar ortaya konulan bu 

tarzda film!ere nisbet!e üstünlüğü 

yoktur. Teknik imkanlar ilerle -
dikten sonra, bu tarzda öyle film

ler yapıldı, ki bunda görülen §ey

ler, artık pek aleladeleten ıeyler

dir. Hatta, birçok sene evvel ya· 

pılan "Metropolis,, flmi, bu nok

tadan çok daha üstün vaziyette
dir. 

Gelelim temsil cihetine.... Bu 

cihetten Piyer Blanşar b:Ihassa 

göz önünde tutulmalıdır. Zaten 

filmin başlıca kuvvetli ciheti, baş 

rolde bulunan bu artistin ro 'üne 

tam manasiyle hakim oluşudur. 

Tek artistin tek başına oynayı§ID• 

. · . r . · . ~ .. ~ ", · · ..1 •• .. ~ , , • 

Tek Kişinin 1 ürkçe Anlattığı Şey .,er •• Er Meqdanı I 
Bu hafta ''Türk,, sinemaı!nda 

"Hind Esrarı,, ismi al~mda b!r fil· 
min göster:Imesine başl:ındı • 
"Türçe sözlü,, ve "Har'~rula:!e bir 
mevzuu ihtiva eden pek heye-an
lı bir şahe&er,, olarak ortaya atı-

lan bu filrn, esaslı vak::sı dan ve 
yıldızlar taraf mil an oynanan bir 
film değildir. Bu, bir se1rahat, 
bir panorama filmidir. B::ştan 
sona kadar Hind:stanın ve c·varı

nın muhtelif manzara 'arım, orada 

ki rolü de, filme geçen ekzctik 
muhit içer:sinde gezinmektir! 

Avrupa ve Amerikanın redm
Ji gazctelerin~e, mecmualannda 
uk sık yer tutan görünüşleri, ha
reket halin-le ve daha sürekli göz 
önüne getiren bu film, bil1· aAsa 
fa~e~eler için, çcğrafya b 'lgi:ini 

"Saray,, sir...em:-s?n-:!a bu hafta 
qöst?ri:e.ıı film, "Er meyd::nı . , i " 

~imli famdir. Geç.enlerde a~·ni 

sin~ma da "Roma çı1gı •· lıli:'a:-ı,. i · 
&wli f:lmi gösteri'en NeVJ·or' un 

komik artisti Edi K::n~orun baş::a 
bir filmi ..... 

aı·ttrrı, nokta:nndan fayd-:lı oiabi- Öteki film, ruhsuzt'u. Seyrede-
lir. Fakat, b:z, esaslı vaka ve yıl-

1 
ni sarmıyordu. Ş'm:Iiki czz'l::tir. 

dızlar taraf:n:.:lan oynan·ş a!'ıyan- Komik sahneleri güldürücü. -1aııı 
~~~!doyurucu mah:yette bulma • s::\hne1eri ·hoşa gidici olarak !!a • 

~ ırhnmıştır. Güzel kadt·1!ar kıv-yaııyan!arm adetler!ni, tür:ü tür • 
1 .. t' 1 • b. k t. • '.L "Türk, f:Im stü·'y~sun·1a tu"rl'-u ıp.erı ve ır aç va şı r.ayvanı " r!!I\, dans fgür?eri, oynak v:>."yete, 
görüyorsunuz. Film, "Türkçe söz . çe aniabş k--.tı1an bu filmin !ÖZ 

lü,, oluşunu da, Refik K;m:ılin, kumına gern-:e, anlatan:n ~esinin 
tJÖsterilen şeylere dair türkçe iza· birkaç yerde boauk ak·etııes~n -
hat verif:nden alıyor! den, bazı yer1er:1e pek çr- huk söy • 

?arif t("\ ~ parçalan }Pk: · 1~udiri • 

yorlar. Filme, İtpatı•rol hevn::ı 

hakim:Ht. İspanyol d.ı .. s!arı, lı .. 
1 . • d ·ı l ' ı b 1 • 

ı h 
Pyrşın ve : c o a:manm. arhtı • panyo este.erı ...... . 

A~ağı yu ı:arı er sin~mada, b-.r 1 k ' k anı u a tan ka,.ırnı-s-ndan br:-"-. A d 
hafta gösterilmesi mutat o'an "ha- ~ yni zaman a ~arkılı olan bu 

ka bi:- kı·s:ıru ~·o!ctur. Bun:!a".'I sen- f·ı . . . 
vadis gazetesi,, tarzındaki bu film, raki fi'm:te, ihtimal bu kusur ı mın İspanyol çeşnısınde chr.ası, 
onlardan birkaç defa daha uzun· lrul~{iı h!ç tırrra';omaz. Ç .. nkü, 1 zevk verici o!uşunu kday~rştrr • 
d~r ve ~kar.~~ i:.:u-.~t .~Uiğ.mi': gi· bu ilk te:~übe:1ir. o·ğer ta·-f·an mıştır. Diğer atraftan bu komi!< 
hı, tesbıl ettıgı gorunuşler, yalnız Popo~ orkestras•nttı ml..'s'k!:i. ~af- film:le yalnız varyete, revü a'·ı-tı· 
Hindi~tan ve civ.arına aitt'r. Sey- ~ ha sc-f\a, fl:ne oldukça uygunluk- sına kapılınmamış olması, filır.ci· 
yah Rışard Hallıburtonun fil :-rde- Ja re~nkat e~:,,or / ıik ı~ d f'J · ı h' ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-·~~~~~~ no~Lasın an, ımın e ıne o~ 

~ mu§tur. Edi kantorla birrlrte Ro-

f1rıglte Heım 

"r ahane Vaıs bert Yang ve Lida Roberti de rol 

"Sumer,, sinemasının bu h::fta almışlardır. Filmde en çok fren

gösterdiği "Ş~hane Vals,, filmi, sızca olmak üzere İngilizce ve is

alman :a sözlü ve şa::k . lı -'ır. Film panyolca da iş~tiliyor! 

yapı'rrken, Johan Ştravsla M"lö • A qsel 
ker ve Zuppen.'n bestderinclen is. Ve M alrşer 
tifade edilmi~ tir. 

Fi!m, eğlen:lfrkidir. Ahenkli 

"I pek,, sinemasır.ın dün gece 

göstermeğe başladığı film, mem-

oynanmı~tır. ~evzua ve muhite 1 leket içer:sinde yapJan "Aysel, 

uygun clara1~ ortaya ç:karıhn yer· • bata/ılı damın kızı, filmidir. Türk. 

li tir for, can'ıdır. ı ce sözlü ve şar!ıı!ı olan bu film • 

Oymyanbr, Ma:b. E::;gert 01- de, Fcr~ha Tevfik, Ca.hide. Nc.lıa, 

li Gebaver, Trude Berl:ner, Hz.nsi Behzad, Galib, Hazım, Talat, 
Niyze, Villi Ayşberger, Söke Sa- ' Mahmud oynuyorlar. Rejuör, Er

kal, Pav) Hörb=ger. Bunhrdan tuğrul Muhsinclir. 

~aJ:. ~ ılbaşmda i!züntü duyma • 
~ıı.lt t •çın, tatlı tahayyüllere dal • 
~e .'" Bunu ben yapabiliyorum. 
l't :ırn Yaptığım bu ~e11i, haı.kala -
ı~ .. d:den Yapamasın?. P·~n ~ !even -
~\\.} n hensinin t;ıı.tlı . talıa1rvül'ere 
~~ lllnl .. t t • • • • ..ı daki muvaffakiyeti sezişli rehre filmi gözden geç:rince, "Altın,, ın 
~o " ı ~.-nenn1sı. 1r.·~ ... .., 17e • ~ 

yaşlı kadın yıldı:z Hansi Ni~rze, f Bu li!mle, "S::ımcr,, sinemr.cı • 
ee~enlerde ölmi.:ştür. 1 nın bugünden itibaren prcgra. 

Almanlarm çok muvaffak y.ldrz- mıncla yervercliği "Mahşer,. Filmi· 

larm~an sayılan bu yıldız. ıahi-

1 
n.e aid görüfl,erimizi, bayram erte· 

~il~~ llu dalt~, uğ1·"''1 -tur. Haval, ve ta vur ifadeler:ni takil.ten zev • tam kıymeti hayli di.:şüyor !. 
bi.it~ ate yol açar. Bu ba~1angrcm, kalanlar, onu, gözlerini üzerin.den Brigite Helmin kısa ro!ündeki 

'~c~"!enen~n tntl= geçmesine yol ayırmadan seyrederler. Fakat, oynayışı ise, uzun uzadıya üzerin-
flını UJnMım l l bundan baı·ka cihetlerle birlikte de durulmağa değmez t den oyle..... ·sı yazacağız 
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Sağ ·rarafında Yerverdiğini Gözetiyor! \ Moda, Erkeğin Kadına Hediye l Kadınların saçları üzerinde ya

Dün Ve Bugün .. 
Herhangi bir sevinçli gün, bir 

bayram vesilesile hediye seçilir, 
alınır ve götürülürken şimdi eski· 
si· gibi itina gösterilmiyor mu? .. 
Bir Avusturya gazetesinde çıkan 

Paris mektubunu yazan Pol Rö. 
bu, bu iddiadadır. O, mektubun -
'da şöyle diyor: 

"Evvelce yılbatlarmda, bay • 
ram günlerinde, t!oğuf yıldönüm· 
lerinde hediye tedariki, ba9lı -
baıına bir mesele sayılırdı. Aııığı 
A~ağı yukarı herkes, bunu kendi • 
ıine iı, güç edin:rdi. Hele, ken -
diaine hediye götürülecek kimse 
kadın olursa, o zaman it büıbü • 
tün değiıirdi. Hediye ıötürenle 

götürülenin kaıııhklı vaziyetleri • 
nin inceden inceye düşünülmesi, 
ona göre hediye tedarik edilme • 
ei, hediyenin gizli blr mana ifa • 
de etmesi aranırdı. Hediye alan, 
bu hediyeyi götüreceği kadının 

hususiyetlerini, tahsi zevkini, le • 

mayülünü göz önünde tutardı. 

Onu alelade bir hediye kar§ısın • 
ela bıralanamak, bot bir intiba u
yandırıcı hediye bulabilmek için 
titizlenir, eğer aradığını bulabi -
lirse, sevincinden yerinde dura • 
mazdı! 

Halbuki şimdi?. Şimdi vaziyet 
bayliden hayliye deği§m:ttir. Ben 
bunu yılbaşından evvel, sene ıo • 
nu günlerinde Pariı sokaklarında 
Clolaırrken öğrendim. Kendi göz • 
!erimle gördüğüm ıeylerden aon • 
ra, bu kanaati edindim. Ve he • 
diye ıeçili,, alınış, götürülüt iti • 
nin bu kadar basitle~mesine, ko • 
laylaımaıına üzüldüm doğrusu .• 
,Çünkü, c;ski usul, hediyenin ma • 
nevt kıymet edinmesine, böylelik-
le ayrıca değerlenmesine yatıyor
au. Maddt kıymet ne olursa ol • 
aun, bence asıl İf, manevi değer • 
·dedir! 

Pariı sokaldarmda dola§ırken 
neler gördüm?. Uzun boylu söze 
ne hacet, gördüklerimden b:r ta • 
nesini anlataynn, yeter! Mesela, 
~ı:k bir adam, bir çiçekçiye gitti, 
bir buket ısmarladı, buketin gö -
türüleceği adresi verdi, paraıım 
ödedi, bir kartvizit ilittirdi ve 
mağazadan çıkıp gitti! Kafi de -
ğil mi? .. Bir başkası da aynı teyi 
bir §ekerlemeci dükkanmda yap • 
tr. Bir paket "Maron glaıe,, ıs • 
marladı. Adres, para, kartvizit ve 
tamam! GOya her i9i olub bitti! 

Bütün bunlar gösteriyor, ki bu 
gün hediye bahıi eskiden olduğu 
gibi mühimseniyor. Adet yerini 
bulsun, yollu bir telakki ruhlara 
'Akimdir. Hulasa, timdi hediye 
ı..n. ;ey, &zene bezene satın 
afmmıyor. Hatta h:r lcadma tak· 
dim edilecek olsa bile! .. Ne yazık 
ki yeni vaziyet işte böyle!,, 

na doğru iğri duran §apka moda • 
11, moda moda olalıdanberi kim 
bilir kaçıncı defa olarak, en son, 
geçen senen· n son baharında ye • 
niden yer tuttu. Gerçi daha ev -
vel batladı, ama umumiyetle yer 
tutuşu, son bahardadır. Kıt ge • 
)ince de bu moda geçmedi. Jğri 
duran §apka. hala modadır. So -
kakta yürürken, kadmlarm bat • 
larına şöyle bir bakınız, yeter. 
Bunun böyle olduğunu hemen gö
rürsünüz! 

Bu cereyandan bahneden bir 

t780 - ..... ..--. ,.--
Yelkenli Gemi 

VE 
Saç Tuvaleti ! 
Kadınların saç tuvaletleri, bu 

gün basit, kolay bir it mahiyetin • 
de midir? Tabii saç tuvaletinden 
aaç tuvaletine fark vardrr. Bun • 
lardan modaya uygun olan mü -
him bir kısmı, meı:p.klılarını hayli 
külfete katlandırıyor. Moda ıa • 
lonlarında ba§larm taslar nltmda 
kalmasr, sıkılması v.s. gibi! 

Pek;, bugün böyle ohın bu va -
ziyet, etkiden nasıldı Bugünkün· 
den daha kolay olduğunu zannet
meyiniz. Tarihte gelip geçen muh 
telif devirlerde moda olan türlü 
türlü tuvaletleri ara:nnda öylele • 
ri vardı, ki moda meraklısı kadm
larm hergün birkaç saat'ne ve 
birçok paraıına mal olurdu. Saç· 
larınr yaptırmak i~in evlerine ge
tirt.tikleri uıta her.herler, bu itle 
uzun uzadıya uğr~ır ve uğraıdı
rırlardı. Günce birkaç saat saçla -
rmı berberin ellerine bırakmak, 
kolay §ey mi? 

Y a.pılması en uzun süren, en 
güç olan saç tuvaleti modau, 
1780 ıeneıinde ortaya çıkmı;trr. 

Bir orijin,.lite meraklısının aklına 
esmiş, ıkadınların hatları üzerine 
yelkenli, büyük bir gemi oturtma
nın onları şrklaıtıracağını Heri 
ıünnüş, tutmuş, birkaç yelkenli 
gemi örneği yapmış ve bunu tec • 
rübe yollu birkaç kadmın başına 
oturtmu§tur. 

Bir, iki, beş derken, yelkenli 
gemi ile ıüslenm' f ıaç modar ~· 
popayelken almıf, yürümüş, ge -
miler, bilhagsa hu• modanm ba.J 
gösterdiği Fransada devrin bü -
tün kadınlarmm ba~ları üzerinde 
çifter çifter, kat kat yelken aç • 
mııtır. 1780 senesinde ortaya çı • 
kan ve ya çr'karılan bu saç htva · 
Jeti, tar~hte "a la Frcfatte,, irm"le 
me!'hurdur ! 

Franaada güzel Mari Antuva .. 
netin Krali~e olarak hüküm sür .. 
düğü devirde birçok kadın, koca
man yelkenlilerin türlüsünü haf • 
lan üzerinde taınnıılardır. O za -
man uzun sa':lar makbuldü. Saç -
lann içerisine §:tkinlik verici fey· 

Alman moda gazetfnİ, bu hiçim -
de şapka modasrnın iyice yer tut· 
tuğuna işaret ederek, ~aka yollu 
b'r görü' ortaya koyuyor. Şöyle 
diyor: 

"Bir kere başlarına fapka iliş
tirdiler mi, art::k kadınların yüz • 
lerini tamE..mile görmek, imkansız 
bir şey! Kaşlarının ve gözler· nin 
b'rini, bir kulaklarım, yüzlerinin 
yarııını gözden kaybediyorsunuz. 
Tek kaşla, tek gözle, tek kulakla, 
yarım yüzle, bu arada burun ve 
dudakla iktifa edeceksiniz. Ya • 
hud da, fazlaca cesaret sahibi ol-

manız, eğilip çenesi altmdan ka • ı lher halde erkeğin kadına karf 
chnın yüzüne bakmanız lazım!.. an'ane mahiyetini nlnn hürmet tf 
Ancak öyle yaparsanız, tekmil yü
zü hakkmda tam hir fikir ed~r.e -
bileceksiniz. Ah bu moda, vah bu 
moda! • 

Fakat, bereket versin, moda 
erkeklere biraz oJ .. un acımış!. 

Erkeğin çok defa sol tarafında 
yer aldığını, kadına ötedenberi 
mutad hürmet ve nezaket icabı 

olarak sağ tarafta yer verdiğini 

gözetın · f ve ıapkayı kadın batı • 
nın ıağ tarafına, ıağ kulak üstü • 
ne itmiş bulunuyor. Bu gözeli§, 

nezaketinin yerinde ~ir mükafs 
tı olsa gerek! Kadın yüzünü biİ' 
bütün görmemektenıe, yarım gör 
mek, .. bir yandan görebilmeid ,,ı 

.J v'lf şey cıegı .,, 
Yukarıdaki resimde gördüğii' 

nüz dört ıaPkE\Ya dair, ırraıile i 
zahat veriyoruz. Ba.§taki siya) 
kürklü kadının giydiği fnpka, f1 

yah renkte kadifedendir. Kent' 
kısmı, dalga dalga biçimdedir 
Siyah ipekten bir !İrid, arkaY' 
doğru beyaz bir düğme ile bit 
le§ip, şapkayı süslüyor. Bu, Şa 
nelin bir modelid:r. 

Yanındaki resimde, cımuzuıı 
da beyaz benekli eıarp buluns' 
kadının batındaki taı>ka, kof 
renkte çuhadandrr. Bu, bir ib& 
kıma erkeklerin fört §apkastıli 

1 
hatırlatıyor. Lakin, çepçevre ti .. 
ridin bir kenarına sokulu uzun ~ 

1 şapkaya Alp dağlarında yaşıyatl' 
larm, Alp avcılarının başlarıncı
görülen şapka ifadesini katııyot 

Hem ~irid, hem tüy, fapkanın kıt 
matı gibi koyu renktedir. Bu nal" 
Ka, Mariya Ginin motlelleriıtıdtl' 
biridir. 

Bu re$IJ\İD yanındaki yakaİ 
koyu renkte ipekten boyun'bağıb 
taftadan yapıhmt bluzlu kadıııt1 
başındaki ppka da çuhadan ya ' 
pılmış bir fapkadır. Çuhanın, fİ' 
ridin, tüyün renkleri, bir ömektit 
Hepsi yeJildir. Bu ppkanın biçiıl' 
itibarile bundan önce izah ettiği' 
miz !apkadan farkı yoktur. An' 
cak tüy batka türlüdür. Kanc' 
şeklinded;r, Bu modeli yapan el• 
Mariya Gidir. 
Gelelim sondaki ıapkaya .. Tüyl~ 
kumaştan yaprlmıt bir ceket gi ' 
yen kadının batındaki ~apksı 
tüylü kumaştandır. Ceket d~ 
şapka da deve tüyü rengindedit• 
Süsü, kırmızı, lac:vert ·v.s. re.nic' 

Berlinde eıki ve yeni ıaç tuvaletlerini gösteren bir müsabaka ya • lcrde, alacalı tüylü bir kuşttıf• 

pıldı. Resimde, bir kadın berberin, güzel bir kadına, Mari Antuvar.et Su, hattaki reıimde gördüğün~ 
devrinde pek moda olan yelkenli gemi ile ıüalü aaç modasına uygun,· modeli yapan Şanelin baıkn bit 
tuvalet yapmak için nasıl uğraıtığını görüyorsunuz! modelidir! 

ler dolduruluyor, uzun saçlar bu 
ıuretle kabartılıyor, yukarıya 

doğru alabildiğine kaldırılıyordu. 

Sonra hasırdan yapılmıf, yahud 
mukavvadan yapılarak üstleri 
kadife, İpek, atlaz kıymetli ıku • 
maılarla kaplanını§ gemi tekne!e
ri yerleıtiril'yor, saçlar, kenarla • 
rından bu tekneler geçiriliyordu. 
Teknelerin ctrnf ! elmaslarla, ir.ci
lerle süsleniyordu. Üstlerinde de 
tüldfn v. s. ince ku.maşlardan yel
kenler, saç tuvaletini tıtmamlıyor
du. Yelkenli geminin göz kamat· 
tırıcı, muhteşem görünüşü, tam 
manasile şık olu,a alametti ! 

Son günlerde Berlinde "Spor,, 
sarayında bir müoabaka tertip e· 
dilmiş, kadın berberler, e~ki ve 
yeni saç tuvaletleini göz önüne 
getirmişlerdir. Res~m, bir kadın 
berber, yelkenli gemi ile süslü saç 
tuvaleti yaparken almmışhr ! 

latilokum Y apıınıut 
Bilhas~a ~eker bayramlarında 

ıekercilerden alıp yediğimiz, mi • 
saf rlere ilr.ram ettiğimiz, hediye 
götürdüğümüz latilokumu evden 
yapmak, mi;r:nkün değil midir? .. 
Yapması pek kolay olmamakla 

beraber, bu gibi işlere meraklı bir 
ev kadını, eğer kendisine iş, güç 
ed"nirae pek ala yapabilir. 

Latilokum yapmak için, bir ok
ka kelle §ekeri almalı. Bunu dört 
okka mikdarmda su içerisinde e • 
r:tımeli. Kalaylı, büyücek b:r ten-
cereye koyup. tencereyi orta ka -
rarda ateş üstüne oturtmalı. V c 
derhal ~eksen dirhem mikdnrın • 
da, güzelce ezilmiş mermer nişas
tasını yavaş yavaş karı~hr3 -
rak, ilave etmeli. Top top o~up :-.l
bna yapışmaması için, h:ç dur • 

madan karışlırmah. 
lyice kaynayıp p'~incc, bir, İ' 

ki r1amlns·nı tez ;d~eri üzer:ue 
koymalı. Eğer şekeri mlatıp keJ1' 
dine cekerse, hcniiz kıvama gel' 
memi§, demektir. Eğer oldut,l\l ei' 
bi toplanıp durursa, kıvamındı:ı ' 
dır. Bu takdirde yirmi be§ dirhe~ 
3ülsuyu ile ezilmiş bi çekirder 
mis katmalı. Birka; kere Jr.arı~r' 
rıh, tencereyi ateşten indirme!'· 

Bir tepsiyi badem yağı ile 
yağlayıb, Hitiloku!J'u icine kcY ' - ' malr. Soğuyunca. lokum ~ibi :ke 
ıercık, ynrı n'!asta ile yarı toz ~C' 
kerini bir Qı·ay:ı getirmeli, loJ.1ı ' 
mu it;ine yerleştirmeli. Kes:n'} i ' 
ıinde kullanılan makas, badell' 
yaf.ı ile ya~lanmış, huhıll ' 
rmı 1• •. Ya. bundan ıonra:sı? ''i:i1e 
lit'lokum.,, 
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Delikanlı, kıza "Seni ıeviyo • 
~, hem çıldll'uiye bir &fk1a!,, 
~~Yordu. tik defa değil, k:m bilir 
~illet defa olarak! ... Ya kız, ne 

ati ~lap veriyordu? .• O, dudak bü • 
,sj tı"Yor, inanmıyormuf gibi görü • 

'f! ll}or, kırıtıyor, nazlanıyordu. 
Un.lar da birer cevab değil mi?·· 

i d .J.ler ne hal iıe, niha,yet kız, 
J.f~ı~anlmm teklifini ka:bul etti. 

it "-.ıtki teklifini? .. Otomobille bir 
!~ı.inti yapmak!.. Teklif, itte bun 
;ı1. ibaret?.. Gayet masumca bir 
. elclıf ! .. Mademki öyle, kız, ne • 
deıı çekingenlik göıtersin?. Or -
tda. reddetmeğe sebep yok!.. Ka· 

l mu .. Kabul!. 
t>· r aksim meydanından otomo • 

•le h!nerek, Şi,liye doğru yollan
dılar. Oradan öteıi de Büyükdere 
>'?lu ! .. Baıbaşa gez:nti, Boğaziçi -
11tıı hu güzel sayfiye yerine kadar 
tıııra.caktr. Böyle ıözletmişdiler. 
Şİ1ndi o yerin mevıimi değilse 
de! 

Otomobil, Osmanbey cadde • 
'İnden seçerken, kız, kendiıini 
~diğ'nden hararetle dem vu • 
t delikanlıya §Öyle dedi: 

Yalnız, şimdiden ıiıe tunu 
&ailiyeyim, ki ben 6yle olur ol -
~ !akalardan hoşlanmam! 

- Ne gibi, cicim? 
ı:_ - işte, bak, l)aıladınız. Bana 
"'1l Yolda ıöz söylemeğe hakkınız 

ı )ok. Su halde hak ve ıalihiyet:niz 
Oları ~ 

adan ... 
- Fakat, bu bir taka değil, ki .. 

' - Sizce öyle olmıyabilir. Siz-
~ Öy)e değil farzedelim. Lakin, 

l'lc~ şakadır. Hiç değilse ıaka • 
illi\ başlangıcı! 

d 
Canı sıkılan delikanlı, sor • 

": 
- Peki,mabidi naııl ıizce? 
- Neyin mi badi? 

s· - Neyin mi.badi olacak?. 
'ıee hiç değilse takanın baılan • 

trcı o 1 an şeyin! 
-Tamam! izah edeyim. Me • 

~li, herhangi bir vesile ile eliıme 
~ı d k o undurınamz, •• 

- Evet? 
- Bana elıbiıenizin kumaşı 

:"'•bıının kumt•,ına değecek ka· 
'" Yaklaımanrz .• 

- Sonra? 
~:- Sonrası,, .. Daha ileri gidib 

ı öpmeğe kalkı§DUUlız, hoşu • 
~ gitnıiyecek ıakalardandır. ı, · 
~ ha!langıcın mabidi ! 

.:ı Kız, ıözlerini fÖyle bağla • 
'll• . 

- Eğer bu gibi takalar yapım· 
~'cağınızı videderıeniz, yolu • 
d·llıa devam edebiliriz. Aksi tak
ttde .. 

) t>elikanh, k!za ceva:b verecek 
eı-de, l}Oföre seslendi: 

ta - Şcför, Şişli meyda.nmcla 
~~ )!e hir tur yapıb otomob:li geri 
"1~ • İntikam et, Gümütıuyu ! 
l\ı:o::, §aşırdı: 

~-:-Oraya neden gidiyoruz? 
1~ ~ınin pemtf oraıı ! 

tt Q}) !:llznan, delikanlı kısaca fU 
"a ı \'erdi: 

...... 4kıi takdir! 

fU?i :;;:: ,t •:ı it t' MS 

laba 
Girdi B 

Mümtaz, yüzü tutmıyan bir a• 
damdır. Ke:ıdfoinin birçok kitabı 
vardır. Daha doğrusu Ynrdı. Bu 
}, · ta!)ları şuna, buna veN vere, 
nihayet kitab dobbr tam takır 

kaldı! 

Onun kitaplarından çoeunu a • 
lan, al"lcadaşlarından Ragıptır. 

Şöyle böyle elli, altmış cild kitab, 
bh·kaç eene içerisinde ~:ıhihinin 

kitab dolabından, bu arkada§Itt e· 
vincleki dolaJba taşmmıth ! 

Mümtaz, ker:c!is'nden alınan 
kitapları her isteyiıte, Ragrb, 
ş!iyle derdi: 

V ı. h b k J hı·~iyi beklettigvime üzüldüm doğra.al.. Lakin telefonu bir tlirlii llapatama-- - c::n, ıJa , u a ar ~ • • • ~ • • • • • • 

- Daha hic birieini okuyama• 
drrn. Vak~t ol~uyor ki .• Bir haf • 
ta oturup hepsini birden okuya • 
cağun, aonra sana toptan verece • 
iJim, inşallah! 

d K t v k mu··hı"m de Ni~anlımla yarım saattir. ha ngımızın bırıbırımızı daha çoh ım. onu§ ı~gumuz şey, pe ·· ~ 

sevdiğimizi münak"§a ettik. Gene de meseleyi halledemedik, gitti/ 

Bir Yerde Harb Nasıl Başlar 1 
Karı koca, ~emekten sonra ı ıey, gazete! ı diler. Rehavete kapı1.mı§lardr. 

sobanın karşısına geçmiş, biri bir Onlar bu vaziyette karşı kar • Günün it yorgunluğu, hazım ağır· 
koltukta biri diğer koltukta otu· ~ıya otururlarken, aralarında hiç lığı ve güri:l gürül yanan soba • 
ruyorlardi. Kadın, atkı örüyordu. laf geçmiyordu. lkisi de, yedik • dan gelen 11cağın tesiri. onları a
Kocası da okuyordu. Okuduğu leri yemeği bazım devreaindey • dam akıllı gevtebnitti ! 

. 
.. 

Bu sırada biri erkek, ikisi kız 

1 
çocukJan da, teker bayramı do· 
layııile kendilerine alman hediye 

{IJ1,q~ ı oyun.caklan türlü renklerle .. ort~ya 
. ~/lf/I · · lfı~ 1 koyan büyük İran halısı uzerme 
\ ;•ır 1 • aermiıler, bu dededen yadigar 

j { ıı,ll halmın bir kenarında oynuyor • 
' J lardı. 

B!r aralık aralarında kavga 
~ddı ve erkek çocuk, yeni oyunca· 
fı olan tankotomobilini avucunda 

1 
ırmaıb tutarak, yerinden kalktı, 

bııbaıımm yanına koştu. 

1 - Baba, bir yer.de muharebe 
: naııl batlar?. Anlat.an, al 
ı Bahaaı, elinden gazeteyi bı • 

- Yeni sütnineden çok memnunum. Çocuğun nhhatile ciddi su • 
rette alakadar oluyor. Hatta, onu kimsenin öpmesine bile müsaade 
etmiyor! 

raktı, esnedi ve oğl(ınun merak 
ettiği ıeyi izah yollu, söze bat • 
ladı: 

- Faraza, gün·ün birinde Çin
le Meksika harb etmek isterler • - Güzel, fakat kendisi dururken onu öpmek İ•tİyen kim?! 

Geveze tik 
- Anne bir fey ıöyliyeceğ:m ... 

iim ... 
- Hayır çocuğum, sofrada kü

çüklerin konuım~u yasaktır. Bek· 
le yemekten ıonra baban gazete
ıini okuyup bitirıin, ondan ıonra 
ıöylerıin ..• 

Yemek bitt: .. Babası gazeteyi 
masanın üzerine l<oyclu.. Annesi 
dedi ki· 

- Haydi ·bakaynn, küçük geve
ze, bu kadar sabırsızlıkla söyle • 
mek idediğin nedir?. 

- Şey, anne, diyecekt'm, tuva.-
1let odanı.:da mılıluk ac_;ık kalmıt, 
tırıl tırıl akıyor! 

Konuşa.1lar 
Dükkanın kapısında "Her dil 

konuiulur,, diye yazılıydı. içeri 
giren biri sordu: 

- Tercümanınız nerede? 

- Yoktur efenc.'im ! 
- Peki h~r dilden kim konu • 

şur?. 
- Mü~teriler 

Gürültü ve yemek 

Fakat, bugün bir türlü gelme • 
m · ş ve Ragıb, bir taraftan arka • 
daşından kitaıb almağa devam et • 
mişti. Mümtaz, verdiği kitapları 
alamadığı halde, ne diye bqka 
kitaplarını vermekten çekinmi • 
yor? Kendisinin, yüzü tutmıyan 

bir adam olduğunu, yukarıda not 
ettik! 

işte, bu &fırı derecede yüzil 
tutmıyan adam, günün birinde 
kitab dola:b!nm tam takır kaldığı
nı görünce, dolabın bundan ıon • 
ra ne işe yarıyacağmı dütündü. 
B"rden aklına gelen bir fikri, •he• 
men yerine getirdıi. Dola!J:.~ bir ha· 
mala yükletti, Ragıbm evine gö -
türdü ve orada, kendisinden ah • 
nan kitapları, kendi elile içine 
yerleştirip, arkadatma ıöyle söy· 
ledi: 

• - Kitaplarım, i!te ı:mdi tam 
mi.naaile dolaba gircij! 

se .. 
Baba, .özünü teJanilliyemedi. 

Elindeki örgüyü dizlerine <ih!Ta • 
kan karısı, likırdıyı kocaaının ağ• 
zmdan aldı: 

- Çocuğa ne manaıız ıey aöy· 
lüyorsun! .• Batka bir misal bula• 
maz mı idin?. Hiç Meksika ile 
Çin harbe tutuşur mu?. Biri As • 
yada, biri ta Amerikada ! Arala • 
rmda çöller, dağlar, denizler var! 

Koca, bu müdahaleye kızdı. 
Derhal o da münakaşa kapısını 

açtı: 

- Uzak ol.unlar!.. Bu, arala • 
rında harp çrkmuına mani te§kil 
eder mi? İtalya ile Haıbeşiatan da 
birihirlerine uzak! .. Biri Avrupa• 
da, biri tn Afrikan!ll cenubunda!. 
BE".k, araları naad açıldı, nasII dö· 
gli:frneğe giriıtiler ! Senin böyle in
ce, mühim polifka İ§lerine akim 
ermez. Sen otur oturduğun yer • 
de, atkını örmekle metgul ol! 

Karrsı, müthiş bir öfkeye kn • 
pıldı. Oturduğu koltukta hindi gi
bi kabararak, kocasına karşı ate} 
püskürdü: 

- He.di oradan! 1?1ana karıı 
bilgiçlik t;J.,Jama !. İtalyanın Ha • 
hesistan hududunda kolonisi ~-c 
Ha:e:1!erin torrl!"mda u-öz\? •·ar • 
dır da cnrlan girişti tc:.nvüze .• 
Halbuk' Meksika ile Cinin bu • 
dudunda böyle bir dc~unı·ş yek 
ki! Asıl senin aklın ermiyor böyle 
ince, m:;him politika islerine! .• 
l~te, mi~:ıli de meydanda! 

Lokantada yemek yiyordu. Ö
teden üç kişi müthi~ bir gürültü 
ile kavga ediyordu. Beriki bir 
kac defa "Lahavle,, dedi. Yerin· 
de~ kalkacak olclu. Nihayet da • 
yanamadı: 

Kocan:n mukabil hücuma geç• 
rıc3"ne ?aman l::almııı.dan, bir y')r• 

Bir /ngiliz karilatürll. Hemen herkesin va.~tini eğlence ile ge • 1 <~e harbin nasıl ba,Iaclığını ö~ • 
çirmek istediği fU günlerde, ihtiyar alim, balondan bQ§ını çıkarmıJ, ren:inek istiyen erkek çocuk, şöyle 

- Sussanıza be yahu! Bu gü
rültü He in!an ne yediğini anla • 
yamıyor! 

Diye bağırdı. 

penceredeki adama ıöyle diyor: dedi: 

- Kanm, beni Proleısör Pikardla beraber stratosfere cıktı, zanr.e- - Yeter, babacığım! .. Bir yer· 
diyor. Balonu bumya yanaıtınp, bir ıececik si.zir.le l:ir:il.tc aiz.licc cğ·ı' c!e muharebenin n::ual başladığı • 
lenaem, olur mu?/ nr şimdi art!k öğrendim! 



Musolini ile La val 
A~nlaştılar 

~ CS&§ 'taralı ı tııcı sayıtada) 

Avusturya ile sınır birliği o1an 
devletler tarafından, imzalana • 
cak. Almanya ve Macaristan bun· 
dan çekinecek olurlarsa da bu, 
ltalya, Yugoslavya ve Çekoslo • 
vakyanın imzalamasına bir mani 
tetkil etmiyecektir. Bundan sonra 
İngiltere, Fransa ve Romanya da 
misakı imza edecekler, nihayet 
Türkiye ile Yunanistan da buna 
ittirak eyliyecektir. 

Bu suretle küçük itilaf ve Bal· 
lr.an iti1afı Orta Avnıpanm hali· 
hazmnı, korumak itinde beraber 
bulunacaktır. 

Burada §UDU da hatırlamak la· 
2ımdır ki Kral Aleksandrm An • 
karayı (KURUN - Kral Alek • 
sandr Ankaraya değil, lst~ııbula 
eelmişti) ziyaretindenberi Tür • 
kiye Yugoslavya arasında karşı • 
lıl{lı bir teahhüd vardı. Bu teah • 
hüde göre Türkiye İtalya ile bir 
anlaşma yapmıyacak, Yugoslav • 
ya da Avusturyanm istik1aline 
1'-ef :ılet etmiyecekti. Bu iki taraf • 
lı tea.lıhüd ortadan kalkınca Ak • 
'deniz misakına yol açmak gibi bir 
e~mmiyet kazanacaktır. 

işte bütün bunlardan müzake. 
renin ne kadar güç olduğu anhı • 
tılır. Herıeyden evvel mütekabil 
emniyetleri tesis etmek için vücu· 
da getirilmi§ olan birtakım teah • 
hUtler zincirini parçalamak la • 
zım gelecektir. 

Bir anlaşmanın yapı1masma 
sMfedilecek gayretin yerinde ol • 
duğunu gösteren en iyi delil, Ro • 
mnnm yalnız bu müzakereleri teı 
vik etme:ıi değil, aynı zamanda 
bir an evel sulhu arzu eder görün
nıesidir. Şimdi burada anla,ılma· 
ıı icab eden cihet tudur: Gerçek· 
ten ltalyanlar Fransız görüşüne 
bağlanmak istiyorlar, yoksa Fran
r.aya kendi görüt lerini tatbik et • 
tireceklerini mi zannediyorlar? 

Hakikaten kurulmuş olan bir 
vaziyeti sıkı sıkıya tutmak siyase
ti ile, sulha bir aübab yapmak i • 
çfo, sözle olsa bile, muahedelerin 
)eniden tetkikini istiyenlerin si -
'ıyaseti arasında yanlıı anlaşıla • 
.cak bir cihet yoktur. Roma bil • 
melidir ki Bay Laval küçük bir 
lıudud değİ§mesinin sulhu tehli • 
lıeye koy~cağmı pek iyi takdir e
Clen bir adamdır., 

Telgraf haberleri 
~ Roma, 5 (A.A.) - B. Laval 
C1ün akşam saat 19 da buraya gel-

mİ§, burada beraberinde B. Su • 
~ç ve Baron Aloizi olduğu halde 

B. Musolini tarafından karşılan • 
mış ve büyük bir kalabalık tara • 
f mdan selamlanmıştır. 

B. Laval trenden inerinmez B. 
Musolini ile el sıkmıılar ve halle .. 
. b.rafmdan alkıılanmıtlardır. 

B. Laval otomobille doğruca 

otele gitmit ve orada Fransız bü
yük elçisi ile görütmiittür. Bu sı
rada büyük bir hıılk kütlesi ote -
lin önünde toplanmı§tı. B. Laval 
·otelden çıkarak Fransız büyük 

elçiliği binaıma gitmiı ve akşam 
yemeğini orada huıuai olarak ye
mi~tir. 

8. Musolini ile müzakereler bu 
aabah Venedik arayında ba9lı • 
yacaktır. 

Roma, S (A.A.) - B. Laval 
ile B. Muıolininin görü§mesi iki 

saat sürmüştür. Sonra, Kral, B. 
Lavali Kirinal'de kabul etmiıtir. 

Macar ajansının duyduklar• 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Ma • 

car ajansının muharriri Roma ko. 
nuşmaları hakkında salahiyettar 
Kaynaklardan ıu malUınatı almış
tır: 

"ltlyan. Fransız konuşmaları 
hakkındaki haberler henüz olduk· 
ça müphemdir. Onun için açık bir 
fikir edinmek kabil değildir. An· 
cak Cenevrede de olduğu gibi, 
iki aykm fikir arasında bir mü • 
cadele mevzuubahs olma!,tadır. 
Fransızlar mutlak surette statü • 
konun muhafazasında, İtalyan • 
lar ise bir tekamü1 lüzumunda ıs· 
rar ediyorlar. Bu iki görüşü biri· 
birine uydurmak için, her iki ta • 
rafm dostlarınca kabul edilebilir 
bir formül aranmaktadır. Şimdi• 
ye kadar yapılan müzakerelere 
ve gelen muhtelif malfunata bakı
lırsa, vaktiyle B. Bartu ve B. Ti • 
tülesko'nun dü§ündükler şekilde 
ve uzlaşma yoluyla hudutların ta· 
dilini imkansız bll'akan bir top • 
rak garantisinin mevzuubahs ol • 
madığı söylenebilir. Şimdiki ko • 
nuşmalar alakadar devletlerin bi· 
ribirinin içeri işlerine kanşma • 
mağı ve diğerinin içeri emniyeti· 
ne karşı propagandada bulunma· 
ğı karşılıklı teahhüd etmeleri hak 
kmdadrr. Sonra Avusturya istik· 
lalinin garanti edilmesinden bah • 
setmek de doğru olmaz. Çünkü· 
Avusturya böyle bir garanti is • 
tememit ve hatta kendi mukad • 
deratına hakim bir devlet sıfati • 
le kendi topraklannın ve varlığı • 
nm garanti edilmesini ıerefine 
uygun görmediğini söylemiştir. 
Avusturyanın istediği ancak dı • 
ıardan müdahale tehlikesini or • 
tadan kaldırmaktır. Macaristanın 
siyasası ötedenberi uzlaşma yo • 
lunda yürümüştür ve başkaları • 
nm içeri işine de kanşmak iste • 
mediğinden Roma konuşmala • 
rım endişe ile takib etmesine hiç 
bir sebeb yoktur. 

Venedik sarayındaki 
görüşme 

Roma, 5 (A.A.) - Hazırlan• 
makta olan Fransız· İtalyan iti• 

lafının pazar akıammdan evvel. 
bitirileceği sanılmaktadır. Dün 
a)qam Fransız sefarethanesinde -

ki hususi ziyafetten ıonra gece 
geç vakte kadar otelde çah§mıı o. 

lan bay Laval bu sabah Venedik 
sarayına gitmiş ve orada iki sa • 

atten fazla bir müddet ba~ Mu· 
aolini ile görüşmü~tür. iki devlet 

adamı, hali hazırda Avrupayı a • 
lakadar eden bütün diplomasj me 
selelerini tetkik etmişlerdir. Biz • 

zarure umumi mahiyette olan hu 
görüşmeyi bu akşam ve yarın da
ha sarih görüşmeler takib edecek
tir. 

Bununla beraber Fransız • 1- · 
talyan diplomatları müstemlike 
meselelerinin halli faslım etraf b 
olarak tetkik etmişlerdir. 

Bu görüşmeden sonra bay La • 
val, Kralı ziyaret etmit ve kralı 
kendisini lrinyal sarayında öğle 
yemeğine alıkoymuştur. Bu ak -
§anı bay Laval, Duça tarafından 
kendisi şerefine Venedik sara • 
ymda verilecek olan akıam ye • 
meğinde hazır bulunacaktır. Mer. 
kezi A vnıpanm siyasal büımm-

ültimatom Makedonya Dün 
..- .(Baş tarafı ı inci sayıfada) 1 ercüme Külliyatı _ 

ve Yarın 
nen kra1ın sabık yaveri ve mem· 
un olmıyanların reisi Bayraktar, 
yakalanmamıştır. Kendisi isyan 
harP.ketini idare etmektedir. 

Hükômet, asileri korkutmak i
çin Bayraktan yakaladığını husu
si maksatla işaa etmiştir. 

Loma kabileleri reisi ve asiler· 
den bir kısmının sergerdesi kral 
Zogoya gönderdiği bir oltimatom
da, Abdürrahman Debre, Musa 
Y oha ve Gocuyu yanından uzak
laştırmasını istemiştir. 

Kral Zogo, bu oltimatomu red
detmiş ve isyanı bastırmak ıçın 

on dokuz sınıf askeri silah altına 
çaijırmıştır. 

Diğer taraftan Bayraktar, et· 
rafına beş bin sila·hlı taraftar top
lamıştır. Bununla beraber iki la· 
rafın kuvvetleri çarpışmamışlar • 
dır. 
t Arnavud hükilmeti, Rum Ar -
navutlarm hududu geçerek Arna • 
vutluğa girmelerinden korktuğu 
cihetle, Yu11.an hududundaki ka • 
rakol kuvvetlerini arttırmıştır. 

Tirandaki İngiliz sefirinin Ro • 
maya, yola çıktığı bildiriliyor. 

tublar da vardır. Bu mektublar • SA F O 
da, eğer komiteciler Bulgar as • Alfons Dode - Haydar Rifat 
keri yahud polisi tarafından ta • ıoo Krt _ 

arruza uğrarlarsa ıiliıhla muka • _ 
111----------- ----------·· bele etmeleri emrolunmaktadır. Aile Çemberi 

Bundan başka kom :tecileri?t A. Mauroiı _ J. H. Aliıan 
Tepriç ve havalisinin istildi.lini İ· ıoo Krt _ 

lan etmeğe ve Bulgar Makedon.ya- ,- .. -----_ 

sını Bulgaristandan ayırmağa ha- Ticaret, banka, borsa 
zırlandıklarını isbat edecek ·vesa-

:kt. Dr. Muhıis Etem 
ik ele geçirilmiştir. Şaşı1a~'k bir 715 kJ'f 

ıeydir ki - yahud şaşmak da ge- ___...-----~·· 
rek değil! - kom:tecilerin Lu pro· Devlet ve ıht ilal 
jesini tatb!k ettirmeğe yardım e-

lenin - Haydar Rif at 
den ve tethişçiliği teşvik eyfören '75 ıuw 
bir mütefekkirler zümresi bulun- •. -------. 
maktadır. / S -

Merkezi komite tara.fmdan ida- osgalia m 
K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 

ma mahkUm edilen hi.r kısım me- 715 krş 
murların isimleri yazılı bir liste 11111 
de bulunmuştur. Bu idam karar- •-J-. -R~a-s-ın- Khlliyatı J • 
larında lvan MihaHc~f, Zora Na-

Ahmet Reşit - H.Nazım 
çef, i1e Vladmir KUJ:'tef'in imzala- '715 krt 

rı vardır. Bunfardeı.n daha ziyade •------ .------
alakayı çeken bir mektub daha 
bulunmuştur. Bu. mektubu Kur- •-~l~ş-çı~. -s-ınıfı ihtilali 
tof, Sofyadaki '~rim,, mümesai- Lenin _ Haydar Rifat 
line gönderiyor ve kom=tenin Sof- 60 k.rt 

ya kasasını doldurmak için ffa;m .-----·• 

- ----------·--·-.. Simtof'dan bir milyon, Levı· ı"le ..... _____ • 
···-· o o ' -
dan ıtikrannı temin etmek mese- lakoviç'den be1t Güeşef kardeı- Rahi hayatla IQ.şuur 
lesine müteallik mukavelename• lerden beş, Krum Çopra§ikoPdan Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

on, Yablanki' den be,, eski dıf ha- eo kıl _____ ... ler, bunların Romada Fransız ve 
ltalyan mümessilleri tarafından 

parafe edilmelerinden sonra da • 
bi neşredilmiyecektir. Zira, doğ· 
rudan doğnıya alakadar devlet • 
lerin de muvafakatini istihsal et • 
mek icab etmektedir. Bu ise za • 
mana mütevakkıftır. Ancak, bay 
Lavalin ziyareti hakkında resmi 
bir tebliğ neşredi1ecek ve bunda 
her iki hükUmetin müıterek bir 
siyasetin esası hakkında muta • 
bık kalını§ oldukları beyan oluna
caktır. 

Kral, Bay Lavalı 
kabul etti 

Roma, 5 (A.A.) - Kral, bay 

Lavali hususi surette kabul ede • 
rek kendisi ile yarım saat görüş • 
müştür. Bundan evvel Kral, bay 
Laval ve bay Musolinden başka 

Fransız aefiri ile zevcesinin, pren
ses Maria, Kontes Dampierre 
ı-·ubbio, hariciye müsteşan M. 

Suvicb, Fransız sefarethanesi er. 
kam ile bay Lavalin refakatinde. 
ki zevabn hazır bulunduklan bir 
ziyafet vermiıtir. 

İtalya Krallarının mezar
larına çelenk 

Roma, S (A.A.) - Bay Laval, 

bugün öğleden sonra ltalya Kral-
lannm mezarlanna, meçhul as • 

kerin mezarına çelenkler koy • 

duöktan sonra Duça ile görüşmüt 
tür. Bu görüşme çok samımi ol. 

muıtur. Kral tarafından verilen 

ziyafetin sonunda Bay Musolini 

ile Bay Lavalin salonun ortasın • 

da yalnız olarak haşhaşa konu§ • 

tukları görülmüştür. 

kb~d ı1 BNukrof' dan dört, Banger Gu- • . 
l e i of dan 5 milyon, Şorinek- . -~~ ..... --·• 

den 350 bin, .Mevarah'dan bir, lsfehana doğru 
Basil Kuraog'lu' dan on, Sa zar A- Piyer Loti - 1. H. Alitan 
randan iki milyon, Bohor Bebasat- ıoo Krt ____ _ 

dan iki yüz elii bin, Tergenis- • 
yandan yüz bin, Artür Sterberg- ~-------·• 
den beş milyon, lsrael u;viden beş }. Rasin Küttigatı JJ 
yüz bin, Y osef Macardan bef yüz Ahmet Reşit - H. Nazım 

bin ve daha birçok kimselerden. •------
7
=
3 
""'-------·• 

böyle binler ve milyonlarca Leva • 
istediklerini bildiriyor. 

Bütün bunlara rağmen, Bul .. Gorıo Baba 
garistanın azlıklara ve en çok Ya- Balzak - Haydar Rifat 
hudilere bir cennet gibi olduğunu •------ıoo K!!!11 _____ ·• 

söyliyen, bunun aksinıi yazan ec- • 

nebi gazetelere şiddetle çatan ya- -----·:il 
n resmi gazeteler vardı. işte yu- Deliliğin piskoLojisi 
karıda görüldüğü gibi, komiteci- Dr. Bemard Hard - lzeddin 
ler bu haydutluklarla kasalarını t•·-----~l5o k11rı-----·• 
do1 duruyorlardı. • 

N ---ov i Dni gazetesi, buna dair •-----..... --------·• 
üçler komitesine, kendilerinden ilkbahar Selleri 
biri olan Zora Naçef tarafından Türgenyef - Sami z. Süreyya 

yazılmış bir rapor neşrediyor. Bu •------'115 krf.-----
raporda, para istemek için gönde- • 
rilen mektublarm bir tesir yapa- •------ ·-----
madığını, bu adamlardan bir iki- Engerek d.üğümü 
ainin, diğerlerine ibret olmak ü- F. Moryak - Peyami Sefa 

zere öldürülmeleri lazım ge1diği 60
.: 

söylenmektedir. _ 

Bir diğer vesikada, "Orim,, 
komitecilerinin afyon üzerine ki
losundan altı yüz leva almak gibi 

f. Rasin Külliyatı 111 
Ahmet Reşit - H. Nazım 

'15 ""' bir vergi koydukları, bu suretle i. -----
ki milyon ieva elde ettikleri kay- •------.. ~~-------
do1unuyor. Samimi saadet 

Sof ya polisi Orim merkez ko- T olstoy - l. H. Alit• 

mitesi azasından Sirahif Razviz 60 krf-----·• 
Korof adında birini tevkif ebniş
tir. Bu adam, komtecileri, yaptık. 
lan cinayetlerden dolavı muhake
me edecek olan divanıharbe ıev
kedilecektir. 

istatistik 
Andreles - Huphi Nuri 

30 krl 

----------------------· .... 
·----------ı=-=---------~ 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
Çocuk düşürtenler 
H. G. Menusier 1. F. Raıim 

60 ki'!} ·------- ---------· _________ ... __________ .. 
1 - idaremiz için şartn~meai mucibince bir adet otomatik 

matbaa makinası açık arthrma ve eksiltme ve iba!at kanununun· 
41 inci maddesine teyfikan açık eksiltme suretiyle ~ahn al.na· 
cakhr. 

2 - Kırdırma ,artnameleri Cibalide Levazım Ye Miibayaat 
Şubcs;nden alınacakbr. 

3 - K•rdrrma 23 / 1 I 935 tarib:ne müsadif Çarşamba günil 
ıaat 15 te Cıbalide Alım, Satım Komisyonunda icra kılınacakhr. 

4 - Talip olanların makina için teklıf edecekleri bedelin 
% 7,5 ni•bctinde mu•akkat teminat para•i1I• birlikte mtıra· 
caatlan. (8338) 

ilim ve Felsefe 
Moris Şilk - Hilmi z:ya 

30 kuruş _ - ... ----_ ... ·-------Cemiyetin Asılları 
Frederik Engelı - Muhiddin 

100 kuruş ~ 

Dağıtma Yeri: 
V AKIT Matbaası 



Ma~rif V eki.letinden: • Denizyolları 
Haiz ?rta Tedrisat MuaJlimJiği V~sıflar~n~v• . i Ş L E T M E S i 

n • , Yliksek tahsilini bitirmi~ olanlarla muallım muavınlıgı ehlıyet· Acentelen K:z.~köy - Köprübaşı 
ıu~eaı bulunanlar ve lise, be§ ve altı senelik muallim mektepleri me- f"el.42S6t - Sırlrecı Mübürda.rzadc-

aıt arından 2624 sayılı kanuna göre a§Ağıdaki yazılı münhallere mu- .. -- H:ao Telefon 22740 

l·tın:ı ~Yin olunacaktır. Ankarada olanların doğrudan doğruya veka · /skenderiye Yolu 
• e, dıg"' "lA o •ıA 1 o t"d d"kl" l fi l . er \'I ayetlerde bulunanların ıse vı ayet ere ıs ı a ve tas ı ı EGE vapuru 8 kincikinun 
! erıle nı ·· 1 k d B uracaatları gerektir. "22,, · SALI günü saat 11 de ı en e-

Ursa lisesi Almanca 10 riyeye kadar. (79) 
Karı Yurt • Tarih • coğ 20 
Kayseri Fransızca 6 
Sl\'aa 
SJ\'aa 
Denizli 
Malatya 
Yozgat 

Adapazarı O. M. 
Akşehir O. M. 
Art"in O. M. 
AY\'alık ikmal mektebi 
AY\'alık ikmal mektebi 
AY\'ahk ikmal mektebi 
Bergama ikmal mektebi 
Düzce ikmal mektebi 

Güınüshane O. M. 
Hopa ikmal mektebi 
InegölO. M. 
lakiJip İkmal Mektebi 
lıınit O. M. 
l<astamoni kız O. M. 
l<araman ikmal Mektebi 
~uğlaO. M. 
Osmaniye ikmal mektebi 
Silifke O. M. 
Şebinkarahisar 
Van O. M. 
Akhisar ikmal mektebi 
Edirne Kız Muallim M. 

~vas Erkek muallim M. 

,, 
lngilizce 
Fizik • kimya 
Musiki 
Fransızca 

lngilizce 
Fransızca 

Tabiiye 
Fransızca 

Tabiiye 
Riyaziye 
Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 
Fransızca 

Fransızca 

Türkçe 
Riyaziye 
Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 
Tarih - Coğrafya 
Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 
Riyaziye 

,, 

13 
18 
12 

6 
10 
13 
22 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
13 
14 
12 
13 
15 
18 
17 
22 
13 
21 
18 
13 
25 

• 21 
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Beyoğlu Tapu Memurluğun

dan: 
Boğaziçinde Büyükderede Or

takapı sokağında eski 45 ·yeni 49 
No: lu bir bab hane Mihaloğlu Ni
kolamn üzerinde iken 328 de ve
f aliyle mirası torunu Nikola ve 
damadı lstifani terkeylediği ve bu 
yerin tapuda kaydı olmadığından 
senetsiz taaarrufat muamelesi ya
pılcağından bu yer hakkında ta
sarruf iddiasıııda bu1unanlar var
sa vesaiki tasarrufiyeleriyle bera· 
ber bilvekale veya bilaıale tarihi 
ilandan itibaren on bet gün zarfın
da 934/ 5839 No: ile Beyoğlu ta
pu ba§ memurluğuna müracaatla
rı ilan olunur. (6662) 

l lstanbul Harlct Askert ı 
Kıtaat lllnlar1 

Sıhhiye ayniyat tesellüm mak
buzlarından 24750 - 24800 numa
ralı yaprakları bulunan cildin i · 
çinde 24755 sayılı yaprağın bu • 
lunmadığı anlaşılmııtrr. ihtiyat 
zabit mektebine verilmiJ olan bu 
makbuz kar§ıhğında hiç bir yer -
den bir §ey alınmadığından hü -
kümsüz olduğu kamuya bildirilir. 

,.. ..... ______ yeni çıktı----=---, --~---<7_3_7>_<_4s_> _ . 
1) ZA Yl - Galata gümrüğünden 

Un ve yarın tercUme kUlliyat:nın 19 uncu sayısı 
almış olduğum 15-9-31 tarih 

ilim ve Felsefe ve 106897 numaralı gümrük mak-
buzu kaybolmu' olduğundan ve 

Mor.itz Schlick - Hilmi Ziya i_şbu makbuzun hiç bir muamele-
1tr aı 30 kuruf, da~ıtma yeri "VAKiT,, matbaası r?e kullamlmağa müteber olmadr-

Ankara vaddesi • 1ıtanbul-Te1efon 24370 ğını ilan ederim. 

Dün ve yarın 
Tercüme külliyatı 
Sayr: 11 

GO 

15 - KURUN 6 11dneikf'inun 193:J -

A 
H. de Balzak 

Haydar Rif at 
370 sayıta 100 Krş. 

Dağıtma Yeri 

Vakıt lstanbul 

f Devlet Demir yolları ilanları 1 

Samsun - Sıvas kısmına mahsus 
% 60 Ye Bandırma - Manisa kısmına mahsns 0 0 50 teozillta, 

31 Mart 1935 sonuna kadar devam edilecektir. (57) 

Sağlam çuvallar içinde olmak şartiyle 
10 - 1 - 935 tarihinden itibaren perakende taşınacak ma-

den kömürlerinden ton ve kilometre batına 2 kuru§ ücret 
alınacaktır. (23) 

ı~ınınnınr~~mı~~1ç~~nmrFJ:;"·ıı~~rırrı11mıı•rıımınmım11rnmınn~~"''~"m="~'"'""""'''······"'""'·-···~··trn•·"·••_.,-.... ,,~ 

Sel inik Bankası 
Tesis tarı hl : ı 888 

-_/ dare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
Ttirklyedeki Şubeler: 

Istanbul, (Galata Yeni - Cami) 

lzmlr, Mersin 
Yunaolstandakl Şubeleri : 

SeU\nik • A tlna • Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

11 IH~ jj 1111 ıli . 1 ! ............................................................... ""·"c'"""''-·''"lll"k"" 

Tepebaşında Gardenbar 
Her ak§am müzik, dans varyete, alakart tabldot 100 -kuruı cuma 

günleri saat 17 den 20 ye kadar çaylı dans kom pile 75 !kuru§, 
bayram günleri matine çay kompile 75 kuruş ,A Kum kahveci Kozma Qğlu Lefter. 

(21 lkln~l Te:irln lDSıl aayımızMn beri ılltUyor.)~=~========~===~====~====~ 

Öz türkçe liarıılıklar 

cmk, 3. Bicik, 4. Bucak, 5. Bil - ı Turluk. 
keç, 6. Büküş, 7. Dönemeç, 8. Sak- Kumanda (etmek), 1. Basta • 
lantı, 9. Sövke, 10. Uç, ucra. mak, 2. Ba.~lamak, paştamak, 3. 

Kral, 1. !lig (Hükümdar ınan.) Başlıluk etmek, 4. Buyurmak 
2. İnal (Mutemet man.) 3. Han, (Ferman etmek, emretmek man.) 
kan. Kumandan, 1. Bastık, basçı, 2. 

Krallık, Ul.uş. Bet§, 3. Başbuğ, 4. Başlançı, 5. 
Kraliçe, 1. Ağaçe, 2. Biçe, 3. Başlrğ, 6. Bay, 7. Beğ, bey, 8. Buy-

1\attm. ruk, 9. Elteber, 10. Pa§, paşçr, paş-
Kubbe, 1. Köprüge, 2. Kurgan, lağucu, 11. Sü başı, 12. Tarhan, 

3. Küşene. 13. Yoruç, 14. Yoruçı. 
Kubbeli, 1. Tum, 2. Tüm, 3. Kumandanlık, Başlık. 

:Y uınnı. Kumandan olmak, 1. Başat • 
Kuddami, Ondi.in. mak, 2. Başa geçmek. 
Kudema, 1. Eskiler, 2. Uzakı - Kumar, 1. Atku oyun, 2. Oyun, 

lar. 3. Otuş . 
Kudret, 1. Ba1·an, 2. Barda, 3. Kumarcı, 1. Oyuncu, 2. Ütüşçü. 

B hım, 4. Erk, 5. Güç, 6. Ka:gı, 7. Kumarda kazanmak, 1. Utmak, 
l{üç. 2. Utmek. 

Kudretlenmek, Erklenmek. Kumarda yenilmek, 1. Utul -
Kudretli, ı. Çelimli, 2. Düın, mak, 2. Utuzmak, 3. Ütüz, 3. U -

3. E:kli, 4. Erkliğ, p. Güçlü, G. O- tüzınek, 4. Ütülmek. 
ğan. Kumar oynamak, Utuşmak. 

Kudretsiz, 1. Erksiz, 2. llcır, 3. Kumaş, 1. Abrak, 2. Gorum, 3. 
Y etsiz. Post.av, 4. Turg-d.. 

Kudretsiz düşmek, 1. !Icırmak, Kuma~ yüzü, 1. Ahra, 2. Yüz. 
2. Çökelmek, çöngellemek. Kumuıyonculuk, Kötörrnö. 

Kudret hamamı, 1. 11ıca, 2. Kur'a, 1. Bice, 2. Bicik, bicek, 
Ka >lıca, 3. Kaynarca . 3. Çek, 4. Coral, 5. lbicek, 6. Ok 

Kudsi, 1. Ağduk, 2. Iduğ, !duk, (Vaktiyle okla hı.ır'a atıldığı içi~.)-
3. Kutlu. Kurban, 1. Boğazlağu, 2. Ko -

Kukla, 1. Bebek, 2. Kavurçaı<, dürği.i 3. Talalga, tayılga, 4:Tir-
3.J(uğurcak, 4. Kurçak. ki, 5. Yaluk, 6. Yaradu, 7. Yolu, 8. 

Kule, 1. Dinek, 2. Sırgan. Yoluk. 
Kule! cibal, Dağ argacı, 1. Bar- Kurban bayramı, Ulu bayram. 

ilak (Melce, meva nıan.) 2. Cergi, Kurban kesmek, Taymak. 
3. Cerge, 4. Cöğınen, 5. Erge, 6. Kurbanlık, Yağışlığ. 
l<elif, 7. l{epe, 8. Konmtuluk, 9. Kurban olmak, Kmıımsağmak. 
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Öz Türliçe l<ar§ılıklar 

Kurna, 1. Çunur, 2. Soku. Kuttai tarik, 1. Karakçı, kazak
Kurb, 1. :Man. 2. Yakın, 3. Yan. çı, 2. Yol basar, 3. Yol kesen, yol 
Kurbiyet, 1. Kma.5, 2. Yakın - kesici. 

lık. Kuttai tarik olmak, 1. Yol kes-
Kurretülayn, 1. Göz aydınlığı, mek, 2. Yol vı.uınak. 

2. Göz bebeği, 3. Karağ, karak. Kuvve, 1. Düşünce ( b'iil zıddı.) 
Kurı, 1. Buta, 2. Çörek, 3. Te - 2. - bilirlik. 

ker, 4. Tekre, 5. Yuvarlak. Kuvvei hasıra, Göııne, görür-
Kuriye, 1. llgarcı (Altı postacı lük, görebilirlik. 

man.) 2. Tatar (Eskiden mektub Kuvvei samia, 1. Du)ma, duyar. 
götürüp getiııne işi tatar atlılarına lık, duya bilirlik, 2. ı itme, ir.;ite -
veıildiğinden atlı diye kuriye me- ! bilme. 
murlarma bu söz alem olmuş- Kuvvei şamme, Koklama, koku 
tur), 3. Ulak. duyma. 

Kuıur, 1. Ağdık, 2. Ağclırr, 3. Kuvvei lamise, 1. Dokunma, 
'.Ağman, 4. Alık, 5. Çiizür, 6. Ek - dokunarak duyma, 2. Tutma, tuta. 
sik, 7. Eksiklik, 8. 1'1in, 9. Tüziiı·, rak duyma. 
10. Usal, 11. Yağır, yanır, 12. Kuvvei zaika, Tatma, tad dQv • 
Yazık. ma. 

Kusura bakmamak, 1. Göııne - Kuvvei faale, !ı::lev gücü. 
mezlikten gelmek, 2. Göz yum • Kuvvei inbatiye, Bitelge. 
mak. Kuvvei maneviye, 1. Kasar, ka-

Kusur etmek, 1. Eksiklik kıl - sal, 2. Ure. 
mak,, 2. Sürçmek (Mec.) 3. Yaz- Kuvvei maneviyesi kırılmak. 
mak. Basmmak. 

Kusurlu, 1. Çarlu, 2. Düşük, 3. Kuvvei şif aiye, Edrem. 
Yazukluğ. Kuvvei müdrike, Anlama, an-

Kusursuz, 1. Düzün, 2. Eğnik - }ayış. 

siz, 3. Eksiksiz, 4. Sağ, 5. 1J'eltik • Kuvvet, 1. Baran, 2. Barnn, 3. 
siz. Batukluk, 4. Bök, 3. Çak, 6. Çıdal 

Kutni, Kemek (Pamuklu bez (Tahamül kuvveti, takat man.) 
ınan.) 7. Çıdık ( ahır ve tahammiil kuv. 

Kutb (Kutub), 1. lğ (Mihver \·eti ınan.) 8. Erk, erik, 9 Güç, 10. 
man.) 2. Sibek, 3. Tuç. Giiıe, 11. Karaklık, 12. Kam (A· 

Kutub yıldızı, 1. Boz boğa, 2. sd el, bazu man.) 13. K ruk, 14. 
Culduz, 3. Çolpan, 4. Demiı' ka. Kayamhk, JG. Köç, 16. Küç, Kü -
zık. sin, 17. Sağlamlık, 18. Yalım, 19. 

Kutr (Kutur), 1. Arklı, 2. Çap. Yet (kifaJet man.) 20. Yömi.i. 
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Vapurcu uk 
TUrk Anon•m Şirket 

stanbul Acentahğı 
Liman ban. Telefon : 22~.ı: ..) 

Trabzon Yo u 
vapuru 6 
Ki. Sani 

günü saat 20 
de Galata. rıh -

Sakarya 
P aza,r 

lil••••••••••••••••••••••••••~ , tımmdan kalkacak. Gidişte Zon -

KARYOLA..._ 
Uke bronz, nikel ve çocuk karvolalarıı ıın envaı 

ç~idini ucuz fiyatla lstanbut R•za paşa 
yokuşuı ıdı ô6 No. 

Asri mobilya m3ğazasında 

Bulabilirsin:z. Telefon: 23407. AHMET FEVZi ---

Sümerhank Uşak Şeker 
Fabrikasından: 

Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hisseleri Sümerbank na
mma timdilik yalnız Uşakta alınmaktadır. 

50 liraya kadar hisseye sahipolanlarm hisselerinin tamamı, faz. 
la hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek diğer yaruı için hisse 
sahiplerine birer vesika verilecektir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendileri 
veya vekiletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat müraca • 
at li.zımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayııile yalnız mektup 
ile tediye yap ;amamaktadır. 

İstanbul, lzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satm alma iti ile
ride Sümerbank tarafından yapılacak, şekil ve şartlan Sümerbank 
tarafından gazetelerle ilan edilecektir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler ço • 
ğalmııtır. 

Bundan sonra beyhude müra-caat zahmetine girilmemesi ve mü
racaat edenlere c.evap verilemiyece ği ilin olunur. 

( _________ •s __ ı_e_n __ t_u __ ı __ E __ e_ı_e_cı __ ı_y_e_s __ ı __ u_A __ n_ı_a~r-• ________ J 

Belediye Sular idaresinden : 
Kış ao'ayıs yle su saatlerinin dondan kmlmama1ı için tedbir 

almı:alarım S1Vm müşter lerimızden dileriz. (74) 

guldak. İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Unye, Gireson, Vakfıkebir, Trab -
zon ve Rize ye dönüşte Of, ve Zon -
guldak iskelelerine uğrıyarak av -
det edecektir. 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Mahkememizin 934-512 nu • 
maralı dosya altında Per Hima -
yal( ile Agop arasındaki 180 lira a 

lacak davaııle münsebetli müdde 
aaleybe ikametgahı meçhul olma .. 
sı dolayısile ilanen vaki tebigata 
rağmen gene gelmem~§ ve gıya • 
hmda muhakeme cereyan etmit • 
ti. Bu kerre davacı müddealey -
hin kiralanan yeri 932 senesi 
mart gayesinde botalttığını idd!a 
ebnit ve itbu iddiumı İspattan 

izban aciz eylemit ve mUddea • 
leyh Agoba yemin teklif et.mit ol
duğundan müddealeyh Agobun 
hukuk usulü muhakemeleri kanu· 
nunun 337 inci maddea1ne tevfi. 
kan yemin etmesi lazım geldiği 
muhakemenin de 7-2-935 saat ona 
talik edild!ği cihetle sözü geçen 
gün ve saatte müddealeyıh Ago -
bun mabkemeye gelerek yemin et
mesi laznn geldiği tebligat maka
mma kaipı olmak üzere ilan olu • 
nur. 

' '(379}' 

Sahibi: ASIM US 

Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 
V AKIT Matbaaaı - İstanbul 

Hakiki, saf. kafi fesirh ASPiRiN, EB marJc .. 
sını faşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
me~hur. ~ "müstahzarı olmalıdı~ 

lsrarla tıtlSPİR• 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. _,,,,,......,,_ 

~=""" ..... 
Am.balajlarda ve kompri-
melerin üzerinde EB 
markasın ın mutlaka 
bulunmasına dik
kat edinizf 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
78. ci 1 ertip 3. cü Çekiş 11. 2. ci kanun 1935 tt 

• 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddesin• 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecelctir. Cemiyetlere, avukatlara, hekiın· 

lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

•• V AKIT idare evine müracaat •• 
l!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!llo .(21 ~el IeJrin 1934: aa~~ beri BUrtlyor.) •. !!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~' 

Oz Türkçe karsılıklar 

Kuvvetle, 1. Berk, 2. Sağlam . Bekdeş, bekteş, 3. Bendeş, 4. Ben-
ca, 3. Sımsıkı. zer, 5. Beydeş, 6. Değdeş, dekteş, 

Kuvvetlenmek, 1. Güceymek, 7. Dendeş, 8. Denğ, denk, 9. Denk-
2. Köçöymek, 3. Küçeymek, 4. Sağ deş, denkteş, 10. Uyar, 11. Yara
lamlaşmak, 5. Seslenmek, 6. Se - şık. 
sinmek, 7. Tınmak. Küheylan, 1. Bidav, 2. Eneş, 3. 

Kuvvetli, 1. Acar, 2. Akı, 3. Bö - Sargrl. 
ke, 4. Böklü, 5. ağlı, 6. Çaktu, 7. Külah, 1. Börk 2. Egü (Gecelik 
Erkli, 8. Erliğ, 9. Güceyü, 10. Güç- takkesi man.). 
lü, 11. Güçüm, 12. Gürbüz 13. Külfet, 1. Ağrrlık, 2. Yorgun .. 
S:-ğlam, 14. Türk, Tüıiik, 15. U •

1 

Iuk, 3. Zorakilik. 
ğa"l, 16. Zorlu. Kü'lfetsiz, Kolay. 

Kuvvetsiz, 1. Arık, 2. Ehlez, ih- Külfetsizce, 1. Gelişi güzel, 2. 
lez, 3. Gevşek, 4. Gücü yetmez, 5. Kolayca, kolaycacık, 3. Kolayına. 
K[l:ı.ıdak. Külhan, 1. Ocak (Hamam oca • 

Kuvvetsizlik, 1. Ankhk, 2. Gev- ğı,) 2. Otkun, 3. Tüçken. 
şe'-"ik. Küll, 1. Bütün, 2. Dükel, düke-

Kuvvetten düşmek, 1. Ehnezi - 1i dükelicük, 3. Hep, 4. Kamuğ. 
mek, öhnezimek, 2. Körsemek, 3. Külli, 1. Bitevi, 2. Büsbütün, 3. 
Kfü:nemek, 4. Köşmek, 5. Üven - Çok, 4. Düğeli, 5. Eksiksiz, 6. Gö
mck, 6. Yabrımak, 7. Yıpranmak. türü, 7. Hepsi. 

Küfr (Küfür, inkar rnan.) 1. KüHiyen, 1. Büsbütün, 2. Bütün 
tnallmama, 2. İnanmamazlık. bütüne, 3. Toptan. 

Küfr (Küfür, sözğrne man), Külliyet, 1. Bütünlük. 
1. Kargav (Lanet, beddua man.) Külliyetli, 1. Artlı, 2. Bardam, 
2. Kargrs, kargış (Lanet, beddua 3. Bol, 4. Çok. 
man.), 3. Kulgur, kuluğur, 4. Sö - Kültür, Kültür. 
ğünç, sökünç, 5. Söğme, 6. Söğüş, Künh, 1. Dip, 2. Kök, 3. Oz 
7. 8üğü. (lşin lübbü man.) 4. Tös (Esas, 

Küfürbaz, 1. Ağzı bozuk, 2. Sö- meselenin esası rnan.). 
ğcccn. Künt, 1. Biçimsiz, 2. Bodur (Kı-

Küfretmek, 1. İlenmek (fnki - sa ve biçimsiz man.) 3. Cüce, (Kı
sar, hecldua man.) 2. Kakınçla - sa ve biçimsiz man.) 4. Kesmez 
m~k, 3. Kargamak. 4. Köksemek, (Ucu kalml~~rak kesmezleşmiş 
5. T<rr~1u1aITaı<, 6. Söğmek. çakı gibi). 5. Krsa, 6. Kör (Brvak 
K·~fran, 1. Eyilik bilmezlik, 2. ve çakr hakkında) 7. Kunt (Keli· 

Eyiliği unutma. menin Türkce aslı işte budur), 8. 
Küf'v (Küfüv), 1. Arkad~, 2. Küt 
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~z TürlCçe liarşılık1ar 

-----------------Kin dar, 1. Hınçlı, 2. !çli, 3. 0- ı Kollektif çalışma, 1. El birliği1 
cükcen, 4. Oçgel, öçkel, 5. Öngü, 2. lmece, imeci, mecL 
6. Yağrtgan. 1 Kollektifleştirmek, Gömekleş • 

Kin bağlamak, 1. Hınç besle • tirmek. 
mek,, 2. İçerlemek, 3. Y esk:inmek. Kolleksiyon, Cıynak. 

Kinaye, 1. Çakıştırma, 2. Do - Komedi, Gülecen, güleç 
kunakh söz, 3. Dolma söz, 4. Ker- Komik, Gülünç. 
çeme, 5. Örtülü, 6. Üstü kapalı, Komiser, 1. Daruga (Zabrta şe .. 
üstü örtülü. fi man.) 2. Kurbaşı (Polis mev • 

Kinaye söylemek, 1. Cal vur- kil şefi man.). 
mak, 2. Dokundurmak, 3. Krrça - Kompartiman, 1. Bölüntü (Ay-
latmak, 4. Ortülü söylemek. nlmış kisnn man.) 2. Pölgün, pö . 

Kira, 1. Bolu (Yaz mevsimine lünüş (Ayrılmış kısım man.) 
mahsus kira man.) 2. Bulum, 3. Kondüktör. Çitekçi. 
Töleç, 4. Yallık. Konfor, Küy. 

Kisve, 1. Geygi, 2. Kidgü, 3. Konsültasyon, Danışık, damşık-
Sinci (Kıyafet man.). Irk. 

Kişver, 1. 11, 2. Olke, ülke. Kopya, 1. Benzer, 2. Göçergi.. 
Kitabe, 1. Balbal, 2. Bitiğ, 3. Kopya etmek, 1. Benzerini al .. 

Bil'>ik, 4. Yazdrç. dırmak, 2. Bititmek, 3. Çekmek, 
Kitabet, 1. Bitik, 2. Yazı, 3. Ya- 4. Geçirmek, 5. Yazdırmak. 

zıc1hk, 4. Yazma, 5. Yazı yazma. Kordela, 1. Çalav, 2. Gaytan, 
Kitab, 1. Biçik, 2. Biti, 3. Bitiğ, 3. Şerit. 

'1. Bitik (Yazı ve yazılı mektu.b ve Koridor, 1. Aralık, 2. Gezenek, 
kitab man.) 5. Çiyjm (Yazı ve ya- 3. Girinti, 4. Yalık, yazlak. 
zıh mektub ve ldtab rnan.) 6. N om Korse, 1. Sıkma, 2. Sıkman. 
7. Okuş. Kosmetik, Puduk (umumi ola .. 

Kiyaset1i, 1. Anlayı~h. 2. BiJge, rak boya man.) 
3. Varışlı, 4. Uyanık. 5. Zeyrek. Kostüm, Kuşantı (Bilhassa 

Kizb (Kizib), 1. Uydurma, 2. kaifrn kostümü man.) 
Yalan, 3. Yekli. Köhne, 1. Cüriik, 2. Eski, 3. Es-

Kola, 1. Haşrl, 2. Katırına, 3. kimi~, 4. Kullanılmıs. 5. Püskü. 
Ket, 4. Tutkal. Ko'hneleşmek, 1. Çürümek. 2. · 

Kolera, 1. Kara sanlık, 2. Ölet, Eskimek, 3. Göynlilmek, 4. Yıp -
(TTmumi olarak epjdemie rnan.) ranmak. ~ 1 

3. Uvma, uvmac, 4. Vn'Ik. Körfez, 1. Afrlnk, nvlak, 2. Cır .. 
Kollektif, Kub~ık (Ortak, şe- tn<ık 3. Ç:l<Tanak, 5. Koygun. 

rik man.) Köşe, (Kuşe), 1. Becek, 2. Bı-
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