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Alrnanyanın istedikleri • • 
'Şark tarafında topraklar ilhak edeceğiz' A vus
. turya ile iktisaden birleşeceğiz, en müsellih 

devlet haline geleceğiz ... ,, Atina divanı harbinin 
Lehistanın da başına hann.i zabitleri kurşuna 

Alman aleyhtarı ' · , 
bir kabine geliyor dizeceqi anlaşılzqor 

TiTOLESKO MOSKOVA YA GiDECEK.. KOÇOK iTiLAF 
YEKVOCUD 

Londra, 28 _ Deyli telgraf Al
manyanın metalibini şöyle hülasa 

etmektedir-

Hitler :n Almanyanın Milletler 
Ceır~yetine dönmesi için lngil;~ 
aazrrlarma tahriren verdiği tale!:;

ler §unlardıtr: 

1 _ Dantzig koridoru kaldırı-

lacak, fakat Şark hudutlarının ~le
ride değİfmİyeceği taahhüt edil

nıiyecek. 
% - Çekoılavakya hududu, 'tiu

(Devamı ti mcı da) 

[~~~:~~:~~e~~Jf 1 

l~!!i'!~ı!~~ 
filoları, tanklar 
ve muallimler 
verecekmiş 

Roma, 28 ( A.A.) - Romada · 
1 dolaşan pyialara göre, bir harp 
i vukuunda, Almanya, lta.lyaya 

l 
·kar§ı Habe,istana yardım ede -
cektir. 

Lavero F ascista gazetesi, in • 

l giliz membalarından gelen bir 
(Devamı 6 ıncı da) 

········•··············································· 

Canavarca pir kavga ! 

Jlemde "münevver,, 
· insanlar arasında 
~iri bıçakla gUz oyuyor, Uteki kafa kırıyor 

Ankara,, 27 (Hususi) - Evvel
ki gece burada teesaüf edilecek 
bir vak'a olmuıtur: 

1 

Y enitehirde, eski say lavlardan 
bay ishak Rafetin evinde oturan 

Ziraat Bankası kasalar memur. 
larından Bay Nazım ile kayinbira
deri bay Mahmut arasında çıkan 

kavga hemen büyümüş, bay Mah
mut eniştesi Bay Nazımın sol gö -

. Uı"tlerin kızkardeşi. ::ÜN~:.~;.t-;.:m•nM::,-;:~:: n ~ . dişlerini kırmış, kafasını sağ tara-

' ~,·,,ana JQ nasıl qaşıqor.? fından ağırca yaralamıştır. Her iki y u~ yaralı hastahaneye kaldırılmıştır. 
Müddeiumumi işe başlamış, 

Tavanarasından lüks apartımana ... mecruhların Tabibi adliye muaye
nelerini yaptırmıştır. Hazırlanan 
tahkikat evralcı üçüncü müstantik
liğe verilmiştir. 

Topanedeki 
300 tütün işçisi 
işlerini bıraktı 
Adapazarı Türk Ticaret Ban -

kasının Tophanedeki tütün depo -
sunda çalışan üç yüze yakın ame -

lesi işlerin.i bırakmışlardır. Bunlar, 
yüz a1tmış kuruş olan yevmiyele -
rinin yüz yirmi kuruşa indirilmesi 

üzerine çalışmamışlardır. Amele -
yi işlerini bırakmağa sevkedenler 
hakkında tahkiakt başlanmıştır . 

Bu hadise etrafında bankaya ve 
depo müdürlüğüne telefon ettik. 

Amelenin grev yapmadığı, yalnız 
itlenecek tütiln kalmadığı için i, -

Çaldarls yarın bütiin Yunan siyasasına 
istikamet verecek 

Atina, 28 (Hu· 
susi) - Atina 
divanı harbinin 
kararı gene ge · 
çikmiştir. Bu . 
na sebep, bazı 

ı reisleri de muhakeme edilecek • 
,~,...,.,.....~,, . 

tır. 

Anadolu harekatında büyük rol 
1 oynayan, bat kumandanlık yapan 

maznunların 

mü da faa la rını 
yapmamasıdır . 

Bu ilk divanı 

harpte muhake - Mahkum olacağı an· 
meleri yapılan - \aşılan meşhur Gene 

lara Sarafis gru- ral Papulas 

bu denilmektedir. Sarafis, harbi
ye nezaretinde mühim mevki iş • 
gat eden bir zahittir. Muhakeme

edilenler arasında, Çigamteı is -
minde bir kaymakamla biraderi 
olan bir =Jl'Ü&batı varclır. 

Bu üç zabit, ef zon alayı ile har
biye mektebi isyanım kışkırtan ve 

bcqa geçip saatlerce mükavemet 

eden kimselerdir. Bu sebeple kur
şuna dizilmeleri çok muhtemel -
dir. 

Yirmi sekiz kişinin muhakeme· 
si bitmiştir. Hükmün şimdiye ka
dar verilmesi bekleniyordu. Mü -
dafaa yüzünden geçiken hüküm, 
bugün, yarın verilecektir. 

Bundan sonra, siyasi fırkaların 

Papulas'ın vaziyeti pek müşkül -
1 leşmiştir. 

Venizelosun eskiden dü,mant, 
son zamanda ise dostu olan Papu
las, "Cümhuriyeti muhafaza cemi
yeti,, nin reisi idi. Mütekaid asker • 
olınası yaşının ilerlemif hulunma-

(Devamı 4 ünçüde) 

iş kanununun 
8 saat bahsinde 
tadilat yapıhyor 

Ankara, 28 (Telefonla) -
iş kanunu liyihau Devlet Ştırl'llB
da tetkik edilmi§, Başbakanlığa 

gönderilmiştir. Devlet Şurası u· 

mumi layhia üzerinde esaslı dene
cek derecede tadilat yapmıştır. 

(Devamı 6 mcı da) 

1111111dllHR11tı1111""""""AlllHpımlllllltııı~I 

Osmanlıcadan 
Tilrkçeye söz klavu-
zunun iiçüncii listesi 
7 ncl sayfamızdadır. 

----"'""'.-... .-11111111ı1 .... Mlltlla 

l'crrile IMUCU'cua Hitlerin hemıiresi Hitlere bu kadar benzemektedir. 
,,.... ~ Hitl.,,.fn ba Te1mintl'1ll, ~tıı,Za lnyıiını kalJımnt 
~ ..w.-, iN onu MtıttnaHl Pt11dct Hitl• haline getir1J1İ§tir. 

.... (Tafsilatı 6 ncı &ayfada) 
lerine nihayet verildiği cevabı ve- ı' - Müekkilim, ıilah ta~mıaktan suçlu .. Yüksek dikkatinizi celbederiın, 0 ne 
riJ.cli. bir Bulgar, ne bir Macar ve ne de bir Almandır. 



Yuoa.u u u unun bay· 
raniını .kutluladı 
Ankara, 27 (A.A.) - Yunan 

Milli bayrıµnı münasebetiyle Re!
ıicümhuru arasında aşağıdaki 
sicümhur arasında apğıdaki tel -
telgrac:ar taati edilm!§tir: 

Bay Aleksandr Zaimis Hazret
lerine: 

Yunan:stan Reisiciimhuıu 
ATINA 

Yunan Milli Bayramı münase· 
betiyle zatı devletlerine en dosta-

ne ve en hararetli tebriklerimi arza 
titap ve §ahıi saadetinizle dost 
Yunan milletinin r:fnhı hakkın -
daki temennilerimi kabul buyur -
manızı rica ederim. 

KAMAL ATATÜRK 

Reisicümhur Kamal Atatürk 
Hazretlerine: 

ANKARA 

Milli bayram münasebetiyle 
zatı devletlerinin vaki tebriklerin: 
d~n, fevkalade mütehassis oldu -
~ halde en hararetli teşekkür -
]erimin ve tahsi saadetinizle asil 

Tür~ milletinin refahı hakkındaki 
~ıniıni temennilerimin kabulünü 
r :C.. e.derim. 

ALEKSANDR ZA!MIS 

' Atina, 27 (A.A.) - Bütün ga
seteler, Elen Ulusal bayramı mü
nasebetiyle Türkiye Başvekili ile 
Ha.riciye Bakanından hükumete 
gelen tebrik telgraflarının metin
lerini ne§rediyorlar. 

.: Vradini gazetesi diyor ki: 
'

4'Bu tebrikler, dünkü kahrnman 
muhasımlarımız ve bugün dostla
rımız ve ayni :ıamanda mesai ar
kAda.ş1anmız olanlardan geldiği 
i'in Eienleriıı kalbinde bilhassa 
derin bir &kiş bulac:e-ktır." 

Ata tllrk Bulgar elçi
sini kabul etti 

Ankara, 27. (A.A.) - Bulgar 
elçisi B. P.avlof bugün Reisicümur 
Kama} Atatürk tarafından kabul 
edHmiı :ve mutat merasimle iti • 
matnamcaini takdim etıni~tir. 

Amer . kanın post~ 
bütçesi 

Nevyork, 27 (A.A.) - Ayan 
nıecliei, 907 milyon doJara baliğ 
olan poıta bütçesini kabul etmiş· 
tir. Bu paradan iki milyonu, bir
leşik Amerika ile Çin arasında 
havai bir yol tesisini te§vik etme
ğe tahsis edilecektir. 

Kaymakamlar ara
sında tayinler 

:A!ı!<ara, 27 (Hususi) - Fatih 
~ymakamlığma Kilis kaymaka • 

. .mı Nı.ıri, K'liı kaymakamlığına 
BurM umuru hukukiye müdürü 

Necmettin, lalahiye kayınakamlı • 

ğma eıki imik kaymakamı Vahit, 
Darende lıaymakamhğma Hekim. 

batı ka)'Jl)akamı M•mduh, Foça 

kaymakamlığına Aksan madeni 
kaYQJakamı Nusret, Polatçık kay
makamlığına Kandıra kaymaka -

mı Mehmet Ali, Gerzan kayma -

bmlıima Varto kaymakamı Bed-

Grip 
hastalığı 

Sağlık bakan lığı 
memleketteki 

vaziyeti anlatıyor 
Ankara, 27 (A.A.) - Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekilliğin
den bildirilmiştir: 

11 Mart tarihinden 25 Mart 
935 tarihine kadar yurdumuzun 
grip hastalığı vaziyeti şöyledir: 

ikinci tebliğde hastalığın sal · 

gın teklini muhafaza ettiği ve 

yeniden salgın halini aldığı bil . 
dirilen vilayetlerimizden Aydın. 

Buraa, Çanakkale, Denizl1, lspar- ' 
ta, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, 1 

Kır§ehir, Kütahya, Mardin, Tekir
dağ, Tokat vilayetlerinde salgın 
halini almıştır. 

Balıkesir, Çorum, Burdur, Ma-
latya, Manisa, Niğde, Ordu, Sam· 

6Un, Seyhan, Sıvas, Sinop ve Van 
vilayetlerinde pek hafif bir şe · 

kilde olmak üzere devam etmek . 
tedir. 

Amasya, Kayseri, Muğ!a viJa -
yellerinde hastalık 5algın şeklini 
almıştır. 

Çankırı, Erzurum, Gaı.iantep, 
Gümüpne vil~yetlerinde timdiye 1 

kadar hM•.alık görülmemiştir. An. 
karada hastalık salgın halini al

mamakla beraber bu aon hafta 

zarf mda l>iraz artmıştır. Diğer v\· 

HA6ER - .\k~am Postan 
======~~=::::::===:;:======:;:====::= 

_ .. H 1 HABERLER 'il 
Suriye ile aramızdaki 

sürüncemede kalan me
seleler hallediliyor 

== 
Müsaade 
ile 
getirilecek 
eşya 

ökoooml Bakanlığı 
vaz.lyetl izah ediyor 

Ankara, 27 (A.A.) - Ökonomi 
Bak~nlıiından: 

Suriye fevkalade komiseri daki hududun dokunulamaz ve ih· Kontenjan kararnameleri hü-
Bay Martel, Ankarada Atatürk lal edilemez olan mahiye•ini yeni- kümlerine göre iktisad vekilliği
tarafından kabul edilmiş ve muh- den teyit hususunda mutabık kal· nin müsadesiyle memlekete ıoku
telif vekillerle görüşmüştür. Bu mışlardır. lacak efyaya ait muamelelerin ça· 
görii~melerden hasıl olan netice Daimi hudut komisyonunun ö- buk yapılabilmesi ve fazla &orgu
aşğıdaki resmi tebliğle bildiri! - nümü?;deki içtima devresini 17 ha· fara mahal kalmamau için alaka
mektedir: ziran 1935 tarihinden itibaren darlar aşağıdaki hususları ehem-

Ankara, 27 (A.A.) Resmi teb· Şa.mda aktetmesi tekarrür etmit • miyetle göz önünde tutmalıdırlar: 
liğ: tir. 

Fransanın büyük elr.i payesini A 1 - Kararname ile ithali Vekil· ,, Hudut mıntaka.laTının aıayİf 
haiz ve Fransa Cümhuriyetinin ve huzurunu alakadar eden diğer }iğin müsadesine bağlı bulunan eş-
Suriye ve Lübnan fevkalade ko - kararlar arasında bu mmtakalar· ya için ıiparıtten evvel izin alın-
miseri Kont de Martel, Türkiye ması lazımdır. 

da itlenen cürümlerin failleri ile 
Başbakanı, Dışarı işler, içeri iş -

bu mıntakalarda işlenen cü -
ler, Adliye, Ökonomi ve Gümrük 
ve inhisarlar Bakanları ile iki rümlerin failleri olup bu mınta -
memleketi alakadar eden mesele· kalara iltica etmit olan kimselerin 

ler hakkında görüşmüştür. 
Fransanın Türk:yedeki büyük 

elçisi de bu görütmelere İf tir ak 
etmiştir. 

A§ağıdaki meseleler, tetkik 
mevzuunu te§kil eylemiştir: 

1 - Hudutlar ve hudut müna • 
sebetleri. 

2 - Demiryolu mülakatı. 
3 - Ticari mübadeleler. 
4 - Türkiyede Suriyelilere ve 

Suriyede Türklere ait emlak. 
5 - Hakkı hıyar sahipleri me • 

1 • 
şc;.esı. 

6 - Mali meseleler. 
7 - Muhtelit istasyonlar. 

iadei mücrim merasimi°yapılmak
sızın mütekabilen iki hükumet me-
murlarına teslimi karar altına a· 
lınmıttır. 

Bu göriitme1erin mevzuunu 
tetkil eden bütün meselelerde t•m 
bir .ııoktai nazar ayniyeti mevcut 
olduğu anl~ılmııtır. 

Belçika frangı 
Berlin, 27 (A.A.) - Belçika 

frangı, iki santim kaybettikten 
sonra, tekrar ')'4kselerek, 21 ae~ıte 
kapanmııtır. 

• 
B. Van Zeeland'm okuyacağı 

2 - Sipa1'ı! izni verilen qya
nın bu izinde gösterilen müddet 
içinde memlekete ıetirilmesi la
zmıdır. 

3 - Her hanıi bir madde hak· 
kında yapılacak müracaatlf.r da 
varıa evvelki muhaberenin tar:ih, 

miktarı, kıymeti, mentesi, tarife 
numaraıı ve hangi gümrüğe ve ne 
zaman geleceğinin açık olarak ya· 
zılmaaı ve bir orijinal fatura ile 

bir örnek ve iki tasdikli tercüme
ıinin rönderilrneıi lazımdır. 

Fransa ile Tür ikiye arasında 
18.yetlerde hastRhk tek tük vaka· •·· ' ~ • " •• movcul ol .. ~ ~oal-.no mwn.~•·uot -

beyannamenin Belçika frangının 
ı .. y_.h ., !.ıaı~t.aı..!.l..vf.kt lın.ıtıaar 

4 - Reklam efyası çin yukar • 
da yazılı husuaata ilaveten birer 
n\Wıunenin ıönderilmesi icap e • 
der. Müfteriler~ paraıız dağıtıl • 

ntak üzere dr.p.rdan parasız ola • 
rak gönderilen üıerlerinde rek • 
18.m oltlua··-- .ı .. ı. rabrıkasının 

açı}< itaretleri bulunan, para mu • 
kal>ilinde tflğıtılacak olmıyan· ve 
yerli tedarikigayri kabil veya 

mütkül olan reklam ef yanın itha· 
line izin verilebilecektir. Alınan 

lar halinde görülmektedir Bur- 1 fer ve Türkiyenin şarkta 'Fransız 
ve Diyarbekirde konulan ihbar mandası altında bulunan devlet • 
mecburiyeti kaldmlmııtır. lerle idame etmekte olduğu iyi 

komşuluk münasebetleri dolayı • 

! edeceği söylenmel'tEleit. """' ,ft , ,o 

Ecnebi memleketlerden gelen, 
madni gümüşlerin bir onsu 61,25 
ıenste fiat bulmuıtur. 

Maks Baer klmle 
çarpışacak? 

Nevyork, 27 (A.A.) - Nev • 
Y ork hükumeti dahilindeki atle -
tizm kom· syonu, ağır siklet dünya 
şampiyonlu~u müsabakası için 

Max Beara müstakbel hasmı ola • 
rak James Brarldock'u kabul ·et -

miı ve Braddock üzerindeki faiki
yetini ispat etmeden, Maxbear'ı 

Schmell'ng ile döğüşmekten men
etmittir. 

Cernera, Ma~ Bear He çarpı -
şamıyacaktır. ÇünkU Braddock i -

le döğüşmek teklifini reddetmiş • 
tir. 

eiyle bu noktai nazar teatileri tam 
bir teşr'ki mesai ve büyük bir 
dostluk havası içinde cereyan et
mittir. 

· Türk ırkından olan sekenesi 
hususi bir statüye tabi olmaları i
tibar :yle İskenderun mmtakasmm 
idari bakımdan hususi bir rejime 

Bu fiat, yedi aenedenberi kay
bedilen fiatların en yükseğidir. 

Enflasyon taraftarları, altın dola
rın olduğu gibi, gümüş doların da 
kıymetten dütürülmeıi için Va· 
şİnilon üzerinde gittikçe artan bir 
tazyik yapmaktadırlar. 

sahip olduğunu hatırlatması üze- Binlerce insanı öldüren 
rinc Bay M, De Martel, Franıa • 
nın İskenderun sancağının muh • SU taşması 
tariyetini muhafaza etmek ve bu . Şanghay, 27 (A.A.) - Yang -
husus hakkında iki hükumet ara- Tse'nun ta§maaından dolayı bir· 
sında mevcut olan itilaflara ria • çok kimseler ölmüttür. Şimdilik 

yeti temin eylemek a%minde oldu· yapılan tahminler, 10.000 ile 
ğu hııkkında teminat vermiştir. · 50.000 ölü arasındadır. 

Fevkalade komiser ile Dışarı Sular, 200 kadar köy ile birçok 
·ifleri Bakanı iki :ınemleket arasın- şehirleri kaplamııtır. 

[-S:;ı;c;:;;ııa .... b ...... a--lı_q_a_z_e~t __ e~l,....e __ r~i-=-;_e=d=ı=·lJ=O ..... r __ l=a=r?== 
"lstanbulu zehirli gazdan korumak çareleri,, 
KURUN - Asım Us bı:aü11 de yaz., 

111'-f olduğu yazıda tramvay şirketin

den alınacak paranın r:c yolda sarfı 

lazım geldiğini araştırmaktadır. Bu 
münasebetle lstanbulun bir lzat'a hü
cumuna karşı korunması için hazır

lıklar yapılmasını taı:siue ediyor. Ya
z:ya {iİire Ycrcbatan, Binbirdirek, ı:c 

vir açılması ı·aktinin gelmiş olduğunu j 
söylüuor. 

JJllLLIJ'ET-Alımet Şiikrü Esmer 
"Bcrlln oörilşmelerinden sonra,, baş
lıklı yazısında Aı.:rupa devletlerinin 
hudutların değişmeşini istiyenlcrle, 
istemlycn devletlerin ayrı ayrı blok· 
lar yapmakta olduklarım yazıyor. l'e 
yazısını §U §Ckildc bitiriyor: 

ki, bütün dileklere ve çalıımalara 
rağmen, o yol üzerinede yürünüyor. 
J' c o neticeye doğru gidiliyor.,, 

ZAM AN - Zaman imzalı yazı ya· 
kında lzmitte bir kağıt fabrikası açı
lacağını nıcıızuubalıa ederek bu fabri· 
kanın gazete kağıdı yapnııyacağındarı 
teessürle bahsediyor. 

nümuneler ya tasdik edilip güm • 
rüğe gönd'erilecelc, veya sahibine 
iade olunacaktır. 

5 - Kontenjan döviz ve mem • 
leket anJaşmalarma ait hükümler 

hakkında alakadarların evveli 

mahalli Türkofiı ıubelerine veya 
ticaret odalrma veya gümrüklere 
girJ ..... ek izahat istemeleri .;;t'e • 
re . .de diitüleıi ahvalde ikt?sat 

vekaletine müracaat etmeleri itle· 
rini k"ısaltma bakıınından faydalı• 
dır. 

6 - Vekalete ıelen yaıılaıa 
(24) saat ıçinde cevap verilmek .. 

le, tetkike muhta~ olan i§lerde ise 
bu husus derhal sahibine bildiril· 
mektedir . 

Zengin olmanın 
çaresi! 

I>iln zavallı bir deli vilayete 
yedi istida ile müracaat etmittir . 

Bunlarda 7 milyon lirahk para ba
sılarak kendiıine verilmesi ıibi 
garip istekler vardır. 

BugUn gelen 
seyyahlar 

ri Hüıeyinabad kaymakamlığına 

Vise kaymakamı Sırrı, v· ze kay -
Çukurposlanları bu iş için en elveriş· 
li yerladir, Ufak bir masrafla bura- "Ancak larilıleki örneklerine bakr 

makamhğına Trakya umumi mü- ları mükemmel bir tahaffuz yeri ola. lacak olursa görüliir iti bir defa Av
fettitliii umuru tahririye müdürü 1 bilir. Yalm: bıı vara Mıfi değildir. rııpada devletler zümresi meydana 
izzettin, Mihalicik kaymakamlığı· Belediye bu iş için devamlı bir gelir gelince, bu zümrelerin kıwı•et bakı· 

K ki k k K l 1 bulnıalıdll". mından dcnklcgnıeslne doğru bir ce-

SONPOSTA. ..... Bir yıldız imzalı 

sütun yazısı Türk dilini ilerletmek i
çin yapılan ~alıpnalar esnaaında gra· 
mere de ehemmiyet ı•erllmeşi l6zım 

ocldiği11i söylllyor. Ve böyle bir gra· 
mcrln Öz Tii~kçe kel/mclerl yapmak 
için çok faydası olacağını söylüyor. 

Burün Alman bandıralı Milo-v• 
ki vapuru ile ıehrimize 350 .ey • 
yah ıelmittir. Bu vapur, bu yıl 
iki defa tehrimize gelecektir. 

Veni dikilen ağaçlar 
na ava ı ayma amı ema, 
B" k k 1 w Al" R" Cl'tfl/UR/YET - Yunus Nadi eski reyon başlar. Eninde sonunda denkle-
-~~-•=~mdaa alm rıma, "dı .. 1

1
7,a, büyfjf- mimarlarımı:ın yaptıkları bü- şir. En denk geldiği bir sırada savaı 

manam ~ re er umu.m mu ur u - ük 1 1J eser er re, bunların ne başlar. Genel şavaş da böyle müt'aze .. 
16. ikinci 9ube müdürlüğüne F o - Tcadar kıymetli ne kadar eşsiz ol • ne şayesinde doğmuştur. On altı yıl• 
p:bymakamı Hilmi tayin edildi· duklarmı söylçdikten sonra şimdi ye- dır bu yola düşnıiyclim diye . devlet ı 
ler. · · nl Türk mimarlığında da yeni bir d•· adamları çalı§ıyor. Fakat oörUnilyor 

AKŞA.JI - Akşamcı imzalı sütun 
yazısı JJ/aliy,1111i:de yapılacak uUilıa· 

tın çok lüıumlu oldufir:nu t'e yerinde 
olduğunu sövlüyor. Yalnız yapılacak 
!P!@ıa~m §Umul{U ('C geniş olma~ını 
tavsiy_c e(fiyor. ,, ... . 

Şehirdeki aiaç dikme faaliyeti 
bitmittir. Boiaziçinde, Üaküdat 
~e Kadık~nde, latanhul cihdiıt"' 
de ıur haricinde h!nleree ajaç. di· 
kilmittir. Büyükdere fidanlığıl'l'" 
dan da çok iıtifade edilmittir. 



2 ?tL.\RT - 1935 

~ün q,ödişüffı: 
~ pq - ~1-2 - - aı:c.:ı"' 

Esnaf farın yapbjt 
iki türlü hile 

Bir bayan anlatıyor: 

"- Y emite bayılırım... Hele 
İri iri, renkli renkli yemiılere ca• 

nrın dayanmaz doğneau .•. Gör • 
düm miydi. ille almak isterim .•• 

Bundan bir buçuk sene evvel
di ... Yenh:amiin arka tarafından 
geçiyordum ... Bir de baktım ... 
nefis şeftaliler.,. Amma ne san 
Papalar, amma ne sarı papalar ... -- Kaça? ... diye tiordum. 

- Yirmi kuı-uş demeıin mi?. 
Az daha: 

"- Ne ucuz!,. diyerek, sevinç· 
le haykıracaktım. Çünki!, bu 
c:inste Ye bu büyüklükte olan 
meyva?ar. başka tarafta, ancak 
r,tuza idi. 

- Ver bakalım iki okka ... 
(0 &rl'alar, olckaydı.) (..ikin, 

en üsttekilerden ... 

- Merak etme, hanım .. Sana 
i•t!ften vereceğim ... 

Hakikaten de, - neme la -
.tım ! - adam, söylediğim yap· 

tr ... Yumruk kadar yumruk ka · 
clar şef talileri bir keseka ğ'ıda 

doldurdu. Sonra, yerden teraze -
sini aldı.. . Gözümün önünde 
tarttı.. Kesekağ1dı kaptnn, he • 
men eve ... 

Çoluk çocuğa: 

- Ne ıeftalilcr aJdım, zör:me· 
Yİn ! diye müjde verdim. 

Satıma aevinçle ÜfÜftüler. 
Bir de kağıdın ağzını ısçayun 

ki, herkeste inkisar dolu ka.hka· 
lııdcu ... 

- ilahi hanım teyze ... Bu' çü .. 
rük ınozalak!arr nereden l:iul .. 
dun?... · 

Gözlerime inanamıyordum ... 
Bunlar ne zaman çürümü~, kü • 
trül:nüf, bu hale geJmitti ! ... iç · 
lerinde ağza değil. ele alınacak 
hir ta!1c bılc yoktu ... 

Şirketlerin 
toplantlları 

.1'iloel şJrketl bu yıl 
kAr etmemiş 

Dün Metro hanında Tün~l ve 
Metrepolitcn §İrketlerinin ıene1ik 
toplantıları yapılmıttır. Her ild 
§İrket toplantısmda da Halit Ziya 
Uşaklıgil başkanlık yapmıştır. 

Tünel Şirketi bu yıl kar etmedi· 
ği cihetle hiasedarlara temettü 
vermiyecektir. "Metropoliten,, tir. 
keti f aaliyelie olmamakla beraber 
mutat top)a.1y1 yapmı§tır. 

"Metroporı'ten,, şirketi lstanbUI 
ve civarına yer altı demiryolu 
yClpmak imtiyazTnt haizdir. 

Tünel Şirketinin kar etmeme -
tine sebep olarak mÜ§teriıinin az• 
hğı ileri sürülmektedir. Son defa 
yeniden ihdas edilmit olan Tram. 
vay ıeyrüıefcrleri ve bir çok ban
kalann. bor.anın İstanbul tarafı .. 
na geçiıi tünelin müşterilerini a .. 
za.'tmıJhr. 

Eskiden tünel, günde 35 bin ka.. 
d~r yolcu tafıyoa·du. Şimdiki yolcu 
adedi 12 bin kadardır. 

Bugün Tramvay Şirketi senelik 
toplantııı fapılacakttr.' Niıan bir
de Elektrik Şirketi üç aylık tarife 
komiJyonu toplanacaktır. 

-<>--

Şark demlryolları ı 
şirketi 

Hali tasfiyede bulunan Şark !'İ
mendiferleri i§ledici kumpanyası 
alelacele ve fevkalade topJantıaı • 
ılı dün Şark Demiryollarr idaresi 
binasında ~ap•utlır.. . 
· T opantıda Paristen dü~ aelen 

mec.!iıi idare reisi Bay Baki ile a• 
ialardan Şa:,eriyö ve Ohanel, hii. 
kumet namına da vilayet idare 
neyeti azasından Bay Sabri hu -
lurmuştur. 

Her iki toplantıda hufiyc mc • 
Seyyar satıcıyı ertc5i gün hu- selesi s;örüşiilmü§tür. Bundan 

la.bilirsen buJ... sonra !İmdilik ~a,.k şimendifer -
Asıl merah ettiğim, nıınl ıtl· leri Türk Anonim Şirkeıinin se • 

datıldığımdı... nelik toplantısı yapılmış, meclisi 
Ondan sonra, yine bir sefer, idare ve mürakip rapodnrı okun • 

bir seyyar satıcından alış veri§ muş. blanço tetkik edilmiş, hiıse
Yapıyordum ... Adam tam teraze- darlara 240 kuruş temettü dağı • 
İni yerden alırken, bir sakallı e· tr!masına karar verilmiştir. 

fendi yanımıza geldi ... Hi~detle, Trakyanm kalkmmaıı l>akı • 
~atıcıya: . nımdan kumpanya müdürlüğün • 

- Utanmaz ... - diye haykır· de a1ınan kararlar tasvip edilmiı, 
dı, - ahaliyi aldatmnkta"' eıkd- bazı mevftdın nakliyatmdA yeni • 
tnıyor musun? den tenzilat yapılması ~"-'=ftVVUl"U 

.. Kü~elerden birini çektı ki. ne r muvaf rk görü lmü!tür. ! 
Boreyım? Arka tarafta, tıpkı ba· ----0-:--
na doldurulana benziyen fakat Oayrlmilbadfllerln 
!ah_a ... önceden d~Jdurul~u.~ ke • tşlerJ . 

Eczacılar 
toplanıyor 

Jstanbul eczacıları, yakında· mem 

leketin bir çok yerlerinden ıelen 

eczacıların da i§tirakiyle, halke• 

vinde bir toplantı yapacaklardır .. 

Ayakkabıclların 
şikayeti 

Deri fabrikaları. de
riyi eksik gösterl

yorlarınış 

3 

Komedi Fransez 
ölecek mi? 

- Bir gün komediye geleceğim: 
role çıkamıyacağımdan dolayı Ö• 

zur dileyeeeğ'm. Eğer ıatıtrlarf..3 
- fakat şaşmağı düşünecekler mi 
bilmem?- Onlara derim ki rol 
yapabilmek için yemek lazım! 

Eczacıların ikiye ayrılması me• 
seles'nin halli beklendiğinden 1btj 

toplantı büyük bir ehemmiyetle 

kar!ılanmaktadır. lctima bir araf• 

tan f ar:makologlar Birliği, diğer 

taraftan Beyoğlu Eczacılar Kluhü 

ayrı ayrı heyeti umumiyelerini ya• 
parak birleşmeği teklif edecekler• 

Ayakkabıcılar alakadar ma· 
kamlara müracaat ederek deri 1 
fabrikalarından mühim bir şika • 
yette bulunmu!lardır. Ayakkabı· 

Komedi Franıezin şeriklerin· 

den ve bu müeesescenin en usta 
san'atkarlarından b'ri, bundan bir 
ka.ç gün evvel böyle söylemiıti. 

Hem bu sözlerin doğruluğunu u· 
zun uzadıya araştırmağa da lü· 
zum yok. F ransanın en batta olal'l 
ulusal sahnesi ıeriklerinin aon za. 
manlarda kar§ılaımakta oldukla· 
rı buhrandan tir tir titrediklerini 
hemen hemen herkes bilmekte· 
dir. 

dir. Bu teklif her iki heyeti umu• 
miye tarafından da kabul edildik-

ten sonra müşterek toplantı yapı

lacaktll'. Bu toplantıda yeni yapı: 

lan nizamname müzakere edile• 
cektir, 

Aldtğı~ıx malumata göre yem 
nizamname IFarmakoloılar Birli-

ğinin e~ki nizamnamesinin deiit
tirilmit bir !ekildedir. Eski nizan)ıo 

name bir çok noktala;d;n eaaıh 
ıurette değiıtirilmittir. 

----0-----

Sabah sabah bağıran 
satıcılar 

Sabahları aekizdcn evvel ıey. 
yar .satıcıların rokaklarda ba(rra 

malan yasak edilmişti. Bir çok aa
hc1Jarm ıabahları avaz, avu ba· 
iırdıkları belediyeye şikayet edil• 
miştir. Bunun üzerine Beyoila 
cihetinde sabahleyin erkenden be
le:cliye zal>ıtası memurları tara!D 

dan kontrollar yaprlmı!, yirmiden 
fazla seyyar satıcı yakalanm11tır. 

,.rerkos idaresinin 
935 faaliyeti 

T erkoı su idaresi 935 - 936 
senelcriııdc yap.Jacak i!leri göz
den gccirmektedir. Bu ıene Z&l\o 

fmtla tehr:n fakir semtlerinde u
mumi muıluklar yapılmaıı ve U• 

cu: lesisatln evlefe su verilme it
lerı başarılacaktir. Ayni zamanda 
Bakırıköyün su işi de yaz nihaye· 
tine ·kadar tamamlanacaktır. 

-o-

Bir dolandırıcı 
yakalandı 

On kitiyi dolandJTdıktan ıuç.lu 
Ş"vk~t isminde b!r ad~ıın yakalan· 
m11, dün akıam adliyeye veril· 
mi1tir. Şevket 10 liradan 50 liraya, 
kadar para dolandırmakla maz• 
nundur. 

crlarm söylediğine göre deri fab
rikaları. piyasaya çıkardıkları de-

rileri, üzerinde yazdıkları miktar
dan, eksik yapmaktadırlar. Yeni 

ölçülerin tatbikinden sonra öte
denberi deri satıtmda kullanılan 

ayak ölçüsü kaldırılmıt ve bunun 
yerine desimetre mürabbaı konul• 

mutlu. Fakat gayri muntazam bir 
!ekilde olan bir deriyi desimetre 

mürabbaıyle ölçmek kolay olma· 
<lığından fabrikalar derilerin üze· 

rine o derinin kaç desimetre mü• 
ra.bbaı olduğunu yazmağa batla• 

:mıtlard1r. Ve işte mesele bu ya-z1lı 
rakkamlardan çıkmı§ttr. 

Ayakkabıcıların iddiasına göre 
bu rakkamlar hep ekıiktir ve b&· 
zan fabrikalar b:r deride iki ayak 
kadar noksan göıtennektedirler. 

Alakadarlar bu mühim meaele• 
yi tetkik etmektedirler. ·' 

-o-

Iran murahlıaslarlle 
göriişmelere tekrar 

başlandı 
Türk -- Yugoslav ham afyon 

atıtı anlatmasına f ramn da İfti-

raki için İran mürahhaslariyle 
Jehrimizde yapılan görüımelere 
dün tekrar başlanmı§tır. Öğrendi· 
ğimize göre bir aralık kesilen bu 
görü§melerin tekrar başlamasına 
aebP.p 1ran hey.etinin tam lrana 
luneket ederken han hükümetin· 
den tekrsr miizakerata giritilmesi 
için talimat almı§ olmasıdır. 

D~n öğleden evvel ve sonra 
uyu~turucu maddeler inhisarında 
toplantılar yapılmıştıı-. Bu 1.oplan• 
tı1arda Türk - Yugoslav hey'eti• 
ne uyu,turucu maddeler inhisan 
müdü,rü Ali Sami başkanlık etmİ§· 
tir. 

-<>-
Yeni alınacak gttm-
rilk nıuhafaza me

murları 
Gümriik mu haf aza umum ku • 

mandanhğı tarafmdan yeniden &• 

Varidatın günden güne ek.ilme~ 
ıi yüzünden Fransanm methur 
komedi F ransezi hükumetin mali 
yardımına rağmen hem idare hem 
de artist bakımından gittikçe inh1 .. 
Jile doğru sürüklenmektedir. Ko· 
mf!di Fransez san'atkarları ayn\ 
zamanda müessesen:n şerikleri. 

dir. 1934 yılında bu §eriklere da .. 
ğrtılan temettü on iki hiHesİ o!a -
na, yani tam ~erike yı)hk 45 bin 
frank ve on iki de dört h~ueıi ola· 
na 19,000 frankbr ki bu rakkama 
ıenelik 12,000 frank maaı da 
dahildir. Bu kadar az gelir 
k&r§ıtında san'atkarlar bil • 
mecburiye tümeler yapmak • 
ta ba.ıka sahnelerde kenaile-' 
rine iş aramağa kalJa§maktadrr. 
Temsil edilen eserler bu yüzden 
elueriya provuız oynanmakta, 
böylece seyirci sayısı da günden 
güne eksilmektedir. Çok yakın biT 

umanda acil ve şiddetli bir çare 
!bulunmadığı takdirde lComJctı 
Fransez ölüp gidecektir. .. 

En vUksek b•h•is -Şimdiye kadar en yükaek bah· 
§İ§İ Şikago'da bir garıon almıttır. 
Geçen ay cereyan eden bu vaka 
bir iddi" üzerine olmu!l'ur. Birib\
r;ne dargın olan iki zengin borM· 

c.ı Şikagoda ayni lokantada ye • 
mek yemiıler, bunlardan biri gar .. 
sona bahşiş olarak yüz dolar ver· 
miş, ve rakibinin yüzüne dik d:k 
bakmıştır. Buna fena halde iç.erli· 
yen diğer borsacı hemen ayağa 
kalkmış ve garsona bin dolar bah· 
~iş vererek rak"bini alt etmiştir. 
Jşte size bir Amerikan akh. 

o 
Salcalh bebek 

Geçenlerde lrlanda'da dra(m. 
da büyük dedi kodular çıkanm 
bir vak'a olmu§tur. Bu vaka frlan· 
dair bir köylü kadınm beli~e ka .. 

kagıtlar ... lçlennde, curuk ye· Ga · ··b d'JI d ~rt 1 
trıi I ... . . .. yn mu a ı ere ag ı maaı li 

! er .. Meger hızım san papa· b h ı 30 000 t ·ı· ~:•AL j ·~ ] lı k . . . mevzuu a ' o an . ngı iZ rw , T 1 
tl:.~ et, tcrazeyı almak baha • lirasının, gayTimübadilJere tevzii ~, 

1 e, yere brrakıbyormuf·· Q. hakkında temaslarda bulunmak 

lınacak memurlar için dün muha· 
frz batmüdürlüğündc bir imtihan 
yapılmış. bu imtihana 16 memur 
girmittir. 

d&r sakallı bir kız çocufu do• 
ğut'JTlaaıdrr. Bu ~akallar on beı 
gün sonra kendiliğinden dütmÜJ, 
ve çocuk tabii vaziyetini almı!lır. 

nun · Kaza 
d J 

yenne, çürük meyva1a~la üzere cemiyetin seçeceği heyet ö-
-o-

o usu h 'f L_ Burea ıoka.g~ında oturan ekm,,L.-ı' Milli Türk Talebe Birlig~i ge-nu erı oana sunuyor ... ,. nümüzdeki hafta Ankaraya hare- .. ~ 
,~ "' ,,. Üşman, evinde kırılan cam kolu-· ne/ . katipliğinden: 

ket edecektir. d .... 
Bu muhavereyi dinleye,1 bir --o- üş.erek ken:lisini yaraladığından 29/ 3, 935 cuma günü saat 9 

b&~Beilave etti: ' Tramvayların yoldan Beyoğlu hastahanesine kaldırıl. da lstanbu! Halkevinde Birliği-
. n de başka bir hile ke,fet· mıştır. mizin köycülük kolu sene!:k top. 

tını., • ÇJklD8SI vatmanlara Kurfun h1rsızı 1 lnntısını yapacaktır. Birlık üye. 

f> Zaika hassam pek kuvvetlidir. 
k CYniri tatmadan almam... Fa • 

at, hayret! Dükkandan tatıyo· 
'1.un, harikulade ... Tatbğım par
Ça.y, gözümün önünde paket yap· 
tırıp eve getiriyorum ... B~rbat .. 
Meğer neymİf biliyor musu -

lluı? B kk J k'" ·· · · · · a a otu peynıre, ıyı 
JııcYn· ırden yama yaoıp hazırlıyor· 
~~· "8-na o yamadan keıip çe§· 
tıı diy .,_ d' e ltrrarn e ıyormuf ... ,, 

(Yl·"O) 

yilklellltyor Dün akııam saat 10,20 de seyyar lerinin köy fikriyatı bakımından 
Son günlerde tramvayların j s~tıcı Mehmet Tavukpazarında hazırlıyacakları tetkikleri 28 3 / 

yoldan çıkma hadiseleri Nafıa ! Sınnn,pa~n medresesinden söküp 935 perşembe akşamına kadar 
Şirketler komiserl'ğince de tahkik götü_r°?ck istediği 30 ltilo kurşun. 

1 
göndermeleri. 

edilmektedir. Bu kazaların araba- la bırlıkte yakalanmıştır. 1 Günlük konu ma çerçevesi: 
lann ,.,.. yolların bozukluğundan t?u:-nundan yarnlandı 1 - Faaliyet raporu, 

ziyade 'vatmanların birden bire j Dün sabah saat 10 da Yenica _ 2 - Rapor üzerinde konuşma~ 
firen yapmaları yüzünden olduğu mide hamal Abkara, şoför Ahme· J:q·, • 

iddia edilmektedir. D' ğer taraftan 1.di idaresindeki 3806 numaralı 3 - Tezlerin okunması \ c mü· 
arabaların umumi bir surette be- kamyon çarparak burnundan ya • nak&§a, 
lediye mühendisleri tarafından j ra:amı§tır. 4 - Yeni seneler için taaliyet 
ıözden ıeçirilmeıi muhtemeldi'I'. tdrJifl"ri. 

• Açltktan ölen zenqin 

Alm size bir Amerikan akh da· 
ha: 

Vaşington' da Core Galantin İ5· 
m'nde zengin bir adam Hint fa· 
kirliğine pek merak edermİf. Kcn· 
disi de bunların marifeterini yap· 
mak için gece gündüz çalıtır uğra
şırmı§. Nihayet b'r gün doıtlanna 
bir ay bir şey yemeden durabilc· 
ceğini söyJemit ve bir odaya . ka· 
panmışhr. 

Fakat bir hafta sonra kapıyı ça· 
lan ahbapları içeriden cevap ala· 
madıklarmdan dolayı §Üphelen· 
m~ş~er, _ve kapıyı kırarak içeri air
mıştercıır. 

Galantin İçeride açlıktan ölmüt 
olarak yatağında upuzun ratt)':or• 
du. 
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u· SABAHKi · HABERLE 
Resmi nutuk bugün 

söylenecek 
ıtalya Lavalin mühim bir nutku 

Hava kuvvetlerini S k f 
sUr'atle treza On ef anSJ hiç 

yenileştirecek k• . } h• d d _, •J 
Nazır, gazetecilere birşey söy
lemedi. Soğuk bir hava esiyor 

liniR~:~;:.~~::;~filo~~n:Q: JmS~0)fi a ey Jll e egJ 
nil~t~iril:neıi i~in ~ M~yu .~9)1 IngiJiz nazırları Berlinde Jken bunu tekrar 
tanhıncle ~ltı acnelık b1r muh14't 

Londra, 28 (A.A.) - Hanı 

muhabirinden: · 
" Dünkü nazırlaı- meclisi hita • 

ınındaki intibaın, mü§evveı ve ih. 
tiy•tkir bir mahiyeti haiz olduju 
kaydedilmektedir. 

Sir Saymenin bugün avam ka. 
mar&1mda seyahati hakkında in· 
61. bir beyanatta. bulunması muhte· 
meldir. 

Dün öğleden 10ııra davet edilen 
lngiliz ve ecnebi matbuat mü.me .. 
ıillcrine, kendilerine hiçbir heya • 
n&tUt btlunamzyacaiınt bildinnit
tir. 

Daha. dün aab,.h Deyli Tel • 
grafm Berlin::len almıt olduğu he
yecanlı haberin ha.kikata uyrun 
gibi olduiunu teyit eden ıalihi • 
yetta.r m~hfeller, dıt itleri bak& • 
nmın avdetinden aonra birıey ıöy 
lemck iateı:nemitlerdir. 

Reamt ihtiyat ile mukayyet ol • 
mayan a:yaıi §&hsiyetler bu nolrt&· 
}arın, Dey~i Telıraf muhabirinin 
bildirdiii kadar sarahatle bildiri!· 
memit oldufu kanaatindedirler. . 

Londra, 28 ( A.A.) - Kabine 
dün aktam Avam kamarumd• 
topanmııtrr. Bu topklntrda.n mak. 
ıat, Sir Con Saymen'iıı Bertin.., 
ya.bati .hakkındaki raporunu dini o
m ek olup bu raporda münderiç 

mesebier hakkında her hangi bir 
karar ittihazına matuf değil idi. 
Binaenaleyh toplantı, ancak 14 
dakika devam ctmittir. 

Royter ajamına ıöre Sir Con 
Saymen, zamanında kabineye zi • 
yaret ha!danda bir memurandum 
verce.ektir. 

Sir Con Saymenin bugün avam 
kamarasında. kı~ca beyanatta 
bulunneağı tahmin edilmektedir. 
Şimdiki halde resmi mahafil Ber • 
lin ziyaretinin neticeleri hakkında 

tesbit edilmiıti. Şimdi bu mühlet 1ı~1ahm ••• Fakat Almanya, n1ütemadiye11 
üç aencye indirilmi,tir~ Hava filo. mükelleffyetlerfndeıı liBÇ!D81B8Z! 
ıunun yenile§tirilmeıi, ha.va i!leri 

büyük bir l<etumiyet göstermekte
dir. 

fngiliz nazırlannın 
Berlinden ayrılır

ken söyledr~ı 
nutuk 

bakanlığı müıteıarı B. Valle'nin 
hava. bütçesinin mebunn mecli· 
sinde müıakereıi etnaamda !ÖY" 

)ediği vechiJe, b"r milyar 200 mil· 
yon JU·ete mal olacaktır. 

Alman yanın 
yeni ordusu 

Berlin, 28 (A.A.) - Röyter a • Fransız ıazetelerinin ya.zdık. 
janıı muhabirinden: larına ıöre Alman ordusunun bu • 

Tempelhof hava meydanından günkü kuvveti fudurı 
hareketinden evvel Sir Con Say • Ordunun esaı kısmı, Ranver: 
men f'll beyanatta bulur.muıtur: 517.000 ki§İ· 

"Büyük Ulu.tun rejaini tanımak Hudut muhafızları: 3().000. 
ıerefine nail olduğumdan dolayı Devlet poliıi: 190.000. 
bahtiyarım.. Sadece dostane bir S. S. Tqkilitı: 170.000. 
nokt~u nazar teatisinden ibaret o • Diğer teıekküUerle birlikte kqv. 

Pariı, 27 (A.A.) - B. Laval, 
Afrikaya ait 11'\Ukavelenin ayan 
mediıinde tasdiki münaacbetile, 
aöylediği. bir nutu~, B. Mussoli· 
ni,nin, 23/ 3 tarihli Paria mülaka • 
tı ile teeyyüt eden elbirliği politi· 
kaJJru sena ederek şu ıöı:leri aöy • 
feıni9tir: 

''Misaklar, §İmdi ittirak etmek 
istemiyenlere her zaman açıktrr. 

Stresa konferansında, mü§terok 
politik•nıızın, hiç kimseye tevcih 
edilmediğini tekrar edeceğiz. lnıi· 
liz nazırlannm elin Bcrlinde bu. 
lundukları şu dakikada, bu beya. 
nah tekrar etmek istiyordum. 
Almaııyanın, mütemadiyen, mü• 
keliefiyetl~rinden kaçınamıyaca. 

ğını bilme1»i lazımdır. Bugün a.&ıl 
mesele, herkesin istediği barış ter 
kilitında, Almanyanın diğer mil ' 
letlerlc elbirliği yapmak niyetin' 
de olup olmn.Jığmı anlamaktır. 

İttifak ve do tlukların11ıı, halel • 
den masun bulunduralım . Onları• 
kuvvetlendirmeği ve çoğaltmağı 

bilelim. Fakat her şeyden evvel 
Fransanın kendi müdafaMını 
kendisinin temine azmetmesi la • 
Zinldır. 

Mukadderatımızdan emin ol ' 
mak için, kuvvetli kalalım.,, 

Ayan mecli&i, B. Lavalın sözle • 
rini şevkle ve ittifnlda tasvip el • 
mi§tir. 

;7~d:g~:a~~!m:e"d!t':ı':~tk ~~:;~n mecmuu 937
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etmek- Çemberlaymn manidar sözleri 
edilecek neticeler beklemek yanht Fakat buna. ayrıca. 2.500.000 ki· 
olur. Fakat B. Eden ile Alman. tilik bir ihtiyat . kuvvet de bailı Sovqetler ı·şe karışma-
yada yaptığımız bu ,.e buna ben. bulunıt.ca.ktır. 

~------------~----zer tema.alarm iyi dütünen her Al- A 1 m an· ya J r '-

man erkek ve kıulının bütün kalp. ' uan suln temin edilemez 
Jeri ile i&tcdikleri gayeyeye yar. Tun a 
dmı edeceğine .kallJlim. Bu saye 
acun 'bar•ttnm ·dam iz evrenci. Ve.. Doğu 
hiianü niyetin hüküm sürmesidir • M-
lngiliz ulusu galip veya mağl~ ısakı na 
diye bir teY b~t~em~kte?ir: lngita M u·. ş k u·. 1 at 
ahuu herkes ıçın mu&avı hır mua. • 

mele iıtemekt~di~. ı~~ili~ler dün. Çıkarıyor 
yanın herha.ngı bır koıesınde olur. 
sa olsun tahakküm te§ebbüaüne 
kartı duracaklardır. lnıiltere 
herkes iç.in müaavi bir uı:la.Jma ve 
dostluk iıtemektedir. 

Londra, 27 ( A.A.) - R "'-';" 
Chamberlain "Pravda,, gazeteıi • 
nin Londra muhabirine verdiği be· 
yanatta: 

"Herhangi bir Avrupa sistemin· 
de, Sovyetlerle elbirliği yapılma • 
it lüzumunda hiçbir §üphc yok • 
tQr,., demi;tir. 

Mumaıl~yh, ıarki ve merkezi 
Avrupa emniyetinin, cnrbi Avru • 
pa emniyetinden daha az ehcmJ'J1İ 
yelli olmadığını ve B. LitvinofuJl 
(Sulh taksim kabul etm~z) §eklin• 
de söylediği eöıün, uluslar kuru· 
munun esas fikri olduğunu ila"eı 
etmİ§tİr. 

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

Yunan Divanıharbi 

Londra, 27 (A.A.) -Taymia 
ıazetesi Berlinden alarak ııetret• 
tiği bir yazıda, Tuna ve doiu ant• 
laımalan meselelerinden bahse • 
derek diyor ki: 

Sir Con Saymen Ber ·n .. 
den Londraya gitti Sah günü hu huauıta yapılan 

görütmeler eınumda, Almanya 
CBa§ tarafı l ncide) neral Kamenoı ile görüıtüklerini 

ar aehehiyle kur111na dizilcceii muhtevi bir vesika da vardır. 
tarafından Tuna miaakına brtı Londra, 27 (A.A.) - Sir John 
yapı!an itirazm pek ziyade tiddet· Simon, bu u.bah tayyare ile Ber • 
1i olduğu, doğu miıakı ~in müte • !inden hareket etmiştir. Amater • 
vauıt bir tarzıhal bulunması iıo, damda öğle yemeğini yiyerek öğ· 
imkansız denilemezae de fevkali • leden 8onra Londı·aya gelecektir • 

, 
ıannedilmeuc de, bir ke.ç aenelçaldarls ··ıarın bü-
hb~dP_i• cezaar e.laeair muh&kkalç Iİ· tün Yunan siyasa-

l ır. 

Bahriyelilerin muhakemesi h~ 
ııüs baı1am&mtflır. Pirede yapıla· 
cak olan blı divanıhe.rp, çok mü· 
him tafhalar arzedecektir. 

V enizeloıun muhakemesi Ati· 
ııada 1'7•ben yapılaca.it Ya.zılmq
• da, bu muhakemenin Giridde 
ıörüleceii anlafılmııttr. 

Seli.nik divanıharbi, Cumartesi 
&ii~ü bathyac:aktrr. Hila tevkif at 
devam ettiğine göre, binlerce k~ti 
mevkuftur. 

Yunan jıyanının eleba. 
lebaıılanmn divanıharptcs muha 
kernelerine devam edilmektedir. 
Asi Miralay Sarafiı, if adeıinde 

iıyan reiıi olarak telakki ettiği Ce· 
nera.I Kamenoıtan emirler aldığı · 
nı . ıöylemiıtir. Divanıharp, maz
nunların ifadelerini dinlem~k için 
bütür. gece toplanmıttlr. 

Veııiıelosun vaftiz çocuğu Pis 
tolakisin evinde, isyanın geçen 
Temmuzdanberi hazırlanmakta 
bulunduğunu gösteren barı veai 
lıahr hahuimufbır. 

Ayni zamanda evrak &ra11n · 
cfa, Coneral Papuluın Kavalaya 
ya.pmrf olduğu ton ıeyahatten Ce-

sına istikamet de mü§kül olduğu intibaı t~ • lngiliz Dıtitlerj Bakanı, Tem • 
yüt etmittir. pelhof hava meydanında, Baron 

Almenyanm Cenevreye avdeti· Von Neurath, Von Meiner, lnııiliz 
Ç&ldar·ain bugün Yunan sıyua· ne relince, Almanyanm(müaavat) 
ıma istikamet vermek üzere, Yu. ıefiriSir Ericphips larafından teıyi 

verecek 

l 1 kelimesinden ne kaatettiiinin açık edilmiıtir. B. Hitler, husuıi muha· 
nan mec ·aini toplıyac.ağı aöy eni• bir ıurette izah edilmit olduiu an-

d ' .:.k· b · t" h ı·f faza kıtaatından bir bölük gönder yor u. ı..o. m, u ıc ımaa mu a 1 • laırlıyor. Karada, denizde ve ha • 
ı · d · t' k t.m • mi•, bölük, Sir John Simon, tayya erın e 1t na e esı vada ukeri mü1avat muelele..;. di -s 

d .d. .. . b b-'-- • ., resine binerken kendisini selamla· arzu e 1 ıgı ıçın aş CLAaD, ğer meaeleler hakkında. olduju 
harbiye na.zırıyle görü§tük- gibi, umumt biT surette göriitül~ mıtbr. 
ten b 1. • · Dig"" er taraftan B. Eden, Mosko. ııonra yarın me usan mcc ı~ını mü§t.Ür. 
bir tek !op!antı y~pınak için içti· Slr~s:ı kcnferansuıda. mühtciif vaya hareket etmittir. 

.. .. n .. J • ı· tngifü: Dııı.ialeri Bakanı, Londra maa. ~1;;1ırmasa <arar vcrn11' ır. nokati nazarların y&kl&§tırılmaaı • 1l -s 

Meclfain yarınki toplaı:atı~ında, na çe.lt§ılacağı tüpheıiz ve bu kon- ya geldikten biraz: sonra ka· 
Bay Çaldaris, hükUmetin isyanın fera'llsı diğer devletlerin do ittira. binede iznhnt ,·erccehtir. 
müsebbiplerini §İddetlc cezalandı· kile diğer bir konferaıum takip et• Londrada, Berlin ziyaretinde 
rac;ığını, hükumet dairelerinin fe· meai mühtemel bulunmaktachr. At elde edilen intiba n<? olursa olsun, 
&atçı unsurlardan tasfiye c-l:!r.ceği- man devlet adamla.ı·ının beyanatı. bunların İngiltere Dı§ siya.ansın· 
ni, i.yan meeliıinin lağvedildiği· na tngiltercnin Stresada diğer dev dan meıul ~ahıs tarafından bizzat 
ni, mecliı mÜ'ta.kera.tınm iki ay !Jetlere tebliğ edeceği bir tebliğ di· elde cdilmiı olmaın ve intibaların 
müddetle tehir cd"ldiğini müte- ye bakılırsa, bu tebliğin metni ıu bizzat 3. Hitlerden ahnmıı bulun
akiben mUessew.n meclisi intiha- ıw·etle teab~t edilebilir: Almanya maaı iyi olarak telakki edilmekte• 
batı yapılacağını tebliğ edecektir. tam bir müsavat eıaıma müstenit dir. 

Meclisin, kanunu esaside tadil bir hava miaakma ve bir teılihat B. Eden, Moıkova, V ar§ova ve 
edilecek maddeler eaa.alı ırıaddeler mukaveleaine ittirake amadedir. Prağdan döndükten sonra, en zi • 
olduğundan hükUınete geuiş sala· Batka tabiriyle, Almanya batkala ya.de alakadar devletlerin bütün 
hiyet vereceği muhakkak görül· rmrn da vazıeçeceği bütün teali· görütleri elde edilmit olacaktır. 
mektedir. hattan vaz geçecek, fakat ba9kala Böylece, Stresada, B. Muaıolini 

Yeni mecliste 250 &aylav yerine nnın muhafaza edeceği bütün tes- Sir John Simon ve B. Laval ara • 
30 kiti bulunacaktır. lihalı iıtiyecektir.. ..smda yapılacak m\,izakereler için 

li.zrm olan bütün un5urlar eJde 
mevcut olacaktır. 

İngiliz bakanlarının Berlin zi ' 
yareli, istihbari mahiyetini tema' 
men muhafaza etmektedir. Hef 
hangi bir anla~ma için bir teıeb • 
büa yapılmıt değildir, dcnilcbi]İI'• 

Avrupa anlaşması gaye olara1' 
konulduğundanberi, İngiliz Ba ' 

kanlarının fikirlerinde doğrudaı1 
doğruya herhangi bir lngiliz -" 
Alman anlaşma11 mevzuu bahaol' 
mamı,tır. 

Genel bir Avrupa anlaşma>'' 
yalnız İngiltere, Fransa ve ltalya • 
yı değil, fak at B. Edenin temas et· 
mek üzere bulunduğu diğer devlet 
)eri de lakadar etmektedir. 

Con ' Saymen 
vaziyeti sefir
lere anlattı 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman j$' 

tihbarat bürosundan: 
Dün aktam B. Hitler tarafıncW' 

Sir John Simona veril<?n veda ıi' 
yafetindc.., sonra, Sir John SinlO: 
t1 •• ~ • • - -ef 
.ıngutcrc 1ıctarcıuıac, rram:ıız, i' 

çika ve ftalya ııefirlerini kabul et' 
mittir. Bu top)lln~ı hakkında dıf6' 
rıya hiçbir malumat sızma.mı§tıl'· 
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Sen Mark meydanında kanh 
bir savaş olacaktı. - Pekala! lnıanm böyle çirkin, 

huysuz, terbiyesiz büyüdülmüş 
çocuğu olursa tanıdıklariyle kavga 
eder. Allaha ısmarladık .. Birdenbire baka kaldı. 

Ne oluyordu? Orada bir kala • 
balık vardı. Bir ıürultü İ!idfü • 
yordu. Kenardaki beyaz kotranın 
yanı ba~ında, askerler, zabitler, 
çoluk çocuk birikmitlerdi. Orada 
biri ufak tefek, diğeri iri ve eımer 
iki kiıi, etraflarını ıaran kalabah· 
ğa. laf anlatmağa çalı,ryorlar, on· 
]arla neredeyıe boğaz boğaza ge

liyorlardı. 
Kaialıalıkta, gemici kılıklı, bir 

adam bağırıp çağrıyor, etrafında 
kileri sözlerine inandırabilmek 

· için çırpınıyordu. 
Bir aralık ortalık kan~tı ve iri 

yarı, esmer adam elini kıhcma at
h .. 

Onun yamndalti küçük adam da 
omın gibi yaptı ... 

Havada iki çelik pardtııı görül· 
clü •.. 

Sonra bunun ardından başkaları 
pade.dr. 

Asker ve zabitler de krlıçlarmı 
çekmitlerdi. 

Şimdi iki ki~i ile, sekiz, on kişi 
arzrsrncia, Sen Mark meydanında, 
Senato yapısının ön.ünde kanlı bir 
.sava~ olacaktı. 

Bu, ıon yıllarda, ıörülmii! de· 
ğildi ... 

AH Rei• yerinden kalmış, gon· 
tlvluu lt.ötltünrl"'n dışarı fırlamı§, 

gondolcuya §U emri vermİ§ti: 
- Çabuk rıhtıma~ Çab\ik .. Ça • 

buk! .. 
Genç kız ,a,ırmı!h .. O da köş • 

kün dı~arıama ko§P1UŞ: 
- Ne var? ... Ne oluyor?. 
Diye ıormu!tu ...• 

Ali Reis şimdi kürek b&!ına 
ge'çmiş, ka}'lğı eon hızla kenara 
çekiyor ve Gra.çyozaya cevap ve • 

• l 

nyorc.ıu: 

- Kusura bakmayın r •• Rıhbm • 
dJ.ki karga,alığı görüyor muıu • 
nuz?. ~iemen oraya yetişmeliyim .. 
Beş dakika izin vedn ve heni ge • 
ne kayıkta bekleyin! •. 

- Fakat bundan size ne?. 
- Orada Venedik askerlerinin 

ku,al~ı1darı iki adamı tanımadınız 
mı? Onlar benim uşaklarımdır .. 
Bonifaı, vurutmayı çok aever, her 
halde bot yere sinirlendi ve gürül. 
tü çıkarıyor.. Onu yalıftırmalı .. 
yım ... Sersem herif!.. Bir de kılıç 

k . ' çe mı! •.. 
Graçyoza timdi cna hak veri • 

yordu. 
Fakat bir taraftan d.a bu gezin· 

tinin, ilk anlarında gerilemiş ol • 
maaına canı 11kılıyordu .. 

Ali Reis: 
- Siz rahatsız olmayınız!. 

Oturunuz yerınıze, yalnız 
heı dakika! Bet dakika aoma ge • 
ne buradayım .. 

Diyordu ... 
Sonra: 

- Beni bekleyecekıiniz, değil 
mi? Bunu da benden esirgemezsi· 
niz, değil mi?. 

Diye tatlı bir seı1e ıoruyordu .. 
- Elbet .•.. Elbet!.. 

Kayık yanaıtı ve Ali Reis bir 
şıçrayıfta rıhtıma çıktı .. 

Bu şırada Kara Yuıufla Sansar, 
omuz omuza vermi!ler, kıhçlariyle 
onları tutmak isteyen Venedikli 
aıkerlerle zabite, karşı koyuyor • 
lardı. · 
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....... Oyuncağım, oyuncağım, o
yuncağrmı kırdı, diye bağrıyor • 
yordu .• 

Ayte Hamm: 
- Üzülme oilum, dedi.. Yarın 

ıana üç tane daha ahnm, gel ev • 
li.dım biz gidelim .. Ali Efendi de 
burada kalacak oh.ırsa ben oğlum· 
la beraber evden giderim .. 

Ayıe Hanım bu sözleri söyle • 
d~kten $0nra çocuğu alıp salondan 
çıktı ... 

Ahmet Efendi dostumuz bir 
eline a~ küreğini, ötekine mata· . 
yı ~arak Ali Cenıi:ıin karıııında 
durdu ... 

- Karımın ne ıöylediğini işit. 

tiniz .. Ümit ederim ki onun evin • 
den gitmesine razı olmazıtl\IZ ! 

Ali Cengiz, Ahmet Efendi dos .. 
tumuz hayretbr içinde bırakarak · 
çıktı ... 

Sokakta kendi kendine: 

Bana ne yaptıyaa babam yaptı. 
O, hatin davranmamı' olsaydı, 
ben f imdiye kadar çoktan biT bal
taya sap olurdum .. Ben talebeyim, 
dediğim zaman, adeta kendi ken· 
dime gülüyorum .• Talebe bir teY -

)er bilir. Ben de o da yok... Ah! 
Baba .•.. Şekerlemeler ıatarak be -
nim için bir ıeçinme hazıTladığın 

ııralarda ne için sert davranma .. 
dm? Aklıma gelen bütün münaıe • 
bebiz ıeyleri söylediğim zaman • 
lar da beni bir küçük zeka sayaca
ğına, kuru ekmek vererek, vazife -

lerimi yapmaya mecbur etmedin ? 
Serıeriliğimi, boşboğazltğımı, kör 
boğazhinnı bot gördün.. Bunlar 
alıtkan1ık hali~lince ihinci bir 
tabiat haline 1re!«.iibiridnmla.r· 
dan kurtulmak imkanının artık 

kalmıyacağını ne için dü~ünme -
din? 

(Devamı var) 

- ALEMDAR ve Milli -!D·ı!I~ a 
gibi Istanbuı'ua iki büyük sinemalarında birden gösteril· 

mesine rağmen her seansta birçok kiti yer bu 'amayıp 
geri dönüyor. 

BOSNA SEVDALARI 
Tamamen Türkçe sözlü ve şarkılı bOyü\c ve ıengia ftlm. 
Gidiniz s;öri nüz ve arkadaşlarınızın gör:nelerini ta niye ediniz 
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Almanyanın istedi~leri 
(Baş tarafı 1 ncide) 

gün Çekosla.vakyada ya§ayan bir 
buçuk milyon Almanın, Almanya· 
ya ilhak edileceği tekilde düzelti· 
leeek. 
3-Almanya, Avusturya ile ik

tisaden birletecek. 
4 - Almanyanın hava filoıu, 

İngiltere, ve Fransa'runkine mü· 
avi olacak, fakat ıhiç bir zaman 
Ruıyanm tayyare kuvvetlerinden 
aıağı olmıyacaktır. 4,000 tayyare 
ve 500,000 kitilik muvazzaf bir 
ordu istiyor. 

5- Almanya azami 400,000 
tonluk ~r harp filosuna malik ola 
cak. 

Bu talepler Nisanın 11 nde 
Streaa' da toplanacak olan üçler 
konferansında müzakere edile
cektir. 

Polonya kabinesi 
Bütün bu iddialar Fransayla, 

lngiltereye, lta1yaya, Küçük İtila
fa ve Polonya.ya kaT§t meydan o
kumaktır. 

Polonya kabinesi buhran ha~in • 
dedir. Şimdiye kadar Almanyaya 
mütemayil olan kabinenin değif • 
tirilerek yerine Polonyanın eski 
Fransız •İyaaetini görecek bir ka
bine tetkil edilecektir. 

Titüleskonun seyahati 
ve temasları 

kanının kendisine bHdirilen ıarar· 
it taleplerin yalmz mahiyetlerin· 
den değil, fakat ayni zamanda 
şekillerinden de kuvvetle müte• 
heyyiç olduğu teza'hür etmektediT. 

Muhafazakar nazırlarla ı.1yaai 
şahıiyetlerin, Almanyanm ittirki 
ile açık kalan mi'8klar vaıutaııylc 
emniyetin mütterek hir surette 
tanzhni fikrine gittikçe daha ta· 
raflar olduklarını bildirmelerine 
intizar edilmelidir. 

Eden Moskovada 
Moskova, 28 - Eden Moakova· 

ya varmıt ve istasyonda kartılan• 
mı§tIT. Eden doğruca İngiliz Se
farethanesine inmiştir. 

Berlin ziyareti zahmete 
değmiş l 

Londra, 28 (A.A.) - Röyterin 
bildirdiğ'ne göre, akşamki kabine 
toplantısında Sir Saymen'in beya
natından sonra hasıl olan intiba, 
Eerlin ziyaretinin ta.mamen bu 
zahmete değer telakki edildiği 

merkezindedir ve İngiliz kabinesi 
tarafından B. Hitlerle şahıi bir 
temas için kabul edilen uıulün la· 
mamen doğru olduğu görülmüş· 
tür. 

Almanyada 
nümayişler 

Prag, 28 (A.A.) - B. Beneı ile "K 
B. Titülesko araıında Bratislava'- ahrolsun Litvanya" 
da yapılan görütme, bugün öğle· diye bağırdılar 
den ıonra devam etmiftir. Görüt- Geçenlerde Litvanyada bazı Al-
me tama.men kardetÇe bir hava i.. manlar hakkınd idam hükümleri 
çinde geçmİ§tİr. verilmJiti. Bu kararlar Almanya· 

B. Titülenko, Brantiılava'dan sa da asabiyet uyandırmı§lır. Bu bu-
at 20, J.2 de PaT!s ve Cenova'ya susta· gelen telgraf şudur: ' 
dogru harel<et etmittir. Berlin, 28 (A.A.) ~Havas 

1

Ci'or
1

ütmeden sonra , B. Beneı muhabirinden: 
Havas ajanımın bir muhabirine, Kaunasda verilen idam hüküm·~ 
B. Titülesko ile son badiıeler, Ro- leri aleyhine Almanyanm bathca 
ma anlatmaları, Tuna misakma §ehirlerinde nümayişlel' tertip e -
ittirak meselesi ve ail~hları lbırak- dilmiştir. 
ma İ§ile alakadar meseleler hak- Berlinde Hitler Gençliği azum
kmda noktai nazar teatisinde bu- dan 3000 kiti protes~o için toplan· 
lunduğunu ve bütün noktalar Ü· mıtlar. Hariçte Cermenlik cemiye
zerindP. mutabakat mevcut oldu- ti reisi Doktor Steinacher'in şid • 
ğunu söylemiş ve demiştir ki: detli bir nutkundan sonra Ba§ve • 

- Yugoslavya batbakam B. l<elaet dairesi önüne citmi§ler ve 
Yevtiç telefonla müzakerelerin "Kahrolsun Litvnnya., diye bağır· 

neticesinden malumatlar edilmit" mışlardır. 
tir. Bu it:barla küçük itilafın üç B. Hitler pencereye çıkını§ ve 
devleti namına ıöz söylemeğe se· hnlk Alman marşıru söylemiıtir. 
li.hiyettarım. Berlinin muhtelif meydanla -

Titülesko Moskovaya da rmda da buna benzer nümayifler 
. d k olmu§tur. 

R 1 ece uııınıııınılfflltuınnııııaırnuıııııııııııuııııuıııııı~ııımıııııı!Ulllııu 
Viyana! 28 (~.A.) - B. Titü· Alnıanyaya dair diğer ya;ılar .f ün· 

leılm Bratıslava dan buraya gel· cü 8ayfanıızdadır 
mittir. ını....._•lltJNa11lflllll'Ul-.ıır ... ıutı1,...lii 

B. Titülesko, küçük iflif mü·•------------
meuillerine, B. Benea ve B. Yev· HalkevJnde muha
tiç ile yaphğı görütmelerden ma.. sebe kursu 
lCimat vermittir. B. Titüleıko bu lstanbul Halkevinden: 
nbah Paris ve Londraya hareket Nisan batında açılacak muha-
edecek, on beş gün sonra, siyasi sebe kuralanna yazılma müddeti 

tahı:Yetlerle görü~r.nek üzere tek· dol~uş ve kadrosu kapanmı§tır. 
:rar buradan geçecektir. B. Titü· Bu kursa, §imdiye kadar kayıtla
leakonun, -döndükten sonra Moı· 
ikovaya gitmek niyeti vardır. 

Saymen konuşma şekil-
lerinden de müteess~r 

olmuş 
Londra, (A.A.) - Hükômet 

rım yaptırmış olanların mektep 
tahadetnamerile hüviyet cüzdan· 
tarım yanlarına alarak 2 nisan 
935 salı gilnü saat ( 18) de Cağa
Ioğlundaki konferans salonumuz
da bulunmaları rica olunur. 

henüz hattı hareketini tayin et- -o--
memittir. Evvelce maliım olan bi- Hava yolları yeni bir 
ribirine zıt nufuzla:r, hükumetin tayyare alıyor 
iç.inde olduğu gibi dıtmdcı da te· Ankara, 28 (T~lefonla) -
ıİT' icra etmekte devam ed:Yorlar. Hava yolları Umum müdürlüğü 

Bu itibarla, kabinenin, Sir Dragon sisteminde yeni bir yolcu 
Saymen'in raporunu alıp tetkik tayyaresi almağa karar vermi§tir. 
ettikten sonra kabul edeceği net:.. On kitilik olan bu tayyare latan • 
ce1er hakkmda timdiden tahmin· bul ile Ankara arasında işliyecek • 
Je.rde 1nılunmak vakitsiz olur. j tir. Alma işi Hazirandan evvel 

Bunı.~la beraber, dı§ itleri ba· bitiTilecektir. 

HABEit - i\lqUn Poatur 2S l\fART - 193.> 

Hitlerin kızkarde
_şi Viyanada 

nasıl yaşıyor? 
Tavan arasından lüks apartımana ... 

( Paıis • Soir) ın hususi ınuha - Yalnız üst dudaklarında sert ki yardım hey~tlerine para ciağı -
hiı i Viyanadan yazıyor: fırça kıllarına. benziyen kara bı • tacak kadar zengin değilim. 

Şönburgıtra11ede 52 numara • yık eksikti. Alnı kapayan ıiyah Ve kapı şnkadak yüzüme ka • 
ya gidelim: saçlar, dört köşe sen~, burun hep -1 pandı .. .. 

~urası, o~ta. ha~li i~ıanlarm ev- 1 si tıpkı tıpkısına! Sanki aksırmış Gazeteciler tarafından veril _ 
ierıne benzıyen hır bınadır. Bod- da burnundan düşmüş!. mekte ı bah · ı k ı k . . o an . §1§ ere pe a ı ~ ı 

r~.m -~a~n~~ b~r bakka1,. hır de Kız, beni hiç hoş olmıyan araş. gibi davranan kapıcı kadın beni 
~omurcu dukkanı var. Daırelerdc tırıcı bir bt\kışla. süzüyor. Belli ki, ı daha iyi kabul etti. 

Her Doktor,, ad1ı bir adamla bir istenilen bir adam değilim .. Ağız 
de hükUınet memuru oturuyor. Bi· 
na da şık müşterileri olan bir de açmasına meydan ''ermeden, gc· 
moda salonu bulunmaktadır. vczcliğe haşladım .. Sözü bitirmc-

Haydi yukarı çıkalım: Asma mi be~lemcden, bütün gazclecile-
kat, birinci ,ikinci ve üçüncü kat· re hazırlamış olduğu lafları söylü
lar .. Sonra da koıkocaman bir ça· yor: 
harası .... 

Çatının eıiğinde kadınların ç.a .. 
maıır kuruttukları meydanm kar • 
ııımda daracık bir kapı var ki in
san burada beyhude yere bir zil a· 
rıyol". 

ikinci katta (Her Doktor) otur· 
makta, çatıda. da Alman impara • 
torluğunun baıvekilinin kızkarde· . ' . §1 ..... 

Paula Hitler 1919 dan beri bu· 
ra.dadır. Bu krz §İmdi 35 yaşın· 
det.dır. Eve dul olan kızkardeti Ma· 
dam Raupal ile birlikte Hk geldiği 
zaman henüz küçük bir kızcağız • 
dı .. ilk katta güzel balkonu olan 
şık dairede oturuyordu. Sakin ve 
mü112•vi oir aya. .süıriiyor • ....E-1 

pek nadir relen miıafirlerle görü
şüyordu. Ara ııra yazı yazan A • 
do1f adlı bir ağabeyden bahseder· 
<l i. 

Bu aile, ıonra birdenbire büyük 
bir şöhret kazandı: Gazetelerin 
ilk sayıf alarında bu kadınların goy 
adları kocaman punto1ar1a çıkma. 
ğa başladı. Her sabah kahvaltıda 
ağabeyleri Adolf Hitlerin adını 
gazetelerde mütehayyir gözlerle 
okuyorlardı. 

Posta müvezzileri artık onlara 
mektup ve para getiriyordu. lnce 
zN"flarm arkasında "Devlet Baş • 
vekaleti hususi ka!em müdürlüğü,, 
adresi görünüyor.!u. 

Bir yıl var ki madam Raupal 

- Evet b n Adolf Hitlerin en 
küçük kn: kardeJiyim .. Ben bura • 

da yaşamakta olan hususi bir fert· 
ten başka bir !ey değilim .. Müla • 

knt vermek adetim değildir. Siya· 
sa ile de uğratmam .. Sefalette ya. 

~amala olduğum havadisleri 

gazetelerin uydurdukları kötü bir 
yalandır .. Fakat §unu da biliniz 

iş kanunu 
(Baş tarafı 1 ncidc) 

Değişildik daha ziyade it ıaat • 
leri üzerinde olmuftur. Layihada 
bütün &anayi ameleainin her yer • 
de aekiz ıaat olarak çalışmaıma 
... ;ı lıUlrllm •s-..J ı. ' 

D ·r · ş· f\;;. •<A l"'~ . c~ } ev et urau 1§ saa ı ıçın ooy • 
le umumi bir hüküm konulmasını 
mahzurlu bulmu§, muhtelif mınta· 
kalarda, muhtelif sanayi ş11bele • 
Tinde iş saatlerinin ayrı ayrı olma
sını faydalı görmüştür. Kanun· 
da iş saatlerini tahdit salahiyeti 
Bakanlar heyetine verilmektedir. 
iş kanununun bütçe müzakerele • 
rinden sonra Kamutayda müzakc· 
re edilec~ği söyleniyor. 

Mecidiye köyüne 
kadar uzanacak bat 

Maçka.da, Maçkapalas önünde 
biten tramıay hattının Silahhane 
önüne kadar uıatılması Nafia ko
miserliği ile Tramvay Şirketi ara • 
51nda kararlaştırılmııtı. 

Tramvay Şirketi hazırlıklarını 

bitirdiği için cumartesi günü hat • 

Bu kadının anlattıklarına göre, 
Matmazel Hitlcr hizmetçi 'kulJım -

maz işlerini kendi görürmüş, Al • 
manyadan da mühimce yekUnlnra 
baliğ olan para gelirmi§ .. 

Hiç bir meıleği yok~uş.. Evde 

misafir kabul etmez ... Ve pek na. 

diren sokağa ç1karmı§. Nisnn ayın
da Viyanamn en kibar mahallesi 

olan Döblingdeki yeni aparhma -
mna tatınacakmış .. 

Kapıcı kadın Matmazel Hitle -
rin yeni adresini sözde bilmedi -

ğinden veremiyor; çünkü kızcağız: 
rah~uız edilmesini istemezmİ§ ! . 

Almanya Habeş 
lere yardJm 
edecekmiş 

(llo t{lrafı ı nrinn) 

lla.Derı nakletmektedir.Bu haber 
da, A'manyanm Adiaababaclfi
ki yeni sefiri doktor Hirşştimen
tin Habeş hük\ımetine, hükume
ti namına, aıkeri mütehassıslar., 
tayyare filotillaları ve mualrm
ler vermek suretiyle yardım tek· 
lif ettiği bildirilmektedir. 

Bu haber, bazı Jtalya maha • 
fillerince tavzih edilmektedir • 

Bu mahfeller, bu haberin A • 
disa.babada. iararla dolaştığmı 

öğrenmitlerdir. 

Yeni Alman sefirinin, itimat· 
namesini verdiği günden bir 
gün evvel Habeşistan İmpare • 
toru tarafından kabul edilerek 
görüştüğü, ve Almanyarun tek
liflerini bildirdiği söylenmekte -
dir. 

Verilmesi teklif edilen lechi • 
zat arasında 300 tank olduğu 

kızkardeti Paulayı bırakıp gitmiş

tir. Batvekillere mahsus konağı 

idare etmek üzere kardetinin da • 
vetine kotarak Almanya yolunu 
tutmuıtu. Paula Hitler Viyanada 
kaldı. Muktesit olduğu için birin· 
d katın tık mobilyasım bir mobil • 
ya deposuna emanet ederek bi
rinci katı bırakmış ve çamaşır ku
rutulan yerin kartııındaki c;a."tı a .. 
ralığına taıınmıştı .. Paula Hitler 
küçücük bir kızken girmiş olduğu 
bu eve gelecek hafta. Döbling so • 
kağında fevkalade lük\ bir aparlı· 
mana tatınmak üzere terkedecek· 
tir. Bu yeni evi ona kardeşi hedi
ye etmittir. 

tın uzatılmasına başlanacaktır. 
Uzatma işi bir ay zarfında tamam- söylenrr.ektedir. 

Mat zel Paula ile temas ede
ir kimselerin söyledikle· 

lanacak ve Mayıs batından itiba' • r.:::
2
- T-

0
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ren Maçka tramvayları oraya kn. '> 1 • 
do.r işliyecektir . 1 alleslnlo milbadelesı 

Mecidiye köyüne kadar uzatıla· Sotya, 28 (A.A.) -·Dış İ§leri 
lacak hat iti · de yakında netice • bakanının resmen tebliğ ettiğine 
lendirilccektir. göre, Türkiye ile yapılan bir an

HABER 
Akşam Posta~ı ---

lDAU}; EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

Tclgrnr Adreııi: tSTANCl::L HA.BElı 
'l'eldoıı \'aı.r: 23872 idare: 21870 

laşma neticesinde, · 52 Türk ve 
Bulgar ailegi, 15 Nisanda muba· 
dele ed!lecek, .mi!badele masraf· 
ları rükumctle:- tarafındmı yapı· 

!a.ı: ktır, 

-0--

················································: rine bakılırsa, bu kız Almanyanm . ASOrtE ŞARTLARI : 
olduğu kadar Avusturyamn ve bü. 8 6 12 nylıl< ~ 

Zayi • l\ıhcali Paşa ~ubc::::indcnal· 
mı~ olduğum askeri vesikamı zayi et· 
tim. Yeni. ini alacağımdan eskisinin 
hükmli yoktur. 

Bmin Abbas lcvcllüd <310) 
tün d.ünyanın siyasasına hiç kafa Türkiye: 120 aso GGO 12so ı;;rş. : 
yormamakta, kendi İ§İ ve güciyle Ecnebi: ı:ıo 41;; sıo HHO ~ 
uğraşmaktadır. iLAn TARiFESi i ~ ............ H .. A ... B ... E ... R ........... f. 

Tir.ıırt't lllnlnruun satın 1%,ôO ! • . 
Kapıcının ihtarlanra rağmen • ı:es:nı 116nlnr ıo kuruştur. E ~ lstanbulun en çok satılan ha·i 

bu esrarengiz kızın kapısını çal • 1 : ................ ~ ............................. ; ~ kiki akıam 8azeteıic':r. 11.anla ·i 
dım. Kapımn arkasında gördüğüm Sahibi ve esri vat Müdürü: 

1
: rmt HABER'e verenler kare ·I 

yüz, Hitler!e akrabalığa hiç tüphe HASAN RASiM US d l . 
Buıldıj;r :)m: <VAKiT} Matbaur i er er. : 

brrakmıyacak benzerlikler taııyor- lll•••••••••••• .. I : ...... ,,,,,,,, .......................................... . 
du. 
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Osrnan·ııcadan .Türkçeye Sö~ 
klavuzunu neşrediyoruz 

Ansi-Y•- (fr.) T_...., ternia Ornek: Ba iti Wtinnek için en az 
ArlNcle- Patırdı - (fr.) Qu...U.. (en afAiı) iki A7 p1ı,.-,.. - Ba İfİ 

Ornek: Ateıli IÖzler - Paroleı ar....... A)'t.-AJIP 
• .,_. - ~en, ıelici 

lurnulte, diapute ikmal etma için uıarl Bd ... , ,çabf • O, aletli ltir pzardJr - il eıt un ec:. 
rivain plein d'arcleur 

<>••lu H .. iyende - Hoı ıelen 
A:rin (Şamanlarda "oyun,, iyin an-Ardi7e bedeli - Yer kiruı - (fr.) mah)'a. 

Droit d'entnp6t 1 Ati - AmP8 - (Fr.) .-.U., 
Anza - Ak• - (fr.) Entrue Nftlt6 
Ama,. ujramalc - Aksa1a uirt· o.-kı.Ata.I tariimll- ettls - A· 

O, ae.,li Wr aJkafbr - il •t ua .. 
rataur ,W. .. f• 

Atafpart - Atat ...;... - (Fr.) 

la• ....... H.ul .......... ,.. ~ 
aid ..-.) - AJm - (Fr.) an-.... . 

naak - (Fr.) S'entruer, etre entrave m,alan -.s ..... ettik. . Foadn de ....... foa .. cl''8ot111•tt, A)'Ma -A)'llile ()'llbqa a)'Dl'du) 
On.ek: lıimia bir akıaya ufradı - •• ,.. - Ası - crr.) JW.olte, " • 

... fea et n flaw - (fr.) ·-tiqu--lıirniz tMr inzaya ufradı. WU.. - A,.et - A,..ı.k (T. Kö.), idea-
On.ekı fa taimea ••qta Wr •wt tit. (T. iti.) - (Fr.) lıuleatite. Ansa - E ...... - (Fr.) A..W-t Or.kı Y•••1ttaa•ald '°" am ha • 

INU'Pll ır..u.&- C. ....._t --.ı A)'lli -A)'lll, W...tik - (fr.) La
• foa4n ... Pll're .. , la .. tallle. tl•ti .. e 

da terrain .-.d ....... - Ya...ı.tae•ld ... 
Ornek: Bu yol üHriade arai irua- i•JD ......._ ... ......_ 

lan pek çoktur. - Ba rol üzerinde • ı.,... ..ateaDik - Aml 0, Wr •t .. ~- - 11 .. t ile fe• A,.,. _ D~ _ (Fr.) F•rlte 
•naebeler pek çoktur. Or_.u ltPM •flteallik hareketle. 

Anzalı - Dalph - (Fr.) Acci· ri kalUIB taai1e ..... - Asit ......._ 
et tle 8- Ora.kc O pek anar Wr adamdır -

Atfetn ık - Oıttine abaak, )'uta. O ,. ~ Wr etlamd1r. 
dente lerl lraaa11 c=nalaMınr. (Ceza.T. Ki.) imle - (Fr.) AttriH. An .. - lP. - (Fr.) iv~, 

Omek: Dalıalı arui üerilule ,_,ı. Aeltaa - Etill - (fr.) S..U On.eke 1 - Btma iN. ,.......... paM ......... ..ı.rd 
laa teeriilteı. - Dalıab toprMlar i· Aalpp - D .. b •• - (Fr.) Mou. ....... ÜlÜllla attdar - .... .... Ad (MecU. bUı .-......ı - 0-
zerinde ,.,..ı.. denemeler. h 

Ama, takdime - Sunu Alker - Aıbr (T. Ki.) - (Fr.) 
,........, .... atfettiler 1e - (l'r.) M_.... 

Ornek: Makamatı ili1e1e bir aria Sol•t 
Z - laaa nıt.. .a.1ari ._. aör· On.lıı Tlrk DUi Tetkik Cemi1eti 

1-ı•I• - a-. atfH8ea 9k11ri C.. U....ı Merka He1eti Azaa.dan -
•erdim - Yüksek orunlara hlr .. aa Aıl - Aaıl (T. Kö.) - (Fr.) Fon- aöylemedlm. Tlrk DiH Antbrma kuruma ,. .... ı ö. 
•erdim. -...t, oriıine. racine, ptıinsipal Ati (bak: iı~) - Gelecek, at.. zeii üyelerinden. 

Ari - An (T. Ki.), 1olc. • ms - Aıla - Hit w ..Wt, cuü - (Fr.) ileri Ad (uzu• anlamına) - Orse -
CFr.) E•"111tt. .. na, affraaclai Jamaiı On.ele: Bu adanı ileriaiai (ablnu) (Fr.) Orıaae 

On.ek: Şekilıiı - ,.Jdlalea iri - Aalen - Aılm - (Fr.) D'orisine 
Sana forme. Her tirlii kötilikta an· Aeli (.-tu) - O.pı - (Fr.) 

dütünmez Oraek: Aziyl vücuttan her 1.irinin 

dır - Her türJü meaaviden iflctlr. OrİfİMI 
Atiyen - ileride - (Fr.) a l'avlftir, bir vazile1i '·ardır - Beden örıelerin-

pluı tard tlen her birinia bir iti vardır. 
Arifine (harifane) _. Ortaldata - Omelr: Mesaili uliye - ~sil'°" 

(Fr.) Par collsation namlar. 
~ -.~ _ ......... AA4 - Azat (Lelaçet-üJ.JGıat'ta ve 

Ari1et - EiNti 
AN " aınik - E• -, .... 
Aruı-Gün 

An - En, pn, ıaitlik - (Fr.) 
Larseur 

Arz - Dünya (T. Ki.) - La t.-re 
Oreelrı oa..,.. ıG••ı• cınre•in• 

döner - La terre tourne aatoar R 
IOJeil • 

AnetaMlc (takdim aialaa1111a) -
Sunmak - (Fr.) Offrir 

Omek: HinMtlerillli anearim -
S.yplal'Qlll ........ 

AnetlllM - _.._. ..... Wl-
-&ı..m.~ (.:.0 v•v• vazı ile),,....... -
(Fr.). SoQapettre, pr,Mftltr, pre.-ts 
par ierit 

Örnek: l - MÜIMCI• buyurur .... 
•rzedeyim-. lala ..,meniz aöjli,.. 
Yim. 

2 - Arzetdiim •ecJaile - Dediiİlll 
ıibi 

3 - Aruttipn aoktai ....-üa -
BildircQim ....._._ 

·-~··· ... .,...... .. _ ~ ... rm. .... . 
Ana ihtirain efmek - Yüliünmek 
Ornelsı 80,olderinüzı anr ihtir'UI 

•derele - B~k'erimia lnüia• 7ikl
llerek 

Arn - Arza (~•' ... ) - (Fr.) 
Deıir 

Arzuhal (iatidı) - Dilelıçe -(fr.) 
ltequet. 

Öl'llelcc Arnhalimlle 1azilılnn veç· 
bile - Dilekçemtle )'8Sihh ıfW. 

Arzu talep - Sanem Ye lat.. -
(Fr.) Offre et clemande 

Onaek: Arı: ve taleb, ~tm 
lhiihim Wr baaaaclur - S.aam ve 
iıtem, öbnnmi•in önemli bir lsQuaa· 
..... UC••• T. Kö.) 

- (Fr.) Coanne il ıait Radlof luıatincle türkçe olarak ıöıte-
A li-6 ( ~ t) A- Atik - Eıki _ (Fr.) Aacin "'-ittir.) - (Fr.) Conri. libiration 

_ (F'r.ı) ... n..:~--•:t.~,,. - vzrülliik .An·ıt - Ululuk - (Fr.) Cran. 
..,~ .. ._. • Alf - Su1UD111ık, ıuıuzluk- (Fr.) 

Om.Is: Bu eterin aaliyeti azdır - Soif d.ur 
Bu iuria öqüOifü azdır. Ora.ısı 1 _ flme lrarp ~iyik Wr Ornekc Oniimüzdeki meaelenia a • 

Aar _ Aar (2) _ (Fr.) Siic:le atp ....... _ BW... ._,. MiJ11s Wr zameti zilainlir. - Oırümuzcl.ki aora-
An .. _ Ralaat (T. Ki.) •r•thlı ........ ._. ululuiu ltellidir. 
Aıim - Gök _ (Fr.) Ciel 2 - Att ..... pa;zw ........ _ Azametli - Ulu - (Fr.) Grandiose, 
A.. A Göluel 5utahds 1..1-..1_ m,.._ -L Majeatueux 
auıaaaa - - (Fr.) ce- ~ ,.-- ,.,__ Azamet - Çalım, kurum - (Fr.) 

leıte At,.. - "-t- (Fr.) ANOllH Ottent.tion, Oraıaeil 
Ornelcr B ......... Wr Wl:ri iılma· ~Yaıa-K.af-(fr.) .....,..,.. Azametfünat - Çalnn .. laft, lru. 

llİ Iİllİ MSİI oWu - Batı... sök1el "--•- raa ._tan - (Fr.) POHUr 
Wr •ıa siW iMi (Bela. T. ki.) vnMSı !.W t8rii1ir A• .. w ~ 

• ..,_ _ • 5"" .., .. cıdtlıllıble ....... _ E.W Oruk: 0, &Alnetfa-natluktan bir 
A..._...ı_ ................ ft .. !'is.J M ........... ~ ... lef811111Z - 0, kurum satı• 
vrMlll HDltim - Kaa ifa -.,ı. ..._._.._ __ • . . ahlctaa Wr tMI nz ıeçemes. 
A.- - Ondalık - {.Fr.\ J).~ ~ An.etli K t (F 
4-- ~ (At ı iti;! ilki ij N~~-•ul.ıı=..,.K. ... ık...ıııe...iı,-'JLl.l"4.-._. - urum u - r.) Po-

tan) - (Fr.)" AmMnua "--• ·• Azamet .. ---•- - r-•- --&-;.-~-, • '°. 
A .. :Lt.- A .. .L "'-' o ... y ....... ı:l!..i.e ....,,.... ~ .,........ --- 90 ~ - ~ iapaplr - (Fr.) _..... --. Mirlenmek 

el . - L...:..1- ..... ....._,_ - O, ı.......;. .. _L __ . L--· 

All't ou~, ......... t -~ - Aa.i - Çoia)', ...... en w..::L 
On.le: .. itteki •OIJ .. .twm :. .. :Lt.-. ...... '"81anper ,_ e B ..,_... A•D ;nje - o...._ (.,..a.. _ta- - (Fr.) Maxianam 

- •itteki..,._.. 9Plıbr (.... ar) ,_ Or.ekt Azami ıayretini aarfetti -
~~- OL- ~ 

.11._ -'- B b' .... ca ıtnıaıını kullandı. Atilla T• &. __ ....... _ V1'11-: 11 ....... •••Drojeai ya-
• - L - - (Fr.) Jdı Bu Azap - Ezin,. - (Fr.) Pe: .... , tour-C-•lllPllCe pı - 18PllUB Ölltuan ,..,d.. ~ --

Avan - ----- ment 0...-: Taaı......_... 1Nft - *. -.. O fİnalanmdan biri. "' AY'ave - Ha • ..__ (Fr.) Alloie- rnek: Azap içinde geçen bir rece 
IMbt - Ezinç içinde geçen bir ıece. 

Aflnt - °'9nalc - (Fr.) Triltu Avaz (savt, 1ada) _ S.. .lzir - Azar (T. Kö.) - (Fr.) 
L~.,,. - Y ..... iıouç - (Fr.) Nid, A._ __ -•- ·--! ... L&..ll... L-..J__ Gronderie, repnman' de - vrmsı-,... .... .....,_ AYmll 

... 1ra-.. . Azimet ve avdet - Gidip ıelme -
• .,.., - • brıtbncı Avaz avaz- Bar-.., banıır baarv (Fr.) Aller, retour 
Ora.lsı DilatuP.- Göaiil bntbncı Ornek: a.r ltv ...,.., ......... ..... Oraelu Aabradan lıtanlııula ulmet 
At.Jet - T-Wlilr, itq, iifea • sır baiırdı ve avtlet ._ ,atak tathun - AaJca. 

pallr, lfl•11• - (Fr.) l•ctivite Avdet- Diame, -.ı, _ (Fr.) radan lıtaabula ıidip 1.ı.. )'atak e.t. 
0.-.ı 1 - Denlerialle t.-.ılilc Retour tam. 

..,... - Aw.t sil'-i1or. AYclette-Döaüıüa Aziz (eizze aalanuaa) - Eren -
2- 0taÇ, ricudu tla ruha u.... Ornek: Avtlette ıize •irunn- Dö- (Fr.) Saint 

Wr hula..._ - Atalet Weni dı ltÜfÜll ıise........ Öraelr: Hıriati1an ....lerinden (•· 
naha .. •• Wr haatablrtar. 4••• - Y..WS, raniıakcı - (Fr.) mJeriaden .._ Wri itia Wr yo.-tu ıünü 

3 - Ataletten içtinalt edia!z _ o. Aide, •uxiliain, acolyte özaiilenmiıtir. 
.... ıenliktea ..ıa.... ı h hiyi ••....U. .... ..._ Asis, -m• _ S..rili _ (Fr.) 

4 - lılemezlik War insanı YIP"-• ~d" ettiler. - lu Ul)'aıu Jardalda- a..r, CWri 

Ankara telefonu 
eni tayin ve 
becayişler 

Ankara, 28 (Telefonla) -
T ond aulh hakimi Rauf un Afyon 
aza mülizimliiine, eski llıın kaJ
makamı Abdurrahmaıun Bol'dur 
mektupçuluğuna, Mardin mektup· 
çusu Sırrının Amasya mektupçu • 
luğuna tayinleri ve Konya evkaf 
müdürü İsmail Hakkı ile Afyon 
evkaf müdürü lbrahim Haldmun 
becayitleri yüksek tasdike iktiran 
etmittir. 

Temyiz binası bitiyor 
Ankara, 28 (Telefonla) -

Temyiz mahkemeli binası bitmek 
üezeredir. Muhakemelerin tatili 
esnasında Eskitehirdeld mahke • 
menin buraya nakli yapılacaktır • 

Suriye komiseri 
Ankaradan aynldı 

Ankara, 28 (Telefonla) -
Suriye fevkallcle komi1eri Bay 
Dö Martel bu aabab on lluçukta 
Ankal"adan hareket etti. Aclana 
yoliyle Suriyeye ıitmektedir. 
Kendisini Dıtitleri Bakanı ve 
Bqbakan namına kalemi mahsus 
müdürü Bay Veclit, Yaver Celil, 
Merkez kum&l)danı, ·polis· J,1Jüdürü 
tarafınclan ujurlandı. · 

Giresun tapu mDdOrll 
Ankara, 28 (Telefonla} -

Görülen lüzum ~ ~retU!\ 
tapa m1"iürü Faik, ~ •it~r -
kik emrine afuiiliıftir. 

Bahçıvan Tala
tın öldürülmesi 

davasında 
MBtekalt Mareıal 
KAzımm kızı tablt 
olarak dinlendi 
Dört bet ay enel Şitlide baJı

çevan T alit arkadaıı V ebbi tara
fından öldürülmüftü. Bu cinayettt 
ait davaya bu ıabah onda aiırc..
za muhakemeıinde bakılm19tır. 
Şahit olarak Bayan Firuze ile mü· 
tekaid Maretal Kazımın kızı Ba
yan Nazire dinlenmiftir. 

Bayan Nazire fÖyle tafıadet 
etmittir: . A.a - CiW - (Fr.) Comme 

Ada - ICelay - Fr.) AiM, facile 
Aaab - Shdr - (Fr.) Nerf 
Asü - Sinirler - (Fr.) U.ı ..,fı 
A..w- Sinirli - (Fr.) NerYlllS 
Aaalli7et - sa.iılilik - (fr.) N•· 

•oa~ 

A...Wletme - Sinirle ..... - (fr.) 
.......... ı 

AaaJNJetmek- Slaiıitmnek-(Fr.) 
.. '--9 .. 

Alllllilettlnnek - Sinirlendirmek -
(Pr.) E........, 

Aaan atilca - 0..tülder - (fr.) 
Aaatİqaite 
O.....ı lıtant.ul önlükler miizeıi 
-'aa,iı (....m7et ...ı.nma) - Gi· 

• ...._ - (Pr.) 9'curi~ 

tan Wr fe1' ;rolctur - Atalet kadar U.. rile budakçılarile) Wrlilcte 1abladı- ~ - Kaldırmak, yol ver • 
iMi raprataa lııir ter yoktur. lar. Mllr, lfia.._ Çlkannak - (fr.) Deıti. 

(2) Karnuı'ta "ur, ılf. uar, uıur .. 
tekillerinde rösterilen bu söz "ıaman 
anlamına,. cifsterili)'Or. Türkçede "za. 
man,. demek olan "us,. köküne "r., eki 
ıttlrlterek yıpılmıı tUrlcçe llıdUr .• 

Abl - Tembel, Üflnaen, üten«~ -
(Fr.) Pareaıeux, in.Went, İnac:tif 

Atelte (hak: aıltan) - E,ik - (Fr.) 
Seuil 

Ateh - Bunaldık - (Fr.) Demence 
AteJa ııtirmlk - B•• ... k - (Fr.) 

Etre element 

4•enk - SallmM. heveak - (Fr.) tu., c:onpd.ier 
Grappe 

. iv• _ Ge•:..:-ı ı-.:- W Aam - Döla 
--. --.. C>r.lsı Yanuiıtandaki aon azı&.-

Örnak: MeWiY• - U~ ptİr9, nkeli IJl'Ua:da MttaldJer ltuJtik Wr 
u-• .. •etiricJ ...1.111_ 

-->- - ft aoiuldsulıhlc (azm ,,. iticWi 
Ava - Yardım - (Fr.) Ai...... ..._, siltel'diı... 

.._.. A-ı•ek - Döieamek 
Avihte - Aaılı,. a11'-t - (Fr.) A..._ - • - 8 

,..._ vnMllE: •tarmaja dö!enmek (az • 
ta, s...,.... .. .. ) ,.,. .......... .--tir. 

Avize - Aıınan - (Fr.) Luıtre Azvetmek (Bak: atfetmek) - Oı • 
.lyl (laM: acaba) - 4ealaa- crr.) tüae atmak, )'Ulamak. 

Eıt-c:e que, aerait-ce 
Ayaa _ Aplr, apapk, laelll, ı...w. w.>:::rde - lnci••it-(Fr.) FroiıM, 

- Talihn S."5evan olcluiunu 
biliyordma. Fabt keaditini ı• 
memittim. Vehbiyi iae hiç fanı· 
mam ve iamini de itifmedim: Bir 
kıt ıeceıi idi. Gripten yaı.,-or
dum • .a.hçevan ldübainden dol· 
ru acı bir çıihk itittim. Biriıi ''yd. 

ruldum., diye baiın1ordu. Zile 
bastım kapıcıyı çaiırdım. Tcd• 
fonla merkezi haberdar attik. p._ 
liıler ıeldiler. Vurulam hutaneye 
ıötürdüler. S.,ka &ir teJ' İ»ilmifo-

0....ı M.nWsetin WJiti 1erin • 
~· - UDr..u. fÜYe•lifi yerinde • 

A,.~ (bazur ve ıiikUn ••iamma) 
--. la1..U. - (Fr.) Tranqailite 

A,.7İt•izlik (Uemi .....Urec ula. 
:::.:.. - Givenm~lik - crr.) .... 

~ - Bal - (Fr.) Miti 
4ı..t - Aa,r, - u, - lriiçik, • 

~-<••·>--.... 

Atef, hararet - Alet (ot, otaıtaa) 
- (Fr.) Feu, fievre 

Omek: Haıtanm ate~i arttı. 
Atetsecfe - AtlfPI (l) - (Fr,) 

Temple du feu. 
Atetia - At.!t• - ( Fr.) De ftu 
Onek: Yanım müalleyi ateıtma Wr 

s:••• i~ aldı. - L 'incen.U. a •· 
~ la quartier cl'a ~ ile ,__ 

Alltla - Ate41i - (Fr.) Ardent, 
,.... d' ....... r pleİll le ha 

( 1) -Çıkacak olan "Ekler Derfiaf,:, n
dt "r' elline hlblrr. 

li - (Fr.) Clair, 8PPU'eDt, mdent 
Ornelc: Ba itteki maksat pek ., ... 

:.w-1r~a itteki ...... •papkbr. , ..... 

AJb - 8a1arlar - (Fr.) N....._ 
A1'a "etraf - ileri ........ _ 

(Pr.) ı........., ... .......,~ 
Oruk: M..wr.tia l>'bı _ Ulre • . ...,........ 
A.,ar - A.,.. (•>'llDl'Utaa) -

(Fr.) .U.lqe ,..._A,_. 
Ora.k: Hi'm •• hWun minn -

f,tHW9-wtiJifün .,..er. 

' 
(Devamı nr) 

••• 
"ULUS,, GAZETESiNiN 

DOZELTMELERI 

DUnkU kılavuada iki küçük dizi yan
bfr olmuftur. Olrvrlal'lllQdan baiıı 
diltyere' bunlan ataftda düzeltiyo • 

ı · Chıt> ıcb:ilnün 1UUft8 (Balı: müna 
Mbet) denUectlr iken (ilci. mOna1ebtt 
......_) denllmlftlr. (Alelacayip) 
lldlniln fartma (rınp) yazılac11k iken 
1&fththkla <ıaralb) dbihnlttir: · 

111111 •• 

Bayan Firuze de "Talitm a
man vuruldum.,, diye bajırdıiau 
itittim dedi. Şahit Zahide de )lfn. 
lendikten eonra ıuçlunun vekili 
mahkeme,.e bir lttida •erdi. Bun· 
da T alitı 'f'Ul'&DJD 'batbaı oldup 
nu &ilen Numan iıminde bir ada· 
nua hapiıhanede buluacluju •• 
&unun müdafaa fahidi ....... , .. 
tirilmui itteniJOl'da. Muhak..., 
bu tahidin ıetlrilmeıi ~in ltattsa 
rilne bırakıldı. 



Dertleşme: . 
Çocuklar Jçfn film 

yapılacaktı 

Çoktanberi işitir dururuz: Çocı •• 

Jar için filmler yapılmalı.. Çuockh\ 

na ahlAk n zekAlarını bu filmlerle 
kontrol etmeli! 

Mükemmel bir fikir. Amerikad:ı. 
lsveçte, Almanyada bu fikir canlan:t· 
lı uzun yıllar oldu. Biz.de hAb\ ~.!a!'l1ı 

bir terbiye ~d!!ltemi kurulamadı. 

Çe(uklara böyle filmler gösterme!\ 
terbiye ve mektepdlik bakımınd::n 

faydalı mıdır, değil midir? 

Bizim i~in ~ok faydalıdır. ÇocuJ,. 
ların buna ihtiyacı ''ardır. Geçen gün 
duyduk: Bir tüc(arımız bilmem hanı;i 
i§ten yüz bin lira zarar görmü~ Ke~· 

k• bu sermayesini böyle memleket i
pn hayırlı bir f~ koysaydı diye acın-
dım. Bu işi yapacak bir ka~ tücoo
lltıZ ~ıkmıyacak mı! Bu da bir ne,; 
ticarettir- Hem ıtara kazanır, hem de 
memleket maarifine hizmet ederdi. 

Çecukları, ahltk bctzucu filml~rden 
uıaklaşbrmak i~in, bu sahada ilk a
dımı ataeak hayır ıııahipleri arMında 
elbette ~ecuk babalan da vardır. 

~~rmaye ahipleri ı :Biraz da biıi 

dilfünün.- Çocuklarınızı dü~ünün ! 

Mektepli 

Doğrusu bu! 
11 ,,an ev~lld bilmeccmizilt 

lıalledUmlı ıekli 

Evvelki hafta 'bu Myfada Re~r~t· 

tiiiıniı resimli bulmacanın doğru hlll· 
ledilmiş oekllai bucüR yukardaki kl· 
ll1td• ıör(iyenuauz ! 

Bu bulaaeamızda hediye kazanan 
larm adlamu Pazartesi ıünkü ·MY' 
mızcla .,.,.Qkmuz. 

Yatakh otobüs ve televizyon 

J - Londra"da yeni bir ntobüs icat edilmiştir. Bu oto· 
büslcr yataklıdır. Londra ile ~lançister arasında işle
mektedir. Tıpkı bir ev gibi iki katlı ue çok rahattır. lçirı· 
de mutfağı, banyoltu, tıigara ve ilttirahat ltalonu vardır. 

.! - 'Ncvyorkta mekteplerde radyo - Tfrıi· ı• ~ do •i l'e· I 
riliyor. ocuklar mektebin radyo atalyclt!nde ho-.alariyle 
birlikte ctüd yaaprken görülüyor. 

·-. 

Çizgi ile resim 

r 

Kolay resim modeller.inden: 1 

iki fikir! 
- Dünynda en r.iyade kimleri • ' 

mel.!.in? 

- Yemekte lokma !!layanlan .. 
- En ziyade kimleri se\'ersin'? 

- ]lkönce cnnımı .. Sonra da c:ını-
ma kıymet verenleri. 

Hediye ka7.n-

ı:\n okm uculnrı· 

ınu:dnn Ni~~ntaşın· I 
rlıt I:,ık Li~esi S. 9. 

• lebcsinden 

Küçük sanatkar 
7 ya~ında bir piyan~l ~clırimizde 

bir konser verdi. 

Çizgi ile resim 

Kolay re&im m,,tJcllerindcn: ~ 

Çocu lara yasak! 
- Nereye gidiyorsun? 
- Sinemaya .. 
- Çocuklnra yasak değil mi? 
- Babam bnna bu sabah: (Oğlum, 

en artık koskocaman adam oldun!) 

G '-- . Ç dedi •.. eçen Çarşamua gecesı ilint.a -Mutlnka gene bir pot kırmı~ vey:ı 
ndh küçük bir (ocuk Saray sinema· 

1 

bir çnm de\ irmi~indir ! Dahan &n:t 
sın da hir konser verdi; ve çok muHıf· 

bunları boşuna 8Öylemez ! 
fak oldu, alkışlnndı, burada kendisi- --------
ni piyano başında görüyorsunuz. 

HABER 
Gocuk 1S<-ıyfaın 

Bilmece kuponu 
28 - 3 - 9:35 

Hediye kar.a· 

nan okuyucuları 

mızdan 1\lnçkadn 

Kağıthane cadclc 

sinde 128 uumarad. 

Nadir Üçer 

M uslkiş ;naslar: 

-1-
MOZ ART 

1756 - 1791 
Garp musikisi arasında )',foz 

tın c.serle 1·1 bus:,,:n be~teJ~nmit 
bi yaşamaktadır. 

Mozart 1756 tarihinde A vus 
yanın Salzburg şehrinde Joğm 
ve 1791 de Viyanada ölmüttür. 

Bu kıymetli musikişinasın es 
leri arasında (LeaNoces de Fi 
ro), (Don Juan), (Mithridot 
(ldomnee) ve (L'enlevement 
Seril) gibi parçaları garp m 

kisinin ıaheserlerindendir. 
Mozart 35 yaşında veremd 

ölmüştür. Doktor ıon zaman 
kendisini musiki ile uğraımakt 
menettiği halde, genç bestekar • 
li gizli çalııarak, son günlerin 
birçok eserler yaratmıttır. 

Mozart kendi asrından ziyad 
on dokuzuncu asırda yanı öld"' 
ten çok zaman sonra fazla meth 
olmut ve bilhassa son eserıerind 
biri olan (Don Juan) ı köylüler 
rasmda tanınmıt ve ıevilmi tir• 

Mozartın ölümü çok hazindir• 
Mozart ölürken: 
"- Mezarımı çiçeklerle süı 

. ' yın.,, 

Diye vasiyet ettiği halde, me 
rı uzun seneler kuru, çiçeksiz 
bakımsız kalmı§tır. 

Bilmecemiz 

Şu evin önünde bir araba duruı' 
Acaba arabacı nerede? 

Doğru bulnnl:ırdan birinciye 
hir kol s.ı.ati, ikinciye bir yazı takı 
'e ayrıca 200 okuyucumuza da bi 
hediye nrilecektir. 

Bilmece müddeti 15 gündür. 

? ••• çektller Resimli Hikaye : Filin dişini nasıl 
• bmirde &lih 
~- &rdufu· • 
.. kitap han&i 
tdellifin. eseridir? 

•An.karada Ne
t.ati lhsaa - Hedi· 
J8iz ıönderil•i~ 
tir. 

• Mersiııde M. 
S - Eserinizi gön
derinir., okuyalım. 

• Eskifehirde 
.Ayhaa - Çeeuk 
a;yf&lllJI iter haf ta 
J'Wte•be sUnkü 
•11•11zda intipr ..... 

• bmirde Nadire 
Tekla - Bilmece
ıüd pk •~ ıönde
rbeHWlUL 

• taaır• Mtll • 
W "'9laa - B• =,.. .... 

1'i~m t1.ğrıyer ... l Merak etme .. Sardım gtçcr ..• ı 

1'8Nlttli ... , 

Deli olacağım ... Geçmiyor. 

a 

Asıl bakalım!.. INr •«reJ .....,.,._ 

Haydi, aeni di§~iyc götüreyim! 

• Şişlide Ce İi 
Kerim - Her ~:.. 
:mecenin müddfl!' 
15 gündür. 

• Trabzonda ?"' 
ri Erol - AbOı' 

. e ı 
olmanızı ta''!ltY 
deriz. Ba~ka b1r ~ 
layhk bulamadılı-

• lımir SeO~ 
lrf an - Şik&Y~ 
nizi bize yal!Y 
okuyalım. 

* Samatyada Jlı 
Karabetyan-~ 
derdiğiniz fi 
~ok bozuktu. J1I 
heple kıli~iııl ~ 
tıramadık. Net ı" 
re!lim gönde 
memnuniyetle 1" 
yanz. 

• bmlrd• 
Okta1-ıoı• 
nuı kitabla 

Olt. Difi- fi"*· ~di "'" ıs kunJlluı'· 
...... !. 
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ino 
tiarb9 i cin Boşanma 

buhranı 
Ah bu buhran ... Şimdi de bo · 

şanmalara sirayet etti. Dünyanın 
en çok boşanma hadiselerinin Ho
livutta olduğu malUmdur. Fakat 
orada da azalmış. 1931 senesinde 
90 boşanma, 1932 de 81, 1933 de 
84 bo§anma o!an bu şehirde, 1934 
senesirıde yalnız 60 boşanma ol • 

mu§tur. 
Sinema artistleri, boşanma re · 

korunu ellerinden lmybelm2mek , 
için bu sere için bir çok evlenip 
bo~anmaP.a karar vermir-lcrdir. . - . 

Mey Vest, erkek 
kıynfetile 

Şimdiye kadar Mey Vest'i muh
telif kadını tuvaletleri ile gürdük .. 
Şimdi zarif, güzel ve balık eti ar -
tisti "Artrk .bir hanını oldum,, 

. isimli yeni bir filmde göreceğiz .. 
' ~ Fakat "hanım oldum,, demesine 

~iJ .. 4t~ 
1

1 rağmen Mey Vbest cKrkebok elbisesi 
"-:!'.!!'l~lr'-'-'·;.,"·"'"'""·....... 'Jİyecekmiş ve ir ov y rolü oy-

yıldızlarımn elbitelerini ı nayacakmış .. 
~en nu!f hur Amerikalı Adriyan 
Creta Garba için yeni bir çay elbisesi Neşesiz Sokak 
laanrlanu,tır. . Berlinin film müesseselerinin 
...,_Kül renkli ipekten yapılan bu """ ~ .,g:ıı. hatta hemen hepsi "Frid-
vı.aenin bol kırmaları vardır. Kolla: F · ı< . . . . fRıLa . b'l kl · U""'n ve ka· ~"".:.rasse,, de bulunur. Bu ıtıbar -

ıır rısı gern.ı, ı e erı .... ~tdır. la, bu caddeye Yıldızlar caddesi 
""-....: denilebilir. Çünkü sinema yıldız. 

Jorj Halt boşanıyor? }arının ve artistlerinin hepsine bu
rada rast gelmek kabildir. Fakat 
son günlerde bu caddeye "Neş' e -
siz Sokak,, is.mi verilmiştir. Çün
kü iJsizlik o kadar çoldur ki, bü -
tün sinema yıidız ve artistleri bu -
rada aaık surat, ve aç. mideleri ile 

dol~maktadırlar. 

Bir çok filmlerde alkışladığı -
lttız Jorj Raft karısı Gras Mulru • 
1'ey' den aynlmak üzere imi§. Bu .. 
~ da sebep Virjinya Pir itminde 
btriıinin güzel gözleridir clenili
~ · Fakat Groa •bu ite pek de razı 
illÜUL.....:• 

""Kll'llllf.. • 

Anna Sten King Vidor"un 
idaresinde çahşacak 

Yukarda, ,\·ana filminde oynıyan iki arkaclaşı ile beraber gördüjjünii.z 
Amıa Sten bundan sonra meşlıur reji sör King J'idor'un idaresinde film 

yapmağa başlıyacaktır. 
Nana filmi ile biiyü/ı: muvaffakiyct kazanmış ı·e aslen Ru$ olan bu arti.'1-

tin gelecek filmini, gelecek mevsim lstanbulda görebileceğiz. 

ı Bir kapı nasıl açılm.alı 

~Resimde &inema öperatörleriyle bir likte me!hur _sinema r?iisörü . Aleksan dr Korda'yı ( gözliiklüsü) ve Duglasuı ı 
~ F•grbanks'ı görilyorsunur. Dugla&1n oglunun •lınd• bır kamçı var 

elere benziyorlar? Marlen'e aşık Parmak izleri . 
B 

· .5on zamanlarda Marlen her Mora· ş·· l ·ı J azı insanlar muhakkak bır te- 5 ova ye ı.e an.et Mak 
~ benzerler. M~ll deveye, ör. gün uyanınco. kar~ı.sında hankula- Do~ald'ın geçen gün parmakiz _ 
eğe gibi.. de güzel çiceklerden bir buket gör- lerı alınmıştır. Fakat, buna c~bep 1 

Aınerikaldar Gaı-i Kuper'i kö.. nıe-ktedir. Yirmi gün kadar bu bu uygun çiftin mü~terek bir cina -
~ie, Vallas Berriyifile, ve meı- hadise böyle devam edince Marlen yet i,l~miş o!mala.rı değildir. Sa -
d 1J:r CG.z kralı Pol Vaytman'r armu· artık çiçeklerin kimin tarafından ~ece' .. Şen ~ul,, fılmi gösterildiği 
-. benzetmektedirler. gönderildiğini merak etmeğe baş- ılk gun, Holıvutta, adet olduğu 

Siz de bu benzetme işine devam tamıştır. veçhile, hu iş yapılmıştır. Bu adet 
~~bilirsiniz. Çünkü çiçekler geliyor, fakat ü- büyük yıldızlara mahsustur ve bir , 

l'W. Salla ven Parlsle z~rinde kimin tarafından gönde - hatıra olarak yapılmaktadır. 
. ._ Mrugaret Sallaven rejisör Viler rildjğine daiT hiç bir kart bulun -
1 ~\'leıınıiı ve balayı seyahatini mıyordu. ~~ 
~eçırnıek üzere Parise gelmiJtİr. Nihayet, çiçekleri gönderen a-
1...:. SIÜJ&Yeıı bit bir ıueteeiyi ka· damın bir Mtıırlı prena olduğu ~ 
IWQll "'1w11iıf T• kİRIR ile ~ • h~·,!mr~ır. Bu prens, "Kızıl im -
"'-iltw. peratıoriçe,, filmini de yirmi bet 

defa gördüğünü söylemiştir. Bu 
kadar kötü bir filmi 20 defa gör • 
meğe tahammül editi, prensin af. 
kının kuYvetine delil sayılmakta -
dır. 

• Metrogoldvin yıldızı lren Hervey, bir kapıyı yoliylc nasıl açıb 
kapamak Uizrm geldiğini göderiyor. Kimıe, bir odadan veya sahneden 
yüzünü kapıya dönerek ";f.kmamalıdır. Kapı tokmağı sol elle tutula
cak ve vücud sağdaki resimde görüldüğü gibi odaya doğru dönmÜf 

olcıcaktu. 
1 



:Bic .: poctce 

Çirk~ suratlı, yabani bakışlıJ 
hürriyet için sönmek bilmez ate· 
tiyle durmaksızm çalışan, sarhoş· 

luktan çıldıracak kadar içen; to; 
topraktan ve parça parça ·edilmi! 
bir tahtın molozlanndan yepyen: 
ve verimli bir Fransa yaratmak is
tiyen adam: "Kellem koltuğumd;, 
olduğu halde hürriyet için savaş 
tım,. demişti. işte size Fransız in· 
l .. ılf.bmı yapmı~ olnn adamların e 11 

acaip v~ en mütcauıp simaların . 
i :>."1 biri: Jan Maral ... 
o~ doktor, alim, mütefennin. 

gaz~teci, siyat;acı ve h~p.Jinin fev· 
kiıtde de propagandacı idi. 

Denebilir ki buhran ve kan se
nel~ri~de o, bir milletin ruhuna 
-lliktatörlük etti, bir ülkeyi peşin· 
den aürükledi ve Avrupa tarihini 
değiştiren bir inkılabı işledi. 

Bunu önce bir kilerden, sonra 
da d:~n haıta.Jığı yüzünden hiç çık· 
madığt ilaçlı banyosundan yaptı. 
Yaptiğı i:tin bföün fantazisi anla· 
tdmak icap 'ediyorsa, onun ban· 
yodah bir gazete çıkardığ\nı da i-
15.ve e4elim: Bu gazeten 'n o im· 
tiyaz. sahibi. baş y~.,.ıcsıı. basıcıs1 
ve muharriri ir!.i. !J .ısraflan ödi-. . . 
yebil::nek için kendisi yarı aç, ya· 
rı tok gezerdi. ,Ve bu banyo tek
neşinde can vermişti. Onu, mem
leketi ·harabiye sürükliyen bir ca· 
navaı- diye, bir Fransız kızı han
çerle ciğerlerinden ve yüreğinden 
·rurarak öldü~ii§tü. 

Paul-1.cını Maral '24 m~yıs 17 43 
de lsviçı·enin Boudry köyünde doğ
m~ş~u: Annesi ölür ,ölmez dok -
torluk tahsil etmek üzere seya · 
hate _çıkmıştı. Onu Fransanın 

Tulftz~ B.o~do ve Paris şehirlerin -
de ğö;üyo~z. Nihayet Londranın 
Harley sokağında bir muayene -
hane açıyor ve burada oldul<ça iyi 
para kazanıyor.. Yüreği dinmek 

belmez bir hırsla, şan ve ş(ihret i · 
çin çarpıyordu. Britanya münte· 
h',lerini devlet adamlariyle prens· 
)erin cinayetlerden kurtarmak için 
lcocaman bir kitap yazdı. 

Britany~lılar onun yardımına 
muhtaç ~lmaksızm kendi başlan· 
nın çaresini buldular. Fakat Fran· 
sııla.r onsuz yapamadılar. Çün
kü F ransad~ kendisine ana yur-

du edindiği o memleketre biiyük 
itler baş göstermek üzerf'ydi. Bü
tün bir ulusun gövde5inde baştan 
tırnağa kadar bpkı maya giıbi iş

liyen. yeni . bir ruh ortaya atılmak 
için 9rrpmıyor, geni~ bir değişik
lik hazırlanıyordu. Maya muaz -
zani l>ir ihtilal halinde kabarip da 
kabından ta.§mca Marat kendi se· 

ıini kendi ilhamını ve nihayet ken· 
di akibetini bulmuş oldu. 

O daima çok doğuran bir yazı· 
cı .idt Yukarıda söy:"3diğimi:ıı ki· 
U.b~i·Ya~arken, günde tam yirmi 
aaat"yemeden çalışmı~ ve nihayet 
ıinir~buhranlariyle harap crluncıya 
kadar sadece kuvvetli kahveden İ· 
baret .. bir pehriz tutmuştu. 

Fak~t. Paris kilerinde, sonra da 
yazıhai!esi .ve çab§ma odası olan 
banyo: tekne.11inde çalışmaları öy· 
le herkesin dayanamıyaca ğt kadar 
ağD-d~. ·Bu fazla yorgunlı1k onu 
11~ olaa:&Idürecekti; . Fransız 
kı-:~~~-~~n~~ i~e .ölümünü sade
ce tac:il etnn1!· oldu. 

· Geceleri yalnız iki saat uyu • 

, 
,.~-- - --· 

.. ~. ~ za vaıı·r~·- ··- t)eV·I er ·ı 

Jean - Paul Marat 

yordu; az ve vakitsiz yerdi. Altı 
saatini, dert, şikayet, süikast fısd
tıları, fesat ve millete kattı cina
yetlerini anlatmak için gelen ziya
retçilere tahsis etmişti. Parisliler 
onun sözlerini ağızlarına dolamış
lardı; Parisin bu yer altı kilerin • 
den fışkıran alevler onların beyin
lerini tutuıturuyordu. D~ri has· 
talığı canını daha çok yakmağa 
başlayınca kendine hususi Lir ban
yo yaptırdı. Banyonun kenarla • 
rın~ enlice bir tahta yeri e§tiril · 
mişti. Bu tahta parçası onun ya. 
zı ve yemek masası idi. Omuz · 
lanna kadar suya dalmrı, ,akak · 
larmm atmasını dinlendiı mek i • 
çin ba§ı sirkeye batırılmı§ bir hav • 
1~ ile sarılı olduğ.u halde o d'unna· 
dan yazar, boyuna yazard~. Bu .a • 
dam gazetesine "Halkın doıtu,, a • 
dım vermiş, Parisliler de ona "Hal. 
km dostu,, lakabını takmıştı. 

:/- :/- :/-

Şimdi de onun öldfrrülmesini 
trösteren, harikulade sahneyi göz. 
den geçireceğiz: 

N o'rmancliyanın eski Kaen şeh
rinde Şarlot Korday adlı bir kız 
yaşıyordu. İnce, uzun boylu, gök 
ela gözlerinde yumuşak bir bakışı 
olan bu kızın yüzüne kuvvetli ·biı· 
ağızla Çene hemen hemen erkek 
sertliği veriyordu. Kız bütün yü • 
reğiyle ihtilale bağlanmış!x, ancak 
itidal taraftan idi. 

Marat'm partisi olan "r>ağldar,, 
fırkasına dehşetli muhalifti. Bir 
gün kendi kendine dedi ki: 

"Marat yatadıkça, kanun ve İn· 
saniyet dostları hiç bir vakit sulh 
ve sükfuı bulamıya.caktır .. ,, 

Bu ince kız böylece Parise gel· 
di. Bir bıçak satın aldı. Mahal· 
lan ayırmak için aşçıların kullan

. . 

2 metre· 48: santimetre· hOYun
daki ad8mııi h8yatı n_asıldır? 
Dünyanın en uzun boylu kadını 

bovu.ndadır! 2;53 · metre 
Çocukluğumuzda, ninelerimi

zin uzun kış geceleri bize mangal 
başında ballandıra ballandıra an
lattıkları dev masallarını ne büyük 
bir merak ve lezzetle dtnlerdik. 
Devlerin harikulade kuvvetleri 

karşısında hayran kalır v-e onlar 
gibi yaradılmamış olduğumuza e~ 

--~ . . 
' ' 

Dünyanın en uzun boylu kadını, otur duğu ev ile sandalyesinin reaml 

azmanlannı birer hasta telakki et
mesine bakılırsa, her halde dev 

olarak dünyaya gelmemiş olduğu
muza ~ükretmek daha mi.inasip O· 

lacak. 

Dünyanın en uzun boylu ad&
mı bir Amerikalıdır. ismi Levis 

Silkins' dir. Bu adamın boyu iki 

melre kırk sekiz santimetredir. 
Göğsünün genişliği 1.66, kalçası 

nm kalınlığı da 97 santimetredir . 
165 kilo ağırlığında olan · Mösyö 

vVilkina'in eli 30 santimetre uzun· 
luğundadır. Parmağına taktığı 

yüzüğün kutru 3 santimetredir ki 
bunun içinden bizim paralardan 
1 O kuruşluk geçebiliyor. 

Wilkins doğduğu zam~n hal ve 
tavrında hiç bir fevkaladelik gö· 
rülmemişti~. Dört yaşına kadar 

her şeyi tabii gitmiş, fakat bu yaş
tan sonra çocuk birdenbire şayam Wiİkins'in şapka, eldiven ve pardösüsü 
hayret derecede büyümeğe başla· tabii boyda bir adama giydirilmiş, ol-
mıtşır. On yaşına geldiği zamanı saydı işte böyle olacaktı 
boyu 1.83 metreyi bulmuştur. 

G · M"' .. W'lk' b" ni§liğinde olan bir adam için hazır 
erçı osyo ı ıns az ır za. ku d k b ı k · k-. n ura ve şap a u ma ım am 

ma. n içinde harikulade cüssesıyle 1 b'l' ·1 B 't'b 1 M'' .. . . o a ı ır mı . u ı ı ar a · osyı> 

çok şöhret bulmuş ve kendinı teş- w·1k· h . . 1 k . 
bir ederek büyük bir servet kazan· 
mış i~e de halinden memnun gö · 
rünmemektedir. Çünkü onun için 
hayat gayet pahalıdır. Hiç bir dille 
kanda üstüne göre hazır bir şey 
bulamamaktadır. 

Düşününüz bir kere, ayağı kırk 

be~ santimetre uzunluğunda, ha • 
şınm muhiti de 70 saıitimetre ge -

ı ms er şeyı ısmar ama mec· 

buriyetinde kalmaktadır. Ismarla
dıklarını da iki misli fiata yaptı· 
ra.bilmektedir. Çamaşırlarını iki 

kat masrafa yıkattırmakta, bir }o. 

kantaya gitse berkesin verdiğin .. 
den üç dört defa fazl~ yemek pa • 
rası vererek çıkmaktadır. 

Kadınlar ile erkekl~rin arasın
daki rekabetin derecesine bakını'? 

ki kadınlar hu ~.hade bile erkek· 

lre rakip çıkmıtlar, onlardan aşa• 

ğı olmadıklarını içlerinden çıkar• 

dıkları 2.53 boylu bir devle is hat 
e~~işJerdir.Dev kadının ismi Miss 
Ewing'dir. 

. Henüz on yatında bir ç~uk i• 
ken boyu iki metreyi geçmekteydi. 

~Mektepte kendisine husuıi bir 

rahle yaptınlmıttı. Boyu daha u• 

zayınca çok sıkıntı çeKln;~ğe l>aı1a· 

· mqb. Ba.ıını, kendisi için alçak o· 
lan kaplara vurur, aynaya eğile-

:rek. bakmak mecburiyetinde kalır, 
ı~frada ancak iki büklüm olarak 

yemek yiyebilirdi. Bu hal onu 
çok aıkmıştı. Onun için ta küçük· 
lüğündenberi ileride zengin olun· 
ca her ıeyi kendi boyuna kıyasen 
yaptırmağı taıarlamııtı. 

Filhakika kendini tethir ede ~ 
rek kazandiğı paralarla bu arzu• 
sunu nihayet yerine getirebildi. 

Bugün Misa Ewing'in keq.din" 
ntahıus ' 1küçücük bir evi,, vardır! 
Bu evin pencerelerinin yüksekliği 
3.05, tavanmın irtifaı 4.60 metre· 

dir. Yemek yediği masamn yük· 
sekliği 1.37 metre, üzerinde çalıı· 

tığı büronun yüksekliği de 1.82 

Jl)etredir. Banyosunun tulü 2.90, 

yatağının uzunluğu da 3 metredir. 
Siz kıyas edin artık bundan ötesi• . ,. 
nı ... ' 

-. 

S. Karsan 

dıkları sipsivri ve ke&kin hıçaklal' ~====~~~=~~"!!!....~~~~!!'!!!!!!=!!!!!!!!"'!!!!!!=~!"'!!!!!!!!!!'!!!!!=======!'!!!!!!====~==~=====!!!!!!!' 
gibi... 

Bunu bluzunun a.ltna koyarak 
göğsünde sakladı ve bir müracaat 
mektubu yazdı. Öyle canavara 
karşı yazılması lazım gt>len bir 
mektup değil; erkek duygularına 

f 
ve yüreğine söz söyliyen bjr mek-
tup.. iki defa mektupla te!ehbüş 
ettikten sonra Marat'm karşısına 
çıkabildi. 

Kızı Marat'm karısı olan Si • 
monne Evı·ard karşılamıftı. Bu 
kadın iyi yürekli ve basitti. Hal· 
km aıağı tabakasına mensuptu ... 
Marat sırf yeni hürri1etin inanç -
larma uymak icin onunla evlen • 
mi,ti. Az tereddi1tten sonra zi • 
Yf',.~tçi, Marat'ın ·huzuruna çıka • 
nldı. 

O geee banyoda idi. - Başı hav-. , 

luya sarılı, omuzlarında bir çul, 
önündeki tahta parçazı d-,. tashih 
kolonları, müsvedde, makale ve 
yazı doluydu. 

Şundan bundan konuştular. Kız 
bütün sözlerinde Marat'm nazari
yelerine büyük hayranlık gösterir 

gibi davrandı. Sonra birdenbire 
oivri ve keskin bıçağı çekerek bir 
tek vuruşla ona ölürn şarabını içir· 
c:H. 

Marat bağırdı. Bu, onun son 
hağırışı idi: .. · . 

_.. imdat! ... Sevgilim kbş ! ... 
Fakat Simonne gelince, o öl • 

mÜ§tÜ. 
" ~ ~ 

ÖIÜmü takip eden vakalar 
0

ga . . 
rip, ayni zamanda '··tip'ikdir. Bu 

ltalk dostunun dostları adeti çıl • 
dırmıştı. Gövde iki gözlü bir lah· 
ta yerleştirildi. Gözlerden birisi

~e ciğerleri kondu. İkincisine ise 
cesedi kondu. Kıymetli taşlarla 

bir vazo içinde muhafaza edilen 

yüreği ise, yeni liderlerin meşhur 
karargahı olan Kordeliyenin tava· 

mna asıldı. Ve Şarlot hiç bağır · 
madan, çağırmadan, sükun ve hu· 

zur içinde giyotin makinesine git
ti; işlediği büyük suç sanki yüre· 
ğine büyük bir sükun vermişti. O 
Fransayt kuı1:armış olduğunu sam· 
yordu. · 

Fakat Marat'a tapmdıran çıl· 
gmh~ çok geçmeden Marat'tan 
nefret ettiren bir Çılgınlığa" dön • 
dÜ. ·., · .... - ~ : .. ·: ~ .. . . . ' . .. . , : • 

~--·,. .. ,. ' . •' . 

O, temmuz 1793 de ölmüştii. 

1795 ki.nunusanisinde tahtadan 
yapılan bir heykeli ateşe atıldı; 

külleri bir lağıma döküldü; kıy • 
metli vazo içindeki yürekle birlik· 
te asılı olduğu ıeref mevkiinden 

aşağıya indirildi; cesedt Pante • 
ıiondan çıkarılarak bayağı bir me· 

zarbkta adsrz, sansız adamların 

topraklarına gömüldü. 

Vaktin olgunla9masına daha i· 
ki yd varken Şarlotun, muzadı ta
affün iJaçlarla dolu bir banyonuıı 

içinde fitlediği bu adam, fesahat 
ve belagatiyle alevlendirdiği va· 
tanseverierin gözünde artık bit 

canavardan başka bir şey değil " 
di! •' . . 

Ahmet Ekran 

f'f " 

.. 

r 
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!tııııııuıılllff ___________ • 

Atlet oımıyan 
sporcu. topat 
bir koşucudan 

..--ı~!Klllllllllllııllülillllllllllılir/l/llAl!ililaMl-
S p o r l!J n temeli at· 
ıetizmdlr. Tam bi1 
sporcuoımak içlr 
evvela atlet oı ı .. 

ıı •ıııı.m ı 'ı mı ~m-mııımıııınmınınrunu~ ,. farksızdır l 
ıııı • ıııınıruımııınııımnuııııınnmnnı11111 ııırı111ııttnm1uıın 

Yazması benden J ----._.___________________ Yugoslavları yenebiliriz olMı·mapk~ıybaidı 
Zavalh atletizm! 

lstnnbul Mmtakaaı' Atletizm F a k at 1 • il Bütün ,nusevi spor-
heyeti. bu cuma iç.in bir kro• p..m· • • cular TeJavJ,r'de 
~iyon.ası tertip etmişti. Öğren • ı 1 

clim ki, bu mcıabakaya a.nulk tek K tarafın oyununu hesaplı yarak 5 may~~!'~"~:y~: kadar, 
bir klübün dört atleti iştirak et .. 1 arşı 

~~~~ ~~ı:::ı:ü:~:!~ ve :::~~e~~ ı· yı· -bı· r milli takım t eş ki ı e tın e 1 i y iz ;:ı~::v ·;:~:~n~:·~:~:~::ıiı;;:: 
klüı>ten dnha az olursa, nizamna - sevi olimpiyadı baılıyacaktır. · 
rn ~ müeabnkanın yapılmasına. mü· ~• Olimpiyada, bütün dünyadaki 

Yakın bir istikbalde Yugoslavya 1 1.:ül ctnıc~i 1:1zım g<'ldiğini ... oruyor: l mi7.i <>n iyi müdn fna cdebfü•cek nam-:ıaa.de etm~dig"' i için l\tletizm he:r • musevi spor te~kilatları yani bü ~ takımıyla karşılaşacağız. 'porculan- Ilunun i~in d(' hir ''" rak, hir de at le- Z('ttiı. 
c~i Kros'u biı· hnfttı. daha tehir et· mıı bu maça hazırlanmak için ~ahş- 1 tik takım ~eçmi~. hunların hangisinin ı Beklere geldim: ~ekiz ki~i ile lıir- tün Maka biler iıtirak edecek • 
r.:ı·~.. mağa başladılar. }"akat umumi kana- daha mm-:ıfık olduğunu :-oruyor. Kft- <lı•n hii<"unı eden nt!et hir takını karı-ı- tir. Olimpiyadın ismi de Makabt 

Zavallı atleliını !.. at maçın neticeıoinden hiç de ümitvar ğıt üzerin ele ) nµılnn bu he.-,aı>lnrı., sın da en mühim rnıifc şüphe ) ok .ki olimpiy:ı.dıdır. 

Btinda.n beş. a.lh sene cYYel, 

değil. Daha üç a~' e,·nt Balkan şam- müsbct L>ir netice \(•receğinc lrnni ol· lıunlnnı ellişer. Eğer Tiirk talnmının Yapılacak müsabakalar, fut· 
piyonluğunu kazanan n diinyamn en madıgımdan. '" hangi noktnları kın·· bekleri seri. ncfc~li. c;ok dikkatli. 'e bol, basketbol, atletizm, boks ıü· 
ku,"'rntli 1akımı olan Jtal:ra:ra 2 - ı I n~tli. hangi noktaları ıa) ıf olduğn hi- J ilh:ı ... s:ı ''ok uzun rnl'u~lu olmnz:sa I 

höyln resmi bi: nıi:.s.'\b:ıkay:ı de • 
pi.i, bir klübün tertip ettiai la1ettıı. • 
: İn hir kros koşusuna yüze yakın 

· k. kt D re~; yüzme, motosiklet, biıik et 
mal?Jup olan l'r~nst7.lara bir ı:ayt linmiyen bir takıma lcar~ı ı:ıkarılacak maçı kaıanmaı;;ınn ım ·an yo ur. u :;' 
farkla yenilen bir takım şüphe yok ki i takımı taıı7.im etmek en hafif bir ta- ,·asıfları üstünde la3 ıkıylc tophynn birincilikleridir. 
rok ku,"\·ctli bir takımdır. ı birle gülünçtür. Yaşar ,.e Galata~nrayh Lutfidir. Olimpiyada, ittirak eden 

....... ~ s:raiğini hntırhyctum. . 1 • nu hakikati başta Avu!';turya fut- Binaennle~ h tnkımımızm nas11 tan- :;unu da ilan~ ede!im ki lıu müdn- bütün sporcuların, bir ara.da jim· 
hol diktatörü Hüı:o Meisel olduğu zim edilmesini clüı..:ünmcden cnel. Yu- 1 faa hattı YugosJa,·dan dahn zayıf ola· nastik yapmalan ile baılana~ak· 
halde her ı::pol'dan anLa,an lac;tik et- go_laYya takımmı tann·alım. \'c Yu- (·aktır. Fakat bizim haf hattımız da 

O ı.nmnn mcmle1<ette, ne atlc · ! 
li:ım antrenör\!, ne de böyle çifter, 

ri ~: ~, ko~u pi&tJer? ''artlı. 
miştir. nanhlara karşı yenilm;lerinin -.ehehi- müdafaaya yardım ederek bu nokı;;a. tı~Telaviv olimpiyadma, lstan •• 

Bundan b.'lşkn ) f'rli takımlarımı- ni araştıralım: 111 tamamhyabilirler. 
- nkc.t, biz uc-rc Kndıköyünde, h td ld • h b·ıldaki Makabi klübüne me11 • tın da. ne a e o ugunu ep biliyo. Yugoslavya takımı, enela çok ~~- nundan da nnlaşılabiliyor ki haf 

l ·u, ..... tıı· """nd1&1mı·1 takı 1 ı d ı k ti' ı k '"UP musev"ı vatanda•lardan. 35 1 ~ ihntspor çayın.un senede yılda 
l İr kem tamir edilen pistinde çah· 
~"':-ı :ınly a'ny n~Jct, kar. t;l'\mur, ynfı 

l;t·n· clcn:ednn kros müsabakaları· 1 

't\1 giı·cn yi.izlercc genç sörüı-dük. 1 

ruz. ' '" "" @o " m arın nerjik bir takımdır. Cok seri oynar. ıattımıı a ~o' ·m·,·e 1 0 ma mec- 0 :r • 

ne kıt<lar ~iirUk tarafları olduğunun 1 \e oyunun başındaki' sürathli .,.onuna J lıuriyetindedir. Ye bu hat iyi tanzim sporcu genç de ittirak ede<:ekl~r;· 
fıtrkındayız. l.ik m:ı~ nn bunu cn açık kadnr muhafaza edeı'. l\alccileri , l'dihllği takdircle Türk takımını gali· dir. Boks, basketbol, atletizm ve 
olaroh: i. pat <'tfi. Birinci deneyi f'n Fransız gazetelerinin ele methettiği ı lıi~·ı:te göfiil'ecek en mühim rolü oym· motoıiklet k111mlarına ittirak e. 
ileride hitiren hir takır,1 devrt>nir1 en 'bi k kt · 'l'a .,· edı'lı'rkcn fe-"·altı.de sı ~o· mükemmeldir. Ilekled fe,·ka- yacn · 11 

• 
11

' ım u.. " decek olan bu sporcular, Adana· 
ıa) ıf takımıy)e bcraherc kalmış. '"e iade atletiktir. Ye uzun ,·uru ... taınle ı ctiklrnt H itina etmel\ lazım gelen ibu 

O renelerd-:?, Önıer Besim Ko · , 
ı:l'lj y ve nı k"ıda§lnrımn himmeti 

ile )'<!pı 'en iki ntlet:ım bay:ramınm 
C!şin: görmek koı·lmrını nrtrk bizim 

İçin bir haynl ol&ca.k.. . 

l 'k dö d" cfü:;'ı'ne , ..... ·ı ·-t· R k'J · • · ı ı h kk k ttc dan gererken, orada bir de Baı • ı r un t . ., .. nı mı:: ır. a ı >1· tanmmı~tır. Seri çıkıı,ılan, lop ke'-i., - uıttın o) uncu ~rı mu a ·n · sur<' -z 
ne dört Sa), ile mağlup olan bir takım leri en mükemmel An·upa oyunculan ı cü. seli, rıtlet, nef~li. "e bilhassa ka· ketbol maçı yapacaklardır. 
iki hafta onra bu kahir galibinin sır· derecco;;indediı·. Zaten Yugo~laı·ya tn· fa. daha doğru µ hamdan oyuna aşi· Muıevi vatapdaılara muvaffa· 
tını yere getirmiştjr. kınmun en kun-etli atrafı müdafaast na olmak mecburiyetindedirler. Nihat luyet dileriz. 

Halbuki ıen~lcdcnberi mem • ı 
ltkcte avuc dolu~u para. "·ererek 

~tbıiznı. ~trcnörleri getirdik ve 
l .. • • • 
lfı il ce. getınyoruz. 

Amma i gene, tıpln tenine a·. 
l~an, ir nehre hcm:i~ror. 

Zavallı atletizm!.. 

Bütün bu işlerin kabahati, spor 
iclarecilerimizdc mi, sporun bu en 

mühim tarafımı. ehemmiyet vermi

}·er te~kilslta mı? Yoksa hakika •

1 ten uyuşuk dur&n ve ıenelerden • 

heri Avrupn eeyah~t~eı·in:c adam ı 
ıccmckten başka bır ış gormeyen 

allet"ın1 fede;asyonundn mı?' ca. \ 
ha n'hf zm hoc..~lanmıı mı ehli • 

"e.t&iz? !.. 
Bunu pek bilmiyorum .. 
Ya1nız muhal<ka.k olan bir şey 

VnrJJ, o da, proğramınz ve alatur· 
ka bir ııistc..m idn<le bocaiayan at· 
l~Hzimunizin ;etirdiğimiz hocaJa. 

ra, se.rfettiğimiz a\"UÇ dolusu para· 
l'il rağmen miithi~ bir sür'atle geri 1 

l\lac::hır "'ÖZiimi!zün önünde hiı: l>es '\'n "'"nÇ ol ....... dı şu"phe .. -ok ki bu 
F "' :ı.- olduğundan komşulan ar.ısmd:ı hil· " · "'" O>U,J ,J 

bir takımda bir fe,ckaladelik yok. Un- hnttın en mükemmel bir namzedi o ha ~a aı gol yemekle tamnnu~tıı-. · 
na rağmt>n 1x>n iddia ediyorum ki h; lurdu. Hcn\iz yeri doldurnlamıy:ın bu 
,.c akdhca .c~ilmiş hir Tiirk milli ta- 'tüdafau hatlaıı kunctli olduğun- ~ok kf)metli oyuncllnun yenm 
kımr !Ok km.,·etli olduğuna ~üphe ol- dan Yug·osl:ı'' hafları her ınman ile- .\te:;o kliiblinclcn R:ı ih en iyi doldum· 

'
. ı ·11· ı . riilc oynaı l:n·. w nıiidafaaclı:n lh.·ade mıyım ugo ıwy~ mı ı tat\ımmı ye- caktır. Her nekııdaı· Rasih daha :ıiyn-

' 

il . lıiicunı lıattma ~ a rctım eclerltr. Bek-n l ır. ele hiieum hattı oyuncusu ise de Yu-.. ı 1•1. d 1 ferin ıııuıt j,abctli rnrn ... , lan lıırnlarnı • por a a a .... , r o uncu :ır pek i)İ 1 gosl:l\' tal,.ımrna karşı oyna~·acak mil• 
bi,irler ki Yugo-.;laYya milli tak1nu ~ardımınn pek liiıum hırnkma-z. li takımın santrhafı hiicnm hattmt 
BaJkan şampiyonao;;mcla yaptığı iJk Hiicnm hattıııa gelin(.'l' huracla oy- c;ok i~i ll<'~li)erek paslHr 'erebilnıesf 
maçta BııJgnrlan ,.e Homculeri hilkim nıyan 11) uncular '.;0 k ı,iiratli '~ atıl-! ,·c hnflıniylı• hirlikte ilerliyen hir hii· 
bir oyunl:ı yendiği halefe Yunanlılarn •andırlar. :5iitleı·i dl• Ç'Ok l,unetlidir. <·um haltının m:ınenalannı i); hilnıe
mağlup olmuştu. Fnkat Yunanlılar H:ırndan ,.c uzun paslarla n),tarlar, . i ~arttır. l\ısa hir ıınh'cman de,·re ... in· 
Bulgarlara mağlup oldukJan, Romen. kaleye 1 pa yaklnştılar mı hiç ;:-:ışır- den sonrn Ra~ih bu f

3 
rnükemmd su· 

ferle de berahl'rc kaldıklarından şam- madan knleye ~ok isahetli ve kunetli rette baş:ırnbilir. ol hnf mc,·kiinde 
piyonluh yalnrı. k!ndi-~ne karşı bir ::ütler ~ekerler. Uilhas..~n merkez mu- oynıy:ıcak oyuncu ıçın Beşikta:ı:lr 
mağlubiyeti olen Yugosl:t\·larn ter- hacimleriyle sağ a<'ıkl:nı pek miikcm- Feyzi iri bir namzet olnhilirdi. Fakat 
kctmrk mecburiyetinde kalmışlardı. 1 mel oyunculardır. lıu oyuncu soıı mnÇ'larında 0 kadar 

Acaba Yugosla,·lar Yunanhlara Y11go:sla\ya · takımını u~jh hoıuk oynam:ığa haşladı ki insan cid· 
neden nıağlnp oldulaı": Bu ı:ıı·f ~ans· ) ulrnrı tnıuctınız Simdi de bu takımı den büyiik hir tereddüde dUşehilir. 
~ıılıktan mı ileri ~eli) ordu:' Hayır... l "ilmek iı)n karşnna. na.;;rl hir takım Ben bunu arizi bir ~ehep olarak say. 
':\fa~m tafsiJatı i~in bö~·Jc (eı·eyan et- t; ıkarnıanıt7. limmg·eldiğini dil':'iinl'lim. mak i tiyonını. Bunun idn milli ta· 
medii?ini bildirdi. Yunanhlar Yu:~o~· J\ııledcll•ıt l);ı~lı) alını: llu me,·l\iin kmım namıctleri ara!'ında yapıla<·ak 
ta~lardun hfıkim oynamı~lar, ,.e hii- 4'1l nıiinaı;;iJl nnmz<"ôi :;-iiııhc yok ki,\,·· 

1 

hir ma~ta ~on hir defa tetkik ecttlmeJi
tün maç e~nasınd:ı Yugo~tın·lar hir nidir. lımir gazetelerinin methettiği dlr. Bunda mm·affnk olm·!dığı takcllr
türlii liendilerini foparhynnıanu~laı. k:ı!eci Sı_ıl'.ahattin~ J~akrndan tanıma- ı de l=-t:ınhul!'por fon·etlerinden Sala· 
dı. Cunun sehehi rlc Yunan takımının I dıgınıız ıçın ,\,·nı) 1 memleketimizin hattin \'P.ya Ankara takımının santr
te~ekl\iiJ tarzından ileri gelmekteydi. j e11 iyi kalci"i ohıı·ak kabul tdehiliriz. I hnfı kcrii he edilehilir. mue sağ haf 

llir gazete okn) ucu lan ata!'ında 

1 

nllhn ...... a fednkiır oyunu ile ta!\mmı:- me,·kiine en müna iJl oyuncu sıkı bir 
şimdiden hir anket armı , Türk for- olan hu genç. atılgan n~ yntm hir 0 : 1 nntrcman ynptılı tnkdirdc Ce,·addrr. 
mn'-ını ta~ırncak takımın na.:;ıl te.ek- yun <ıynıynn Yugo~lnvlarn kar-:ı kale. ! Hu takdirde haf hattı en mumfık 

<Feyzi. Rn. ih, Ce,·at) şeklinde olma-
lıdır .... hi. <'iisseli, ,.~ enerjik hir 
hücunı hattına kuşı koya· 

C.cri gittiğidir .. 
Ve bu nerileyiste teıkilalın. ı- --

a.ntrcnörlc;in. · ida:ecileri~.a.t~e- su·· ıeymanı·ye .. Anadol 
t1zm fodcrasyoNmun mu§teı ek U 
ihnıa1 ve me:s·utiyet hiuelcri oldu- k ı 
~ .; 
Rudur. ..., arşı aşıyor 

Znvallt atletizm! . 
frr' ııuritfi11 .'ll'An' 

·Teb-liğ Terfi maçı yarın yapıhyor 
f'tttbo} He ·-.tind~n: Yarın mühim bir maç oynana -

Beşikta; sahftsndn, alan göz • cak, birinc.i küme sonuncusu Sü- . 
tiisü Ne::.mi Ataman, saat 10 da · Ieymaniye ile, ikinci küme şam • 
l\a.ragümrük - Sumersp~r, hake • piyonu Anadolu terfi maçı için 
l'tıi: Hnlit Galip. sa&t 15,30 da. kartılatacaklıır. Bu maçı Anado. 

S:ileymnniyc • Anndolu t.erfi lu kazanm.a, birinci kümeye Sü· 

llli.iaahnkası, hahemi: Suphi, yan leymaniyenin yerine geçecek. 

hakemleri Samim T1at Öz- Eğe-r Siıleymaııiye kaı:&mna, 
;~ık. İşbu tufi maçı bir buçuk saat~ n iki takımın da küme 

l ık devre nihayetinde beraberlik· 1 ° ~amal '. d d ... · ·kt'k ı c . • vazıyet crm e egıt1 1 o mıya -
el llehcelendiği takdirde, on beter k 
akikahk iki devre daha temdit 1 c.a •• l b'lh s··ı . 1 

"!~ilccek ·. ! Anado u, 1 assa u eymam • 
.tn. k b .. "k 

Fe b h d d Al .. ye için bu maçın ~o uyu ve 
.. ller a çe sta ın a: an goz. 1 • • h . · ld ... 

tusü Al' R d S 11 d F hayatı hır e emmıyeh o ugu 
ı ı van. aat e e - . 

nerha.hçe. Vefa genç takımı, ha- füphesizdır. 

me birincilerinin birincı küme 

sonuncularını yenmesinın çok 
güç olduğudur. 

Süleymaniye geçen sene de 

terfi maçını iyi bir netice ve o -

yunl& kazanarak birinci kümede- ! 
ki mevkiini muhaf azl\ etmiıti. l 

Bu se~~ de ayni Vllziyeti ka . I 
zanmak ıçm çok çah!acağı şüp • 
hesi:z:dir. 

Anadohıya ıelince; hu emek -
siz klübün de birinci ki1meye ge. 
çebilmek için, bütün Cl\nltbğını 

sarfedeceği muhakkaktır. 

İtte bütün bunlar, yarınki ter· 

fi maçının çok zorlu ve heyecan

lı olacağım belli ediyor. 

hilmek için ba ka türlii tı:ıreket elme
Jie imkan yoktur. 

f;cıellm hücum hattına: 
Yazının haşındR Yu,,.osla' ların haf F 

Jarfa birlikte hür.um ettiklerini ,11z· 
mıştım . Binaenaleyh bu takımın • hü
cum hattı ;ıe bekleri nrasrnda her za· 
man hir mesafe bulunuyor. lşte hizim 
avantajımız da bu nolitadadır. Eğer 
muhacimlerimiz toplu olarnk hareket 
edebilir ve srri bir oyunla kar~ı 
kaleye incbilirlerse galibiyrt Türk ta
kımına çeYirehilirler. Ati etik ham-
dıtn oyınyan bir takımm Yugo!'öl;w 
bek terini ge\meı::ine \C gol yapınaı:;ına 
imkan yoktur. iRıı miıdafnayı an<"ak 
yerden oym~·an, çalrmdn meharetJi. 
. eri, n ~ütör hir hü<'um hattı "a.rabi
lir. nu hiicum hnth ela şu şeklide ol-
malıdır: 

·ol açık Danyal, sol iç J<.,ikret, mer
kez muhacim Yehap. nğ iç l\füne'"'·er 
,.e sağ açık Niyazi. 

Jlu O),tncularr:ı hepsi seri, \ e kff· 
nık oyunculardır. Hele ortada yüz j 
mefre)i 12 saniyede kni&~I: :.ü~ar 
atlet ,.c şütör olan Yehap takımı mu
hakkak ld çok bi idare edebilir. Dan· 
yalla Fikretin yapacağı bir kombine-

kenı: Ali Rrdvan. Sa.at l2.15 de Şimdiye kadar yapılm14 ola~ 
F'encrbahçe Vefa B. taknnr ha· ı terfi maçlannd~n anl~ıl!11ı! b_ı.r 
kem Nuri. hakikat vardır •• O da1 ıkincı kü- ızon, Niyaiinin serl akı§ları, Mtinevnrin. 

Galatasarayh 
Sala haddinin 

Tedavisi için verile· 
cek 200 lira ... • 

Vefa maçında bacağ1 kırılan 
Galatasaray merkez muhacimi Sa· 
lahaddinin tedavi maarafma bir 
yardım olarak merkezi umumi ta· 
rafından verileceği vadedilen ik; 
yüz lira, aradan iki ay geçtiği ha 1· 
deJ Galatasaray iklübüne hali. ve • 

rilememittir. 
Bir oyuncunun tedavisine yar· 

drm yolunda yapda.cak bu muave • 
netin daha fazla. geçiktirilmiyece

ğini zannediyoruz. 

Teftiş 

Gayri federe klilpler 
geziJlyor 

Duyduğumuza nazaran Türkiye 
İdman Cemiyetleri Umumi Mer .. 
kezinin bir emir üzerine lsta.nbu1 • 

daki bütün gayri federe klüpler 
teftiş edHmeğe batlanmıfbr. 

Bu ite memur edilen lıtanbu1 
mıntakaaı yazganı Ba.y Halit bU .. 
tün gayri federe klüpleri gezmek· 

tedir. 

,.e Y cha hm jı;;a betli 'c kuvvetli şütl~ 
herhalde bu geçilmez müdafaayı ya. 
rabilecek tir. 

• ıkı~tığırnız zamansa, f'ikret sol iç 
o~ nadığr i~in ynbancı::.ı olmadığı haf 
haltına ela pek ma yardım edebllir. 
Takımın oynıyacağı oyun muhakkak 
surette, kapalı, toplu n yerden olma· 
hdır. F.ğcr hıwadan Ye açık oynamaja 
kalkı ır, tnkımr böy1e seçersek maflu· 
hiyete doğru gidc~eğjmi:ı muhakkak· 
tır. Yunanlıların oyunu kazanmaFı 

yuknrıda ynz~1m şekilde hareket et. 
mrlerinden dolayıdır. Sonra Yug~· 
lavlnrın zayıf noktalanndan biri de 
~abancı sahalarda ilk defa oyııarkon 
aksama1arıdır. Eğer ha da gözöntinde 
bulundurulur, rukarıda yazdığım şc· 
kilde bir 'fürk takımı kazanaealdaf1· 
n:: en:!n !:i:' ~!rl!de cytıM l=§Ju, ve 
ta,~iyc ettffim oyun tam tatbik ecB
linıı~ Türk t1lkımı man 2-1 kamnaM~ 
Hr. 

il.& ' \. .Al 



Petrol kralı! 
Hakiki petrol krah Rokfeller 

değil, bir K·tı ·andahdır 

Y ereb~tan sarayı mı 
·yoksa. sahrınç mı? 

~- -- '' ' .. 111:::::.:;;~;:::;~:~::1 ~:!i:.:::~!~;:;ei~~~=~: Aman. Y erebatan sarayına 
zu,on, birlettirme ve ihtiau li • telif tecrübeleri ve Paruin Roçild 

1 k k d ı • • 
zandır ki, bunlar asrt kapitaliz - fi~ui!le mü?asebetleri borç pa-

1
1 or ma an nası gırerım? 

min muvaffakiyetle batarmıt ol · ra ıle tıcaret fılosunu artrrdt ve • ' ' 
duğu huauıi vasıflarıdır. Bugün kendisi küçük mikyasta i:•Z ~lt:ri.lı latanbulluyum.. Burada doğ • . - Ne tehlikeıi olur mu? Koc~ 
vaziyet o hale gefmi§tir ki genİ§· ne giriıti. dum, burada. büyüdünı.. Koca saray yerin dibine girmiş.. Biı 
leyip kol budak salmak ve muaz. Deterding onun adını ititmitı şehrin dört bucağını bilirim .. Fa · içerde gezerken güldür güldür 
Dm servetleri bakunmda.n h~r i- ve ticarette dehıuı olduğuna ka . kat, ;imdiye kadar, fU methur Ye· bir tarafı yıkılıveririe maazal • 
kisi de beynelmilel mahiyeti haiz naat getirmişti. Samuel ile elele 1 r~b~~n sarayınt gidip görmek bit {ah!,, Biz gülmemek için dudak • 
iki büyük tr&t birbirinin kar,isı. verince yalnız Rokfelleri yenmek luı-lu k13met olmamıttı.. Onun farımızı 111rd1k.. JhHyar memur, 
na dikilıt"t) bulunuyorla.r. değil, ayni zamanda Britanya. · hakkında yalnız tarihten a.lmmış me~hur (malümu aliniı;) terini is· 

\& ~ ~ nm da harp fi1oıunun himayesini baıit bir bilgim v~dı .. Ve önün - raf ederek kadıııcağıza izahat ver· 
Petrol biç tüpheaiz dünyanın elde edecekti. den belki bin defa geçtiğim halde meğe ba,ladı .. Kadın, sarnıç, la· 

en gerçeh hü!tümdarı olmak iıti· Birlcıme oldu. O gündenberi !U eırarengiz yer altı gölünü gidip fım işidince, gene onun sözünü 
da.dmr gö:steriyor. 1890 yılmda Royal • Dutch • Shell firmumm bir kere aörmeyişi:me kendim de kesti .. Mantosunu vücuduna ~öyle 
pob'ÖI i§leri yalnız bir devletin e- ıiyui ve ticari nüfuzu Rokf ellerin P!IY0 rdum •. • sararak: 
linde idi. Şimdi ise üc; büvük dev- bütün gayretlerine rağmen bcı~ . it güç deıem; deiil ! .. İOM.n bir - Aaaa, ayol sarnıç bizim e'V • 

let bununla ali.kad•rdır. na arttı. . tatil gününde pek&Ji. vakit hula · de de var .. Parr.mıza yazık, "Bey,, 
Bu unu h&TPten önce gel.en ~ Jt. :t- bilir .. · gel s!nenıaya gidelim.,. dedi ve ko· 

yıllaJ"mda sa.dece Royal . Doç • Şaıa kalmış olan Rokfeller faz· Merak etmiyorum, de.e.ın; ya· casmı kolundan çeke çeke götür· 
Şel adiyle anılan bir Avrupalı la iatihıli.tla dünyayı boğmai" lan! Bilakis merakrmdan çatlıyor· dü .... 
tı&t kök ıalnıağa uğrafıyordu. uğrattı. Samuel ile Deterding dum .. Çatlayordum da gene gidip Biz, ta~ merdiven!eri inmeğt 
Onun tarihi, asri ticaretin büyük buna sadece güldüler. Zaten is· göremiyordum .. Ve.lhaııl, bir gizi; 'ıaşlaı:lık ... Derine indikçe soğuk, 
datanlanndan birini te§kil eder. tedikleri de buydu. ihtiyatlar düğüm ki açana a.tkolaun.. Maa · rutubetli bir hava vücudumuzu~· 

Bvnda.n o.ıa.iı yukarJ 34 yıl ön· kendilerinin ellerindeydi ve ken ~ mafih, bu yaJnız bana haı bir ga~ rıyor, etraf gittikçe kararıyor. Ni· 
c:e küçücük bir Holanda finnaa1 dilerine ıimdiye kadar engel olan ra'bet deiil ... latanbullularm çoğu Yerebatan aaravından hayet, bir dakika ıonra koyu bit 
ohm Roya.l Doç'uu idare müdürü nakil vaırtalar1 da çok geçmeden böyledir .. Ben, daha Sanyeri aör • gece içindeyiz .. Merdivenbr bitin· 
Auıuat Keasler izinli ofarak Av· adeti bir inhilar ~(bi ellerine geç· miyen, Adaya gitmeye-n, Ayuof • bir görUnUt ce kendimizi harap bir iskele üze• 
ru:paya ge]iyordu. O y'aJh bir &· ti. yaya girmiyen, müzeleri gezmiyen - rinde bulduk.. Bir an kendimi, 
damdı. Uzak Şark ona vara.nn . Milyonlarla Çinlinin evinde çok hemtehri bilirim .. Miat~r bil • ıdara. veya batka sebepler yüzün • mehtapsız bir gece de deniz kıyı • 
-rd". Sıhhatı• de boz··' ...... -. Na • 5 d d O mem ne, Miı biJmem kim ti dün • en ıuauz kalmak tehlkieaine kar. Ö ~., .. wnv tan ar ilin vermit olduğu ıında ıandu;n.. nümüzde iki ı;an• 
potide karaya. çıktı, indiği otelde lambalarda Royal • Doç gazı ya· yanın öbür ucundan buraları, bun· tı tedbir olmak üzere yaptınnıt ··· dal bağlı ... Yan tarafta ya{'.; fıçılsı 
O··ıuv-erdı·. Ceb·ınde L.:ıı..e.yde L_ • d D d. . ku . ları görmek içjn awç avuç para 

1 
Fakat, ne yapı... Hala o zamanki 

an uu nıyor u. eter ınıın vvetı art- nnın üzerine kurulmuş bir sal du • 
ll&D&D rüeaya hitaben yazdmı!J tr. harcarlar, günleı-ce yol alırlar, ıe· metanet ve vaziyetini muhafaza ruyor. 

bir mektup bulundu. Kendiaine O vakitler dünyanın en zengin lirler, r~rürle, övünürler, ~~er·. ediyor. O zaman buraya (Bazili. Etrafıma bakınıyorum: Hudu • 
halef olarak: Henri Au01.••t Vil • gaz kuyuları olan Kafk••yada h·ı··.• ler de bız ayac1klanmızla, gozlen ka} derlermi9 .. Bazı tarih yazıcı. •- ... ..... ... du belli olmıyan bir göl.. Sıra sır8 
belm Deterling adlı biriıini tav • ae senetleri alnıağa ba.tladr. Ay. n:'_ize ufa.cık bir zahmeti çok görü· lan ise, b&§ka benzeri olmayan kalın la! sütunlar .. Bu ~ütun!arıı:ı 
IİJ'e ediyordu. ni zamanda da Mısır, . Romanya, ·ruz.. hu samıca Kral Koatantini bani 

Bu ada.andan O.ha 1-..h, daha Orta Amerika hatta Birleımit A· . Şu geçen Kurl;an 'bi.yr•mı 'be.na olarak gösterirler. Rivayet muhte • 
tfmClarlı 'birçok kiıiler vardı. Fa~ merika cümhi:ıriyetlerinde kendi· fıreat verdi .. Bir kaç kiti tople.n • lif ... Her ne ise .. Bilraaı :fapıUlrğt 
kat Ke11ler ne yaptığmı iyi bilen ni ıöıterdi. drk, cumur cemaat Yerehatan ı~ .. zaman üıtünde Süleyman peygam· 
bir adamdı. lıteiine aayıı röı · Petrol yavq yava, donanmaya rayına gittik. Sözüm ona, sarayın herin bir heykeli varmış .. Sonra • 
te1'İldi ve 1900 yılında 34 yqm · da ıirdi. Bugün fngiliz donan· harap ıokak kapıama bir kiirt ya· dan Makedonyalı Bazil bu heykeli 
daki Heııri Deterding küçük fir ~ maaı tamamtn onu yakıyor. itte p11tırm19lar, üze1inde ,u ıabrlar eritmİ§, yeri~ kendi heykelini 

ü,erine biribirjne benı:iyen U"JÜtc • 
,,,kati kubbeler inmiş... Mapzaro. 
insana üı·perti verecek derecede 

korkunç .. Sütunlarm arasına asıl • 
mı§ elektrik lambalarından dökü • 

manm baıma ıeçirildi. bu bakımdan de. Deterding, eVl"en- yazılı: yaptmn19 .. lata.nbul Türklerin eli· 

len zayif ıtıklar, burayı dolduraıı 
su üzerinde garip yakamozlar ya• 
pıyor ..• 

~ • "' ıel bir mahiyet ıs.ldı. 
Deterdinı it• 'batlamalc üzere 

kollarını aıva.yınca kartı•Tnd•ki 
rakipleri dütündü. Bunlar üç 
biiy\ik kunetti: Çar im.paratoy}u .. 
p, Britanya. ia:ıpa.ratorlufu ve 
Birletmit Amerika cümhuriyetle . 

"Bayram münasebetiyle 
ten~ilat .. ,, 

huauıi ne geçtikten ıonra da buranın mu· 
Kayığa bindik.. Kürekleri 60 "' 

ğuk bir yetillik içinde haıelcncf1 

Birletırıit Amerika cümhuriyet. 
leri Rokfellerin tehditlerinden 
korlmdda berabe Stanclard Oi· 
li 'bütün harid buhn.n~a kuv • 
Tetle mvdaf aa etti. 811 dıt. lüııu • 
nm takl(irinde Birl•tmit Ameri • 
b donamnuı demekti. 

Demrdins'in böyle oJ"du ve do
.111n•m•lan yoktu. Koruyucuau ol
.-dılı ;ibi petrolünü Rokfeller 
l&rafmdan :raratılmıt Çin piyua. 
lanna tqıyacalc vapurla.n da yok· 
tıL Bana ""8m.•n genç Holandab 
&a pİJua)an iatili. ve zaptebneii 
dGt\bıiiJ'ordu. Bir tele darbe ile 
ha ad~ her iki miitkülü de yen· 
d~ Rokfelleri bir tarafa atarak 
Gaıün buyııık aünaekte olduiu 
~torluiun temellerini attı. 

••• 
Sonralan Lord Bearated p&ye. 

ami alinıt oları MiSİZ, açık SÖZ ve 
hiç akılmaz bir yahudi olan Mar. 
hut 5a.muel prkta küçük fa.kat ve-

Deterding hl.ıgün 16 firn1anın Arkadatlardan biri: 
bqkanıdır. Emri altında çabıan ·-Dört ayaküatüne diiftük .• 
birinci sınıf diplomatlar biT alay Tenı:ilattan da iıtifade ediyoruz.,, 

Y
tetkil '1 edeced~ kahda.r kala.~alıktır. dedi. Avluda bizi, orta boylu, 

a rnz ken 1 ta ııi aervetı 65 mil· . . 
ı ·ı· ı· b' · 1 tıknazca bır ııyahi zat karplad1 •• yon nıı ız ırası, ııını psra.mız a. y b ·f 

380 ·ı T" k ı· ld .,, ere atan ıarayıuın teın atç.111 
mı yon ur ırası o uguna ld ... 1 la ı..__ "l ·· 1 .. 

göre Avrupanm en zengin adam.1

1 

od ugub. ~nk~~· .. 0 
.. ':::. a-ubarer yukz u a· 

q. lmaktad am ızı uçuk 1.&qla. a uın . 
yBı ··ı· .. d.~r. 1 da kabul etti. Mera.simle bil~ • 

u un unya ga.z vapur arının j ... 

b .. w· k k t ı·· 1 ler dagrtıldı .. Ortada.ki ma.nıal .. en uy < ıanu onun on ro u a . 
tmd d 

1 

da ıımdık ve yer albna inmek için a ı~ . 
25 ınuhte1if memlekette 45 ta· haıı:ırlanmağa bafladık .. Jir ta • 

ne ıaz ta.fiye fabrikuı vardır. 

Her ne kadar bütün dünya üzeri~ 
ne dal budak aalmıt olınakla. b.e. 
raber siyut kuvvetinin uı1 kökü 
f ngilteTededir. 

Deterding timdilik. Amerikalı 
Rokfellerin Standard Oil firma· 
ıını pek ıeride bırakmakla bera. 
her, dünyada yeni belirmeğe baş· 
Jıyan ü~üneü kuvvetin kartısında 
bu ak saçlı 68 lik ihtiyarın ne ya. 
paea.ğr merakla beklenmektedir. 

Üç.üncü kuvvet Ruıyadır. U • 
mumi haTp cihan ülkelerinj altüıt 
ettiği ıihi "cihan ga~.. meselesi~ 
ni de ta temelinden bo:ımuttur. 

A. E. 

raftan de iıminin Abdi olduğunu 
öğr~ndiğimiz bu zatla konUfUyo .. 
ı·uz. O, yüzünü çepçevre kap1amıt 
beyaz sakalları ile renıi arutn • 
daki tezat içinde ve hiç ekailmiyen 

gülümeıemeleriy)e bize lif yetitti· . 
rıyor: 

- Maltimu iliniz, buraıı tarihi 
bjr yerdir efendim .. 

- MalUınu iliniz, efendim, u .. 
rihler ouraaını yazar efendim ..• 

Bay Ahdinin anlattıkla.mıı tek· 
rar.,_ lü:zwn yok •.• Yalnız', kendiıi • 
nin her cümle baıında tekr•r et . 

tiği (Maltlmu aliniz} kaydiyle 
söyleyebilirim ki; buruı sa.ray 
maray deiiJ, muazzem bir ıarnıç· 
tan ibarettir •. Ti, Bizanslrlar %& -

Giiniin F otogralları 
Muhtelif srııetelerde çıkan glinüu badiıeluine ait fo 

tepaftarla apor •ecmaalarıada gördüğllııüz ıpor hare· 
ketleriae ait fotoıraflar valnlf fıtanbulda V AKIT 
ldlttlpbaneıia de ııtılmaktadır. 

mamndan kalmadır .• Hlli. içinde 
muhtelif derinlikte meTcut olan 
,auyu, Belgrat ormanmdan Cebeçi· 
köyü kemeri ve lğrikapr ile Aya • 

aofya mabemleri vuıtuiyle gel " 
1 mektedir. Kral Jümnyen (563 -

l 527) bu aııhrmcı uld Binna saray 
}arının buluııduju bu' terde muha. 

haf azuına itina olunmuş, ü:ıerine 
binalar yapılmış, filan falan ... 

Sa.km, bunları yazıtımı, ukala
hğmıa vermeyin! Laf m aıra;;ı gel· 
di de söyledim.. Ve söylediğime 
bir yandan da iyi ettim zannında· 
yım... • Çünkü, bir ç.ok himseler, 

ismine aldanarak burayı yere bat • 

suya ağıl' ağır daldırıyorum. Ade· 
ta bu 109 kötelerde aaklanmıt ha· 
letleri ürkütmekten korkuyor cib1 
yim .. Her biri sekiz metı-e yüksek· 
liğindeki ıütunların arasında do .. 
laııyoruı. 

Tam 336 aülun saydık.. 
mıt bir ıaray ıanıyorlar .. Bunu da. Epey Herledik.. Tahta iskele 
teıadüfen öğrendim.. Eiz o güıl 

gözden kayboldu .. Şimdi tama.r.;-:rı 
yer altına inmeden, avluya tipik _ . . 
b. k k ıd· topragın altında. esra.ı-cngız bır cle· 
ır arı oca ge ı... ı · · d ... 

ı nıım ortasın ayıı: .. Kayıgnnız a • 
- Karı koca olduklarını 114!rc • ğır ağır ilerliyor .. Bir aralık garİI' 

den ~Jadın?. "Diyenler bulunur bir hurma ağacının önüne geldilt • 
he)kı. .. Anlatayım: Bu yontulmuş bir ta§ ~ütundu ·· 
Kadın l>a~ına siyah bir türbia.n Burada su derinliği görünmiyor ... 

bağ!ami~··· Mangal maşa.siyle kıv· ! Yüksek kubbeler.den dökülen If?k

rıldığı belli olan ok•ijenli r.~Jan 1 Jar kürekleı·in etrafında gizli de· 
pkaklarına doğru u%anıyor .. Üze. niz canavarlarının fosforlu göı:Ic• 

rinde, tarı bir kürk, ınanto.. A· · ri gibi pırıldıyor. Kendimi Sez~· 
ya.kla.rmda a.laeah bulacalı bir is . ; nn Rornasında kurulmuş efsane 
k~rpin ... Erkek, pantalonu kuaca 1 şehirlerinden birinde bir gondol· 

bez koıtümünün üstüne bir reglan 1 da zannediyorum. Kulaklarım iJe· 
pardeaü ıeçirmİf·· Batında. bir me- ride işlemeli sütunların arasınclo 
lop ıapka, elinde kehribar teabih.. geleçek bir rübap ııesi bekliyor· 
Önde kelli fclli koca, arkada kürk Fakat, duyduğumuz, kubbelarde1' 

dökülen au damlalarının çıkardığı 
mübmadi bir tıpırtı ... 

mantoaiyle, ·terbiye edilmit kuzu 
gibi, kadın tıpı§ tıpış geldiler .. 

Erkek para.ya davrandı .. Kadın 
bırakmadı, kelimeleri di~lerinde 
eze eze: 

- "Bey,, dedi .. Acele etme a • 
yol ... Sor bakalım... Tehlike var 
mı? 

Memur atıldn 
- Ne tehlikeıi efendim, mallı • 

mu i.Iiniı •... 
Kadm aöıünü ketti: 

Ayni ıütunlar araaından dön • 
dülc ... Tat merdivenleri arkamız& 
bakmadan tırmandı.. Y crebatatl 
ıaraymın bakım•ız avlusunda gil • 
neşin parlaklığına kavuıtuğum z•• 
man, korkulu bir üyadan uyanall 
İ.Dılan gibi: 

- Oh, dedim ..• 

Ihsan Arif Göl-lpınar 
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K A ş E JI Türkce - Osmanlıca - Fransızca 

NEOKALMiNA •• •• 
SOZLUK Grip • Ne\·raljl .. Baş ve Diş ağrıları 

Artrltlzm - Romatizma Dictionnaire Turc Ottomaen • Français 
~ . \ . 

Dr. HAZIM:::ı 
Cerrahpafa lıastane'§ı aabtk f 

cildiye ve zühreviye m~tehaHt· 
sı: Beyoğlu istiklal caddesi Etu· 

lsmail Hami Danişmend tarafından megdana getirilen hu digat öz 
7 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanllca ve 
aynı zamanda F1ansızca karşılıklarını eöstermektedir. 
Herkesin ve hatta ecnebllerln istifade edeceği bu SOZLCIK J 

intişar etmiştir. Flalı tOO kuruştur. 
s.l siner.tası . ~ar~ısn~da Bekir 1 
sokak No. 9 ıkmcı daıre h,er gün 
sabahtan ak!aına kadat. ~,,,,,,;;.,,,.,,~ Kanaat kütübhanesi~.,,,,' . ..m,:.I 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müteha~ısı 

~PA ~Af{t(A Cumadd.n batka günlerde aaat 
(2,5 dan 6) ya kadar Iıtanbul Di 
vanyolundaki (118) numar~h hu· 
'uıi ltabinesinde haıtalannr kabul 
ttder. 

1 Doktor Ahmet Asım 
Ortaköy Şifa Yurdu 

İngiliz Ka. z:ık Eczanesi 
Mus•a! zaratıncnn 

ac Eksiri 
Kon1ojen ianzuk 

Saç'arm dökülmesine ve kepek· 
lenmes"ne man' olur. 

Komojen s:ıç 1arın köklerini J 

kuvvetlendh-ir ve besler. 
Komojen saçların grda:ııdır. 

tabii renklerini bozmaz, latif bir 

rayiha&1 vardır. 
K.omojen Kanzuk aaç ckıiri 

m.!.ruf eczanelerle; ıtrryat maia· 

.... 
Mustahı&r~l ı 

1llBUBATlJfflARI 

SrHHAT 
v.e 

t<uvvtT 
Menbaıdır. 

Muayenehane ve ev telefonu 
"'"398 Kışlık telef onu 21044. 

---· Yeoiçıkh 1 accdt:monyahlann n~ Atinalılnın 

Cümhuriyet 
• lerl • 

Kaenefon 
Havdır Rifat 
SO Kurut 

mıılllllllll•_.. Doktor ..._11111111111111111· 

I ramvay yo/14 Muallim Nad cad. No 115: 
hıtanbulun en güzel yerinde geni§ bir park ortasında her türlü urf 

ı.onforu haiz çok temiz, fi)·atları çok ehven ,.e kadın erkek her türlü 
'"ııı;talara açık hastahane. 

Yatak fiyattan iki liradan iti baren 
Ootum ""~ kadın amellyatlanyle apandisit, fıtık, basur ve buna 

lıenur ameliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve 
bro,ür ıönderllir. Telefon: (42221) .. ................................ . 
----------· KLASiK ESERLERDEN 

Yeni Çıktı 

De2işişleır 
z:alarmda bulunur. 

Yeni Kitaplar -

1
,.
1 

Hüseyin Usman 
Hayali sosyalizm ...:.. ilmi sosyalizm H'!8_eki h"!tanesi 
Mqhur Enıela'in bu evrensel J1taöraütü Haydar Rifat tarafından ~a~ılıge mutehassıaı 
dilimize büyük bir muvaffakiyetle çcvrilmit bµiW1 y~y:ılmııtır ı Llleh Lotof Aparllmaaı A•t 

OV I D 
S. Z. AKTAY 

Ovld eakl Romanın en bUyUk kllslk talrldlr. De§I· 
fltlır bUtUn orta ~a§ları kaphyan t•lrln en UnlU ve 

en BzlU eaerldlr. 18 Forma - 75 kuruı 

Ozenle tavsiye ederiz. iatı SO rf. 4·7 e kadar Telefon 22459 
illll!llllllllllllilllMNMlllftılllllllll•M••fıl 

Da~tma Yeri- Vakıt Matba(\sı - Istanbul 

220 
801t.JJ YA 

_ Demek öyle ha! Sözlerini mml·] 
dandı. 

_ Şfü·aln, r;izi kederli görü~ .. orum. 
Ne yemek yiyorsunut, ne uyku uyu. 
yorsunoz! Adeta zayıfladınız. S,7.i d<ı· 

rıJttıJar galiba I 
_ öyle ırıi zannediyorsun?· j 
_ Peld ya sizdeki bu değişiklik ne

dc-ı ileri geliyor? 
_ Belki hakkın ,·ar .. ŞimdHik .) a · 

ı m i~in silıihlarmıı temizle! }faırrla .. 
1 

- Size yapıldığını sandığm1 rnua· l 
meleye rağmtn gene muharebe ede· 
ak mi~iniz? 1 

-öyle olsa hile niçin muharebeden , 
çekineyim. 

- Çünkü .. Mademki yüreti~i;. !.n· 
cindi ~iz de ilk hamlede kend1nızı oJ. 
dürterek kedcrinize M>n vermek fafi. 

yorsun uz! 
_ Ç.ok müba.lı\galr düşünüyorsun! 
Bu sözlerden bir şey an1Rmıyan Is

p:ıda I\apya şaş!\ kaldr. Efendisinin 
işareti üzerine ba§ını önüne e"erek 
çekildi. 

Bu srra<Ja Beatris 11e halde hulu· 
nuyordu? Genç prenses pek ağır bir 
istirabın pençesinde idi. R:ıgastnnla 
son görüşmesinin erte!'i günü parl\ta 
her zamanki 3 erine gitmi~ti. Prens 
Manfredi de bir eut kadar yanmda 
bulundq. ihtiyar gerek t'iÖzlerindcn 
gerek hareketlerinden Prim,·erln hir 
sev ıınJamamasma SQn derece dikkat 
;d·iyor ,.e her zamankinden daha ~ef · 
katli ,.e daha hahııc-a da,•ranıyordu. 

!füaz sonra Manfrcdi çekildi. Da· 
»a dol!'.rusu çekilir gibi görünerek u. 
maktan 'Beatrisi gözetJemeie başladı. 
-.ıasm gelmedi. Kendi kendine dü· 

tundü ,·e: 
-Bu adam hakikaten Prim,·ere la-

11k bir koca olablJirdf. Sözlerini mı
rıldandı. 

Halbuki fıimvtr: 
- Ataba niçin gelmedi? Sof8'usonu 

.. 
hl'lki hin kerl' kendi kendine tekrarla· 
dı. 

Ger(lk (•rtesi gece ve gerekt'C diğer 
geceler Ragastan gene gelmedi. Genç 
Prcnrıcsin meralu gittikçe arhyordu. 
l"e Prensten ne de başkamndan hiç 
hir şey ~ormağa cesaret edemiyordu. 
Rag:ıstamn ismini söyler söylemez o· 
nu se,•diğini heri.esin an?ryacağını ~a
nıyordu. 

Bir ak~m gene bahçede otururken 
Kont Alnıa ile Prens birdenbire vanr
na geldiler. Prens müteessir bir· Ees-
1e: 

- Biz yarın hareket ediyoruz. dedi. 
Ifont il~ve etti: 

- Emniyet krt'alarımızdan haber 
geldi. Sezarrn ord\leunda büyük hir 
heyecan ,.c telı\ş varmış •• Yarın ) eni 
lıir taarruzun olması muhakkaktıı'. 
Onuıı için bu gece ordugahta bulun· 
mamız liizım .. Allahasmarladık ya,·· 
rum ! "'ezarın hir kere daha mağlup 
olncağr muhakkaktır. 

Kont kızını kucağına alarak ısıktı. 
ı:rim,·erin :rüzü Eapsan kefıilmişti. 
Kulakları <'ınhyor, nözlerl kararıyor 
hemen dü~üp ba) ılacakmr§ gibi olu: 
yordu. Bir sual dudaklarının ucuna 
kadar gelmi~ti. Fakat heyeC'andan tı
kanan bo {azı ağzından biı· kelimenin 
l:ile ~ıl.nıasına m<'ydan bırak mı) ordu. 
Nihayet Prens Manfredi de ,·eda için 
yanına yaldaştrğı ıaman öğrenmt'~c 
,·c bu müthiş kararsııhktan kurt;(. 
mağa karar vererek sönük bir F.esll' 
:-;ordu: 

- Acaba diğer kahraman ıabitlcri· 
mizin hepsi ''azif e ha~ına gittiler mi:' 

- Hepsi! Rikardo, Orsini. Trivol~<.>, 
l\laletesta., He1>5i yt>rlerine gittiler! 

- Mösyö Ragastan ne oldu? .. 

Bu i~mi söylt"r ısöylemeı; yanaktan 
kızardı. Bir Nniyc sonra humrnııy~ 
tutulanların yüzlerini kaphyan kur· 
şuni renge benzer bir renk aldı. 

Kont Alma !Öze kan§Brak ce,·ap 
verdi: 

SOR11TA ~17' 

fazileti ve yüksek görütü ile seçme ı 
bir asılzade olan Prens Manfredinin 
hile beienip takdir edeceğini nıuhak· 
kak gördüjümüz teklif §udur: 

) ör! Sözlerini tekrarladı. 
Ragastan l\fanf re diye doğru bir a

dım attı. KoJJarı hep kavuşturulmuş 
olduğu halde gözlerini onun gözleı·ine 
dikerek ya,·aş fakat gurur dolu bir 
·esle: 

l'tfonsen:rör Sezar birçok kan dökül
mür olduğunu ve f eliket içinde yüzen 
Hal.rayı harabeye döndüren dahiJi 
harplerin artık sona ermesinin lazım 
a-eldiğini anlıyor. Ve bundan sonnı 

Monteforte Kontluiu üte.Tindeki hak· 
Jarmdan vuıeçiyor. Ordusu Romaya 
dönmek üzeredir. Btmdan başka ~fon
teforteye hir daha taarruz editmiyc. 
ceiini. ismi ortadan ~mncn bir kaç 
Prensliğin ''e bitha~a sizinkinin re· 
niden diriltileceğini 'f'adedlyor. 

Manf redi bu sözleri büyük bir dik· 
katle dinliyordu: 

- Bütün bunlara karşılık fo'eıar 
sizden yalnız ordunuzu terhis etme· 
nh:i istiyor. Hüsnüniyetine dtlil ola· 
rak da etrafında bulunan Senyörler
den sc~ilecck on taneıdni size rehin o· 
larak ''erecek .,.e r.izin hüsnüniy~tini
:r.e inanmak için de yalnız sizden hir 
rehin istiyecc.>ktir. Bunu seçmek bizim 
"1lzifemizdir. 

- Pek ala Sl'Çinit !. 

- Suthcu ve uzlaşm duygularına 
lıir mi:;al olarak Sczar bunu scrnıi~ 
oJdu~unuz ... cn)örler ara rudan ~eç: 
mlyor. ZahltJeriniıdcn bulunan 'e bu 
mPn,leketin ahalisinden olmıyan hir 
Hhancıyr istiyor lii o da: Şö,at,c dö 
R:ıı;asbndır. İşte bÖZÜmÜ bitirdim 
Mon~nyör. şimdi kumandanrmıza 
götüreceğimiz ceYabr btkliyorur. 

Ragastan kolJıırrnı l.tavuşturmu~ 
olduğu halde gurur,., azametle parh· 
yan göıJerini Prens Manfredidcn Se· 
ıarın znbitlerine ÇC\'İrdi. 

İhtiyarın kalhinde müthiş hir se· 
vinç duyguıııu dalgalandı. intikam a· 
1ınacak fırsat ele geçmişti. Çünkü P.n· 
&'satanı Seıarm eline t~lim etmek O· 

nu ölüme mahkGm etmekle birdi. 
Bor Jiyanın za bftt : 
-Cevabmm bekliyoruz Monsen. 

- Deni teslim etmek için daha ne 
dü~linüyorsunuz?. Sözlerini mırıldan· 
dr. 

Prens bir saniye .kadar yiireği bir 
istirnp yü1tü altında ezilmiş olarak 
kaldr .. Benzi daha çok morardı. Yü· 
cudunu bir ürperme kaplıyarak etleri 
müthiş bir surette geriJdi. 

Ragastanrn ncfsilc 'ücudunun ateş 
içinde kaldığım ,.e bu nefisde bir ha· 
karet manasının toplanmış olduğunu 
hissetti. Nihayet doğrularak kolunu 
uzattı. Ragaslan ~anki bir e irroiş gi
bi Borji::ranın zabitlerine doğru iler
ledi. O 'akit Prens l\fanfrcdi: 

- Efe1'diler!. Benden alacağınız 
cevap budur. dedi. 

ihtiyarın se:;i sakindi. Bir ~ani) e 
ev,·eı hiddetle, kinle bü7.ülen yüzünrlc 
imdi bir büyül.lük göriinüyordu. Sö· 

züne deTam etti: 
-Bn size insanca duyan insanca 

dü~ünen herkesin Yerctcği bir cevap
tır. Şö\'alye dö Ragastanr elinize tes
lim etmek im dar hül i.ıl\ hir n l~al.Jrk o· 
Jamaz! 

Borjiyanın zabitleri hir harekette 
hulunmak ist<'diler. 

- ~özümü dinlc)iniz! Efendinizin 
Hagaıstana karşı beslediği kin herkes 
tnrnfından hi1iniyor Benim gibi. ce
saret nl~nrnın en biiyük rütbesini 
kazanmış olan bir adama; hlr düşma
nı, canm:ı ~usamış olan öbür düşmana 
teslim etrneği teklif etmek en büyük 
hakarettir. Şunu da söyliye:\'im ki 
efendiler. sir. höylc alçakçasına bir 
--:r.~!=-~ !:;;!'"'Ju~;;~ ~·~~;; ·~;: h1:~ 
taşımak şerefine J4yık olmı)an kim· 
.selersiniz l 

Forma: 28 



Polls Maft,,_sı ( X: 9 ) ...... ~;;;·;·~ .. ;:;;: .. :::;~ .. · .. ;;;"·~;~~;;ı .. ii 
.. . . . ~ . . 1 dürüp eervetini elinden ahnall istiyor. Fakat &eri 

Turk malbuitımla bir 7Mİlilı olarak •qıiacak ha roman .. bırıncı vetin asıl sahibi Enlin ismindeki yefenidir. 
clela "HAB~,. ele piq.or. Ba l'OlllGm bir Iİnema aeyreder gibı takib j Polis hafiyesi x : 9 hırsıılu tarafın dan kaçın: 

etlecek, 1reyeeantlan lteyecana Jiifecekaini:. ! lan genç kızı kurtarıyor. ''e çetenin reisini arryor.i . . . . n••••••••-n•••• .. •••ı•n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kİM? 

OMUf Q •• o.. ... l flY •• A1CLI. 
MA G~LM\VoA... avaT .. avıT .. 
UNUTTUM •• UNUTTUM ••• 

2T8 BOBllYA BOB.JtTA: 219 
-=-===================~'-"--"-;.:.,..,~=~'=-===========-==-~====="'-'- ~ 

Zabit azametle: 
- Prens! ... dedi. 
-Sözümü daha bitirmedim. Zanne· 

dersem size söylemiş olduğum şeyleri 
Jayıkıyle anhyamadmız. Çünkü her 
!!hlii fenalık ve alçaldığı çekinmeden 
):&pabilecek yaradılışta olan siz ve e· 
f en~i.niz yalnız sadakatin, merdliğin 
nt1 olduğunu anlryamazsınız. 

Zabitler hiddetlerinden bembeyaz 
kesilmişlerdi. Ragastana gelince riiya 
görcfdğiinü sanıyordu. 

- İşte bö)le efendiler.. Gidiniz, 
Sezara söyleyiniz, ben Şövalye dö Ra
gastanı teslim edemiyeceğim gibi bu 
andan itibaren eğer bili harpte ölür
.sem kendisini orduya başkumandan 

tayin ediyorum. 
Heyecandan boğulmak dereeesine 

gelen Ragastan: 
6 

- Prens! .. diye haykırdı. 
Fakat Manfredi susmasını işaret 

ederek Sezarın zabitlerine döndü: 
- Haydi gidiniz efendiler! Artık 

biribirimi-ze söyliyecek söz1imüz :rok· 
tur .. 

Üç zabit, Prensi scelamhyarak açı· 
lan kapıdan çıktılar. Borazancılar 

kısa bir boru öttürdüler. Sonra zabit· 
ler maiyetleriyle beraber sofayı ge· 
cerl;en iki sıra üzerine dizilen mütte· 
fikler ordusu Senyörleri tarafından 
sehim landılar. 

Bu esnada Prensle Ragastan yal
nı: kalmışlardı. Rakibinin yüksek 
kal, iliğine yenilen Ragastan bir sa
niyl' kadar büyük bir hürmetle ihti 
yarın yüzüne baktı. Prens başını kal· 
dırarak: 

- Mösyö, bana teşekküre borçlu 
değilsiniz. Ben taşıdıiım nişanın üze· 
rlndeki cesur ol, sadık ol, temiz kalp· 
li ol sözüne uymaktan başka biı· şey 
ppmadım. dedi. 

- Bu, beni Sezarın eline teslim et
mekten sizi menedehlllne de baleff. 
alz olmakbfıma mfiaaade edemez. 

Bunun &zerine, Prens Ragastanın 

• 
yanına yaklaştı. Kolunu tutarak: 

- Delikanlı, sen beni henüz anlıya· 
mamışsın. Senden ne beklediğimi tim· 
di açıkça söyJiyeceğim dedi. 

- ~öyleyiniz Monsenyör. İstekleri· 
nize tamamt-n boyun eğecefime söz 
wriyorum. 

- Evet, sözüne güvenilir bir adam 
olduğunuzu bilirim. Fakat' sözlerime 
itaat edeceğinize yemin ediniz efendi! 

- Şerefim ,.e namusum tizerine ye· 
min ediyorum. 

- Eneli, aramızda geçen şeyler· 

den Primvere hiç bahsetmlyeceksiniz ! 
- Pek ali •. 
- Sonra, tesadüfen rastladığınız 

zamanlardan başka ben sat o'ldukça 
kendisini aramıyacaksınız? 

Ragastan biraz tereddüttt>n sonra: 
-Bunu da vadederim. Fakat Prens 

hakkımda çok zalimce davranarak 
bütün haklarımı elimden aldınız! 

- Efendi? Beni uğrattığınız ağır 

bir felaket içinde iken tarafınızdan 

kabul cdilmiyecek olan bir düello tek· 
lifini akhma bile getirmemiştim. 

Gençliğiniz. kun·etiniz, ustabğmız 

yetmiş iki yaşında bir ihtiyarla \'u· 
ruşmanıza mani olacaktı. O vakit şu 
kapının arkasına gizlenerek içeriye 
girdiğiniz sırada hançerimi boğ&ıını
za saplayıp sizi öldUrmeği düşündüm. 
Böyle bir cinayetin namusuma süre· 
ceği leke beni bu kararımdan vazgc· 
çirdi. Fakat bundan sonrıı da hayatı~ 
nızı bana borçlusunuz? 

- Evet hayatımı size borçluyum. 
Gördünüz ya. df'min elinizi hançerini
ze götitrtirken kendimi koruyacak 'hiç 
bir harekette bulunmadna. 

- Gördüm! ... 

Bu iki adam hayretle bakıştılar. 

Ve biribirine kırşı besledikleri htir
metin ne kadar büyük oldujanu an
laddar. Fakat ne bir kelime ve ne de 
yflzlerlnde bellreıı bir iz ile bu dar 
gularmr belli etmediler. 

' 

ihtiyar !ôiOğuk kanlılıkla söze ba!ôi· 1 

ladı: 
- Mademki hayatınız benimdir. O 

halde onu istediğim gibi kullanmakta 
hakkım var. 

- Evet Prens! 
- Öyle ise i§te kararımı ıoize söylü· 

yorum. Sezar Borjiya ile yapacağımız 
ilk muharebede öleceksiniz! 

Ragastan titredi. İçinde bir isyan 
duygusu kabarıyordu. ~"'akat Manf rc
dinin beyaz dudaklarında acı bir gü· 
lümsemenin belirdiğini gördü. Bunun 
ihtiyarlık hırsından doğduğunu anla
mıştı. 

- Pek ala! öleceğim! 
Prens Manfredi tabii ve titremiyen 

bir sesle böyle mertcesine cevap nren 
Şönlyeyi tepeden tırnağa kadar süz
dü: 
-Sözünüıe inanımit .. 
Ragastan başıyle tastik etti. Prens 

kolunu ya,·aş yavaş kaldırarak: 
- 11,ydi gidiniz .• Hiz bana la) ık 

bir adamsnuz Mösyö! Şimdilik ::;;ize 
cesur ol, sadık ol, temiz kalpli ol! de
ğil, cesursun, sadıksın, temfz kalpli· 
sin I diyorum. 

Ragastan ihtiyarı büyük bir hür
metle selamladıktan sonra yavaş ya· 
''aş dışarıya çıktı. 

-52-

KAl'RERA ADtlSI 

Zahitlerj Prens Manfredinin ceva· 
bını hiJdirdikleri zaman Sezar !'lon 
derece hiddetl<'ndi. lll'men orada bu
lunan Lükrl'se dönerek: 

- Beni nasıl bir belaya soktuğunu 
sen de görüyorsun )a? dedi. 

Lükres cevap ,·ermedi. Montefor· 
tede ne olup bittiğini nnlamağa çah
§arak n hakikati aşağı yukarı kesti
rerek düşünüyordu. Nihayet Sezara: 

- Bunlar çelik kadar metin adam· 
Jannı• ~ bunu önce dütti'*8ktim. 
F11kat ae.çMe1 .. JSir ıs.ere oldu. 'Pek a· 
ğır bir y01ışbk yaptım. ı,akin hentiı 

ümidimiz mahvolmadr .. Allah kerim· 
dir. Sizlerlni söyledi. 

- Ne demek istiyusun? 
- Beni kendi halime brrak ! Teıkrar 

Monteforteye gideceğim. 
- bi amma, bu sefer mahvolup 

gidersin? 
L6kres omuzlarını kaldırdı: 

- Bana güçlü kuvvetli ve fedakar 
dört adam ver. 

- Bu ~k kolaydır .. 
Sezar bir zabit çağırtarak muhafız 

askerlerinden d8rt nefer seçip hunla· 
rın Ltikresin emrine tabi olacaklarım 
bildirdi. 

LUkres: 

- Bu sef~r son kat'I bir iş görece
ğim. Başarabilirsem bundan hem se.n 
ve hem de ben istifade edecefiz. 

Açık söyle! 
- Şimdi ne söylesem boştur. lleri

de görürsün?. Yalnız bana şunu söy
le: Ne vakit hücuma karar ' 'erdin? 

-Yaram iyileşerek ata binmeğc gü
cüm yetince .. Aşait yukarı üç dört 
gün sonra .. 

- Pek ala .. Bu da bana yetişir. 
Sezar her ne kadar zorladıysa da 

Lukres bundan başka bir şey söyle· 
medi. 

il- • • 

Montefortede, Prens Manfredi ıte 
aralarında. geçtn meseleden sonra 
Ragastan ~vden dıı;;arıya çıklt\l)Ordu. 
Prense verdiği sözde du.-abilmek için 
bundan başka bir çare bulamamıştı. 
Çünkü Beatrisi aramıyaraiına yemin 
t>tmişti. 

Her biri birer yüzyıl kadar ıpun 

görünen bu istirap dolu gtinler itinde 
Rapstanm çektiği azap o69.D dertıee)i 
bulmuştu. Bir akşam lspada Kapy~ 
Sezarm orduswıda taamla heurhk
ları girüldüğünden ertesi sabah m• 
·harehe edileceğini duyduğunu haber 
v.,rdt. 

Delikanlı içini çeJLerek: 
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Dün ve Y arln 
Tercüme Külliyatı 

Sa/o 
Alfonı Oode - Haydar Rifat 

100 Krı. 

Aile Çemberi 
A. Mauroiı - 1. H. Aliıan 

100 Krı. 

Ticaret, Banka, Borıa 
lkt. Dr. Muhliı Etem 

75 Krt-

Devlet oe ihtilal 
Lenin - Haydar Rifat 

75 Kr§o 

HABER - Xf4am Po•fdt . 

_ Kongrel==e=r==~~=~=. Bedava terzi == 
lıtanbulapor renel yazıanlı - 15 ve 20 liraya kostüm 

ğından: lıtanbulıpor klübünün ÖLÇ{] ÜZEl E 
yıllık kurultayı 29/ 3/ 935 cuma 

ı ık )fe, eiınlik safi yün kumaıları· günü ıaat 10, da ıtanbul Ha e • 
mızın ncf a!'leli yapılıtı 48 saatte f 

vi salonunda toplanacaktır. Üye· teslim. Bütün ze,·k sahiplerini 
lerin ıelmeleri rica olunur. hayret~ mucip memnun bırakır. 1 

,,. .v. ,,. Ankara caddesi Orhan Bey Han lf 
Akınıpor klübünden: 29 mart hinrinci kat. U 

cuma ıaat 13 de yapılacağı ilin 
edilen konıremiz ayni aüu ıaat 
11 de yapılacaktır. 

.. 
• llllHlllTillllllDRllflllBllllllllll ııımıımııınım1ııımıınmııııııı~ıım-

A KB A 

sıaHır• Terzi Halil Kamil wmau 

lıtanbul aıliye mahlt.emcıi i
kinci ticaret dair•rinJen: 

lıtanbul merkez kumandanlı • 
ğı satın alma komiıyonu reiıli
ii avukatı Ali Suavi tarafından 
lıtanbulda Mahmutpatada Eli • 

fi ziz ticaret evi ıahibi Hakkı aley· Soıyalizm Ankarada A K B A kitap hine açılan 305 lira 69 kurut mü-
K. Kanhky. - Sabiha Zekeriya ev·ın:n b' • · b · d 

. ırıncı f U eaı mo ern nakasadan mütevellit alacag"' ın 75 Kr§· b. k d 
ır te il e Maarif Vekaleti tahsili hakkındaki dava arzuhali 

J. Rcuim Külliyatı I kartııında açdmıthr . .. A K 8 A 
Ahınet Reıit - H. Nazını kitap evleri her dilde kitap, 

75 Krt-·------,--------1· mecmua, 11azete ihtiyaçlarma 

ı müddealeyhe teblii edilemediğini den mahkememizce hukuk uıulü 
1 muhakemeleri kanununun 145 in· 

15 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
İstanbul Mezat iıleri müdürlüğü nden: Dairemiz eşya şubesine 

22/ 2/ 935 günlemecinde satılmak üzere getfrilen 6205 sayıda yazılı 

Haydara ait 6 lira oranlanmışında bir ayna ~imdiye kadar kaldırıl· 

mam";ttır. Bu ilan ıünlemecinden sonra on be§ gün içinde sahibi ta· 

rafından kaldırılmak üzere mürac at edilmediii takdirde açık art • 

tırma ile ıatılacaiı ilin olunur. (1550) 

Betiktat tramvay caddesinde S-.iyük Türk Denizcisi Barbaroı 

Hayreddinin Türbeıi etrafında fü zuli olarak gömühnüı olanlara ait 

mezarlar kaldırılacaktır. Barbarosl a veya ünlü Türk Denizciliğiyle a

lakaaı ol~ayan mezarların eahiple ri tarafından bir ay zarfında kal

dırılmak ünre Mezarlıklar müdür lüğüne müracaatları. (1130) 

Belediye muhasebe kadrosunda ki 50 lira ücrtli memurluklar için 

müracaat edecek taliplerin en aş:ı ğı orta mektep mezunu olması 

tarttır. Lise mezunları ve daha yiik ıek mektep mezunları terciholuna

caktır. Muhasebe imtihanı martın 31 inci p&zar günü 14 de belediye-

de yapılacaktır. lıtekJilerin fotoğ raflı bir iıtida ve mektep f&hadet

name veya vesikası ile Belediye R eisliğinc müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (1553) lıçi ıınılı ihtüali cevap vermektedirler. Gerek 

L~nin - Haydar Rifat kitaplarınızı, ıerek kırtaıiyenizi 1 cimadde~niniki~ibendine ~v- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I~ fikan ilin.en tebliğat i!asına karar 
verilmiş ve muhakeme 24. 4. 935 
saat 15 e bırakılmakla keyfiyet 

______ 6o __ xr·'-·-----• § en ucuz olarak A K B A kitap 
Ruhi hayatta lci§uur İ avlerinden tedarik edebilirsi· 

Dr. Yung - Dr. HayruJJahl = niz. Devlet Matbaası kitapları 
•------6o_K_~_r§_· -----ll ıe V AKIT in netriyatınrn An· 

lılahana dolru karada ıatı! yerj A K 8 A ki-
Piye r Luti - ı. H. Alitan 1 tap evlerid!r. 

Birinci ıube ,, 
100 Krş. 1 AKDA Merkezi Telefon 

J. Daıin Külliyatı il ikinci ıube: Saman Paı:an 

3137 
1761 

Ahmet Reait - H. Nazım •nı•ıaıı ı••ıt11mlRM11tt11111tt11111111111nH111111H1HJU110111m~ 1S Krt-1--------------... mnnm:::mı:::m:ıının-ımiaıan:ınm:::: 
GorioBaba il Doktor H 

BaJzak - Haydar Rifat ı' ıı 

___ 
10

_0 _x..;.rı·---11=i Ali İsmail İ 
Deliliğin Pıikolojiıi Hayclarptlfa haıtaneıi bevliye fi 

""' l'. D:!-r.:\rd ·- - :.l - _ lzettin mütehaınıı fi 
50 .. =-·:ı · Urologue - Operateur 1 

ilkbahar Selleri Babıali caddeai Meıerret ote-:: 
Tih·=-:"'!y:ı~ - .::.rr.i z. Süreyya li 88 numarada her gün öiledenSi 

: .:: Krt- ıonra saat ikiden aeki7.e kadar. ~i 
-.:....-------------· ~= :::::aw=mmu:m•ı•ı İlllmı:ıı:11111n :ı:auc::m Engerek düğümü 

F. Moryak - ""'-·=:ami ,::::~:ı 
~o XG,. 

J. Raıim Külliyatı il 
Ahmet Reıit - H. Nazım 

75 Kr§. 

Samimi •aaclet 
Tola toy - 1. H. Alitan 

50 Krş. 

l•tati•tilı 
Andrelea - Suphi Nuri 

30 Krş. 

malumu olmak üzere ilin olunur. 
(452) 

Müzayede ile satış 
Eski etya Amatörlerine yegane 

fırsat 

1935 Martın 29 uncu Cuma ve 31 n
ci Pazar günleri nbah sa.at 10 da 
Kadıköyünde Modada Devriye soka
ğında (Moda çayırı) 48 numaralı ha
nede mevcut çok aüzel eşyalar mü· 
zayede ite ~atılacaiı ilan olunur. 

Eski lran usulü salon takımı, uki 
Acem hayli eşyalar ve biblolar. İngi
liz ve Fransız mamulab salon takım
ları perdeleriyle, oymalr masa, otan
tik Japon eşyaları, etajerler, vitrin 
ve say masası, kütüpaneler, yazıhane, 
hayli blöblan duvar tabakları, e§yai 

atika biblolar, mozayik işleıneli bayü
ler, masalar, mu14rabi sedef işlemeli 
nadide salon takımı, Kütahya n Ra
dos taflan ve panolar, dişbudak a
ğacından masıf yatak oda tftkımı, es· 
ki tablolar, ~ilahlar, kitaplar, kolon· 
Jar, Goblen panolar, nzolar, heykel-

ler, tabak takımları, bronz jardıhyer, . 
maden ,.e kristal eşyalar. mükemmel 
bir armonium (org), vesair lüzumlu 
eşyalar. 

lzmir ve Gördez halıları ,nefis bir 
Alman piyanosu, çaprast telli. 

Z AY 1 Çocuk clüıürenler 
!! . C, M~nuıier 1. F. Raıim 

60 Krş. ·------ilim ve F el•ele 

Beykoz !ehir yatı mektebi 340 
mezunlarındanım. Almıt olduğum •••••-••••••••! taıdiknameyi kaybettim. Yeni • 

Göz Hekimi ıini çıkaracaiımdan e•kitinin Moriı Şilk - Hilmi Ziya 
30 -- ·-. 

Cemiyetin Aıılları 
Fr: deri:. E r- · ı - M~hittin 

ıoo Kr,. 

Yeni ilmi zihniyet 
Bac:herlard - H. Ziya 

75 Kr~. 

Hükümclar millet 
Ruıel - Galip Kemali 

50 Kr§. 

Komünizm 
Lenin - Stalin - Euharin 

Haydar Rifat .• 

Dr. Şükrü Ertan hükmü yoktur. 
Babıali, Ankara c:.ıddeıi No. 60 Beykoz yatı mektebi 340 me • 

Telefon: 22586 zunlarından 1228 numaralı Meh-
Sab ıünleri meccanenclir.. met olğu Ahmet 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18 inci 1 ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

so xr,. Büyük ikramiye ; 200.000 Liradır 
Günün iktııtuli iıleri 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

60 Krı. Ayrıca · 25.00 O, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 
•----C-iı-'m_h_u-ri.;.ye-tl_e_r ---1 Liralık ikramiyeler ve 50,000 liralık 

Kıenefon - H. Rifat mükafat vardır. 
50 Kr§. 

----------------------·•! 

TLJOKiVE 

ZIRL\AT 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-[;Of;Q 

~I .... 

Yf fil ÇIKTl J 
NI Rlllıt lr.!llf 

ı\ lııfrıırıg~ ve ~laıu k 

ve TATLI KiT ABI 

1 
Herı;ün piş:celt y~ıncklcrın \'e tat ılann ltsrcsın \ C yapıhşlannı 

Cı ltli 125 bu kitahdn hula.cak~ınız 
dlt~i z 100 :':ıtış yeri , lstarıbul :\n~ a ı a caddcsı No 157 

kuruş "' •ıt1111111111vılllb. ı 
•11-allllmıt~~ın™illıbıı. lnkıl:ib Kitabevi "ınu111eıllllllHllı.! 

lıtanbul Asliye Birinci ticaret 
mahkemeıinden: 

Aramın A\rukatı Mehmet T ev
fiğin Cağaloğlunda sabık Tanin 

matbaaıında Akın gazetesi idare 
memurlarından Adnan aleyhine 

açtığı dava neticesinde beş yüz 

liranın tahsili hakkında 27 2/ 
935 tarihinde kabili temyiz ol -
mak üzere sadır olan gıyabi hük-

mü havi 13 3 935 tarih ve 21 
adetli ilim sureti oturduğu yer 
belli olmıyan mahkumünaleyh 
Adnana tebliğ olunamadığından 
işbu ilamı tebellüğ ve ilam aley • 
hine kanuni yollara müracaat et
mek için kedisine bir ay mühlet 
verilmiı olduğu Hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 142 inci 
maddesi mucibince ilanen bildi • 
rilir. ( 454)' 

Tercümenin rolü 
H. Ziya Ülken 

100 Krt. 

__________________________________ .-................................ .. 
~ Değififler 

Ovid - S. Zeki AKTAY 
75 Kr§. 

Dağıtma Yeri: 

V AKIT Matbaası 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde Ye ecaeb: memleketlerinde bUtün spor Ye 

gençlik hareketlerini ve Sporcu gençlije Yerilmesi lizım ge!en 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntııamıa takip etmek iste

yenler mllnhasıran S P O R P O S T A S 1 uı okumalıdırlar. 
Her yerde fiatı 5 kuruşt~r . mutla'< okuyunuz. 

Kıralık Daireler 
Poıta ve Adliye bimm na en yakın yerde Ankara caddesin· 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim .. 
lere, gazete, mecmua idarelerine môİ<emmei ciaireier •• • 

.. VAKiT idare evine müracaat .. 



ABER 

Bir zamanlar pek meıııhur olan zenci damöz Jozefin Beyker ~imdi Jıemen 'Almanya mttburf akerllğl ihya tt tikten sonra erdr.r8ıına 
emen papucu dama atılmıı gibidir. Buna rağme,. ıöhreti hôla gıpte uyan. talimler yaptırmağa ba§ladı. YUkarula ki reılmde Alntml tankları, 
iıracak gibi olmalı ki Londrnda bir in 7iliz damözü yüzünü makyajla esmer-
leıllrerek Jozelin Beykerin bir koyesi lıalinde dans etmeğe bıqlam1Jtır. Jo-ı ·ağdaki raimde de Alman taı/flGrekri lflanevra 1tıtılin.de aıörwü;,or. 

zelln Bllter Mltlfılti reı""1d oördiJiiJ nüz bu dalqözü dava edeceğini söyle miftir. . 


