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azan an numaralar ikinci sayfada 

A ti kt .5 an . Bu realmde X i,are• rnavu u a 1 y . the göaterilen zat, 
kralın yaveri isi binbatı Bayraktard1r. Yanında 

italyan aef iri vard1r 

Kral Zog'la yaveri 
gene çarpışıyor 

A.tina, 10 - Buraya gelen ha- len hükUınet ku'°vetleri arasında 
berlere göre Arnavutluğun tima- kanlı muharebeler olnıuftur. Ar -
linde lıkodra civannda yeniden navutluktan gelen yolcuların aöy-
iayan çılanıı, Arnavutluktan se· (Devamı 4 üncüde) 

Çocuk kaçırr11a 
hadisesi yoktur! 

- ---·---"---
Vilayet ve Enıniyet nıüdürlüğü 
makamlarının tatnıin edici 

mühim beyanatı 
Dün Beyoğlunda Dolapderede biP adamın çocuk 

kaçırmak istediği de doğru değildir 
Yazısı ikinci sayıfada -

Biır daktilo k zın daliıınlığı 
az daha ·iki devleti 

nıahvedecekti 
iş anlaşıldı amma, muharebe hayli ilerledikten sonra .. 
iki seneden ziyade ·bir 7.Nllan- Ayni zamanda "Yetil cehen- tır.Ancak bu 2 devletin aulh emeli 

danberi biribirile kanlı bir boğuş- nem,, adı verilen Şako harp mev· bir daktilonun itlediği küçük bir 
maya giripnif olan Bolivya ve Pa· kiinde belki ıilih sesleri artık hata yüzünden az da.ha yeniden 

~~~~ı raguvay arasında iJık sulh adımı a tamamile susacak ve bu ilci mil- karıtıyordu. Zira bir daktilo, "ara KIZIL KAD IR ö A bhyor. .- Jet refaha ve terakkiye kavuı:ak- • '(:evamı 4 üncüde) 

sı::ıvı::ıK DENiZ ROMAN, · Yunanıstanda ıkı ıdam 
Kadlrcan Kaflı'nın 

Türk denizciliğinin efı iz kahramanlıklarını a;jata'.:' bu e
serini, aeve aeve ve he y~nla okuyacaksınız. 

Bugün başladı 
7inci sayfamızdadır, 

hemen açıp okuyunuz 

DENiZ TARi ,HiNDE 
En büyük yolculuk 
~Ugün 13 üncü sayfamızda okuyunuz 

Pek yakında: 
-------------------------... O RMA-NiN KIZI 

Bu roman birçok okuyucularımızın 
sabırsızlıkla bekledlQinl bildiğimiz 

R Aslanll Hükümdarın ikinci kitabıdır 

U
u romanda heyecandan heyecana 

kararı daha verildi 
Mahkumlardan ' 

birinin ailesi 
Türkiyededir 
Atina, 11 (Husuai) - isyan 

hareketi eanaamda Yunan donan
masını kaçıran i.si bahriyelilerin 
muhakemesi bitirilmittir. 

Divanı harp 17 saat süren mü
zakerelerden sonra, 33 idam ka -
ran vermittir. Fakat bu idam 
mahkGmlanndan 31 ri firar ha -

(Deoamı 2 ncide) 

Karsta yeniden 
zelzele oldu 

Kars, 10 (A.A.) - Digor na
hiyesi çevresinde gece ve gündüz 
aralıklı olarak yedi teprenme ol
muıtur. Evvelki teprenmelerden 
zarar gören yapılar bu defa yıkıl· 

mıf, Tenci köyünde yeniden su)aı 
fıtkırmıtbr. Ölü ve yaralı yok· 

Galata.aray kalesi önüncle çok heyecanlı bir an 

Fenerbahçe dün 
O.Sarayı 2-1 yendi s rUklenecek v e Afrika vahşi -

lerıotn içinde yaşayacaksınız ••• 
"Ormanın ku.ı,, ayni zamanda baılı baıına müıtakü bu 

ronwındır. 1 tur. 
8, 9 ve 10 uncu sayfalanmızdaki 
spor haberlerimizi okuyunuz 



HABER - Akşam Postası 

Bu gün çekilen tayyare f"' ................. Partr .. ·····-······· .. 
Piyanko. su numaraları Kurultaym~a 

25000 lira kazanan 
. Komisyonlar 

SO lira kazananlar · seçiliyor 
16347 1596 15656 
f6444 21295 7042 

5605 27307 11150 

4217 Ankara 10 - C.H. Partiai Bü-
2703 yük Kurultayı komisyonları bu 

4649 sabah sa.at onda itlerine bqla-

Çocuk kaçırma 
hadisesi yoktur 
Vali muavininin beyanatı 

Bugün aktam gazetesinde Ser· ( çen hadise buna büyük bir mi~:ıl· 
kiı isminde 55 yatlarında bir ada- dir. .26263 

Bu numaranm 75 qağuı ve 75 
yukar111 2 ter lira ikrami1e bzan
mıılardır. 

20988 4504 23822 
2167 29799 29778 

10765 26670 29252 
11947 . 6190 7782 

18190 
17085 
13686 

mıılardır. 

Hesap lkomiıyonu, bafkanhğı
na C.H. Partisi Ankara idare He
yeti Bafkıaw Rıfat Börekçi, ra
portörlüğe Damar Ankoğlu, ka
tipliğine Hatim Ku1alıyı aeçmiı ve 
dört yıllik parti hesaplarını göz
den geçirmiı, düzgün ve teıekkü
re değerli bulmuştur. 

mm Beyoğlunda Dolapderede Ye- Şehirde çocukların serbestçe 
niıehir civarında 6 yaıında Mah- dolatmalarına mani olacak hiç bir 
mud isminde bir çocuğu kaçırır· ıey yoktur. 
ken.yakalandığı yolunda bir ha· Aktam gazeteıinde çıkan ha-

15000 lira kazanan 

20853 
62 5817 26075 

10879 15032 5367 
13756 14209 4336 
17257 14253 231v8 
17665 25314 7420 
12593 10189 20815 

Bu nmna.ramn, 75 qağısı 75 yu- 19889 '2680 26343 
karıar 2 feJ' lira ikramiye alacak. 21477 21833 6890 

19900 8323 8780 
17746 17749 9477 . 12000 lira kazanan 
17808 13687 1979 

it 

29493 101 9270 
22551 2529 123gı 

Bu :numaranuı 75 apğııı ve 75 4805 8978 13314 
Y,Ukarnı ikiter lira ikramiye ala- .4213 28822 2242 
caklardrr. . 7013 4275 12404· 

15452 

500 lira ka~aoanlar 12567 • 3602 2:tı1& 
21219 6735 22234 7776 28280 16582 24627 
28106 6209 4302 3484 10056 837 9446 

1706. 2101 1703 29843 15185 

· ırso ı1ı~a kazananlar 29539 210&1 24774 
. 1080 1461 %7997 

4908 5825 7192 12227 12942 28566 25514 
28163 24573 54 17389 8507 22168 13246 
9193 22852 21325 9586 1016 26221 11990 

12279 22942 27895 6464 27744 9032 

3289 
23608 

871 
682 
476 

26608 
23618 
19218 
27834 
28934 
1741 
3068 

28550 
23500 
28387 
21747 
23105 
15243 
6385 

11449 
29003 
1677"ı 

457 
20288 
23784 
16305 

100 lira kazananlar lngllter Almanyaya 
29455 23584 5093 20238 mu'stemleke · 
29289 23521 3878 10571 il 
1os19 78 9683 29651 ver meslne 
19706 2219s 1049 20019 yaoaşmıyacak 

Londra, 11 - Mevcut bazı ri -8103 
19Şf3 
20274 

19817 15693 13008 vayetlere rajmen, lnciltere hüktl-
23159 2854 28869 .... ..,.,. • ...... il • o l.L -~ 

50 lira kazananlar 
ri.lmesi meselesini Cenevrede mev
zubahı etmiyecektir. 

9697 1761 
7052 7464 

26714 29322 
24132 12066 
8452 1300 
9302 10647 

25501 24582 
22810 4430 
13540 16557 
27318 23305 
21845 12838 
5449 24173 
4515 26184 

10188 27755 
7743 385 
8070 2658 

26156 15017 
85 6798 

11596 158 
11526 12961 
11489 ıs 

13431 13779 
5S20 28582 

25270 23729 
19008 16871 
10487 13992 
16828 12085 
28609 15494 
18548 13407 
6238 28880 

28872 29572 

16998 
1258 

13788 
21503 

t 

4362 
7017 
8825 

21321 
3340 

17346 
18011 

• 9054 
9750 
4834 
5789 

551 
29176 
17922 
10686 
22222 
27452 

1365 
27727 
10228 

25072 
5969 
2305 

27506 
14408 
14511 
27387 

22848 
1493 

29694 
640 

10194 
5023 

24461 
141 

14649 

25442 

Zaten karqık beynelmilel vazi
yetin böyle bir mesele ortaya al(0 

Jmca büıbütün bulanıklaşauğı i -
ıaret ediliyor. 

Haber: Bunun sebebini dünkü 
nüshamızda anlabnıttık: İngiliz • 
ler, müstemlekeleri bir mülkiyet 
addediyorlar ve Cenevrede bu İ· 
tin halledileıiıiyeceği kanaatinde· 
dirler. 

s~~~ ır-siiiiiiaiiiiiiiiiiiibiiiiiiaiiiiiihiiiiiiiiiiiiGiiiiiiiiiiaiiiiiiziiiiiieiiiiiitiiiiiieiiiiiiıiiiiiieiiiiiir-.i 
203ss ne diyorlar? 

596C ----------------------
6435 

14005 
24050 
28088 

7294 
26567 
19537 
6096 

20849 
18671 
13135 

KURUN - Aaım Uı bugünkil bQf-
inakaleaüulı Alman11<J ıeyahati nnc. 
ıında Almanların memleketimize oe 
Atatürke karşı gösterdikleri büyilk 
11aygı ~ hayranlıktan bahaederek bun
dan haklı bir 11urette öğünÜl/OT• Ma
kale ıu ıekUde bitiyor: 

"Bl:ı 11tttlğünlı yolun dolrululunu 
bilerek hareket eden fnıanlardanız. 

Baıkalanmn bu yolu doğru wya yan° 
lif bulma11 ile lltikametlmlzl değişti
receklerden değUlz. Bununla 'IHrciber 
umumJ harbin acılıklannı Q6rm1Jı ve 
çok alır tecrübelerden 11,çmlf olan bll
yak ve Uerl bir ulıu adamlannın ulu
sumuz ve bilyilk r.ılıu adamlanmız 

hakkındakl takdirlerinin kıymetini de 
ihmal edemeyiz.,, 

CVMHURIYET- Yunıu Nadi bu
gl1nldl bafmakaleslnde ulıual partinin 
yaptığı bllyllk lflerl birer birer ıayı,. 

Program ve nizamname komis
yonu; sa.at onda toplanmIJ, ba§
kanlığma Şemseddin Günaltay, 
raportörlüğe Ferit Celi1 seçilmi§, 
ilk it olarak program taslağı üze
rinde çalıpnaya batlamı§tır. 

Bunun üzerine toplantıda bulu
nan Parti Genel katibi Recep Pe
ker program taslağı hazrrlanrrken 
partinin dört yıJlık siyua akıılan
nm öokonomi gidiılerinin gözö
nünde tutulduğunu aöylemiıtir. 
Komiıyon bu izahlardan sonra 

konupnaya geçel".ek akpma kadar 
çallflD!fbr. Dilekler komisyonu da 
~sma Aat 10 da bqlamış, 
batkanlığma Mümtaz Ökmen, ra
portörlüğüne Ha.lcila Tank Ua, ka
tipliğine Abgündüz MÇilmiftir. 
Evkaf ve Saflık dildderi tetkike
dr1miı, Evkaf Umum Müdür Veki
li Kemal, Sağlık Bakam Refik Say 
dam dilekler \izerinde ayn, ayn 
izahlarda bulunnnqlardrr. Komis
yonlar yarrn çalqmalarma devam 
edecelderdP.. 

Yunanistanda 
iki idam karan 

. '(BQ§tara/ı 1 ncide) 
)indedir ve haklanııdaki karar 
gıyaben verilmittir. 
İdam mahkilmlarmdan yalmz 

ilriai, Niki torpitosu ıüvarisi Pa • 
pazoğlu ile kayınakam T rigirakiı 
mevkuf bulunmaktadrr. Bunlar 
hakkındaki idam karan yamı in· 
faz edilecektir. 

ber vardı. her üzerine Vali muavini Rük, 
Yaptığımız tahkikat neticeıin- neddin ve Eemniyet müdüTü 

de bu hadisenin tamamiyle uydur· Fehmi ile konufllJı&yı faydalı bul
ma ve yanlıı olduğunu an1adık. duic:. 
Hadisenin doğnıau ıudur: Emniyet müdürü, Beyoğlunda 

Serkiı isminde olan bu adam- geçen hidiıenin taıbil bizim 
cağız sokaktan geçerken Mahmud yukarda yazdığımız tekilde cere
innindeki bu ufak çocuk üıtüne yan ettiğini ve çocuk kaçırma hi
birtat atnııı ve ta§ Serkiıin omu· diaesinin mevcut olmadıfmı aöyl~ 
zuna raıtlamııtrr. di. Vali muavini de fU izahatta bu. 

Bunun üzerine Serkiı çocuğu lundu: 
babaıma ıikiyet ebnitıe de baba· - Son fünlerde bazı gazeteler-
11 Tevfik aldmnanuf, çocuklar da de lıtanbulda çocuk çalmdıiı ve
bu ıefer "çocuk kaçmyor !,, diye ya adam kaybolduiu tarzında 
bağ~ağa, adamın üstüne atılma- neıriyat görülmektedir. Kaybol
ğa baılamıılardır. Halle da bunla· mut, bulunmamıı, qıırıbnıı çocu1i 

ra katıldığından adamcağrz hiç veya adam yoktur. Herhangi bir 
yoktan mükemmel bir dayak ye· surette mektebe gitmiyen yahut 
meğe baılamııtır. .evinden kaçan bazı yaramaz ço-

!Bu esnada polis yetiıerek a· cuklar veya bqka bir yere giden 
damcağızı halkın elinden kurtar· he-rhangi bP. adam bulunabilir. 
mqtır. Atırılmıt diye yazılan çocukla-

Son günlerde ç.ocuk yaşım ge· nn hepsi bulunmuş ve ebeveynine 
çinniı lbazi de1ikanhlann ailele- teslim edilriiiılerdir. Bugün çıkan 
riyle aralarındaki geçimsizlik yü· Akpm gazetesinde de '(çocuk 
zünden, evlerini bırakıp gitmeleri kaçırmak istiyen biri yakalandı, 
tehirde çocuk kaçrrma hidiıçleri Halk Serkis admdaki bu adamı 
şeklinde dal budak salmrş ve bun· linç ediyordu. Polis güç kurtardı) 
!ar gazete sütunlarına da akset· aıerlevhasile bir yazı vardır. Key
mişti. Hatta gazetemiz bile bu şa· fiyet töyledir: 
yialar üzerine emniyet müdürlü· Mevzuubahı olan hu aC:lam, 
ğünün ve çocuk babalarının dik· buradan geçerken mahalle çocuk
katini çekmek için ~ir yazı yaz· lan kendisine tq a.tmq bunılardan 
IDlllb. Bu ~ri · .. _l>iri adamın omuzuna dolammua 
takdire &ieğer ir aka ı e tı· OlCIUğundan o <ıa, 1>abaıma t*"__yei 
layan emniyet müdürlüğü iki gün etmiftir. Çocufun ıbaıbası, kendiıi
içinde yazılan ve adrea1eri verilen ni ko"""J ve mehalle çocuktan 
çocukların lkibetleri bakknida u· peıine takılarak taldı> etmitlerdir. 
zun malOmat vemıit ve bunlardan Keyfiyet polise aksederek muk
hiç birinin kaçırma ile bir allka11 tazi muamele yapılmlfbT. 
olmadığını bildimıiıti. Görüyoruz Gazetelerin bu kabil neıriyatı 

ki, htli bu kötü dedikodunun çocuk ağzına düterek dedikoduya 
tesiriyle ç.ocuk gürültüleri sebebiyet vermektedir. Dedikodu 
bir çocuk kaçırma hldiıeai teklin· mahiyetinde olan ve ciddt bir ese.· 
de beliriyor.. sa iatinat etmiyen bu ıibi nefriya-

Beyoğlunda Dolap'dere<le ge- ta itibar etmemek lazımdır. 

Firari idam mahkOmlan arasın 
ela bir kaç amiral ve eski cum
hurreiıi Kondriyotiıin oğlu da 
bulunmaktadır. -------------------------= == :..ami~~j iki rahibe teessü .. 
Ru.asen, on sene hapse mahldim •• d •• 1 •• d • 
olmuıtur. Reiıicumhunın yaveri run en O U ver ı! 
Kivotoa ile zabitlerden Pinataiı 

bet ıene hapse ma1ıkUm olmuı - Buna sebeb, baş rahibenin tevkifi! 
lardır. Bertin, 11 (Royter ajansı bildi- yaya gayri kanuni bir tekilde pa-. 

idama mahkQm edilenlerden riyor) - Saksonyada Sen Şart ra gandermekten ıuçlud\rlar. 
Papazoğlu, Niki torpitosunun SÜ" manutaı rahibelerinden ikisi, bu 
variıldir. Kendisi tealim olmuı • manastır rahibesi ile diğer birkaç Oınabruk katolik peskopoıu 
tur. Müdafaasında bunu ileri ıür- rahibenin tevkifi ü:terine keder ve mevkuf rahibeler lehinde te~ 
müt, ''eler isteseydim, lzmire, teessürlerinden ölmüşlerdir. Tev·. büılerde bulunmak üzere Berline 
akrabalarımın yanma kaçarak mü kif ecliılen rahibeler Çekoslovak- gehniftir • 
reff eh aurette Y&fardun 1,, demit· 
tir. 

Otelci mahkUm T rigiraldı ise, 
isi donanma kumandanmm ya -
veriydi ve Averofta iıyana mu· 
halef et ebnek istiyen bir zabiti 
tabanca ile batından yara}&DUJ • 
tr. 

Hltlervarl bir açıkgUzlWOk 

Bulgarlar kurnazlıkla 
ordu mu yapıyorlar? 

29239 
·4345 

20908 
28884 

3560 
10294 
23502 
22129 

8765 
5962 
619 

11963 
7888 
9039 

21276 ..uor. Din lılerlnb, yanda, ldUtDrde ----------- -
Sof ya, 11 - Dün bütün Bulga- Bulgaristan rbu suretle Alman· 

5126 12999 
25207 4197 

2178 27603 24859 

6004 
21916 

8462 

Boll vyalılar yine 
dayağı yedi! 

Aaompıiyon, 11 (A.A.) -
Reaml bir tebliğe nazaran, Para
pny lmnetleri, Parapitide bi-r 
BoliVJ'll piyade bölüğünü mahvet
miılerdir. BP. çok esir ve ganimet 
elde edilnrittfır. 

yapılan lnkUdplan kılaea tekrarladık
tan tonra bunların bir hamlede anla
tılmQ8ımn lmkdnaız olduğunu, ve ya
pılan ,eylerin 11almz f Uımtlnl yap. 
mak için beı on makale yazmak ld· 
nmlleldii1inl Udw ediyor. 

AMAN - Zaman imzalı yannın 
11erlechct$ı "Tek parti,. dir. Bütün mil
letin te~ parti .tralınila toplanmmı
nın büylUc blr inançtan doğduğunu 
ıöyledikten aonra hükflmetin tam bir 
hfırrfl/fffle herkeıe ba~ka bir parti 
kurmak hakkım rerdi4lni, bunun da 
demokrmlnln en büyük delUI olduğu. 
mı aöglilyor. 

Bu da bir istatistik: 

Veliaht 
1200 el sıkmış 

İngiltere kralmm jubile bayra
mı olan 6 mayıstan ıonra da iki 
-gece üstüste kral ve kraliçe ~ 
ym balkomma çıkıp halkı Mliznla.. 
mağa mecbur olmuşlardır. 

Veliaht prenı Dogal bayram 
mü~aebeti _ dolaJ.ııiyl!, 1200 el 
aıkm•ftll'· 

ri9tanda 25 bin kiti nafia itlerinde yayı taklit etmek niyetindedir. 
çalıımak üzere askeri kıtlalara Hiıtler de ilk önce böyle muhtelif 
çağrdmıftrr. Bunlar hizmetleri es- namlar altmcla kamplar kunnUf, 
nasında askeri bir inzibata tabi o- ve ıiWıaız askerlerini birdenbi,.. 
lıacaklardır. ıili.hlandırarak S. A., yani hücuıt' 

Halk araııMa "dolqan rivayet. kıtalamıı tefıkil etmif. sonra d• 
lere nazaran bu hareket Nöyyi V eraay muahedeıini bilindiği fe" 
muabedesile askeri kuvvetini tah- kild• hükilimüa ilia etmittP.. 
dit etmek mecbUriyetinde kalan 
Bulga.ıistanm, nafia işçileri namı 
altında asker yetittirmek tecrübe
lerinin ilkidir. 

ZAYi - Ziraat Bankasından atd•; 
flm tasarruf kumbara cüzdanımı uY 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisiniıt 
hükmü yoktur. "Amali 



11 M.A TIS - 1935 

O çırak nerede 
Biı· dottum Fi:ıraro sazeteainde 

bir hikaye okumuf.- Hiki19 de
ğil, - iddiaya nazaran - haki-
ki b.ir macera. •. Fakat hiki1e bile 
ola&,, o bdar süzel ki, hunu ıizıe 
anlatmaktan kendimi alunadma. 

Viyana civarında süzel bir ma• 
likineai olan zencin bir bdm, 
uzun .enelerdenberi lnsilterecle, 
kocumm yanında oturayOl'IDUf. 
Nihayet kocası ölmiif, batuncaiız, 

ll!renç bir iş: Kadın Birliği 
Utun sularile o·· t -- b• t ) b 

sebzeleri un. yap ıgı ır op an 
suluyorlarmııl ile . kendisiiıi feshetti 
BelecliJe, lllmı aulu-ı ile aeb· 

seleri eulayarak tifo sibi aalpı 

I ' 

latanbul radyosu 
faaliyette! 

lıtanbal radyosu plik Defrİya
tma proıramında oldukça ıenit 
bir 1er YSİJOI'. Şimdiye kadar 
yapblt itlerin en iyisi bu olduia 
için, umıedetiz, dileyiciler ara • 
ımda ha noktadan f'Dyetçi olan
lar pek ,.aktar. 

halt•ldıdara eebebiyet verenler TGJk Kadın BirHli dün eaat on 
mldrmda tidcletli tıddbat --·· bette toplanarak birliiin feehine çocuklarile birlikte ana 'fti•"DW ı-r-

dönmüt. Artık &mrünü kendi erin- i• karar vermiftir. Sebzeler, an • karar vermiftir. Toplantıya birli-

Batbnlıia çoklukla BaJ&D Sa
fiye Hüaeyin, katipliklere de Ba
yan Münevver ve Bayan Naibe 
aeçilmiflerdir. Toplantıda eneli 
Birlik idare heyetinin timdiye ka
dar yaptıp itlere dair buır1ammt 
olan rapor Birlik idare heyetinden 
Bayan Aliye Esat tarafmdan olmn. 

Y alma biitiia dinleyiciler, çalı .. 
nan pl•klv hakkmda hiç bir 18" 
.a,leameyifinden ıilr&yet etmek· 
te hep birlepnqlerdir. 

Arbdapmn iman Arif, p
çenlerde radyo tirketi erkinil• 
yapblı bir mülakatta bu suali de 
IOl'IDUf, aldıiı cevap fU oımu,. 
tu: 

d • k · ti. d --•- im-· -e memba --•an ile .. ._ iin bet y6zden fufa azamdan e geçD'IDe nıye n e.... "4IA ı - .. •ua ._.. ı...: .... • F-'-& 
lanacalcbr. Bu emri dinlemiyen. ancak on yeclı.i ıe~•· aam. 

Fakat, on bet sen~lenberi met· dünkü koape ikinci toplamı old• 
rGk kalan malikanesinin içinde, ta lerin bahçeleri bpa•rlacak ve aeb· lu için konsre bu kadar meYCUtla 
biatile, ufak tefek tamirler yap- zeleri ortadan kaldmlacakbr. 

• topl&DIDlfbr. " - E•lılılen plak nqriyatı ,.. 
parlıen ~altlıfunu pl'fın marlw
..,.., namarcaun, ralınan ,,,,,._ • 
mn ne olJafana .öylertlilc. F alıoil 
eonra ,,.,..,. relrlam oldafa i
leri .arlllerelı salınan plllı bap,.. 
w.Jen oersi idedila. BU Je 6tr. 
'nan BRrine oaq~,. 

mak lazım. .. Onun JÇin, eneli o Birlifin etJ&lan Halk Fırkuı 
bir dülger ustası, soma bir bon.cı Şehrimizde menenjit na ve Birlik bütçesinde bulunan 

muıbır. 

uıtaaı çaiırmıt. hastalığı başgDsterdl t84 lira s kurutun basta bakıcılık 
Boyacı uataıı ıelir aefmez, b- Son sünlerde tehrin muhtelif kurama ile çocuktan eeirıeme ka-

Raporda Türk kadınlarına bü
tün baklann eluiksiz olarak yeri}. 
meai dolayıliyle Türk lcaclml•nnm 
duyduiu yübek kıvancı anlab • 
yor, biri ilin on iki yıldanberi 
memlekete yapblı himıetleT İfa " 
ret ediliyordu. Bu arada birlilin 
Anadoludan tahsil için ıelea im 
talebeye bir yurt temin eltili. (Ka. 
dm 1e1i) adında bir mecmua p. 
kanldıfı, fakir ille okula tal• 
beeine öile yemeli verildili yazılı. 
yordu. Rapor, allcıtlarla karplaa. 
dı. 

dm onu derhal tammıı: .-ıtlerinde ıene menenjit huta- nmm arumda taksim edilmeaine 
- Me.tallah ihtiyarlamumtsmu:. biı ıörülmüttür. Bu hastalık et- karar verileli. 

Vaıktile de burunu ıiz boya· rafmda doktor Bay İbrahim Zati -----------
IDlftuuz, detil mi? tunları .CSylemiftir: 'eL 'Ti 

Pilim maıkuı Ye lllllDUUI 

alylenirie reldim yapıhmf olaca· 
lı mubakbk • Radyo tiıkelluia 
plik fahrikalarile anlafıp bu nr
ıiyi onlara ödetmek çareaini ba • 
lamadıiau ela kabul edelim. Yal
am 11C&ba pime• plaktaki parça· 
nm • olduiunu llJlemek te ._.. 

- Evet, madam. 
- Sahi... Sahi •• Bek-, aizi •· 

ad bildim. •• Hey ıidi ıünler hey. 
Fakat, ba .a.--sffWdiiinia çırak, 
durdaiu ~J ım.ıyor •• ş..._ ela· 
ha akd1111111 1»·3--dmız mı? ... 
Hani aeçen defa.ki ••• Onu tıekru
bulup setireeniz. .. 
Usta~ 

- .Akılklar bu eamtte damn
Jor •• Sanat arqtınyor.. Geçen de. 
had çıralı Benine kaçırdık... 0-
- tekrer ıetinımeyiz ! Heyhat 
-.dam, iyi m"mttı ama aıtık, 
gelmes ... 

-N~?NeoWu? 
il&cak? Cümharreili oldu. 

(I~ tabii ifilmipiabıdlr!) 
Kadiiıın hayretini tuaw...- .. ... 

Hatice Siren• 

Kadın heklmlerlnln 
aylık toplantısı 

Türle Ginekolori Kurumu bu 
.._.imin ıon toplantınm 8/5/935 
de Profesör Kenan Tevfitin hq. 
lcanııfı altmda Etibba ocluı alo
laınıda yapdı. 

Bu toplantıda: At.net Ama(). 
ltQr, Kenan Tevfik, Afi Esat Birol, 
ifnı1 mahiyette muhtenf me.elel• 
h:ı~:bnda izahat vermitler, J&P,. 
lıuı münekap.Jara Kemn Tevfik 
.\Ji E.t Hm, Ahmet Aam Onar, 
Sa·~-llD -.-~--uu-. 

Bundan IOlli'a Anlcaada ha .. 
ıae tep-inienelde Sllıhet Vekili 
l'rofe.ar Refik Say~ batlauı-
htı altmda topLmeclllk olan (Bi
~ T-.ı-. r..:...a.-t.......! h ") 
--..... --~· 1mıp'eaı 
etıfınclıa ıa,üfmelıer olmut ve ra
Poıiarla ıerbeat mevzulu hekkm· 
ela brarlar verilmittir. 

o 

Çin Elçlsl Ankaraya 

- ,.Ba6'Jnlenle ıelairtle menen
iil vak' alanna taoılül edilmiye 
baılantiıfı tlofnulrır. Ba meycm. Dıvar çöktQ 
tla 6ir berberin ve 6ir tle tlolıtor· Abarayda Küçükllpıcla boe-
1,,,.._.,.,. birinin ofla bu aman tanlar arumda bulunan tramvay-
81S l...ıalıfa ya}calanmqlanlır. CI Abctuıllahm ilci lcath etiaia 
11....,.jif tamam• lıml, lıacamlı aıhamdaki ble dınan JJlcrlıaut, 
.;w 6alapa Aa.talılıtır. Ha. duvarla birlikte ü.t kat odalardan 
tallfın m..uni yoldrır. Y ahlancın biri de yıkılm'fbr. Niifmça zayiat 

lıimN ıüJJetli 6ir 6aı afruı ile olmamqtır. 
wislerilan.,drtllaı.atqamaoe iki llra çalmış 
prpcnmalar 6aııa.terir. Ba olızi. Ku...-.tada Balariye cadd..ta
yet lııırıuutJa ,.,,.localı P7 ,.._ de dolatan Mehm-.Hn cebmdea ı. 
,,... tloldorltırt1 ınBracaad• ,,,,. ki liraum lhan iaminde hir ,.n-
lanal WfnJM • alllmnıılıtır.,, baici çalllllf iee de pkaMnmlfbr. 

o vapurdan dQşta 
Tabtablede Deıveoflu yokufun· 
-....-~..-.. -~ .. •---fsplllwtllfa 

• • • dGn vapurla Kliıthaneye .... 
Sa teaüatı ve bam nafi& ıtlen ken muvazenesini kaybederek de-

etnJmcla ~kihtta. bulunmak ü - Dize düpniif, çabuk lmrtanlmıfbr • 
zere Yamniltana ıttmit olan Na· ÇOCUkl lf ti 
f . ::.... 8 ... ~ hrim" arın mar e 
I& mu.~eprı ay AUI .. IR Kachldiyünde otıaNn 18 ,.... 
~an.tlftür. Atıf, yapblı ~- da Fahreddin albdqı 13 yapncla 

~- haWnnda tamları llJlemit • Fikret, Ree pawa mahalleainde 
tir: Mlrkel Analtaaıa dflldrAnmm ld-

"25 g6n devam eden bu seya- lidini lurarlarkm Jablanmqlar.. 

idare heyeti raporandu 10Dra IİJ• mi tabi 1 Bis itte bunu bir 
Anıulual Kadınlar Blrliii kona- türlü aab,amacbk. Radyo tirbtl 
•esinde ıiSriilGlen itler raporu, ban .-kim hama ıauıl izah ederler 1 
elan aoara muhuip raporu olamcla. + 
Bu r~ hiçbir tenkit ppdma- Çelebi, böyle olur biz de 
elan kabul .adildL 

Raporla bittikten IODl'a birlik "Nakıl" dediğin 1 
idare heyeti b•tkanı Bayan Latife Ltanbul racl1oau clWa ıece 1&• 

Bekir künüye ıelerek ded• iri: at Z0,30 ela Franaız tiyatroaunda 

"- Birlik ifincle on iki Yıldan- SoTyet artiltleri tarafe.ıclan veri : 
6-AJMW•..,.._ • lecek koDMri nakled.:eiUıi ~9 ... 
7MI 7'ldonhri tle Birlifln 6q -.ıfll. f'llhitlrti .-t J0,21 te 
lıanlıfım yapıyonıın. "°""' '" i.: • pllk plmaum tamamladı ve 
l111U11n ıerelc nyaal. lıu """"· (biraz aoma) konaeri nakle bat • 
ıe:U. metle11& lıun.:ftll• tanı 0 • 1ıJacaimı bildinlL 
la.-.21 oerilnwini.,. ,_,.,.,.,.,.fa. .. üMlra kadar o mahut 
luimiil ettfini rörerelc 6ii1iJı Wr (Dan.. Dan..) lanm dinlettikten 
lıı "af Jayayo,am. f qkilôlt • • aonra Frama tiyatroaunu açtı 
w~79 lıtınruwwla 61ffin 6a luJı .,._ Tam 25 dakib, uat 2t re 

hatt.e Atina civanndaki su bent • dır. 
!erini, BU isalesi için yapılan tesi • 

larua Nrilmai ttolquqle amJı w, bet kala,. kadar, komeri delil. 
""'1ın Birliflıan meocaJi7etine lwllcm ıUrilltiaGDG elinlettiktn 

satı, V antar ovasile Ustroma ve 
Karam vadilerindeki sulama ve 
kurutma işlerini gözden geçirdim. 
Diier Nafia işlerile de aJAkadar 
oldum. Ankara BU tesisatile küçük 
Menderes vicffsinin mlahı işlerin

Ell sıkıştı 78r Wmamqtır. Birlifin lıapatıl IOIU'& ıpibr haber verdi: 
Kuanpqaya ıiclen lca,Bıp t. mcuına ıe/ılil eJi7onım.,, •- Komerin Nldİ tlefifınİI, 

de Yunanistandaki tetkiklerimiz. 
den istifade edilecektir. 

Menderes vldisi işi ve Celllt 
gölünün kurutulması ameliyatı 
üç senede bitirilecektir. Bu işler i
çin üç buçuk milyon lira sarfedil-
mesi muhtemeldir. Yunanlıların 
yaptıklan tesisatı iyi buldum. Yu· 
nanistan bu hUSUlta Amerikalı ba
zı müemeeelerden iltifade etmi§ • 
&.:- Biz ke dl • . • = ·- dimiz" wr. n Jflmı~ a.en 
yapaeatm.,, 

Ba,... Lltıfe BddriD telclifi _,, l,ll le 6oflqgı:alı/.,, 
mailin tandatı De E,.ab&n aand.Jı koqre heyetinçe reye kanda. Ma- KoDMlin '-ti-- aaati, pa n-

~::-=·al~-::!: nİla Ka.clm Birlili Batbm Bayan fa ha aebeple, Miiftirilebilir. 
mq, parmaklvı ailmiftir. EJGp Şilkriye Abbas Birlitin Halknine Bu nokta balllimisin bariciade-
hutaneye bldmlmlfbl'. deneclilerelc pae p.llflD•eme de Fakat rad10 tirketi prop-amda 

Yam etm•ini ilteclL bir deiifiklik ppddıpu aabJ& • 
VoQurtçular a. ....... Lit"f Beki Kad 

8
• bilmek için acaba niye zs dakika 

arasında CJ- 1 e r, m lr L-LI tn.- ._.ın. el • riind lan b .. . umu-le ......... ıunau .... 
ICarqümriikde Karabq nıahal- •. en ayn er uyenm diler • 1 H Ban lirlltii dinJemektea 

bırçok yardım tetekküllerinde ça ~ alacaPma ~...: • • -ı• 
l-!....-'e _.. __ ~ ........... 'f.'-'1°p iJe J b"I ekJ • • ledi l&WYA A..-w•• IÇID IDU . ...-ıu ..,..,....,.. .,-..... ~ .. ıta ı ec ennı .CSy •• Bu tek • tel~ 
lamall ve Kimil arumc:la bvp lif de kabul edilerek bundan toma ~·tda~ ~fa mon ~ 
pknıq, Talip her i1cisinclen ele da- B" lik u el • • el 1i ..,a iki bina bm... h.... 

ır uy ennm iter JVdm .. o1..1-•-•-- halde L!-.! • 
yak yemiftir. fe)ddlll o M ~ Jmrar ~ GUKIU"I UU'lftl 

Kahveciye dayak verild" erm p11a,... aorclunaatı a1cı1 etmaıt.it 
Akara,da K~ bo. L olacelclar! Ve minelpn.yipl 

dr.tddnda kahveci Omaan abda- maral Hlcnııetia kendiilinl dhdfl.. --=~~-":""'=~~~'~· _._._ 
,. ~ elmit. cWstor ....u. lflnil Wctia ......... Talebe blrlltlnln 

. gitti [ 
YeniQlitelçiaıGeneralffo,...ı ş EH~ İN DE~ DL E ~ ı· l ._eltin Cümur Bqkanımıa itimat _ .K .K ..IS ..._ini vermelc üzere Ankarayı ... _______________________________ .. 

kongresi 
Tikk Talebe Birliii ikinci lcon

.-w dün J8Pllllftlr. Konırede 
pbpne rapora ve malt rapor üze. 
rinde ........... yapllmıf, birlilc 
için yapbnlan mart talıdt edilmit
tir. Neticede hafka bir mart ,aptı. 
nlı•11 brarlapnqt.. 

~birlikte tehrimizd· Bir kayıkçı ile mttlôkat 
~ Cin elçiliii erkim da git Penere ftpvla sltlalftlm. Dinerken de bir bJlia 
"dttir.. bfneJtm dedim Ye l7le Japtım. Köprtiye dotnı ıfder-

0 ken ka)'Jkçı Slaoplu Hayri ile konquyonız: 
,.,__ - Kq llelledlr ka)'lkçıhk yapıyomm7 

1~ ~ok esirgeme Kayıkçı lnnılt* esmer abum daha .. ,.de ~ 
"llPQmunun kongresi =d:; !:::! =.~:_-:;ıdamr dW bir ..,ıer heap 

Coealc eMrıeme kuruma latan· - Otu ..,,.,,, ~r. 
CJQI "11.._lnin aeaelilc vili et -Neclenin7 Haliç b8ile dndntlen neclen teahalaf1Jor7 
ır_ Y - Nnü o ald tlinler1 Bir Cuma ,,ana pıl'flr, alil> 
~-ı 21 lllaJD alı giinü Ca- iunu para Ue bır halla gerlnlrdlk. O bereket, o bolluk 

lhuıda cemiJetin Yiliyet nende kaldı1 Bakiden E'flfJbe, KdlıtlaaMp çok ralbd 

~e ,apdKalcm. =ı::Sı;i=:1'=~=~!.~a.: 

•lıtlln. 'l'obll 6u ltatlaı- rM ,,.,. ... ,,. fol ....... 
remedL Bll1lllll #herine giS#n baflatll. Baaldlgde otll
ranlar KaunpafallG, Balatta, Al/fJflllMITtllla E'flfJJb o
turanlar FtıllU, SIUel/llUlllllJqe tapıulılar. KllCI a6:ı 
flrkd kadl kadlalıdn laıgaıauı kazdı. 

o 

Atlna elçlnılz 
Atina orta elçimiz R11f81l ~ 

&itin tehrimizıe plmiftir. Hel~ otolJDaWr de lflemele batltll/lllCa tam hapı pt. 
tu. Bitin kaWal Halit; Şlrketlntle .. Btzlın a ekınelf-
""• mani oltl& o 

Bdl llfllılann, Wfkl•rln ana1an • ueu:ı ııeıu aaııı. Gureba hastanesinde 
dı. Buralara da fabrikalar """""1ı. Gagri 6u emun • 
sayfiye gniM kim giden BtııJa altll/llll dl,,e alzınj Ş .... I ... iç yttz YBtalı 
~·mı ~ Hm#Jr tozu dolul/Or. a- ......_ Guell& Hastahaaesi için 

. Kayıkçı B&Jrlnln ilkleri •• 0 kadar ltot delil S.laremlainde eebea yataklı bir ea • 
libl ııldL taa'1e paTJJoau dalla açılaaldır., 



' HABER - Akşam Postası 

Bilkreşteld siyasi toplanh - Şansınızı 
Denemek için 

Fransız Dış Bakanı Varşovada -
Balkan konseyi müzake

relerine Çekoslovak 
sefiri de iştirak etti 

"Fransız Ç2 Ü vyet 
andlaşmasına 

muhalif değiliz,, 
Diyen Lehlller bir takım lhtlrazt 

kayltler ileri sürüyor 
Böylelikle, Balkan andlaşması ve 

Küçük itilaf arasındaki iş birliği 
tebarüz etmiş oldu Pilsudski Lavali kabul 

TevfiK Rüştü Aras'ın ve etmiyecekmış 

T•t••ı k ' be t FransrzDqBakanıUvalLehia-I u es o nun yana 1 tana gitti. Lavaldan önce Fr&Mız 
Bükret, 10 - Balkan anlaş- resminde bulunmuJlar, öğle üzeri Dıt Bakanı bulunan ve Marsilya-

maama dahil Türkiye, Yunanis - sarayda kral tarafından bir ziya- da YugoalavkralileöldürülenBar-
~ Romanya ve Yugoslavya fet verilmiıtir. tu bundan bir yıl evvel Lehistan 
devletlerinin }vt,.;ciye nazırla - Ziyafette Romanya B=ı. .. vekili merkezine gitmif ve o zamandan 

-~ -:r gün kaldı acele ediniz. 
rmdan müte§ekkil (Balkan an. Tataresko bulunmuş, kral ye- beri Lehistan Fransızlar tarafm-
lapnaaı konseyi) bugün ıaat 1 mekten sonra üç dost nazırlarile T • J. C. i. dan ziyaret edilmemişti. 
de baılaııuı, tı;>planh saat 21,3\l görüşmüftür. Franaanın Lehistana yakl3.1ma-
a kadar sürmü§tür. Tevfik Rüştü Aras, Romanya Eşya piyangosu sıumudumuhtelif halkmuhitlerin 

Topl•nhd• Çekoalovakyanm Bqvckili ile Hariciye Nazmnı Biletler her giıede Te Ziraat de büyük alakalarla karıılamnak-
Bükreı tefiri de hazu bulUDJDUf. zİy4\l"et etıniı, Titülesko ile uzun Bankalarında tada.Fakat Lehittan hükUmet ma-
tur. Toplantı 10J1W1Jia nazıilar müddet görü~üştür. -ı liraya satılmaktadir hafili, fran$ızlarm son defa 
manmm görünüyorlardı. Tevfik Rü§tü Araa, konseyin - Sovyetlerle anlafmlf olması yü-

Kencliıinden malUnıat i~yen toplantıs~dan aonra, gazetecile - Arnavutlukta zünden Fransızlara karıı biraz 
cuetecilere konsey reiai Titülea. re verdigı beyanatta., toplantının • çekingen durmaktadır. 
ko fQ.D)an aöyliyebilecefin.i bil - u~ sürmesinin katiyen bir an - 1 Sya n Lehistan, Fransanm Şarki "Av-
~irııüttir: lapmama.zlıktan ileri gelmediği • (BO§tarafı. ı ncide) rupa.daki dostluk sisteminde Le-
- Muhabbetkirane denilebile .. ni söylemiştir. lediklerine göre isyanın sebebi histana ne gibi yer aymnak iste-

celc derecede samimi bir temayilJ Tevfik Rüştü Aras, toplantı hükumet tarafından evvelce kı • diğini öğrenmek emelindedir .. 
içinde mesaimizin ruznamesım hakkında fU malUınatı vermi§- yam eden bayrakdarm bazı a- B be 

tir: d 1 kra l unun1a raber Franıız Dıt Ba-
teebit için noktai nazar teati et - am arının ve a hasmın tutu - kanı Lehistan hükUmet merkezin-

"- Bugu"n sadece umumi hak- t bb"" d"I "d" tik. Bu mesaiden antantmuzm masma ete us e 1 mesı ır • da "Ok kısa bir zaman ikıala,..Jt o-. i-
lar üstündeki kanaatlerimizi ve Yakal d l l y· :&' -o· daha ziyade kuvvetlenmiı olarak anan a anı arı a ıp ıra· çin bütün Fransız· Lehi$tan mese-
biJ-*lerimizi görüAtük ve L-ynel- na ··t·· en k " ,_.._l ld 

çıkacağından emin bulunuyoruz. öu :r ·~ go ur as erı .K.JUI. ar yo a lelerini derinden derine konu ... 
milel politikaıun Balkanlarla ala- " ·ı · h.. kal -r-Bu meıainin neticesi bir tebli~le ası enn ucumuna manız mıf. mıyacaklardır. · 

• kadar olan kısmını tetkik ettik k 1 · b" k ··1d·· ··ı ·· neıredilecektir. as er enn ır sunı 0 uru mu§, Anadolu aı"anaınm bu sabah 
Reviziyonist devletlerin iddiala - diğerleri de esir edilmiftir. 

Konseyin yann akf&JD (bu ak- rım da yarmki toplantıda konu .. B kr 1 Z • verdiği diğer bir tel yazısında bir unun üzerine a ogo, i.sı-
fam) bitmesi muhtemel olduğu ıacagı'"' z. 1 • t d" . . ku ti" kert k Lehistan gazetesinin bu görüıme-

en e ıp ıçın vve ı as ı- d · f"k" I · · Ga 
gibi pazartesiye kadar sürmesi Aramızdaki ahenk her zaman talar ..J;. d • d vaki 1 ye aır ı ır ennı yazıyor. zete 

ısun ermı§se e o an · d F 5 
de ih~l dahilindedir. lııi si.W .-.w. ~. aU.. im • G -1--.lfl!r.dft hük:O:mfllt lnnnrııoıt - en zıya e raıvız. o~et a.nlat-

B lk ı ahh 1 k f ka '" . 1 . . . l b UlllUH u-· laa'2ç J O&& cıu A'h '21) vı :hl. 
ıı an an atması mur ıu on eransm t ı netice ennı ya- leri geri çekilmişlerdır. syan Ü· 

b b h R iD b d aki 1 d b"ld" "Fransız • Sovyet anl•..._ıı u sa a omanya m i ayranu nn an aonr gün er e ı ıre • tün 9imali Arnavutluğa yayılmıf -r--

münascb~tile yapılan askeri geçit ceğim.,, aydmlatrlmaya muhtaçbr. Bu an-
tır. lqma, her iki tarafla da olen mU-

Hükillııet tarafından askeri beti . . .ı -kunu ? 

ltalyanlara lngilterenin kıı .:1 takvi ed"lmek ed" nase ermnze QQ yor mu 
TI'euer ye 1 • t ır. Meseli, Fran.a ile olan 'hağlq-

göre tayyarelere 
layam gene bayraktarm ıdare et· S eti b" ..... ·ı 

ekt ldu
.. .. 

1 
• mamız, ovy er ır ıgı re o-

m e o gu soy emyor. 

H~~~:ta;;::.:~!er rağbeti Bir daktilo kızın 
n-114 Eshamı fırlattı I 

:'o!!~ıg-~!.';!~ya- Lon~ 11 - Hava nezareti, dalgın ığı 
tayyare f abrikalar~a gönderdiği ( Baştarah 1 ncide) 

mn yazdığına göre Habqia bir tamimde hükUmet siparifleri- bulma,, itini görecek çok mühim 
klnunmanidenberi Avrupalı tile· ni süratle teslim etmelerini bildir- bir devletin ismini davet liatesine 
carlardaıı 10 bin maner tüfeği, 
.!L.! ·L.. ı:. k 

1 
miftir. koymağı unutmuştur ... 

'llD mı.,,.on • "!e ft 200 mitra yöz Tayyare f abrikalannm yakın - Gazetelere kadar geçen bu pek 
•tm alDJiftır. da yeni aipariıler alacağı zanne - garip fakat doğru olan hidise 

Gene ayui gueteye göre, Al· diliyor. Bu fabrikaların eshamı ~yle cereyan etmi§tir: 
mmıya, Habetiat&na zehirli gaz borsada birdenbire yükselmi§tir. MrHetler Cemiyetinin fevkala-

lan ademi tecavüz anlaf"ı&mıza 
zarar vermekte midir? Bunu ıor
mak hakkmıızdır. Lehistan ka11ı· 
lıklı olmak taıtile bu taahhütlere 
sadik kalacaktır. Anlapnalanmız 
Milletler Cemiyeti anlqmaamm 
ruhuna muhalif değildir. Şu halde 
F ramız • Sovyet anıl&fIIıUmın si
yasal amacı ne olduğu meaelesi 
kalıyor ki onu da ifte bugünkii ko
nUfIDalarda aydmlataca.ğı2~, 

Diğer bir Leh gazetesi de ,c>yle 
diyor: ,.. ~rn:ı maddeler im.ali için de toplantuı 25 mayısta olacak-

ldmynf maddeler Termiftir. Sahtekar lngiliz tır. Bu toplantıdan önce, gerek Sovyet san'atkAr-
\ M"ıtr_abıi6z, Yünken tayyare -
leri L-- as· ı des· Paraguvay, gerek Bolivyanm dıt 1 t:n•ının konseri ·, tank ft tayyareye -.ı-ıl mü- 1 za 1 bakanlarmm görütmeleri kararlaş ... ' 
CJafaa toplan da aon günlerde Al- Moakova devlet operası sanatklr-
-~- Haı-..: d Londra, 11 (A.A.) - Mahke - mı§trr. lan dün geee şehrimizde bir konser 
....,..~-....q ~atana olnı yo- me, dük dö M•--+er'i, emniyeti Daha "once MiHetleT cemiyetinin ı. ~ -~· vermişlerdir. Bu konser radyo ile 

• tuiistimal suçundan dokuz ay bu işle uğra§AD komisyonu çarpı- neşredilmiştir. 
~n ba ıilihlann be- hap~ mahkUm etmittir. fail bu iki devleti birlbirile banttır ı------------

delb; bq tenede ve malla öde- Dük" ·1 · h.be ecl"lmi ·· k • • k d ,_..,_.ı ke kandmlabilmiJlerdir.Fakat Bre 
yeeJrtir. Bu mallar arasmda kah- , M eaıne ı ı § mu- ma. 1Ç1n omşu evıeueraen ıon 

cevherleri rehine koyarak 650 bir ga~ sarfetmelerini istemit- zifya, çarpqan iki devlet mümes· 
ve bqta ıeJmcktcclir. İngiliz lirası almaktan auçhı bu- ti. Arjantin, Brezilya, Şili, Penı, ıillerinin önce kendi aralarında 

Cornale DJ~ A.vnıpada bir U md bir k f bulupnalarmı uygun görmüt ve 
bankanm, Hal?e!ittanın bu sipa _ hmUJQl'dU. Halbuki bu mücevJıe,.. rugvay aras a on erans 

ler, ailesinin malı bulunduğu için yapma hazırlıklarına ba§la.ndı. bu fikri ileri ıürmüJtiir. Eğer dak-
rj§lerini idare ettiğini tahmin e- Dük tarafından aatdmak lizrm Fakat iıte bu esnada bir arıza tilonun batası tamir edilmeseydi 
diyor. • ı -----•~ gelirdi. olmuı ve buhranlı ıbir vaziyet bat If er .arpa ~. 
Uzlaşma kabil göstemıiıtir. Bu konferansm ku- Toplantıda Brezilyanm fikri ka-

olacak mı? ZAYl rulacağı esnada yapılıacaık olan bul edimittir. Ve Buenoa Ayres 
Londra, 11 (A.A.) - Fransa H yd f" • b. • • bir iktisadi konferansa çağnhn~- konuımuı kararlaşhrrlmı§tır. 

ile hıgiltere yelgnda l-1- ile a a.ıpaıa ıaesı on ırıncı ıı- d 0 -- il _,___,..... · · iki d-let --"'..__ 'L--ıa~kl"' 

H 
ı.......·.-. ... - _..ı_k: .h-vit ... •f nıftan al~ tudikname kay- ığı için un:z" ya I01D1~en ımtı· ..... .uuıe ~----- .,. 
a~ı- anawu- ı ı ti a ı tet b9hııuftur y . . . 1 caimıdan na ebnittir. beraber, harp de diier taraftar. 

kik edeceık muhteUt hakem ko- eskisinin ~mı~ UM Tabii kimse Brezilya hüktllnetl- devam etmektedir. Son bir ça,-pış· 
~ biran ewel tetlüli için y M hmu :Qi hor görmek fikrinde değildi, mada Bolivyabılar 500 zayiat ver-
cloata!Jıft bir tetebbüste buluna- a t bir tahkl"kat neticesinde, bunun, m~lerdir. 
caldardır. mqlardı. davet mektuplarmı hazrrlıyan bir Buıgünk\i umumt kanaat, harbin 

86yle bir komisyon tetklline iki Bu komiıyonım teıKili ltalya daktilo mm mmtkanhğı yüzün- mea'uliyeti Paragvayda old'llğu 
taraf esu itilııarile karar vcrmit- ile Habe§istan arasında mevcut den olduğu anlaırlmııtır. yolundadır. Çünkü geçen teşrinisa
ler, f.Uat :Halr,istıta ~ ola.n ~e dcvuıı bijyük bir tehtıke Bun'da"Q sonra itirazlar, af dile- nide Milletler Cemiyetinin sulh 
~ aop ~ 'J'ahıen henüz le~ eden vviyetin düzelmesine meler baılanıq ve Brezilya liük6- teklifleriıri Bolivya kabul ettiği 
:• İitian tatMli: .abama bj)P&- yardni\ edecektir. metirfi Jüç'betl, kunfeıa:ıaa iftb:'a· halde Paragn.Y. mldetmi§ti. 

"F ran$anın Sovyetler birliği He 
olan anlaşmasının, Almanya ile 
bir anlaşamamazlık halinde nasıl 
işliyeceğini açık bir surette bildir
mek gerektir.,, 

Ayni gaz'ete Fransanm Sovyet· 
lerle yaptığı it beraberliğine mua• 
nz olmadığını yazıyor yalnız bu
nun Lehistanm zararına olmama• 
smı diliyor ve diyor ki: 

" Hangi maksat ile olursa olsun 
toprağımıza yabancı ordu ve hava 
kuvvetlerinin girmesini iatiyecek 
alaımalar olamaz. Fransız. Sov• 
yet anle,ımasmın (Lehistan Sovyet 
ademi tecavüz anlapnası) ile (Le
histan • Fransız bağlaıı)nm hı> 
kukf ve siyasal deierini konıyaca• 
ğı hakkında teminat iıtemek de 
hak:kmuzdır.,, 

Moskovadan gelen bir habere 
nazaran; Pilsudski La vali kaıbul 
etmiyecekmit r 

• • • 
VAJ1ova: 11, (A.A.)'-Fraıı

sa Dı§ Bakanı Bay Lavaile birlili· 
te Fransız gazetecisi saat 24 de 
gelmiftir. Akpm Bakan Bay Beck 
Fransız misafirleri fttefine b!r di• 
ne vemıiı ve dineyi resmi kabul ta
kip eylemi§tir. 

V&rf<>va, 11 (A.A.J-Sai ~ 
Urganı olan ~urJer Warzavlki 
sazetesi yazıym"ı 

''Polon,anm Franas Cloetlufo 
yalnız bir duygu ve kültitT delit 
fakat 1iiiistikı1 Polonyanm ulusal 
menfaatlerinin de bir ifadesidir· 
Bay Lavalin geli!i, Franaanm SoY. 
yet - Fransız andlapneame raf
men, Polonya ile anlqmayı esaılı 
bir i§ telakki ettiğini g&\et D dP 
tedir°', 
Sağ yan Organı Viepor WfJl

sovaki, diyor ki: 
"B. Lavalin gelifinin, bir ned' 

ket ziyareti çerçevesinden çJb" 
re.k, Fransız· Polonya nrllnatebet
lerinde yeni bir bahar açılmuô 
ve Polonya ulusunumı üzüntü il• 
baktığı ıiyah bulutlan gidermr 
eini ummaktayız.,, 

Hapishanede 
hakiki 

muharebe 
Hwıtnil, 11 - Katil Hamilt4" 

nun elektrikle idamından birkM 

saat sonra ıehrin hapishaneaindl 

hakild bir muharebe batlemıfld' 
Mahktlmlardan biri ve bir gardİ' 
van ahnii§tür. MahkUmla.rdan bi
ri ile gardiyanlardan biri de yat' 
lanmıf, üç mahkam kaçmııtır. 

=====================~ 
Meşhur 

ıeppelinci 
hasta! 

-Berlin, 11 - "Zeppelin,, ~ 
miyeti reisi ve bu isimdeki ~ 
bur balomm kumandanı tltd ıJ 
Elmer !iddetli bir zatüc:cebte 

.~,
rahatsızdır, bir hastaneye ita 

rılmıttır. 



• 

.ıu .m.ıı Y n::t - r.J\r.J 

ı ahç 
~··ıakat 

v a 1!- K aliçe boğa
müdür? - Profesör 

mü, ahçı mı ? 
Tahta fıkışının yirmi beıincı 

yrldönümü dünyanın her yerincl 
lngiliz Kralından bahis yazılar 
çıktı. Bu arada bir Franı;ız gazete· 
cisi de lngiliz Kralının ahçtbCJ§ıtrt 
ile bir mülakat yapmt§tır. Bu mü 
lakatını §öyle anlatıyor: 

Sandviçler j 
Kaz ciğeri, tere ve yumurta. 

domatellı( lıiyar. 
T"ercotlu ince ekmek dilimle;• ı 
Muhtelif pastalar 
~encefilli gatolar. 
Çikolatnlı fladviçler. 
Portakallı pasta 
Erikli pasta 
Kedi dili denilen ince yassı bir 

küi 

Mütenevvi bisküitler 
Sen-Jorj bisküisi. 
Pötifur 
T ereyağlr ince siyah ve beyaz 

ekrnelı:: dilimleri 
Reçel 
Ahududu 
Dondurmalı bisküi 
Dondurmalı kahve 

Şimdi yemek listesini ben yalnız
ca hazırlıyor ve Kraliçeye gönde· 
riyonım. Kendisi bu yaptığım lis
teye bir göz gezdiriyor, ekseriya 

aynen kabul edip iade ediyor. Ba
zan da istemediği §eyleri kurşun 

kalemle hafifçe çiziyor. 

n 1\ 6ER - ımş~ ın l"'Ostası 5 

ugünkü ve dünkü u 
saçlara bir bakış , ... -.. ···:y~-;~-;;~··-··il· r·y;;i·ht .. aŞk··;;·i.· 

No.14 Erkek saç.lannın bir hakikati ~ Kadircan Kafh i ~ avaş romant ~ 
v~kid~ip~M:OO~lü~se~~ •• ~ ... ı .. ı .. ı .. n .. l .. i00a"ı";_ı .. ı"ı"n"~·=m••~•mED0m-e-~-ı-~-~-a·"~ .. ~·vm-ı'ı .. ı"~-~·~··~~~ 
reli,i ... Bu, dün de böyleydi; bu 

gü~~=~~:;:;.,,. bugünkü kadın Ateşe ka!uşmuşlardı, artık 
saçlarım ağıza atmağa bile yana· ların demırden bal aları o aca 
şanuyonım. Çünkü, bugün sarı o-

on
tı 

lan &a~lan, yarm abanoz gibi aim· Panço, dinledikçe sessizleşiyor içeride, mağaranın yarı karan· 
siyah, gözlerimize çarpıyor. Ve ve Tugayın gözlerinin içinde, söz- lık köşesinde, kuru ve kaim kü -
çok beğendiğiniz bir esmer güze· }erinin doğru olup olmadığını cku· tüklerden kalma, parlak, ılık, ya • 
lini, gün geçmeden, bir Angla:-: mak istiyordu. kut beniili ateş korları, sessiz tit -
Sakson dişisi kadar saman gıbı. Tugay: riyordu .. 
sapsarı bir çevre içerisinde görü· _ inanmazsan sana göstere - Yeni gelenler, oyuklarından fır-
yorsunuz... · layan iri gözlerle, başlar ileride, yım .• 

• • • D d" omuzlar kalkık ve ağızlar açık, ha· e ı ...• 
Saçlann uzunu, gözde bir şey· Panço, dereden çıktı. H~nüz ka kalddar •• 

di. Fakat bu gözdelik, hiç bir za· sırtından sulann damladığı ak atı- Baktılar, baktılar ve sonra: 
man o saçların da ya§lanrp kırlaş· b' d' - Bu, olur şey mi bu?. na ın ı:, 

ması veya kar gibi bembeyaz ol· -Haydi !.. Der gibi Tugaym yüzüne bak• 
masınm önüne geçemedi. Dedi.. tılar .• 

Eski bir ~airin sevgilisine fU lleride başka bir tepeciğin ke • Tugay, ateşin hafif Kızıllığında 
sözlerini çok iyi hatırlaron: narına geçerken Tugaçara rast gittikçe güzelleşen ve gençleşen 

"Ne olurdu sevgilim, der.. O geldiler .. Elinde granitten bir bal- kemikli yüzü, parlak bakışfarı ve 
zaman saçından bir tutam versey· ta olduğu halde kalın ve kocaman heybetli gövdesiyle, adsız bir tan-
1din ne olurdu! l~te bugün senin bir meşe ağacını devirmeye çalı • n kadar alımlı idi .• 
saçın ağarmrşken, o, vercliğin bir §ıyordu. Ateşin yanma gittiler .• 
tutam saç gençliğinin en güzel ha· Alnından ve pkaklarmdan a - Ellerini yaklaştırdılar. 
brası olarak elimde simsiyah ka- kan terler, esmer ve kabuklaıımı~ Dokundurdular ve hemen geri 
lacaktr .. ,, yüzünün iki tarafından göğsüne çektiler. 

,,. "' "" sızıyordu. Sonra Tugayın yanma atıldılar. 
Bu kiiçük hi! oyunu, on doku- Tugay ona da işi anlattı ve: Onun ellerini tuttular .. Avuçların-

ıuncu asrın garip lngiliz şairlerin- _ Bizim de demirden baltamız da, bütün sevgi ve saygılan ile 
den Oskar Vayld'in bir macerau- olacak ve böyle iliklerimize kadar sıktılar: •. Panço ordu: 
nı aklıma getirdi... terlemeden dağ gibi meteleri de • - Sen, bunu nereden buldun? 

P_artakal •erbeti ve limonata Sair Oskar Vayld; Amerikaya · ... Kim verdi sana bunu?. , :ı:- ı k al b S - vırecegız ... Yukarıdaki liste Hindistan İm· lngi iz r ının Q.§fı Clflll ectar bir konfrans seyahatine çıkmııtr. Dedi.. Tugay cevab vermedi .. Yava~ 
p~rntoru ve lngiltere Kralı Haş- Döndüğü zaman, arkadaşları o da Tugayla arkadatınm ya • adrmlaTla dışarı çıktı .. Mağaranın 
metlu Beşinci Corcun ve kansı - Kral ahçılığı vazifesi çok ona muvnffakiyeti hakkında sor· nına katıldı.. önünde henüz kurunnyan ve mi • 
Kraliçe Marinin sabah kavaltıla- güç müdür? dular: Üç adam, çam ormanının yama· nimini yeşil filizlerle dolan bir 
rının listesidir. - Hnyır. Ben yalnız Kral, Kr"- Oskar Vayld gülerek: cmdaki kocaman mağaranın ka • toprak yığınını gösterdi: 

Ben hem bunu tetkik ediyor, liçe ve bunlann emrettikleri kim- "- Muvaffakiyet mi dedi. Is- pısma yaklaıtılar.. - Buradn yaahı t.:tdam .. Bu, bi7 
hem de ayni zamanda Beıinci selerin yemeğiyle alakadar olu · tediğinizden alasmı kazandım .. l- Bir kaç adım ötede, bir kayanın yabancı adsızdır. Bize admı söy -
Corea fevkn!ude benziyen ahcısı- S d bulunan dig~ er kim· ki katip tutmuştum. Bunlardan bi· üstüne yanyana oturarak iki ki.:i lemedi .. Kim oldl·~· tanrtama -rum. aray a . ktu 

1 
• ~ "4iı.u.ıu 

•• .... , ..ı ... ı..ı u 
1 Şt:m ro - seJcrin, hatta benim bile yemeğim rı, geI

0
en m.e P ara cevap. verı· daha vardı. Onlar da Ulc:ayla dı .• Fakat itte bizi ılte§eitAvuşlur -

da iaticvap ediyordum: yo du teki sac;lanmdan bırer tu 
için ba"ka ahrılar meoıtgul olu· r · ' • Bigun idiler. du ..•• 

- Fakat 1lu listede ne §ampan- B k ~k ~· K 1 C h" · · tam annagan olarak isteyenlere saç Tugayın kızı ve obanın en yiğit, _ Fakat nasıl?. 
ya, ne efe ba ka bir içki var? en dır . sense ır ra 

0

1~ca ı~- göndermekle mükellefti. Sonra en yakışıklı delikanlısı... - iki odunu biribirine sürte • 
~ Ooo ! en iniz' liba Fran- met e erım. aray teamü une go- her ikisine de izin vermek mec· d d k 

b. ı· h K 1 1 h · Üç adam bir kaç saniye ur u- re ···· snda zannediyorsunuz. lngı"ltere re ır ve ıa t ra o.unca ususı buriyetinde kaldım, çünkü biri, 
lar ..• iki gence baktılar. Sonra - ? ? ? ? · •• sarayın$ içki pek az içilir. ahçısı da saray ahçısı olur. Evvel- parmaklarma kramp gelerek has· başlarım çevirdiler biribirlerinin - Evet .. Lakin yalnız bunu bil· 

Bana İngiltere sarayının çok ki ahçı ise tekaüd edilir. Kırk se- taneye kaldırıldı, ötekinin ise, ba- k k • . .._ 
gözlerini buldular.. me ateşi yaratma ıçın yeuuez .• nüfuslu tahsiyetlerinden biri arı- nedenberi Kral )lereye giderse be- fl cascavlak kaldı .. ,, T Daha çok ı;:eyler bilmek gerek •• 

Hikmet MUnlr ugay: :ı:-Iattı. Kral Corç valctiylc çok1 am- ni de birlilde götürmüştür. İngiliz- _ Bunların çocukları, birer in- Size hepsini yakında anlatırım .• 
ma pek çok içermiş. Bu iptilaSJ !erden iyi ahçı yetİ§emediği için ıııır::ıııı san yavrusu gibi büyüyecekler!.... Şimdilik her şeyden önce yapıla• 
büyük hnrp esnasında birdenbhe İngiliz aarayında Krallara hizmet ~i 1i Etfal hastanesinde Onlara ne mutlu!. • cak bir i.§ var ki, bir da1cikı bile 
sona ermiş. Harp esnasında Fran- etmiş olan bütün ahçılar benim Göz mütahassısı do~dor i' Diye mırıldandı.. beklemek doğru değildir .. 
adn iken bir gün Reisicumhur gibi Fransızdır. Mesela penceı·f! Rıfat Ahmed Go2berk · Sonra ekledi: - Nedir?. 

Puankare ile birlikte yemek yi den bakınız bahçede beyaz saç1t, ,- C. Halk FırkaST sırasmda kız li- - Bugünü görebildiğimiz ıçın - Ate§i bütün ülkeye vermelC.. 
Yormuş. Kral yemekte Fransız Re- altın çerçeve gözlüklü adamı gö- esi karşısında 32 numarada. Moa-I bize de ne mutlu!.. Hazar Hana sezdirmeden, bfüün 
isicümhurunun kendisine takdim rüyor musunuz? 1) yene saatleri sa.at 15 ten 18 c kadar§j Panço ile Tugaçar, bu sözlere ülkeye dağıtmak.... Dağıldıktan 
edilen bütün içkileri reddederek p ııııııı iltQııııllllılllıJaıııımmıııııııı i 1 · d T h k · · Id ktan 

_ Evet. Sorbon Oniveı-sitesi ıııııııı _ ı bir türü ınanamıyor u.. ugay ve er esın ateşı o u sonra ynlnızca su irtig .. ini görünce Puan- ki h ·· H H h · · · ı· d 
:r f ·· l · b · ya a mı oynatnııştı, ya ut ruya • azar an angımızın e ın en a· 

karenin kendisine bir ders vermel1 pro esor erıne enzıyor. da konuşuyordu. Iabilecek .. Zaten onun bütün gü • 

istediğini sanmış. - Tamam. İşte bu adam Krali- H A B E R Tugay seslendi: cü, kaim ve yüksek duvarlarım ka· 
Bundan müteessir olmu' ve bir çe Viktorya ve .Edvardm ahçısı _ Ulcay! .• Ulcay!.. le mazgallarının gerisindedir .. 0-

kaç gün sonra etrafına adamları- dır. Buraya maaşını almak için Akşam ~asta.sa Genç kız koşa kofa geldi. Bi • baya saldırırsa ve bizi ateşsiz hı• 
nı çağlrmış. Ve hepsinin önünde gelmiştir. I DAR E EV l gun da yaklaftı.. rakmak istese bile bunu yapamaz .• 
bir daha içki kullanmıyacağına - ------------- ISTANBUL ANKARA CADDESi O zaman Tugay kızına sordu: Çünkü ateş kadar çoğaltılması ko-
Yemin etmiş. o zamandan beri de iş arıyorum Telgraf Adresi: ISTA~UL HABER - Ona ateti gösterdin mi?. lay hi rşey yoktur. b · · · tutu Telefon l'o.u: 28872 idare: 24870 E B b d • • · u yemınını yor. Ulcay, babasına ve onun yanm· - vet... unu en e ışıttım .. 25 y a§mdayım, lise son sınıfta r • .... ;,··8••0····;:.·E······Ş .. A····R···T··L· .. ::R···

1
• .. - ·= •• = O I - Veliaht Prens dö Gal? P\ 111 " dakilere ayrı ayrı baktı: Y e imiş ..• tasdiknamem vardır. İngilizce. 

Ahçıbaşı gülümsedi: ı a 6 ız aylık :. -Ateşi e1den kaçrnnak kor· - O halde, Panfo, sen bizim frnnsızca bilirim, hesap ve türk h b 
- Onun da böyle bir yeminde Ttırldye: 120 850 GGO ızao Kro.: kusiyle o kadar doluydum ki .. O· epimizden üyüksün.. Ate~i en 

b Çem bilhassa kuvvetlidir. istenen Ecnebi: 150 445 s.ao 1610 : ı k d b 1 ulunduğunu işitmedim! iLAN TARlf::sı .i nu yalnız düşünüyorum, söy emi • ısa zaman a ütün Ü keye yay • 
- Kral ailesi boğazlarına düş- miktarda kefalet gösterebilirin" - yorum .. Bunun için haber verme· mak için ne yapmalı?. 

A d t ltm 1. d ~ l Ticaret Wlnlıınnın satın 1%,60 i 
kün müdürler? Y a ne a ış ıra an aıagı 0 

BeamJ unn1ar 10 kuruştur. ~ dim. Panço karşılrk verdi: 
- Bu suale Kraliçeden maada- mamak üzere iş arıyorum. Gün - ................ _ .. • •• ·-· .. ·•• O zaman Tugay bir eliyle Ul • - ~n daha yaşlıyım amma, en 

d .. "f · tere.ıh e_ıe ;;~hib1 ve Nt:şrı;~;··MÜdürü: d 1 k b k ları için derhal, hayır diyebilirim. uz vazı eyı geceye 0 
· cayın, diğer eliyle de e i an1ının üyü o!an sensin Tugay! .. 

HASAN RASiM US 
Ho• Kralı'çe de obur deg"'ildir. La- rim. omuz]aTından tuttu. Biribirlerine Hepsi de ateoıt kesilmitt.lcrdi .. :s BMıldığt Y"r: (VAKiT) Matbauı :r T 

kin yemek hususunda bir hayli Adres: Kadıköy Poste Restan yaklaştırd1: Bigun atıldı: 
rnüşkülpesendtir. Az, fakat müte- te A 22 - Artık ülkemizin yoksulluğu- - Fakat ateşimiz pek nz .. bu 

nevvi yemek yer. l.!111-------------•ı na, ulusun çektiklerine ağlamak nasıl çoğalacak?. 
- Yemek listelerini nasıl ha--------------- zamanı geçiyor. Yarın veyarmdan Tugaçar anlattı: 

~ırlıyorsunuz? K U PO N sonra hepimizin tek kaygusu ka' - - O kadar çobuk büyür kn ... 
- Eskiden her sabah bu iş için 

2 
? mryacak... Yalnız beslemeli .... Kuru dallar. 

ICraliçe tarafından kabul edilir- 12 3 Bigun bu sözlerden bir şey an - çalılar ve odunlarla beslemeli! .. 
diın. Kraliç.e bana istediği yemek- e la.mıyordu... Tu e.y ekled" 
lcri not ttirirdi. Fakat seneler 11-5·~8:> ı O~ adam mağaraya girdiler. ı -Bir avuç ate§, biraz zaman 
ieçtikçe onların zevklerini ve ye- N E D İ R Bigun da Ulcayla beraber arka- sonra bir dağ kadnr büyük olabi • 
inek istedikleri şeyleri öğrendim. larmdan yürüdü.. lir.. (Devamı var) 
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ESKiGAZETELER 

Züğürtlerin gazetesi ! 
"Baba himmet,, , "Züğürt,, ve 
"Adlü ihsan,, gazeteleri neler 

yazarlardı ? 

11 MA TIS - 193~ 

Yakın Tarihten 
Kanlı Yapraklar 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 16 

Baba Himmet gazetesi 1327 yı
lında perıembe, pazartesi günle· 
ri çıkıyordu. Birinci sayısında 

Vaveyla imzalı şöyle bir ıiir var
dır: 

Buhaligörenefendi, kema11-Vüzbaşı dayananıanıış ve eline 

~!~;e;!eb!~~:r!~1~~;r~~ uıağı geçirdiği sürahiyi kaldırıp Binba-
- Canım sen ne halt ettin, Ş n 1 n kafas 1 na f 1 t t 

herifler az kaldı kusacaklardı. 1 1 r a m 1 ş ı .. 
Dökülürken levıi irtica nikbin· 

lerin dehanından 
Süngüler, toplar silahlar pat-

1 larken Rumelinin alakından 
Ayrılmazken isnadı iftira gene 

onların harimi ihtirasından 
Cesur millet!. Ne gelir vatana 

kabinenin medlü ihsanından 
Baba Himmet posta nezaretine 

töyle çatmakta idi: 
Edimeye gonderdiğimiz elli 

nüsha ile dahilde bazı aboneler 
gitmemittir. Bu rezalet daha de
vam edecek mi? Efendim. 

Züğürt gazetesi de 1327 yılın· 

da çılanııtı. Birinci sayısında ne 
kadar züğürt olduğunu Hoca 
Nasrettinin §U fıkraıını yazarak 
okurlarına bildirmit ti: 

Bir gün Nasrettin Hoca karı
aile yatarken evin alt katından 
bir tıkırtı itilirler. 

Hoca der ki: - Aman karı 
aıağıda bir ses var itiliyor 
ıun? 

- İşitiyorum. 
- Sakın sesini çıkarma. 
- Neden? 
- Çünkü o hınızdır. 

mu· 

- O halde niçin sesimi çıkar· 
mıyayım. Haydi gidip tutalım. 

- Sakın ha.. Biraz bekliye· 
lim. Belki karıştırırken bir şey 
bulursa gider elinden aluız. 

Züğürt gazetesi çıkarken lı · 
tanbulda bir "ldarei maslahat,, 
politikası vardı. Gazete, bakın 
bu politikayı naııl tenkit edi· 
yor: 

"Eski hanedanlardan züğürt· 
le~mit bir adam, kibar bir yere 
davet edilmiı, orada kendisine 
bir kadeh punç ikram etmiş· 
ler. Hiç içmediği bir §ey olduğu 
için bunun nasıl yapıldığını ıor
muş, demişler ki punc dört ıey· 
den mürekkeptir: 

Çl'\y, ıeker, konyak ve limon. 
Züğürt bu tafsili.ta teşekkürle ıü· 
kut etmiş ve ıahibi hane kendini 
ml•het bcleten ziyarete geldiği gün 
Uiilğını çağırarak gizlice demiı 

ki: 
- Biz de misafirlerimize punç 

takdim edelim. 
U tak - Punc naııl §eydir e· 

fendim? 
- Çay, teker, konya"k, limon. 
- Fakat çay yok efendim. 
- lçerde adaçayı var, onunla 

idarei maslahat ediver. 

- Şeker de yok efendim, pek
mezle olur mu? 

Ben §İmdi onlara ne söyliyeyim? 
· Uşak - ldarei maslahat edi

verin efendim .. 

Gene hu yıllarda çıkan "Adlü 
lhsan,, gazetesi de enteresandır. 
İşte bu gazetenin bir istidası: 

A benim devletlu PCJ§am 
Canü dilden 11an.a pek çok 
selam. 
Adlü ihsanına intizar ile geç
mede hôla eyyam. 
lstirhamımı reddedersen, 
Yangın kulesinden kendimi 
CJ§ağı atacağım vesselam. 

Kadro harici: Paçacı zade 
Hacı lılam 

• • 
"Adlü Ihsan,, gazetesinin güzel 

bir fıkrası: 
Eski zamanlarda paditahlar 

gezmekten avdet ettikleri zaman 
hademelerinden birisi nöbetle 
padi,ahın çizmelerini çeker çıka· 
rırmıf. Padişah da onu münasip 
cümle ile taltif edermif. 

iltifat ettiği gün, hademe padi· 
şahın söylediği cümleyi bir kıy
metli yadigar gibi hafızasına 

nakşeylennit. 

Bir gün gezmekten avdet etti
ği vakit, yeni köylü hademesine 
"Ennecatü Fissıdoik~emi§. Ha· 
demenin dııarda bekliyen arka • 
daıları ıormuşlar: 

- Bugün ne dedi?. 
- Alaca dana kısdık ! .. dedi ce· 

vabını vermif. 
Büyük Okyanos muhabirinden 

alınan bir mektup: 
Mebus: Otomatik rey makinele· 

ri, ara sıra bozulursa da tamirleri 
gayet asandır. 

Nakısa: Cazibe ve dafia vez· 
nindedir. Büyük projeleri amakı· 
na cezb ve defetmeğe mahsus de· 
rin bir kapı ki içi esrar dolu. 

Yangın yeri: Babıalinin yeni 

namı. 

Buhran: Taun mikrobu gibi 
müthit bir hayvan, vükela ve 
meb'usan arasında kesretle bulu· 

nur. 
Kadro harici: Vükelaya kesret· 

le musallat olan bir nevi kabus. 
Mütegallibe: Ne olduğu anla· 

tılamıyan bir nevi cin. 
Divanı harp: Emniyet düdü· 

ğü. 

(Kazanın patlamaması için is

timal olunur.) 
Çakırcah: Aydın valisinin ni· 

sanda avlıyacağını ahdü peyman 
ettiği bir nevi kartal kufu. 

Maarif: - ??!! 
N. A. Okan - Hay hay idarei maslahat e· 

diver. --------------

- Konya < da yok ef endint. ::::::::::::::::::::::::::::::::na::-.=:::111ı:::::::::: - -
- Ada~ sende bakkaldan on f: Doktor iE 

paralık rakı al. ldarei maslahat H ~~ 
ediver canım • a Ali ismail ii 

- Limon yerine sirke koyayım i HaydarpCJ§a hastanesi bevliye E 
mi? !! :: 

- Efendim idareimaslahat di- ~ mütehassısı E 
t: Vrologue - Operateur :.. .. : yorum ya... i: _ 

Bir müddet sonra uıaiın hazır EE Babıali caddesi Meserret ote·Ü 
lamı§ olduğu punc misafirlere i~ li 88 numarada her gün öğleden~ 
takdim edilir. ii sonra saat ikiden seki7.e kadar.:: 

Fakat ilk yudumu alan, iç bu · g ___ .. ____ :: ıw 
1 
-:ı::::::::::~ 

lantısından kaçacak yer ararlar. --·----· 

- Nereme geçmit olsun? Bura
ya beni kandırmağa gelidiğini 

bilmiyor muyum sanıyorsun. Neye 
yalan söy1üyorsun. Beni asacaksı· 
nız ! ... 

Son sözüm üzerine gözlerini aç
tı. Elini "hayır!,, maıiasma gelen 
bir tarzda salladı: 

- Hayır, hayır, korkma böyle 
bir şey yok! .. 

Ben söylenmeğe devam ettim: 
- Ben korkmıyorum .. Sen iyi 

bir adamsan §U kapımda bekliyen 
süngülüleri kaldır.. Ben kaçmak 
İs.tersem onlar bana bir şey ycipa -
mazlar. Kanatlanır, pencereden 
uçarım. Sen benim kudsiyetimi 
bilmezsin. ... 

Harbiye nazırı beni acıyan bir 
bakııla süzdü. Sertabib ile gene 
bir şeyler konuştu. • Sonra bana 
dönerek: 

- Peki kaldıracağım, dedi, ve 
çekildi, gitti ..• 

Küçük Cemal (Paşa) bu son 
sözünde durdu.. Ve kapımdaki 

süngülü askerler o gib kaldırıldı .. 
Bu sıralarda Bekirağa bölüğün· 

deki mevkuf arkadaşlardan eski 
katibi mes'ullerden, timdi Zongul
dak Saylavı olan Mithat muhafa-
%a ltmaa 1ıcı~ıaı ......... ,"' tS"',.ı .. u.ıı 

ve dahiliye koğuşuna yatmldı • 
Bay Mithat da kulaklarından ha~ -
talanml§ ve tedavi edilmek üzere 
muvakkaten muhafaza altında 
Güınüşıuyuna gönderilmişti. 
• Mithatın da gelmesiyle ha.ata • 
hanedeki mevkuf hastaların :nik -
tarı onu bulmuştu. 

lıte bugünlerde Dürzü Esad 
(Pata) divanıharb reisliğinden u· 
zakla§.tırılmıı ve yerine (Nemrud) 
lakabiyle maruf Kürd Mustafa 
(Paıa) getirilmişti. Bu değişikli
ğin mühim bir sebebi vardı: 

Dürzü Esad (Paşa) saltanat ve 
kabinenin gerisinde pusu kuran 
ve memleketin mukadderatını kir
li elleriyle idareye çalışan hiyanet 
ıebekeıinin istediği kadar tiddetle 
davranamıyordu. Meteli; benim 
vaziyetim .. itilafçılar benim mut • 

laka idamımı istiyorlardı. 

Halbuki Dürzü Esad (Paşa), 
Ali İhsan (Pa~a) nm telkinleri ve 
harici bazı tehditlerin tesiriyle o 
kadar ileriye gidcmemiıti. Diğer 

mevkuf e.rkadaılar içinde de bu 
ıuretle kelleyi kurtaranlar vardı. 
Dürzü Esad (Pata) nın yumutak 
hareketi arkasındakileri memnun 
bırakmamııtı. Bunun için, bir 
karpuz kabuğiyle herif pa1dır kül
dür yuvarlanmıf yerine, Türk ol -
madığı muhakkak olan, fakat 
Kürt mü, Arap mı olduğu kat'iyen 
belli olmıyan aslı, nesli, cin.si meç· 
hul Mustafa (Paşa) getirilmiıti. 

Kürd Mustafa (Pa§&} nın diva • 
nıharb riyasetine getirildiğini duy
duğumuz gün hepimizde şafak at
tı. Kötü kötü düşünmeğe başladık. 
Muhakkak ki, bu adam bizi zm • 
dan köşesinde bile rahat! bırak -
mıyacaktı •• 

Bugün hastahanedeki koğuıu • 
muzda, doktor Mithat, ben, basur· 
dan ameliyat olan mülazim Kemal 
isminde genç bir zabit, üç ki§i 

oturmuı konuıuyorduk. Konuş • 
mamız, her zaman olduğu gibi 
memleketin geçirdiği felaketli 
buhrana, vatanın kurtulUf çarele • 
rine, istikbale, istiklale taalluk e
diyordu. Bu arada, Anadolu 
yaylalarında kurtuluş ve istiklal 
bayrağını çekmiş olan Mustafa 
Kemal (Atatürk) ün ismi sıksık 
geçiyordu. 

Karşımızdaki karyolada Musta· 
fa isminde bir binbaşı yatıyordu . 
Bu adamm konU§malarnnızın ba
şındanberi bizi dikkatle dinledi • 
ğinin farkında idik. Fakat o bir 
zabit idi. Her halde bizim gibi 
düşünecek, ibizim gibi duyacak, 
bizim gibi hareket edecekti. Söy
lediklerimizi itilmesinde hiç bir 
korku yoktu. Belki o da tu daki
ka da ayni duyguların, kalplerimi· 
ze kuvvet veren yeni hülyaların 
içinde yaşıyordu. Fakat; ne yazık 

ki aldanmıtız .• 
Anadolu ile İstanbul arumda 

başlayan cidali göriiıüyorduk ... 
O, yatağında doğruldu. Hiddetten 
lnpkırmızı kesilmişti. Suratlarmn • 
za tükürür gibi bağırdı: 

- Siz Mustafa Kemalin Anado
luda yaptıklarma güveniyoraunuz. 
r &Kat aıuuııZ«L a,anm sızın •• .;ııın-
diki idil! hükUmet milleti pekala 
idare ediyor. Sizin gibi hainler 
birer birer top1anacak, cezanızı 

bulacaksınız .. Batınıza daha .ııe • 
ler gelecek, göreceksiniz. Ben de 
yakında iyi olacağım. Dışarı çıkın
ca ilk işim sizi hükUmete haber 

vennek olacaktır. Burada yalan· 
cıktan hasta gibi kalıyor, hükumet 
aleyhine kumpas kuruyorsunuz .. 
Sizi gidi hainler sizi .. Ben ıizi tek· 
rar hapishaneye attırayım da gö • 
rün ... ,, 

Hepimiz donup kalmıttık.. Mü- . 
lazim Kemal, atefin bir gençti. O 
tahammül edemedi. Arka.smda du· 
ran komodinin üstündeki sürahiyi 
kapınca herif in kafasına fırlattı .. 
Ortalrk altüst oldu. Sakat kafalı, 
kötü duygulu, menfi yaradılıtlı a· 
dam baıı kanlar içinde yatağa u· 

zandı. 

Doktorlar, ukerler koıuştu . . Bu 
belayı atlatıncıya kadar akla ka -
r~yı ıeçtik. Mustafa., hastahane • 
den bir haf ta sonra çıktı ve bittabi 
ilk işi İngilizlere ,itilafçılara bizim 
aleyhimizde bir jurnal ver~ek ol· 
du. Bu jurnalı maddi fedakar • 
lıklarla ele geçirdik ve yeni bir fe
laketin vuku una güçlükle muvaf • 
fak olabildik. 

bir an evvel tasfiye. etmekte 1>ut • 
muıtum .. 

Bu ardı arası kesilmiyen acılar 
içinde kıvranırken maddi varlığım 
da yavaf yavaş yıkılıyordu. 

Bir gün katibim gene beni ziya
rete gelmifti. Çok düıünceli, ve 
mağmum bir hali vardı. Dilinin 
altında bir şey vardı. Söylemek 
istiyor, fakat söyleyemiyordu. Sı
lpıtırdun: 

- Sende bir feY var, söyle ba • 
kalım! .• 

- Yok bir feY, ehemmiyet.iz .. 
- Ne ise anlat, biz de öğrene • 

lim ... 

- Üzümlere bizim fiyatla. müş
teri bulamadım .. En son verenin 
fiyatı 16 kurut on paradır. 

Katibin bu sözleri üzerine acı 
acı gülümaedim. Ben burada C'a .. 
nmı.la uğraııyordum. O bana bir 
ıabfm zararrm büyük bir felaket 
gibi aö,1emekten çekiniyordu. 

Filhakika, tabii ve ıerbest bir 
ömür süren kimseler için zararın 
oldukça ehemmiyetli idi. Çünkü 
tevkif edilmeden evvel lzmirden 
okkası 56 kuruftan 4800 sandık 
çekirdekaiz üzüm almıt, lstanbula 

Ben tevkif edilince bu mal ef· 
den çıkar.damadı. Mütarekeden 

sonra yollar tamamen açılınca ve 
lıtanbwa aerbeıt olarak ithalat 
başlaymca her türlü mallann fi • 
yatları birdenbire düımeğe bat • 
ladı. 

itte bu ara<la benim 56 lCuruıa 
aldığım üzümlerin ıon miif1:eriıi 

on altı kuruş on paradan fiyat ve

riyordu. Zarar toparlak bir he • 
sapla 50 bin lira içindeydi. Bu ye-

kUna baktım. içimde en ufak bir. 
teessür duymadım .. Kendi kendi -
me: 

- Canım sağ olsun, ben gene 
kazanırım, dedim.. Ve katibime 
kısaca: 

- Sat! emrini verdim .• 
Bu böyle geçti .. Fakat, mağaza 

ve depolar emtaa doluydu. Bun .. 
ları elden çıkarmak, • hesaplan 
kat'i surette tasfiye etmek için b~ · 
nim serbest olmam lazımdı. O 
zaman velev ki muvakkat olsa bir 
iki gün için dııarı çıkmayı dü§ün· 
dilin. 

Bu sırada Atatürkün ilk muvaf· 
f akıyet haberlerini alıyorduk. O .. 
nun yurdun kurtuluı ideali içiıı 

yaptığı her hamlenin akisleri bi • 
ze kadar geliyordu.Sevinçle deli O"' 

Tevkif edlidiğim tarihten itiba· luyorduk. Bir gün duyduk ki, ls • 
ren bir sene geçmiıti. Bu müddetin tanbulda yeni bir meclisi meb'u • 
hemen yarısından f azlasım hasta- san toplanacak .. Bu, o büyük tılı • 
hanede geçirmiştim. lılerim her • smılı kuvvetle tekrar canlanal1 
had, ailem perişan olmU§tu. Allah milletin bir kıpırdamaıı idi. ToP"' 
rahmet eylesin, mağazamda CelM lanmuına amil olduğu hu meclir 
isminde namuslu, kendi halinde te Atatürk de meb'us idi. "Fakat 
bir katibim vardı. Her gün has • o kendi ayağiyle tuzağa düşecek 
tahaneye gelir, ifler, güçler hak· safdillerden değildi. Milletin ba
kında haber getirir, talimat alır, ımda, ve vazifesinde kaldı. Mec• 
giderdi. Fakat, böyle gözü kl\pa- liıi meb'uaan toplandı •• Bunlar bj. 
İ~ icia.re eciiien İ!!İerd~.n ~ayır g~ • ı linen ıeyler ... Ben yalnız işin gi:tl~ 
lır mı?. Zarar zarar ustune bmı • kalan bazı şahsi kısımlarmı anla 
yordu. Ben de artık ticareti. ka· ı tacağım ... 
zancı bırakımı selameti, işlf"rimi (Devamı var,, 
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TERBiYE BAHiSLERi .................................... 

Çocukların hassasiyetini 
incitmemek lizımdır 

Bir ananın karşıl&§acağı en ai· 
CJatıcı meselelerden birisi de ço • 
cuklarının husasiyet ve çekingen
liğidir. 

Dik bqlı'lık, aomurtkanlık ve 
~~;imsizlik ekseriya derin hassa • 
s~yet gizliyen bir maskedir. 

Tabii haddinden fazla büyü • 
mek wretile; büyük adam yerine 
konduğunu duyar.ye ıztırap çeken 
çocukla kendiıinin adam yerine 
konulmadığım duyan çocuk bu 
noksanlığı aynca bir hareket hat· 
tı ittihaz ederek telafiye kalkıtır. 

Bir a:laaba, yahut misafirin te· 
aadüf en söylediği eözün can ıık • 
mıı olduğunu ve ha1a da acı ver· 
diğini hatırlamıyan kimse var mı· 
dır? 

Yatını batını almıt insanların: 
- Ahmed ıen artık ka.koca bir 

adam oldun! .• 
Yahut: 
- inci sen çok §işmanlıyorsun ! 
Gibi ıözleri ağızlarından kaçır· 

mamaları çok iyi olur, çünkü bu 
mülahazalar çocukta daiına iz bı
rakır ..• 

Yaşını ha§ını alını§ ki§iler biri • 
birilerine kartı böyle mülahazalar 
yapmazlar. Çünkü arada bir incin
me olacağını bilirler. Fakat çocu
ia hitab ederken onun da incine -
bileceğini akıllarına bile getir • 
ı:neıler. Bir çocuk gülünç olmak • 
lan, büyük adam1ar kadar nefret 
eder ve hantal, beceriksiz bir ço -
cuk kendisiyle alay edileceğinden 
f '..iphele:nirşe büıbütün hantalla • 
\:-4.4 •• , 

Bu gibi çocukların hepsine, zor-

1uklarını yenebilmeleri için herkes 
)'lrdıın etmelidir. 

~elrtepte geçimıiz ve yavaı bir 
~~ 11;,ıfınm alaylarına hedef 

'oılir. Oyunlarda becerikaizlj.k 
QÖater k d .. .. b" · d el' en çocu a gunun ırın e 

1ier ~ocuklarm kendiıinden nef
'"eı ettiklerini görebilir. 

~Bu nziyetlerinden dolayı öteki 
Ç·· ldclara hic bir 
Y \l~ü çocuk kendiıini başkaıının 
niel'itae koyarak ona göre davrana
" a~ •e böylece yapacağı zu1üın 
e 1tk · ..ı:~ • • b'lm encenın UCTeceaını ı ez . 
~ ~reket venin ki bugünün mek
~ ~Kimleri pıikoloji bilen İn -
ıo l l'dır ve çocukfann bu gibi 
de~ ~~lan yenmelerine yardım e-

qıJır 
~ . 

ıık ekteple ev arasında kurulacak 
-~1

1 l>i., k00peruyon çok iyi neti -
i!cs '~-~lınrnasını tacil edecektir. 

,.. L..ı_ .__!,_• . . k d,., u-r ~rı•u meaaının ne a-
~~~ o1duğu da inkar edilemez. 
~1'1.ıı' socutun fena muameleye 

kaldığını bilen bir ana, 

mektebe gidip de bunu söylemek· 
ten çekinir; çünkü böyle yapmak
la evvela kendi çocuğunu tenkit 
etmit olur. Belki mektebin usul 
ve idareıini beğenmediğini göste
rir, sonra bu fena muameleyi ya· 
pan çocukların ismini vermek su
retiyle .de gammazlık yaptığını sa· 
nır. 

Kadın mekteple teşriki mesai 
ebneyip çocuğunu evde öğüd ve • 

rerek yatıştırmak İsterse burada 
başka bir zorlukla karşılaşır; çün
kü mektepte ev hayatı arasında 

büyük fark vardrr. 
Geçimsiz olan çocuğa yavaş ya

vaf, "nefse itimat,, hisleri atılan • 
malıdır. Onun da kendine mahsua 
küçük küçük mes'uliyetleri olma • 
lıdrr, ancak bunlar çocuğa fazli 
yorgunluk verecek mahiyette ol • 
mamalıdır.Mes'uliyet hissi peydah 
layan çocuk kendine bir ehemmi -
yet verir ve cemiyete lazım oldu -
ğunu düşünmeğe başiar. 

Bu düşünceler zamanla onun za~ 
yif taraflarına galebe çalar. Nite -
kim bu zayif taraflarda dikkat ve 
ince bir itina ile giderilmeğe uğ -
raıtlmalıdır. Çocuğun bo§ za • 
manr olmamalıdır. Pul toplamak 
ve buna mümasil meraklı itlerle 
daima çalıımahdır. Eğer resme 
karıı en küçük bir temayül görü· 
nürae buna kartı onda kuvvetli bir 
sevgi uyandırmalıdır. 

Çekingen ve utangaç bir çocuk 
böyle bir ite sarılınca, çekingenli • 
ği yavq yavq gider, kendiaini 
dinleyecek olanlara serbestçe söz 
söyler ve böylelikte nesine itimad 
kazanır. 

Geçimsiz bir ç~uk ~yrıca dik°: 
kat ve ihtimam görmeksizin kendi 
hendine büyüdüğü takdirde, için -
de ayrıca nadir meziyetlerden bi • 
1·iıi yoksa, huyları zamanla büs • 
bütün aksileıir. Ve arkadqlarmın 
kendisinden hoılanmadıklarrndan 
dolayı duyacağı acıyı muhakkak 
her hangi bir hareketle izhara ve
ıile arar. 

Geçimsiz çocuğun o da ana ve 
babaaından göreceği muame!e, ile
rideki hayata çok tesir eder. Hele 
annelerinin lüzumundan fazla sev
gileri dolayııiyle ıımartılan çocuk
larm hayatta uğarayacakları inki
sarlar sayılmakla tiikenmez. Bu 
çocuklar hayatın kendilerine ha • 
zrrlıyacağı soğuk ve merhametsiz 
tenkitlere zor dayanır. 

Muhit ve mürebbinin tesiri ço -
cuk üzerinde cok kuvvetlidir. 

Hayatın acı ve tatlı bütün cil • 
velerine kendilerini uydurabile -
cek çocukları, görgülü ve bilgili 

Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 1 

Altmış Türk kadırgası harekete 
geçmek için enıir bekliyordu 
-ı-

Oell Hüsmen 
1554 aeneıi Martmın yirmi ikin

ci günü idi. 
Güzel bir poyraz ltalyanm, Sar· 

donyanın ve Korıikarun zenıgın 

kıyılarından Afrikamn §İmaline 
dojru serin ıerin eıiyordu. 

Koyu mavi bir deniz bu rüzgi -
rın önünde ipekli bir Hind kuma • 
!mdan f arkarzdı. 

Güneş, küçük dalgalarda, sula· 
rm titreyiılerinde aksediyor, göz· 
leri kamaıtrrıyordu. 

Turgud reis hazırlıklarım bitir· 
mişti. Akına çıkacaktı. 

lıte, altmıt TiiTk kadırgası alt • 
mıı ejder gibi bur;unlarmı timale 
çevirmiıler, yelken açmak, kürek 
iılebnek için bir tek emir bekliyor· 
lardı. 

Fakat Turgud reİ'I henüz bu em· 
ri vermiyordu. Göiler.i ufka sap • 
lanmıı birisini bekliyordu. 

Halbuki onun dün akp.m dön • 
müt olma&ı lazun gelirdi. 

Leventler ,aralarında f(>yle ko • 
nuşuvorlardı: 

- Hüsmen hiç böyle geçik.nez 
di .. 

- Acaba bir kapana mı kıaıl • 
dı dersiniz?. 
· Kenarda duran pa1a bıyıklı bir 

yiğit çdaıtı: 
- Gidin ulan oradan .. Kapana 

k11ılacak adam gözünden belli 0-

1;.... Hüsmende hiç böyle bir bal 
var mı?. O, kaç defa otuz kırk 
dütman gemisinin ortasına, bir 
top güllesi gibi kendisini attı da 
gene tutulmadı .. 

Batka biri söze karıtb: 
- Onda o yürek oldukça, o ıü

lün gibi, ejderha gibi kadırganın 
~inde bu1undukça kimseye yenil-
mez .... 

-Öyle söyleme.. Daha on yıl 
önce Turaud Ceneviz gemilerin· 
de fona idi. Ayaklarından zin -
cirli olarak kürek çekiyordu. De
mek ki o bile kapana kısıldı .. Ce • 
rallata da sen de bulundun ve eıir 
düştün ... 

- iyi amma, o zaman T urgud 
idiler. Altmıttan fazla dağ gibi 
tek batına değildi. Yanında on iki 
gemi daha vardı. Hepsi de lmlita 
kadırga ve kalyonlara elbet kartı 
koyamazlardı. 

- Deli Hüsmen böyle bir teY o
lursa tek batına mı kartı koyacak? 

- Düıman gemilerini yarar da 
geçer .. 

- T urgud niçin yaramdı? . 
- Eğer Turgud da yalnız olay • 

dı ve Kızıl Kadırga gibi bir gemi· 
debuluıuaydr, esir düşmezdi .. 

Bafka biri gittikçe uzayan bu 
çene yarııma son verdi: 

- Artık ıu.un da karııya ba • 

annelerle muallim~ yelittirir. 
Raıtgele büyüyen çocuklarm ne 

kendilerine, ne de cemiyete çok 
faydaları olabilir. 

A.E. 

km .• Kim geliyor, görün! •• 
Limanın ilerisinde dola§an bir 

Perkende, toplarından birini kuru 
sıkı ateıledi. Böylelikle: 

- Beklediğiniz geliyor .. 
Demek iıtemiıti.. 
Şimdi herkes ufka bakıyordu . 
- Kızıl Kadrrga geliyor .. 
- Deli Hüsmen göründü .. 
- iyi haberler getineydi ! .. 
Turgud kıç kasaranın üst katına 

çıktı. Gülüınsiyen bir yüzle, bü
tün leventlerden daha sevinçli, ge-
1en gemiye ıbakıyordu. 

Kızıl Kadırga bütün yelkenleri· 
ni titinnİJlİ. Denizi kocaman bir 
bıçak gibi yarıyor, köpük saçıyor
du. Hızından sağa eola hafif ha
fif sallanıyor, yalpa vuruyordu. 

Bütün gemiciler bu manzarayı 
derin bir zevkle seyrediyorlardı .. 

Bir gemici, bir Türk akmcuı 
için en güzel hava bu, hayatın en 
etsiz saadeti de böyle bir gemide 
bu1unmaktı ..• 

Kızıl Kadırga pek çabuk yakla -
ııyordü. Geminin tekneaine vu • 
ran güneş orada kızıl akisler yapı

yor, 6011l'a denizi de ayni ıenge 
boyayordu •• 

Bu kızıl telmeyi uç~an yelken
ler ise bembeyazdı ... 

Turgud reis: 
- Bakalım yiğit Hüsmen neler 

yaptı?. Bir gün geçiktiğine göre 
yolculuğunu boı geçirmemit de • 
mektir .. 

Kızıl Kadırga bir kasırga gibi 
limanın burnunu döndü .. Safların 
ortasına doğru yıldırım gibi akı· 

yordu. 
Bat taraftaki üç top arka arka

ya alet etti. 
Beyaz dumanlar, mavi sularda 

toplandı ve dağıldı .. 
Kızıl Kadırgayı Türk donanma

ıı ,akıncı yoldaılan aelimlıyordu. 
Teknesi oldukça suya gömülmiif-

tü ..• • 

Bundan da boş dönmediği anla· 
ıılıyordu. 

Dosdoğru Tutgud reisin gemisi
ne gidiyordu. iki getni tam burun 
bunma çarprşacağr sırada bir ku
manda itidildi: 

- Orsa alabanda.. Yelkenler 
mayna! .• 

Gırrrrr ... gunr .. gır, gırrrrr .. 
ipler makaralarda kayıyordu 
Gemi kıvrak bir çengi gibi tam 

bir dönüt yaptı .... 
Yelkenler ibir anda direklere ya

pı§tr .. 
Bir iki dakika içinde Kızıl Kadır

gaile Turgud reiıin kadırgaıı bor-' 
da bordaya gelmiılerdi. 

- Ne güzel manevra! .. 
- Böyle manevraya canım fcur. 

ban ...• 

- iman denizin dibine de git • 
ıe, böyle bir gemide çarpıtarak 
gitmeli ... 

Herke. Kızıl Kadırgadaki yol • 
dqlara imreniyordu .. 

- Fakat bu gemi Deli Hüsmen-
1 den batkasmın elinde olsa, böyle 

• 

mi olurdu?. 

Bu sözü ne duyan oldu, ne de 
cevab verdiler. · 

Çünkü herkes yanındakileri 
dürtüyor: 

- İ!te .. Deli Hüsmen güverteye 
çıkıyor .. Dipdiri .. diyordu .. 

Biraz önce onun kapana kıaıl • 
mı§ olabileceğini söyleyenler !&ka· 
latıyorlardı: 

-Baksanıza, ayaklan zincirli! 
- Ulan bu adam zincire gelir 

mi be?. 
Kızıl Kadırganın leventleri çok 

seviçli idiler .. Sanki bir hayranı • 
dan dönüyorlardı. Mendillerile, 
elleriyle, yahut uzaktan uzağa ba
ğırarak diğer yoldaşlariyle ıelam • 
laşıyorlar:dı .• 

T urgud reis kasaranm üst katın
dan inmişti. Gemisinin alabanda· 
sına doğru hızlı hızlı yürüdü. Deli 
Hüsıneni orada ka!"§dadı .. 

Yirmi iki yqlarında yağız bir 
delikanlı, bir atlayıJta, Turgudun 
gemisine girmişti. Bütün Türk 
leventlerinin bir baba gibi sevdi* 
leri bu ihtiyar deniz kurdunun el • 
lerine sarıldı ve öptü".. ,_ • .. 

Turgud, bu iri yan, gürbüz, di~ 
ve atılgan de1ikanlıyı bağnna bas-
h. Gözlerinden öptü: 

- Ne haberler getirdin? Eğer 
getirdiğin haberlerde esen poyraz 
kadar güzelse, hemen açılmak iı
tiyoruz ... 

- Bütün Sicilya, İtalya, Korai. 
lia ve Sardonya sahillerini tara • 
dnn .. Ne V enedik, ne de Ceneviz 
ve ispanya donanmalarından bir 
iz var. Hepsi de kimbilir hangi 
sıçan de1iğine bkılmışlar ..• 

- Güzel.. Fakat neden geçik • 
tin? .• 

- Kusura balCına reis.. Yolu • 
mun üstüne bir iki §qkın av çık
tı .. Doğrusu oldukça yağlı fe)'ler • 
di. Avlanmadan geçemedim .. Re
is bunu hoı görür, dedim. • 

- Elbet, elbet .. Zaten gemin • 
den belli .. İyice suya gömülmüJ ... 

- Buna rağmen hiç hızım kay
betmedi... • · 

- Bu kadITgaya imreniyorum •• 
Eğer böy'le yalnız dola§mak ide • 
tinde olmasaydın, ben de yanında 
bulunurdum ve Kızıl Kadırga bi • 
zim amiral gemimi~ ohD'du. 

- .... 
- Gene bizimle gelmiyecek mi

sin?. Gene yalnız mı gidecekıin.? 

' - Beni bağr§layın reis... Ne za. 
man sizin gibi amiral oluraam o 
zaman peşime böyle elli, altmıt 
kadırga takarım .. Fakat henüz bir 
leventden ne farkım var?. Yalnız 
olursam daha atılgan, daha kıa .. 
metli oluyorum da ... 

- Anlaşıldı .. O halde bu gece 
buradasın?. 

- Evet .. EsiTleri, para ve ku • 
m8ı§ları çıkarmak laznn .. Y oldaı c 

larım da biras d;nienirier.. Nei• 
getirdiğimi görmek istemez miıi • . ., 
nız .. 

(Devamı var) . 



Teıa i 
OlimIPiyadıı a 

Bütün dünya Makabileri 
~re çok iyi bir intiba 
bırakarak döndüler 

Musevi vatandaşlar bas
ketbolda ikinci oldular 
Bir ay evvel, Filistinde Teiaviv-'ı 

de yapılan büyük Makabi olimpi
yadı bütün dünya Musevi sporcu
larım bir araya toplamıştı. 

(60,000) den fazla seyirci ö
nünde büyük spor hareketleri i
çinde bir hafta devam eden bu o
limpiyada (6,000) den fazla spor
cu ve ıu milletlerin Makabileri iş
tirak etmişti : 

Türkiye - Amerika (Birle§İk 
devletler) - lngiltere - Fransa 
-Almanya- Avusturya- Ro
manya- Yugoslavya - Bulga-
•İ•tan-Yunanistan- Danz.ig ~ser
but gehir) - lstonya - Dani 
marka-Polonya-Cenubi Alri· 
ka - Holancla - Belçika - ls
viçre - Mısır - Suriye - Fa .... 

Geç1t resmi 
Olimpiyad, Telaviv'in yeni ve 

çok güzel stadında, bütün milletle · 

rin iştirakiyle yapılan büyük bir 
geç.it resmi ile başlamıştır. 

Her memleketin ıporculan ei 
lerinde mensup oldukları milletlt 

1 rin bayrağı olduğu halde seyircı 
lerin önünden geçmişlerdir. 

Hep beraber .. 
Geçit resmi bitikten ıonr~ı 

'(6,000) kişilik bütün sporcular, 
hep beraber beden hareketle;; 
yapmlşlardır. 

Binlere kişinin yaptığı hu muı: 
tazam hareketler, hakikaten gri 

rülmğe değer bir manzara teşk- · 

Boksta 
Boks tampiyonasında, Istan 

bullularm çok iyi tanıdığı bokso. 

Saranga ilk iki müsabakayı kc..· 
zanmıt, üçüncü müsabakada ço.t\ 

zorlu bir maçtan sonra yenilerek 
tasviyeye uğramıştır. 

Basketbolda 
Musevi vatandatlarımızın kuv 

vetli tarafını tetkil eden basketbo: 
şampiyonasına, Baskohbo takım. 
bir şanssızlıkla başlamıştır. 

llk maç Mısırla çıkmış ve 
Türk-Mısır Musevi takımlar 

(30,000) kişi önünde karşılaşmı§ 
lardır. 

Evvela çok iyi baılayan oyun 
gittikçe sertleşmif, hakemin çod: 
fena idaresinden oyun büsbütün 
çığırından çıkını§, hakem lstanbu: 

JJ~. ; ......... "..1:.: 

ketlcrile ba§lamı§tı. 
if~ ,_....,. ııi ~i~ !"-;,w lı.p.-.;Jt ı•is #S I* ~·r, Makabi Olimpiyadı, biitiln 8por• 
Resmimizde, t'• ih:a,: !tr .,,..... ~t ~ ..,'t. lerce k"1z sporcunun beden hareketle· 

Tini görüyorsunuz .• 

için, Kudüs'deki \V. M. C. Ateş-
kil atı taraf mdan bizim çocuklar 

bir hususi basketbol maçı yapmak 

üzere davet edilmişler ve yapılan 

maçda Musevi vatandaşlar 15 şe 

karşı 23 sayı gibi büyük bir farkla 
neticeyi kazanmıılardır. 

iyi intibalar 
Memnuniyetle öğrendiğimize 

nazaran, geçen hafta te1ıri.mize dö 
""'" O'P.nt: 1>asketbn1ru1a:t l>ütiin .,. 

yahatleri esnasında fevkalade iyi 

intibalar bırakmışlar, her tarafta:& 
takdir kazanmışlardır. 

Beynelmilel hokey 
turnuvası şampi

yonluğu 
4 mayıstanberi Brükselde de • 

vam etmekte olan beynelmilel 
Hokey turnuvası müsabakaları • 
na bir çok takımlar iştirak etmit 
bulunmaktadır. 

ilk günü yapılan müsabakala.1" 
da Hollanda lıviçreyi bir sıfır, 
ispanya Belçıikayı gene bir aıfır, -··· ...... 
yenmiştir. 

etmiştir. 1 Olimpiyad merasimi başlarke>ı, Tür kiye Musevi sporcularını temsil 
MÜ saba ka 1 ar Makabili genç vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı, ve . (Türkiye) 

eden 
yazılı 

Temsil vazifelerini çok iyi ya-
pan Musevi vatandaılarımızı, teb
rik ediyoruz. 

Turnuvaya ikinci günde de de
vam edilmiJ, Almanya Hollan .. 
dayı ~ 'bir, lngUtere Belçıkayt 

iki sıfır , ispanya da Avusturyayı 
iki sıfır yennıitlerdir. 

Telaviv olimpiyadında, başta: levha ile geçit rcsmindcdir .. 
Futbol- Atletizm -yüzme -· takımından 3 ki!iyi dı,arı çıkar-J 
boks - basketbol -güre! - ho· mak istemi!, fakat bizimkiler b.•. 
key-binicilik-motosiklet, ilah.. haksızlığa itiraz ederek sahadan 

Olmak üzere bütün sporların çekilmi!lerdir. 
fatnpiyonası büyük bir intizam ikinci kartılaımayı Filıstini~ 
ve çabukluk içinde, yenilenin, yapan Musevi vatandaşlarımız, 
takviyeye uğraması ( eliminasyon 1 çok güzel ve heyecanlı bir maçta01 
usulü ile yapılmııtır. sonra, halk tarafından fevkalade 

Türkiye sporcu lan beğenilen bir oyunla, bir gün ev
vel Mısıra ancak ıanssızlık yüzünBu olimpiyada, Türkiye Muse
den tek bir sayı farkıyle yenilen 

vileri namına da, İstanbul Barkoiı
rakiplerini, 32 ye kartı 38 le yen

ba'sı azasından (40) sporcu itti
miılerdir. rak etmi§ ve güzel bir muvaffakı-

yet göstermişlerdir. Neticede, Mısır basketbol bi-
rincisi, Türkiye ikinci olmuştur. 

Asıl basketbolcülerden müte-
ıekkil bu kafilede, atlet, boksör ve Bir hususi maç 

Turnuvaya iştirik eden takım · 

l lar arasında bilhassa AlmanyanıO 

. 

1 çok kuvvetli bir ekibe malik ol • 
duğu nazarı dikkati celbebnekte
dir. Şimdiye kadar karıısma çı· 
kan takımları büyük farklar ile 
yenme'6 de esasen bunu göster 
mektedir. 

ikinci derecede kuvvetli oldu· 
ğu anlaşılan takım da lngiltere• 
dir. Almanya ile lngilterenin fi
nale kalacağı tahmin edilmekti 
ve bu iki takım arasında oynan•· 
cak maça büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. 

yüzme için de elemanlar bulun- İstanbul sporcularının göster-
maktaydı. diği güzel oyun çok beğenildiği Türkiye Yahudi •porculan iıtirahat halinde 

Tclaviv Olimpiyadının ilk günii, motosi1.Zct milsabakalaruıa girecek sporcular, böyle 50/JOO 1dşilik--bir --------"----

ka1abcılıl; içinde resmi geçit yapmışlardır. Duvarlar- 200 metre kulaç, 
da müsabakalara i§tirak ctm~ milletlerin lJayrakla· 

rı görünmektedir. Türk bayrağım atarak yüzme 
ortalarda bulaca7~ını:: .. 

rekoru kırıldı 
Geçen hafta Lido havuzunda Jac 

que Cartonnet kulaç atarak 200 1 

metre yüzme dünya rekorunu kır
mıttır. 1 

Evvelce gene kendisine ait o -
lan bu rekoru Alman yüzücü Sie

. tas geçenlerde 2 dakika 42 sani
ye 4/ 10 na indirerek Cartonnet-ı 
nin elinden almıştı. 

Cartonnet mağlubiyetini haz
medememiş, azmetmiş, çalışmış ı 

' ve bu defa rekoru 2 dakika 39 iki yüz. kilometre kulaç şamp•Y"' 
saniye 6/ 1 O na düşürerek tekrar! nu Cartomet rekoru kırmat' 
dünya f&Dlpiyonu olmuıtur. hazırlanırken 



Dünkü 
Şilt maçında 
Fener-Galatasarayı yendi 

ilk devre penaltıdan bir gol yiyen 
Galatasaray, son dakikada beraberliQi 

temine muvaffak olmustu. 

ikinci devre Galatasaray bir penaltı 
kaçırdı, bu sefer Fener son saniyelerde 

galibiyet golünü attı. 

Çok heyecanlı bir oyundan sonra, Sarılacivertliler 
haklı ve güzel bir galibiyet kazandılar ... --------, Yazması benden : 

-Fenir' .. frl 
galibiyeti 

Dün Fenerbahçe ezell rakibi Galta
saraya ka.rşı, güzel ve haklı bir gali- il 

biyet kazandı. . 
tki tarafın da iki iyi oyuncusun-

1 

dan mahrum olarak sahaya çıkması- ' 
na rağmen, dünkü Galtasaray-Fener 
maçı, çok canlı ve heyecanlı oldu. 

Fener dün Galatasaraydan daha i
yi oynadı. Bilhassa ikinci devre maçın 
yiizde doksanı hep Galatasaray nmıf 
sahasında geçiyordu. 

Onun içindir ki, dün pek de haklı 
verilmemiş olan bir penaltıdan dolayı 
mağlup olsaydı, Fener ciddin bir 
haksızlığa uğramış olacaktı. 

• • • 
Dün Galatasaray niçin yenildi? Fe

ner nasıl kazandı?! Ben maçta tuttu
ğum notlara bakarak bunun sebeple
rini şöyle tahlil ediyorum: 

EvvelA Fenerbahçe, takım halinde 
Galatasaraydan daha iistiln ve blribl
rlne uyarak oynadı. 

Galatasaray müdafaası bilhassa 
haf hattı aksıyordu. Fener hatların
dan kopan her top ortalarda kesileme
.._ 4otna san kırmızılılanıa kaleelnl 
boyluyorda. 

Sıkışık 7.aınanlarda, Galatasaray 
topu bir tlirl ·· uun l,laslarla açıklara 
Yerip oyuna qaDU70rd._ Peauba•pr 
topu ayağında ne kadar as tutuyona, 
Galatasaray muhaclmlerl o kadar faz
la tutuyorlardı. Fenerin açıklarmı, 1 

Galatasaray müdafaası iyi tutamıyor
du .• 

Eğer birinci devrede Fener yalnız 
solla işleyip, Naciyi de ihmal etmesey
di, ikinci devrede yaptığı gibi Galata
saray oyunun başında da sıkl§tmlabi
Jirdi. 

lki takımın da eniyi oynıyan Ye teh· 
like yaratan taraflan açıklar oldufu 
halde, bu kısımdan lilmm olclafa ka
dar istifade edemediler. Bfllwılla Ga· 
lata.saray, mtitemadiyen atla ftllye
rek solu ihmal etmek hatasına dOftil. 

Ben netice üzerinde en btb1lk roHl 
01JUyan Dd teY gördüm: 

Biri, Fenerin daha UZ1lll, apk pas
larla, Galatuaraym f8e, ortadan Ye 
kma paslarla oynamam, fkfndsf de 
Fenerin nedense yorgun görünen Ga
latasaraydan daha canlı, n maçı mut
lak kazanmak azmJyle oynaması-• . . 

Dtlnkil maçm heyecanh Ye gflzel 
0ldufunu yazarken, fllDU da lllYe et
lllek llzımdır. 

iki taraf da futbol tekniği itibariy
le hiç bir fevkaladelik gUeteremedi
ler, vasat bir oyun oynandı. Ve mesela 
koakoca bir galatasaray Fener maçm
cla, tek bir güzel ştit atıldıfmı görmek 
llaeip olamadı!. Fakat buna ratmen 
iki takımın da temiz bir oyun oyna. 
lası, bizlere heyecanla takip edecefi
' ve zevkle seyredebileceğimiz bir l 
lllaç göstermek imkAnını verebildi .. 

• • • 
Son olarak şunu da söylemek iste

l'lıaı: 
IQ l>Un kazanmak tam manasıyle hak· 
ta Olduğu halde, Fener bir kazaya uf.o I 
~P sahadan mağlup da çıkabllirdL 
lla ?eket ki, haklı olarak verilmiyen pe
~ ltın, Galatasaraylılar atamadılar. 

e hak Yerini buldu.. 
el Sarı lacivertlileri, yalnız ga e· erin
~n Ötürü defil, oynadıklan temiz o- . 

niçin de tebrik etmek llzımdır. 1 
luet Muhittin APAK 

Sadi Kar san diqor ki: 
_.-.awww:ı.-, ....... _,::wwwı ~~.,,,_-.,. 

Dünkü maçı 
üç noktadan 

tetkik etmelidir 
Dünkü Galtasaray Fenerbahçe ma

çını üç cepheden tetkik etmek hlzım-
~~ . 

nirincisi: Maçın tenkit Ye tahlili 
-ikincisi: Şekli idaresi- üçüncüsü: 
Maçtan sonraki vaziyet. 

ı - Maçın tarzı cereyanını tetkik 
edelim: 

Dünkü maçta Galatasaray ile Fe
nerbahçe mütevazin bir oyun göster
mişlerdir. Galibiyet ele geçen fırsat
tan istifade edebilmesini bilen takıma 
teveccüh etmiştir. Her iki tarafa da 
birer penaltı çekilmiş, Fenerbahçe ce
za vuruşunu gole tahvil etmiş, Galata
saray ise kaçırmıştır. Bu suretle san 
lacivertliler maçı kazanmışlardır. 

Fenerbahçe, Fikretin ayağile penaltıian ilk golünü boyle yaptı. 

Diğer iki sayının yapılması da çok 
garip bir tarzda olmuştur. Galatasa· 
ray m8savatr temjn eden sa)'ISlnı bi· 
rinci devrenin tam sonuncu dakika
sında atarken Fenerbahçe de galibiye
tini ilin eden pltinO fldnd devrenin 
gene tam 10nune11 daklb...,da yap
mıştır. 

Sarı lAclvertıner birind devrede 
daha hlldm oyııamşlUmr. Munacim 
hattnua 801 taralı da~.J kaJesi
ne tehHkeH anJar geçfrtmlf ağ açığı
nın bir kaç defa seri lnlfleri de güç· 
Jiikle durdurulabilıtiftir. 

Sahaya iki takım fU şekilde di·ı Fikret bunu ııkı bir ıütle gole 
w4ılit sewiıcH. • 
- ATDi, LGtfi, 011D&D, KaClri. Galatuaray)dar sanki canlan. 
Hayrullah, lbrahim, Necdet, Mü- mak için bu golü bekliyorlarmıt 
nevver, Gündüz Kılıç, Suavi, Dan gibi birdenbire kendilerine ıeldi-t 
yal. ler. Şimdi Fener kalesi tehlike 

Bedii, Yqar, Lebip, Reıat, '.Ali 
Rıza, Esa.t, Naci, Şaban, Namık, 
Niyazi, Fikret. 

Hakem de Mister Allendi. 

Oyun Fenerlilerin hücumile 
hqladı. 

soliç yerini dolduran Niyazi bi-
ru: aknyor. 

Buna rafmen, Fensliahçe Ce -
vataız, Fazılsız Ye Muzaffeniz 
olduiu halde yalmz Fazdan: V3 

Fahiniz Galataaaraydan daha iyi 
oynuyor. 

Penaltı ve gol 

ler geçiriyor. Gündüç kılıç, Müne1 
ver, Necdet çok gayretli. Fakat 
top Y &f&I' - Lebip - AH Rızıw 
müsellesinden bir türlü geçemi 
yor. Bedii de mükemmel oynu• 

Maç sittikçe hızlanıyor, ve 

:nvldeaiyor. Devrenin sonuna doj 
ru Fenerliler tekrar hikimiyeti e

le aldılar. Galatasaray müdafaa· 
ıı Fener hücumlarma ancak ıert
lilde kartı koyabiliyor. 

Galatasarayı n 
golü 

Devrenin bitmesine bir dakik~ 
kala Galatbarayldar topu kapa

Fenerbahçe bu devrede eanb ve şu
urla oynuyor ve basmmı kısa paslarla 
aldatarak tazyik ediyordu. Bir netice 
elde etmek için çalıştığı hissolunurdu. 
Galatasaray ise gevşek oynamıştır. 

Büttin oyuncularda bir durğunluk gö
ze ~rpıyordu. Her oyuncu ayağına 

geçen topu biran evvel savmak kaygı. 
sıyle hareket ediyordu. Fenerbahçe
nin ahenktar oyununa mukabil Gala
tasarayda münferld ve şahsi çalışma 
sistemi görülüyordu. 

ikinci devre başlayınca iş berakis 
oldu. Galatasaray riizgira karşı oy
namasına rağmen daha canlı bir oyun 
gösterdi. Tutulmak illeti bu sefer de 
san IAcivertlilere intikal etti. 

Oyun bu tekilde 22 d•kika ne
ticeeiz sürdükten sonra top çok 
süzel oynıyan Naciye ıeçti. 

rak aaidan seri bir akm yaptılar. Eıki gazeteci arkadCl§ımız ~aıt 
Y qarla Lebibin çok ileri çılona - Çelebi, maçı radyo ile, bütün 
larmdan istifade ederek beraber • memlekete tatlı tatlı anlatıyorJa 

Bütün oyun müddetince her zaman 
olduğu gibi dün de Galatasaray mü
dafaası Fenerbahçe müdafaasında. 
daha fazla muvaffak olmuş Fener· 
bahçe muhadmlerl de Galtasaray mu
haclmlerinden daha bilgili ve üstün 
oyun göstermişlerdir. Baş oyunla· 

Naci LOtfiyi kolaylıkla atlata -
rak kaleye aokulurken top lbrahi
min koluna çarotı: Penalb. 

lik sayısını çıkardılar. 

ikinci devre 
ikinci devre birincisine nisbet-

Dünlrü ~ heyecanım •e)'ircilerin yiaiinJen olıu~irnnul 1 

nnda, ani ve aprtma paslarda san 
le çok daha ıeri ve heyecanlı geç· kırmızılılar küçük paslarla flerleme
ti. Oyuna Fenerliler tamamile hi- de, hasmını aldatmada san llcivertli
kim olmuılardı. Galatasaray ka - ler daha fazla muvaffak olmuşlardır. 
lesi ıda bir çember alhna alın- 2 - Maçın şekli idaresi: 
mıftı. Fakat Galatasaray müdafa- Bugüne kadar belki yüz defadan 

fazla çarpışarak kAh galip, kah mağ'
ası da canını ditine takmııtı. lup çıkan memleketimizin en eski '"• 
hani. Bilhassa Avni bir çok kur • güzide klüplerl Galtasaray ile Fener. 
tanılar yapıyordu. Sadi Kar•an 

30 uncu dakikada Galatasaray- _.. (LQtfen sayıfayı çeviriniz) 

blar bir an bu çemberden kurtu. ""'-'4illllltk1-11tıııı1111ıııııııııııııııııı11ııııııııııı11mııııl 
larak ileriye abldılar. Yqar topu Beykoz, Istanbul-
ıüren Danyab hatalı bir tekilde sporu Vefa SOley-
durdurdu. Penaltı. 'ı man yeyt yendi 
Kaçınlan penaltı Üçüncü küme maçında Fenerywl. 

Galatasaray tribünü alkııtan, maz Halice salip. 
ve sevinçten yıkılmak tehlikesin1 Biaildet yanılan yapıldı. Teniıt• 
geçiriyor. Top penaltı çı;?.gume Romenler bm ,....cm.., 
~tondu. Münevver geriledi, ve bü- !&1U:.. ~ , .. "" 

Maniba Fran .. lrupaıını kazandı . 
M. S. BütiJta bımlan (10) ncu 3ay/ado 

..-: < Devanu 10 cü 1agıf ada) okvpfltı.ı.. 
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Feneryılmaz 
Hal-ç'i 2-0 yendi 

f Beykoz - IstanbuJsporu 
Vefa Süleymaniyeyi yendi 

Dün Şeref stadında uçuncü { Haliç takımı memleketin bu kadar 
küme lik maçlarından birisi daha eski ve sevilmiı bir kulübüne hiç 
ha oynandı. yakıımıyan bir •İnirlilikle iti tek

Kümenin pmpiyonluğa en ileri me ve sertliie döktü .. 
namzet takımı F eneryılmaz ile Ha Son dakikalarda bir kardövüıü 
liç karşrlaıtılar.. manzarasını andrran maç 2 - O 

ilk devre batlar baılamaz Haliç F cneryılmaznı galebesile bitti. 
bi.r gol yedi. Biraz aonra frikikten Fakat maç dan aona, soyunma 
ikinci bir gol yapan F eneryılmaz, odası önünde, utanılacak bir hare
ayni anda eağ iç.inin hasmını ite- ketle iki tarafm biribirlerine gir· 
reık f avul yapmasından bu güzel dikleri görüldü. Hadiıe zorla ya-
gölü lehine kaydedemedi, kenıdi- trıtınlaıbildi. 
ıine bir serbeat vuru§ verildi. Bir-

. Dünkü· ...-rı, fut botu·· ile defa az sonra Halice bir penaltı oldu. -~ 
Fakat Feneryılmaz bunu atamadı. seyreden birisi göne idi. Bu apor-
Ve ibirinci devre lüzumsuz sertlik- dan nefret ederdi. 
ler ve çok ~nirli bir hava içinde !Bazı oyuncular bilmelidir ki, 
oynandıktan SOIV'1l ı - O bitti. galibiyet kadar, mail-abiyetin de 

ikinci devre aon dakikalara ka- terefliıi olur. . 
dar çok aüzel ve futbol denecek Sporda, matlup olmak değil, 
bir oyun oynandı. Fakat 5 dakika mağlubiyeti hazmedemeyip iti 
kaıla, Fenesyrb&z bir frikikten i- kördövütüne çevirmek en büyük 
kinci golü de atınca iş deği.,ti. ve ayıp .sayılır: 

Bisiklet yarışları 
muvaff akiyetle yclpıldı 

Büyilk bir intizam ve gayretle ça-ı Feneryılmazdan Mimi (Alcyon) 42: 
)lflUl heyeUn hazırladığı teşvik müsa- dakika Ue 2 ncl. 

1 

bakalannm dördüncüsü dün yapıl- Fenergılmazdan Anaataa (Thoman) 
mıftır. 3 ünca. 
· Y&l'lflar bflyilk bir intizam ve hal- Fenergılmazdan Koça <Alcyon) 
k.IP. coşku allkur içinde başarıldı. ' üncü. 
ynr1ş ild kategori üzerindendi. İkinci Fencryılmazdan Çaça 5 Mİ. 
:r:ıtigorle 11 blsikle~ clrclL Mesafe Fenerbahçeden Vatken 6 ncı. 
~ 1dMnetr.,-di. Medcllyek6yilnden Fcnerbahçeden Klrkor 7 nd. 
lıareket ~e ~ ve geliş. Neti- Birinci kategoriye 5 yarışçı gfrdJ. 
t,!.81: Mesafe Meddiyeköyiinden hareket Js. 
Gcıl~ JIWfn (Ale,,on) tinyeden dönli§ Hac:ıOtnDandan Mu
~ :56:!/6 dakl,,. a. 1 nd. lak yola ile Meddiyeg'Gyiine pli§ 

ıuınııwill"'W•• ası F'lllıiMJl•*"*ıw-ı 32 km. ldL 
hah~ dtlnktl maçlanm ba kadar Neticesi: 
geaç " liyakatli T8rk hakemleri var- ~ülegmanlyeden Agop ( Alcgon) 1 MI· 

ken bil' eenebiye idare ettirmiş olma- at 5 dakika 10 ıaniye 1 ncl. 
lanm harada teeariirle kaydetmeden FeMr1'ahçeden Jiralr (Otomoto) 1 ıa,. 
r~lyeeeğfz. Eter. intihap ettikleri at 5 dakika 35 ıanlye 2 ncl 
zatın Ttlrk hakemlerinden fazla bir Süleymaniyeden Lamba (Otomoto) 
li)ılkatl olduğunu görmüş olsaydık 1 aaat 5 dakika 36 ıanlye 3 ndl 
hay(li gene onLva bir dereceye kadar Koço ' nca, Bultui 6 ncl-
hak verirdik. Halbuki hlU\kis gerek Oldular ve derece alanlara madal· 
bilgi ve arerekııc idare dhetlnden dün- yeler verildi. · 
kil hakemi bizimkilerden 7.ayıf bul· Büyük bir varlık gösteren ve blslk-
dak.. Jet sporunu canlandıran bisiklet hey-

Hatalamu kısaca '1ll'&da sayalım: etini tebrik ederiz. 
Bir kere JPenerbalıçe aleyhine Te- -----------------

rflen penaltı yaıılıpr. Orada penalbyı Tenı·s maçları 
istilzam e.deeek bir hareket yoktu. Ha-
k .. hazan mlnasız yere oyuna durdu- ikisini de Romenler 
1111or " cezalan da aksi tarata veri-
10rda. Bir kaç defa da halkın baiır- kazandı 
muma kapılarak düdük çaldı. Şunu Dün Feııerbahçe kortlarmda, 
iyi Wtelim ki artık eski itikatların Romen tenisçileri ile Türk teniaçi
baa1ln hükmtl kalmamışbr. Ecnebi leri arasındaki iki müsabakada 
damps1111 tqıyan her malın muhak- R eni 
bk JWli malından Jilksek olm881 ll- om er tarafmdan kazandmıı-
mn pime! tır. 

3 - Jdcliab maçlardan 80nra bazı Neticeler ıunlardır: 
mtlfrlt kltlp taraf tadan nezaketle ka- Hanbings - Sedadı (6 - 2) 
bili telif olnµyaİı hareketlerde bulu- (6 - 1), (6 - 1), • 
nayorlar. Dün de böyle bir hal oldu. Botes. Süavi ((6 _ 1) , (6 _ 
Ne yaptığını bilıniyen bir kitle Gala· O) , (6 _ 2) yenmiftir. 
tasarayhlann triblbıtl önüne gelerek 
alınlarmı kanıladıJar. Esasen yalnız Süadın maçı fevkalade güzel 
~uarsuz derecede müfrit partizanlığı- olmuf, rakibi çok beğenilen bir o
nı yapmaktan başka klüplerine hiç yun oynamıftır. 
faydalan dokunmıyan bu gibilerdir Suat, dün yendiği tenisçi Bo
ki her ilrl klUbün arasındaki zıddıye- tesi bundan iki 8ene evvel mağlup 
tin gflnbegftn artmasına sebebiyet ve-
riyorlar. etmiıti. 

GaJibiyetl temd etmek, galibiyetin 
verdffi nef'e ile eflenmek klüp taraf
tarJannın bir hakkıdır. Her iki klübe 
mensup bu gibi müfrit partizanlar 
şuna iyi bilmelidirler ki galibiyeti 
tesit etmenin de nezaket hududunu 
geçmemesi Jazımgelen bir şekli var
dır. Bu hudut tecavüz edilirse fena 1 
bir intiba husule reliyor. 

Sadi K1trıan 

izmirdeki 
maçlar 

Dün, lzmirde oynanan lik 
maçlarında, Göztepe - Şarksporu 

1 - O, Altın ordu - Bucayı 10-2, 
lzmirıpor - Türksporu 5 - O, ls
tanbuldan giden hakem Şazi Te-z· 

Dün, Fener stadında yapılan 

ıilt maçlarının ilki Süleymaniye 
ile Vefa arasında idi. 

1934 aenesi Türkiye f&lllpiyo -
nu Betiktaıa kaJ'f ı çok canlı bir 

oyun oynayarak berabere kalan 
SüleYJD8:Dİyelilerin Vefaya karı ı 

na.ati bir netice alacaktan merak
la bekleniyordu. 

Fakat oyun baıladığı zaman, 
Süleymaniyelilerin bir kiti nok -
aan olarak 9n kiti oynadıkları 

görüldü. Vefalılar derhal hiki -
miyeti ele aldılar. Bir buçuk saat 

içinde Süleymaniyelilere bet ta -
ne gol atblar. Maç ta bu tekilde 
5 - O Vefa lehine olarak bitti. 
larak bitti. 

İkinci maç, Beykozla İstanbul -
spor arasında yapıldı. 

Herkes maçı kolaylıkla latan -
bulsporlularm kazanacağım zan · 
nediyordu. Nitekim ilk dakikadan 
itibaren lstanhulsporlular vaziye -
te hakinı oldular. Fakat Beykoz 
müdafaası da pek mükemmel 
oynadığı için latanbulsporlular 
bir türlü gol çıkaramıyorlardı. 

Bu arada Beykozluların yavaş, 

yavaı açıldıkları ve lstanbulıpor 
kaleıini yokladıkları görülüyor -
du. Birinci devre de böylece Bey
kozluların hücumlarile bitti. 

ikinci devre baıladığı zaman 
lıtanbulıporlularda bariz bir yor
gunluk, Beykozlularda iae belli 
bir canlılık göze çarpıyordu. 

Tam f4 üncü dakikada fevka -
li.de güzel oynayan sol açıkları 
topu güzel bir ıürütle lıtanbul
ıpor kalesine indi. Top birden sa-

·ğa geçti. Kalecinin bir dakikalık 

gafletinden İstifade eden sağ a
çık hafif bir dokunu§la topu ağla
ra taktı. 

Fakat aradan tam bir dakika 
geçmişti ki lstanbulsporlular bir 
ceza vurutundan istifade ederek 
beraberlik sayısını çıkardılar. 

Oyun tekrar Beykozluların ha · 
kimiyetine geçti. 22 inci dakika -
da top lstanbulspor beklerinden 
birinin koluna çarptı. Penaltı ve 
gol! 

Bundan ıonraki uğratmalar vt 
didinmeler hiç bir fayda verme · 
di ve maç 2 - 1 Beykozun gale -
Öeıile bitti. 

Batta santrhaf 8 Mehmet 
olmak üzere hepıi çok canlı ve 
güzel bir oyun gösterdiler.. Bra· 
vo! 

Fenerbahçe: 2 Galatasaray: 1 
( Btqtaralı 9 uncu aa.gıf ada) 

tün kuvvetile vurdu. Fakat top 
fetkalide bir tetadüf eseri olarak 
kale direğine çarparak geri tepti. 
Şimdi de Fener tribünü alkıtt&ıt 
yıkılmak tehlikesi geçiriyor. 
Anlqılan talih, güzel ve üıtün 

bir oyun oynayan Fenerlilere a
cnnııtı. 

lan gündüz Kılıç Namıktan daha 
iyi oynadı. 

Niyazi ile Fikret de Süavi ile 
Danyaldan çok daha iyi anlattı
lar ve it ıördüler. 

Y alruz aldım bir noktaya er
medi. Bi~raflıkları, ehliyetleri bir 
çok ecnebi takımlarla yapılan 

maçl~rda da belli olan mmtakaya 
mensup bir çok yerli hakemleri -
miz varken aef'btl neden .Mister 
Allene müracaat ~dilmit1. I · 
ki kulübün yaptığı bu ha-

dise Türk hakemlerine kartı bü 
yük bir aayaııızlık ve hürmetsiz · 
liktir. 

M. S. 
Vaziyet 

Dünkü maçtan sonra tild tam· 
piyon&aımn vaziyeti §Udur. 

Beykoz! Bir f&DI eseri olarak 
doğrudan dofruya finale kalmıt
tır. 

Fenerbe.hçe, Betiktat Vefa.kar. 
!•laıacaklar. Ve bUlilann galibi 
Beykoz la final maçı yapacaktır. 

Fenerliler, ))u büyük tehlikeyi 
atlattiktan ıonra büsbütün canlan 
dılar. F~ artık "°lraam'IY&D 

Niyazi ve Esatla çok iyi anlaııyor. 
Hücumların hemen hepıi M>ldan 
oluyor. ---------~~~~~~------------------------~------

Tam 44 üncü tfakikadayrz. Marsilya Fransa 
Herkes oyunun berabere bitece - k k d 
ğini ve uzatılacağını ümit eder - u pası azan 1 
ken topu bir an Fikretin ayağm -
da görüyoruz. Fikret rahat bir 

ııynhıla Kadriyi atlatıyor. Niya -
zi de ayni rahatlıkla bugün 
fena oynuyan Lutfiyi geçiyor. Av 
ni topu kapmak için atılırken Na 
ciye pas veriyor. Naci yelitiyor 
ve hafif bir dokunuf .. Gol •• 

· Oyun da bu tdcilde F eııerlile 
rin çılgın allaılan araamda F ene 
rin haklı plebeaile 2 - 1 bitti . 

Fenerbahçe yukanda da itarct 
ettiğimiz gibi haklı bir galibiyet 
kazandı. Oyuncula~ ne derece 
muvaffak olduklarını anlatmak i
çin §Öyle bir mukayese yapabili -
riz: 

Nasıl oynadılar 
Bedii ve Avni müsavi derecede 

muvaffak oldular. Y aıar Lutfi ... 
den daha iyi idi. Osman da 

Lebipten 'Claha fazla muvaffak ol
du. Ali Rıza Galataaaraylılann 
genç ve müstait santrhaflan Har
rullahtan tabiatile daha iyi idi. 
Eaat ta lbrahimden daha çok mu
vaffak oldu. Kadri ile Retat bir -
birine etti. Ayni tekilde Naci ile 
Necdet ve Şabanla Münevver de 
a,ağı yukarı müsavi oyun çıkar
dılar. San ırmızılılann santrfor -

canın idare ettiği en mühim maç
ta da Altay - K. S. K. i 1 - O 
yenmitlerdir. 

Bu iki takım, birer penaltı ka
çırmıtlar, Altayın golü son beı 
dakikada Vahap tarafından abl
mııtır. 

Fransa kupası final müsabaka· 
ıı (Olympique de Marseille) il'! 
(Stade Rennais) arasında 40 bhı 
ıeyirci önünde oynanmıt ve Mar
ıilya takımı hasmını ııf ıra kar§ı 
üç ile yenerek dördüncü defa 
olmak üzere Franaa kupasını ka
zanmı!lır. 

Müsabakada Franaa reiıicum -
huru Mösyö Alber Lubron da ha
zır bulunmutl\ır. 

Marıilyalılar çok güzel bir 
taktik kullanmıılardır. Evveli 
muhacim hatlarını muvaffak ola
mıyor gibi göstermiıler ve haıma 
bu itikadı getirdikten ıonra onla· 
nn gafletinden iıtifade ederek 
on dakika içinde arka arkaya üç 
ıol atmıtlardır. 

Olympique de MarıeUle 
üçüncll golünü yaptıl:tan 

sonra .• 

müdafaaamı alt üıt etmiıtir. 

37 inci dakikada ilk gollerini 
yapmıılar, dört dakika ıonra da 
ikinci gollerini kaydedince, Stadı 
Rennais bozguna uğramııtır. Bi· 
rinci devrenin son dakikalarmtb 
Marsilyalılar bu suretle üçüncil 
golle~ini de kolaylıkla yapmai• 
muvaffak olmutlardır. 

ikinci devrede Stade Rennaiı· 
nin bütün gayretine rağmen neti· 
ce değif memif, oyun bazı ıert 
safhalar geçirmiı ve netic'ede 
Olympique de Marıeill& galiP 
gelmiıtir. ReiıicumhuT Mö•Ya 
Lebrun galip takıma Fransa k1I" 
pasını kendi elile vermi§tir. 

ilk yarım saatte Stade Rennaiı faik oynamıı ve Manilyalıları e- ______________ .._ 

pice ııkııtırmııtır. Fakat bu müd~ ?.1 ? 
detten ıonra bir it ıöremiyor aibi ... e 
hareket eden Marsilyalıların mu-
hacim hattı sanki kurulmuı bir N E D i R ,,,. 
yay gibi iıliyerek Brotonyalılarm -------------~ 
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Bahara gi,.erken 
lstanbulda sebze, meyve ve 
çiçeklerle kuşların piyasası 

Bir taç etrafında 
kopan fırtına ! 

V iqanada bulunan bir taca dört 
devlet talip çıkıqor 

Son günlerde bütün ıiyut me
selelerden ayrı olmak üzere A vru
pada yeni ıbir münakqa daha a
çılmııtır. Bu münakaıa ne ıili.h
lanmak meseleıile ne de Alman
ya hava kuvvetlerile alakadar
dır. 

Münakata edilen teY yalnız bir 
taçtır. 

Y uıo.lavya hüldlmeti timdi 
Sen Jermen muabedeıinin eaki 
imparatorun mirulan hükümleri
ne istinat ederek tacm aslen Sırp
ların olduğunu ve iadesi lizımıel
diiini ileri ıürilyor. 

yanın ileri 8ÜJ'düiü birçok fikirleri 
tuvip ettikten sonra Erdil arui· 
ıinin uJg kendiainin olup buracla 
yqıyanlann aaırlardanberi halia 
Macar oldujuau, binaenaleyh ta· 
cm da Macari.ıana ait olmaaı ıa. 
nnceldifini aöylemektedir. 

Bu miin•kaıalar üzerine Avu
turyada bir heyet bu taç üstünde 
uzun uzadıya tetkikler yapmıf, ve 
neticede ta karan •ermifti: 

Baharda •ur haricinden bir görünüı 

Okuyucularmnza, ıene bir ai- 1 
yui meıele karpsmda blmadrk- · 
farını temin etmek için, bunun ne 
lıpanya tahtı, ne Avuaturya ve 
Habeburg haneranile ne de bqke 

Kıymetine baha biçilmez dere
cede fevbllde olan bu taç, kat'iy. 
yen Sırp yap•ı değildir. Haliı 
Türk yapıAdır. Ve 1600 aeııeainde 
latanbulda yapılm,.tır. Bu IW'etle 
bunun kral Lazann tacı olmuma 
maddeten imkin yoktur. 

Kaç gündür herkesi ıokular
da pslh> ile gezdiren soğuklar, bu 
&ün yarın kesilir de havalar ııma
cak olursa ıiz, seyredin o vakit -bağların, bahçelerin, kırların, or-
nıanlann halini ! Geçen Pertembe 
ba,layıp hiç durmamacasına tam 

Yirnıi dört saat yağan yağmurdan 
ıonra yaılığım muhafaza eden 
toprak; ııcaklar hatlar baılamu 
bütün ot, çiçek, zerzevat ve ıbey-
\'aları adeta körükler ıibi fıtkır
tacak, gürbüzleıtirecek, büyüte
cektir. Söylendiğine göre bu yıl 
kiraz, erik, dut, kayııı, teftali gibi 
llaeyvalar Ye bakla en-"nar, ae-. ' -· •ızotu, kabak, domatez, bamya 
patlıcaıa, biber sibi zenevatlar 
pek bol 01acaktır. Hele ilk YA2 

meyvalannın en ıüzel kokulusu 
Ve~ ·• k 

kea daha henüz uykudayken: bir taht ve poR meaeleaile alaka-
'' Kira kurtlu, Jut tatlı,, dar olmadıimı IByliyelim. 1 
"Kiraz kurtlu, dut tatlı!,, Münab9aya mevzu olan bu taç. 

Diye durmadan öterek insanın timdilik sadece Viyanamn hazin,. 
sabah uykuıunu didikliyen geve- müzesinde duran eski ve antikı 
ze, bücür kut da hep birden cur- bir taçtır. 
cunaya batlarlar. Tacm ilk talibi Yugoala'Y)'adır. 

Kelebeklere ne derıiniz? Ha- Yugoslavya hükameti bunun Sırp 
valar bu kadar ıoğuk gittiği v" Kralı Lazara ait olduğunu ve Koa
geçen yıl Bursa ovalannda Kar- va muharebeıi esnaamda Türkle
tallara dört batı mamur tırpana- rienoGt 
tan koskoca leyleklerle o insafan rin eline geçtiiini, Türklerin de 
piliç hırıızlan çaylaklar bile ao- 1389 aeneıinde ele ıeçirdikleri bu 
ğuktan yuvalanndan çıkmadıkle.- tacı evvel& Edirneye, oradan da 
n halde boıtanlar, bahçeler, ye- lıtanbula götürdüklerini, lltanbul 
ıillikli yangın yerleri, bç gündür aaray hazineeıincle uzun müddet 
beyaz kelebekten geçilmiyor. Ga- blcbktan sonra 1604 MDeaincle 
liba bu aene lstanbula kelebek birinci Ahmet tarafmdan ErdiJ 
yainııt ve ıene ıaliba bu seneki Beli Setefan Boceskoya hediye e
kelebekler, kendi ıüt brdeılerl dilen taç olduğunu iddia etmekte
sayılan pervanelerin aksine olarak dir. 

Dört Jeolet arauatla rniinakafa 
ayanJıran lıı7'ftetli tac 

T acm üçüncü talibi Romanya· 
dır. Romanya hükameti halen .ki 
Erdil araziıinin sahibi · olduiunu, 
ve Oamanlı padipblan tarafın. 
dan bu tacm Erdil hükGmetine 
hediye edildijini, Ye bir memleke
te ait olan bir tacın hanedan n.ıı
taaile bile olsa bqka bir memle
kete ıeçemiyeceiini ileri aüriiyor. 
Tacm Hab9burslar tarafından 
ıupedildiiini iddia ederek bunu 
ıeri iatiyor. 

Taç o kadar büyük bir maharet· 
le yapılmıttır ki fevkalade müsey• 
yen ve aüılü olduğu halde hiç.bir 
yerinde lehim ve kaynak yoktur. 
Bu asırda bu derece aanatkirane 
it yapabilmek ancak Türklere hu 
bir kabiliyet ve aanat eaeridir. 

Binaenaleyh tacın Yugoslav id
dialan da mepu miras taamüllerl 
ne zıttır; bu da dinlenemez. 
Binaenaleyh taç bulunduğu Viya• 
na müzesinde rahat rahat dura• 
bilir.,, 

Nedeniniz? Kıymetine baha 
biçilmiyecek kadar ı«zel ve mü
kemmel olan ba taca bir de biz ta· 
lip olalnn au 

. 1ure f erablandırıcısı olan 
Ç•'ei·• -- ... iiiilj-' Yacaktır. Mübarek ..ıea aeçen yıl 

ate!, ışık, alev yerine soğuk, nı- Bu suretle aslen bir Sırp kralma 
tabetı .U.t&rclad lı~lar. ait oı. bu ... , ı.ıuv Yaao.- .M. S. 

lıte bu da dünyada yeni tabiat lay:ya 'bük6metine iade.i l•mmse- -----------------------=---::..:::_::_~ 

Dördüncü talipse Macariatan- ı 
dır Macariıtan hük\ımeti, Roman-

da pek çoktu; fakat boiazm çi
lek mıntakalannda oturanların 

deiitikliklerine küçücük, mini mi- lecefini ileri ıürmektedir. Ye pye n 1 
ni bir örnek! Avusturya tarihçilerine naza· bir 

•öylediklerine göre bu yıl geçen 
Yıldan daha çok fazla olacaktır. 
Tabii, bu bolluk karııımda bütün 

bu ıneyva ve sebzeler ucuz da ola
caktır. Meseli. henüz lıtanbul kır· 
lanndan tek bir tane kopanlmadı
lı halde Maltepe, Kartal, Pendik 
taraflarından ıelen taze baklanm 
kilosu bu.aün perakende olarak al-
tı kun.,a bdar aablmaktadır ki 
h..aün, yamı latanbul tarlalan 

Dünyadaki yeni tabiat değiıik · ran İse ayni tac 1606 aenesinde 
likleri ! Bu da ne demek? diyecek- meıru bir verasetle Stefan Bocea
ıiniz. Ne bileyim ben?. Bakıyo- kodan Habsburı ıülile.ine men
rum, Tanrının günü ıazetelerde sup 2 inci Matiye ıeçmiftir. O za
mevıimler, havalar, bilmem neler mandanberi de Viyana saray ba
dolayıııyle bir "tabiat değiıikli zineesinde kabıııttır. 

Şapkc. 
modası ~ keamefe bqle.ymca kimbi· 

lır bu bahar sebzenin kilom daha 
ile kadar acuzlıyacaktır? 

ği,, tabiridir gidiyor. Fakat, daha 1882 de Milin ObrenOYiç kral 
yirmi, yirmi bet yıl önce bir Hı- olduktan eonra, bir istida ile A· 
dırellezde lıtanbula ıulu kar yal- vusturya ~aratoru birinci Franı 
dıtmı sonra ıene vaktiyle latan- Joaefe müracaat ederek bu tacı 
bulda olıun, Anadoluda ot.un iatemittir. imparatorun her ne ka
kıpkırmızı kirazların illtiine bem- dar Kral Obreoviçe itimadı Yar

beyaz ve lapa Jipa brlann yağ- aa da bu meselede itimadını ,aa. 
dıtnu herke. nasıl unutur? termemit, •e tacı lcendiaine siin· LonJraJa .on zamanıanla moda olan 7fU1i 6ir ıaplıa modeli: Yula-

Tabiat deiitikliii! itte, alm dennekten çetdnmiftir. Taç da rulalti. raimlenle •örlilen fGPlıalann ilıüi Je qnlJir, ~ siyiliı 
ıize hakiki bir tabiat deiitikliii: böylece Viyana aaraJ.Dlda kalmq- tekilleri 4cfiflniıtir. Ba moJel ıaplıalar arkaa ö11e •etirilJifi mman Bu yıl marul da ıeçen yıllar· 

«l.n çolc boldur. Hele son yafnıur 
llı&ıııllan pek fazla büyütmüttür. 
ÔJle ki bu,Un ııcak ıörmediği 
için henüz ıöbekaizleri birer kilo
n Yaldqaıı bu marullar yarın bir 
~leak ıörürlerae alırlık cihetin
i en her biri ikiter buçuk, üçer ki-

Bahar dendi miydi çoluk, ço- _tır_·------------=---------"-_aı:....ka_Wr_._:_ı•_lıil_._aJ._ma.ı __ ld_•_tl_ır:_. __ ----

O)lı bulacaktır! 

cuk ne ıoiuk dinliyor, ne ayaz ... 
Bazı evlerde dairelerde sobal!\ 
yanarken onlar, itte reaimde gör 
düiünüz ıibi çayırlann ortum:1 
hatlar açık, ayaklar çıplak İn<" 
birer ceketle fink atıyorlar! 

Gezgin Haberci 

Bir haftadır havalar bu derece r.::mam11ıw11111•ıınw-•ı=------11: 
'ıcaJc littiii halde hemen her ta-ı 8atılık Hane !' 
"-fta illan allnmlar, leyllldar Beyotla, Tarlabqı caddesinde~ 
~~ papatyeler açmıtbr. Fa- M - 36 numaralı bir bab yedi odalı,f 
~henüz akasyalar, tüller, san 1 ~hane ve ~lt1ndaki bir bab! 
'-ilanı tar k ır,ıı atyeler pelt 1 dükkan eb \'en f ıya tla satılıktu.: 
~ ' 

0 u pap Evi görmek istiyenlerin Beyoğlu ; 
lo llftl•mıtlardır. lıtanbulda Tarlabaşı caddesi eski Margirit! 
~ hlctan henüz bülbüller de öt- ı yeni Küflüçıkı sokak 19 numaralı i 

le bqlam•mıtlarcbr. haneye müracaat •tm•lerL l: 
Sonr L-. .. •• b am:mna111n11111111 m:: 1 a, on on ~ ıun once u- · 
~ ıebnif olan kırlanııçlar da DOKTOR 
el' •eydana çıkamıyor, köte-1 Kemal Özsan 
) ., '-akta titreterek pinekleti·I Vrolog - Operatör 
~.~~t, f1I muhakkak ki el-1 Bevllıe MUlehaasıaı 
1 ~dadır· bu.aün yarm' Krak611 - Ebelalgor ata1uaaı 
el~ hatlar bql~maz bülbüll I uanuula. Ber gtın öğleden •onra 
., lt-a_ --: d .. d d • ..1_ i Z - den S · e kadar.. Tel: 41235 

....:;:"'nalcı a, ÇUf e esı ._ ve ıllll••••••••••• .. 
·-....,.dut dallanna konup her-

Tibet'te 

moda 



MONTE·KARL 
Kumar an e 
artık sinek av ıy 
Eski zenginler artık kumar 
oynamaz hale gelmiş er 

Bu resimde Monte Karloclaki mqhur kumarhanenin oyun sa· 
lonu boşk.en görülüyor. Fakat salon dolu olclırğu zaman da resimde 

gnrülclüğünclen pek farklı değildir! 

Uzun yıllardan beri bütün dün 
ya ~enginlerinin talilerini dene -
meğe koştukları (Montekarlo) 
kwnarhaneleri son senelerde si • 
nek avlamaktadır. 

Müıteriıi her yıl biraz daha a . 
p.lan (Montekarlo) kumarhane . 
!erine dünya zenginleri neden git· 
me:ı: oldular? 

Dünyada eski zenginler, eski 
para yiyen hovardalaı mı kalma· 
dı? Yoksa herke.s paranın \l:ıyme -
tini mi anladı da, bot yere para 
ltaybetmek cinnetinden yakasını 
mı kurtardı? 

Şüphe ~ok ki bugün dünya pi

yasasmtlaki zenginler dünkü piya. 
saya göre daha çoktur. Sanayi in 
terakkisi, imanların yeryüzünde 
e!kisinden dörtte bir nisbetinde
artmau, iünya mikyasında para 
yekWıunu da arttırmııtır. 

Şu halde, ne para azaldı.. Ne 
de zengin yoktur .. Diyebiliriz. 

(Montekarlo) nun rağbetten 
aüımeıinin en büyük ve hakiki 
sebeplerini Amerikalı gazeteci i
zah ediyor. 

Monte!tar1oda çok bitarafanc 
tetkikler yapan Amerikan muhar 
riri, yalnız Montekarlonun c!ı,3i1, 

bütün dilnya kumarhanelerinin if 
Iw gititklerini ve rağbetten düt 
tiiklerini anlattıktan sonrs diyor 
ki: 

'-Milyonerler, Prens ve Pren· 
sesler eıkiden Montekarloya para 
kt.ybetmek için giderlerdi. Bu 
zevki ıenede bir defa olsun tad· 
mak bir zengin için hemen hemen 
urt ihtiyaçlar ırrasma geçmiıti. 

Buıün (Montekarlo) ve buna 
benzeyen kuuıarhanı:lere para ka
ZUlllak kastiyle gidenlerin "\Yil1 

yüzde dolaanı bulmu9tur. Sözüme 

dikkat ediniz: Para kazanmak 
bttiyle .. Diyonım. Çünkü ıon yıl· 
lu içinde Montekarloya gelen 

zenginler talihlerini denemek ar
ntundan ziyade, bir taklm hileli 
yollara saparak para kazanmak 
ıayeaiyle masa batma oturmakta· 

. dırlar. ~umv ıalonlarmda eskiıi 
ıibi ne büyük muhtekirler, ne 
ınetbw mücevherciler vardır. Mon
tekarlo bu yılbatmda aldığı para 

ile bir aylık masraf mı bile çıkara
mamıftrr. Kumarhaneye giden 
yüzlerce Amerikalı arasında bü· 
yijk para kaybedenler hemen yok 
gibidir. 

Geçen sene yılbatında salona 

giren meşhur bir Amerikalı demir 
taciri doğruca bakara masasına O· 

turmuştu. Amerikalı milyoner ne 
gariptir ki iki bin dolar kaybettik· 
ten sonra masadan kalkmış ve bir 
daha kumar o~rnamamıştır. Demir 
kraHyle mülakat yapan tanınmış 

bir Fransız gazetecisi bu hadiseyi 
hayretle kar§ıtayarak: 

(Amerikalılar doların altın ol· 
duğunu yen1 anlamağa ba~lamış

lar ! ) Diye uzun yazılarla Monte· 
kartonun jfliısını haber vermişti. 

Fransız gazetecisi bu müşahede· 

sinde hiç de yanılmamııtır. Bu 
sene Nevyork salonlarında ve bü
yük klüplercle oynanan oyunlarda 
para kaybedenler pek azdır. Ve 

bu kaybolan para, harp zamanın
daki miktara göre ellide bir nis
betini bile bulmamaktadır. Ame
rika Reisicümhuru Mister Ruzvelt 
bu noktayı: (Umumi harpde para 
boldu .. Zenginler heyecan al'amak 
için, bol para sarfetmektea hoıla· 

mrlardı. Fakat bugün, manasız 

yere para snrfetmenin cinnet ol
duğu anlaşılan bir a~ırda yaşadı
ğımızı hatırlamak mecburiyetin-

deyiz!) Sözleriyle pek güzel izah 
etmiştir. insanların uzağı görü~ 
kabiliyetleri arttıkça, para kıy
metlenmekte ve kumar iptilası a-

zalmaktadır. Günün birinde ku
mar yalnız eğlence mahiyetinde 
kalacak ve Montekarlo gibi, sayı. 
sız zenginleri biran içind" sef ale· 
te dütüren kumarhaneler tam ma. 
nuıyle iflas edecektir.,, 

Amerikan muharriri, kumar· 
hanelerin sebebiyet verdi~~ faci
alan tetkik etmiştir. Bu yüzden 
harpten önce iflas edenlere göre 
yüzde yetmit bet nisbetinde çok 

olduğunu müsbet rakkambrla an· 
!atmaktadır. Demek ki kumar yü 
zünden mahvolanların ıayısı -bu 
açık hesaba göre-- yüzde yetmiş 
nisbetinde azalmıştır. 

Nevyorktaki kumarhanelerden 
bir çoklarının kapandığını ve 
Franıa toprağı içinde rağbet.sizlik 
yüzünden bir çok ldüplerin hayır 
cemiyetlerine devredildiğini ıöy· 

liyen Amerikalı muharrir bütür. 
milletlerin kumar iptilası yüzün· 
den iktisat ıahaaında ne büyük 
zararlar gördüğünü ve bu '\.'Üzder. 

yıkılan ailelerin cemiyetİ!l sırtın-! 
da ne büyük bir yük olarak kal-, 
dığını anlatarak insanlan intiba· 
ha davet etmektedir. 

• 
HABER - Akşam Postası 

---

•• •• 
unyanın en g z 
nı ölüme s··r .. __ _ 

Son aylar içinde bazı Amerika 
gazetelerinde göze batmıyacak 

bir yerde şöyle bir haber intiıar 
etti: 

''Nermont civarında bi" dağ 
kulübesinde yalnızca oturan 73 
yaşlarında ihtiyar bir kadın so . 
ğuktan ölü olarak bulunmuştur. 
Yapılan tahkikatta isminin Eliza 
bet Tabor olduğu anlaıılmıştır.,, 

Bu bir kaç satırın altında pek 
büyük, ve pek acıklı bir facia giz. 
lidir. Eliza1'et Tabor isminin ne 
ifade ettiğini pek çok kimseler 
bilmez. Fakat bundan kırk elli se· 
ne evvel bu isim dünyada, bilhas· 
sa Amerikada pek meşhurdu. Ga. 
zeteler o zaman bu isimde uzun 
boylu, altm gibi sarı saçlı, mavı 
gözlü bir ka dm dan hemen her· 
gün bahsederler, ve bu i&imden 
sonra "dünyanın en güzel kadını,, 
kelimelerini yazarlardı. Dilia son· 
ra buna "ve en zengin,, kelimesi 
de ilave edildi. 

Güzel Elizabet'in sergüzeştini 
anlatmadan evvel bir zamanlar 
dünyanın en zengin adamı olan 
kocası Horastio Tabordan bahse
delim: 

Horasio gençliğinde heykel . 
traşhğa merak eden, fakat bir tür· 
lü bu işte muvaffak olamıyan bir 
adam olarak tandır. Hayatının 

ilk kısmı pek fakirane bir fekilde 
Kolorado'da geçmittir. Fdkat bu 
i9tc muve.ffak olam1yacağ1na ak-

lı kesince heykeltraşlığı bıraktı 
Ve Kanzas'a geçerek memuriyet 
hayatına atıldı. 

Bu işte muvaffak oldnğundan 
Horasyo hayatının bu devresinde 
Kansas posta ve telgraf müdürü 
olarak tanıhr. 

Horasyo çok romantik. mace . 
raperest, ateşli, ve müteşebbis bir 
adamdı. Bundan dolayı ömrünün 
sonuna kadar memur olarak kala· 
mazdı. Nitekim 1878 senesinde 
memuriyetinden istifa ede,ek al . 
tın aramağa karar verdi. Cebinde 
ancak 100 dolar vardı. Ve Horas· 
yo böylece 100 dolarlık bir aenna· 
ye ile İ§e başlamıf oluyordu. 

Horasyo taliin büyük bir lutfü· 
ne uğradı. Yalnız albn bulaca\.. 
yerde evvela simli kurşun, sonra 
da gayet zengin ve büyük bir gü
müş madeni buldu. Bunun netice· 
sinde bir kaç ay içinde 100 dolar 
sermayeü 1,300,000 dolar oldu. 
Kendisini böyle ba§ döndlirjcü bir 
hızla milyoner yapan madenine 
de "Rakipsiz maden,, ismini ver
di. 

ilk günlerde günde 2,000 dolar 
kar ediyordu. Fakat aradan pek 
az bir zaman geçtikten sonra karı 
günde 35.000 dolara çıktı. Bizim 
para ile günde 70,000 lira kar. 

Horasyo Tabor böylece mil· 
yonlar kaza.nmağa başlayınca ıi· 
yasi hayata atıldı. Çok az bir za · 
manda meb'us, sonra da Senatör 
oldu. Bundan sonra Vatingtona 
giderek burada yerJeıti. 

lıte bu devirlerde Elizabet'in 
güzelliği dillere destan olmağl\ 

başlamıştı. Gazeteler hergün saçı· 
nm renginden, gözünün ı:rarıltı · 
sından uzun uzadıya bahsediyor· 
lardı. Bu devirde 23 yaşında olan 
Elizabet jçin dünyanın en güzel 
kadını diyorlardı. Elizabet her · 

hangi bir baloya gittiği zaman O· 

rada büyük bir hadise oluyordu. 
T eaadüf güzel Elizabetle zen . 

gin Horasyo'yu da böyle bi'l" balo· 
da kartılat\ırdı. Ve dünyanın en 
zengin adamı olan Horasyo Ta· 
bor, 53 yqmda olduğu ha.ide 23 
yatındaki güzel Elizabet',. A§ılt 
oldu. 

Gene hır balo esnasında bera
berce çıkhkları balkonda arala . 
rında şöyle bir konuşma geçti: 

- Siz dünyanın en güzel kad1 
msınız. Bense en zengin adamı 
yım .. 

- Evet!. Oyle diyorlar. 
- Servetimden fÜphe mi edi 

yorsunuz? 
- Hayır güzelliğimden ... 
- Çok mütevazisiniz. Fakat 

şüphe yok ki kalben sözlcrımi tas 
dik edecek kadar akıthsınız. 

- Siz de çok naziksiniz. 
- Sözleriniz, ve bilhassa göz . 

leriniz bana cesaret veriyor. Ben 
bu servetle bu güzelliği birleştir
mek istiyorum. Benimle evlenmek 
ı~ter mis1niz? 

- ?! ... 
·- Cevap vermiyorsunuz. Ve 

ben buncfon dolayı büyük bir se . 
\'İnç J&.·yuyorum. Tereddüdünüz, 
ve bu teklifimi derhal reddetme • 
meniz bana büyük bir ü:nit ve· 
riyor. Şu halde teklifimi ·kabul 
ediyorsunu demek? 

- DU~ünmeliyim ! 
- Emin olun ki size pek parlak 

bir hayat vadediyonım. B"r krali. 
Ç.!: olmağa !ayık derecede güzelsi
niz. Ben bir kral değilim, fakat 
size öyle bir saray yaptuacağnn 

ki hiç bir kralda böyle bir .;arayın 
eıi bulunmıyacak. 

Güzel Elizabet susuyordu. Mil 
ynTder devnm etti: 

- Sana Kraliçe Elizabet'in el . 
manm hed\ye edeceğim. 

Güzel Eliz:ıbet tebessüm etti. 
- Üzerinde taııyacağın kom · 

binezonunun kıymeti en n z 250 
dolar olacak. 

Milyarder öyle tözler söyledi 
ki Elizabet kendisini paranın ca 
zibesine !-<eptırdı. Şuunına sahip 
olamadı. Mavi gözlerini ır.ilyar · 
dere çevirJi. 

Horaayo partiyi kazanmıştı. 
Balkona ç1kanlar güzellikle pa· 

ı ayı dudak dudağa buldular. 
Bu esnac.1a Horasyo ha)atmın 

en ~aıaalr cievrini yaşıyordn. Satın 
aldığı nıar~enlerin miktarı 70,875 
heklan ou!muıtu. Buna mukabil 
10,000 dolar harcıyordu. 

Horasyo T. a bor sözünde lfordu. 
Ve güzel l< arısına dünyada hiç 
bir kralın sahip olmadığı derece -
de mükemmel bir ıaray yaptırdı. 

Bu sarayın mükemmel opera, ve 
tiyall'o salonları vardı ki yalnız 

bu kısım ;çjn bir milyon dolar 
harcamıştı. Ayni zamanda dünya. 
nın en tanınmıf, artistlerim an . 
gaje ediyor, dostlariyle l<arısmft 

evinde opera se}'lettiriyordu. 

Fakat bütün dünyanın gıpta et· 
tiği bu hayat uzun sürmedi. Bu 
büyük saadeti büyük bir f elakeı 
takip etti. 

Gümüı fiyatları birden bire gö, 
rülmemiş bir derecede düşmeğl! 

baılamıfb. Saadetten, paradan ve 

servetten nklmı oynatmak derece
sine gelen Horasyo bir de1ilik yap
tı. Ve dünya gümüt p1yasa11m 
durdurmak için gümütleri ıatın 

almağa baıladı. Ve muazzam bit 
gümüş stoku vücude getirdi. 

Fakat ümit ettiği gibi hyatlar 
yükselmedi. Bilakis mütemadiyen 
düşüyordu. Nihayet öyle bir an 
geldi ki gümüş kralı ifliı etmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Muazzam saray, sayısız çiftlik· 
lerin hepsi elinden çıktı. Maden · 
leri de birden bire tükendi Böyle· 
ce dünyanın en zengin aaamı bir 
kaç ay sonra tekrar Kanza~'a dön· 
mek ve posta müdürlüğün~ talip 
olmak mecburiyetinde kald1. 

Fakat eski şansı, şimd; yerin; 
talisizliğe terketmişti. Horasyo 
posta müdürlüğünü de alamadığı 
gibi evvelce Senatörlükten de is · 
tifa ettiği için büsbütün işsiz -ye 
parasız k!.ldı. Buna rağmen karı· 
sı daima kendisiyle birlikte bulu· 
nuyor, ve kocasının günün birin • 
de tekrar zengin olacağına inanı· 
yordu. 

Horasyo'nun bütün ümidi bir 
altın madeni bulmaktı. Mütema • 
diyen bununla uğraııyordu. Ayni 
zamanda ekmek parasını çıkar • 
mak için çekilmiş oldukl1!ln Deo
verd kasabasında çöpçü o!muıt.u. 

Fakat bütün emekleri bota git· 
tiğinden hınıtalandı ve 1899 ıene
sinde belediye hastanesinde öldü· 

Bir zamanlar dillerde destan o
lan kan koca Amerikada çabulc 
unutuldu. Hergün yeni yeni mil · 
yonerlerin çıktığı bir yerde elbet· 
le uzun müddet kendilerindeıt 
bahsedilemezdi. 

Güzel Elizabet'te çok bozul • 
muştu. 250 dolarlık kombinezon' 
larm sardığı vücudu pöraiımüıta. 
Bütün felflketlere rağmen ölüneİ 
ye kadar kocasını bırakmadı. Ho 
rasyo ölürken kendisine: 

- Burasını terkctme. Bugilll 
değilse yann muhakkak surette 
bir altın madeni bulacaksın! diY' 
vasiyet etmişti. 

O, bu vasiyeti tuttu. Ve ömrü · 
nün sonuna kadar dağ başmda1'İ 
bir kulübede toprak kazmak, •' 
altm aramakla uğraştı. Hiç kimse 
ile konu§muyor, yarı çıldımııt bit 
halde YR§ıyordu. Böylece AStıraP · 
la dolu seneler geçirdi. Ve tam 73 
yaşında iken söylediğimız. gibi 
geçenlerde so_ğuktan ölmü.s olar•" 
bulundu. 

Hayat! .... 
M S. 
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•c_,...r;-· N ı Türkçeye çeviren: Ahmea Ek.1e111 
~~.... . o. 

Tatlı bir R9i ftl'cb. Gdc kız, 811811\ ditlacıelerinin derinlik· 1500 sllaA hlı ile 400 
ba aüzel erkelin ..W dinliywek lerlM dlilu &I•· 
anki büyülenmifti. Binl•H, Meolılerin eeli, ona 

Fakat, birdenbin, • aabibeti· llıı llw udlcdiı • 1 h rıl harıl 
DiD wi, ODU, kendine leiWll -~ hocıem,.. ge mıe a 
ıelcli~~t:.~~=~...,= ~._:::it~n .. _=:: sefere hazırlaıiıyordu 
ımu:? ... Çocuklu ks6n eolı•f· bat ... deAW .. lfte, Macide de 
ya okumıyacaklar mı? ı. ...m.lerdm Wrimi alttıamifti. ıs nci yüzyılm aonlarma dojru 

- EYet, evet, ltaDQIMtfendi- - Bm aisi çok.,.,.._, Sami bir yaz alqammda, 1492 Mherl' 
Affedeniniz.. 1,. hana .• Onan için ağlamaym. ydmda, kna boylu bir ~ Liz 

Genç kız, delikanlıları ..tim- Kmdefi Sacide ele, bqmr kal· bonun deniz Jaymna clotru azan 
lqarak, çoçaldan ellerinden tat- .... t iDii ye anündeld manzara kartı· 
tu. Merdivenlere doin Jlrlhld. -1..t, evet •• Sizi çok aeyjyo. unda aizı açık kalmıt, aolulu tı· 
ler. kanır ıibi olmutbı! •• 

Bu aynbı hemekadar pek ça- Gemiler! .• Lmm babire ıirip 
bak oldayaa da, Adnanm yüzünde -Çocuklanm, bana ben de çfkan btlginler.. lbhtnn a balat 
bir memnuniyettldik allmeti be- biıliyonmı. Tıpla aizin heni teVdi. veren ıetniler. Y• alan s-iler, 
lirdllbü pdeıa kaçmnaclL Ha- iiniz ıibi, ben de aizi derin bil' demir bn-akan pmiler •• Daha Wt
kikaı.ı ele, delibnlı, ev aahiheai- muhabbetle .niyorum. memiı yanm pmi telmelen, kirli 
nin mGrebbiyeJİ Y&zifqe davet Bunu söyledikten .aara, ne yap. ıemiler. Altlan mldJ:e tutmut tek· 
editindekl batin tara W9la ;_.. blftun fubada o ........ iki~ neler! •• 
lemit siW7dL cuiu söillm çekti. CWarm ya- Parlak Gniformab " çabmb 
Genç~ ialada tw •1bolu- naldarma 8plillilder kwdwmala zabitler, yanık suratlı tayflllarlıa 

1:orda ki, pqe., civar yollana bi· bqladı. omazomuıa yiiriiyor; u.tleri bat· 
:rbden göründü. Sırtmda, ula çı- Bidcaç dlkika kadar hu vaziyet- lan ziftle bulatık deniz ameleıi 
lmnnadıiı av elbieeai ftırdı. Ken- te kalddar. Bu temaı, onun yanlı tarkı llJliyerek ıidip ıeliJOrdu. 
cliaini rahattız ettlderinden dolatı JGreilne J'IPl!aD bir tifa yalaaı Çocuiun huma, doladaa p-

Mqhar nyaluıtla limanı Lihun: 

halinde ufak bir memnuniyetaiaUk ıihiydl. len bahaTatm tath ve btranJı ha· 
Dia Omil .... ,..,.. dolaımalı iPn ba-

ifadesi görülüyordu. Ne demete Hakiratm de, derdi, bayii Y-.. latlarm tozlu kob!&nJle clolda. 
ona ne çala'lmqlardı. Oatüne bfb. Şimdi ardmclan sü)üınsiye- Ot.re berip ıidlp ıelea ameleler 
batma takılan ot Ye tahta parça- reık: ~itip lralaJordq. Delteıe 

rodan ~a plııı; v.,... Di Gama plıfa hiQü' 6ir impartıforlalc 
lıarmtılı üzere ,,,,,_, ... 7f!lJ.n -sıı; llcell• da ıarlıa dofra illı 

70loaluftwı 6araıla ,,,,,,_, .. 

aklan p&Ja .. tul a9'1& iken ay. -Oturun bakalım, çalıp.lnn.. _L_ _, L-' .__,_.__ 
laadıtmı i.ı..t ı....... -dedi. - Anneniz aizi hu ah- ye tomnü eeu..-1 q wllD _.... 

Ba ma .. S..'7e, ._...... b~ pm imtihan e&tene dertlerinizi larmı alır edecekti. Bütln haça• 
..... ey ......._ ..... mlı bir hilmentz lhımdD'. ı.-ıar, didim eler, PClltıııııÜI de-

taMrle "m..._ .la•# Mini Macide: .... :~ ~-:-:.=:=-.:. ........... ..,.. ... .,...... -Zarar,.,.. WU' ~·.. lük çal......,.. 
............ ian .. •••h hG- dan korlaılmaz ... Aımetn ... - di· 

'Jİk bir oda WI. P.du iki pen- ve söze başladı. Traz - Oz Montea gmi or-

--ıi:ıl ~;:~;;'J~--~=== ..... d ••·'«.ilıilJril 7ÜU bir...-.. Camlardan ili · · .a,e. ,.um henb .... Olaa W. p-
hir sünet ıhf1oaa. J'9C8kti Fakat ı~ kam btlamıı cufa IMltln ilanlar......... it-

Topal l>ir masanm etTafmda üç çatarak: !erdi. O, aad kanlı atlara hlnmit, 
tane katü iskemle Yardı. itte bütfüı - Sus bakayım! - demeai üze- tqlık ve kayalık arp ,.ama~a 
mobil,e, hanlardan ibaretti • m-e, auttu. keçi ve koJUDlann ulcumclaa 

Bir rafta, OD OD ld tane kadar - Bopzlçinde, Karadenizcla kOflllUI !tir ~. Fmt semi· 
lcilap d111111ordu. Duvarda da ren· Marmarap doinı alantdar var- I• kendlai için ,.,,.ı 1911erdi. 
li atmq hir harita priliydi. dır. B1111UD da 1eWı1 •• - diJe d-. Yalım ldtaplarda retlmlerl ......., 

G-. ............. • 11iJi- aiDa ........ cL. Çocuk beld de heniz Mr pmi 
illlıll .ldı. Ba. Wr etlalb. ..._ G-.11111, • x•hiDi ualr rnmi bile ıBnwnifti. 
8-iue .._ açarM, S.Cide ile ,_. ~ ıardl. ÇiftHlin Tqrah çocalr, hertaalde •im
~ -...ı-w .ıam.ıa &ded ı..m. htıp Mrlb ,.aiJOr- dan eolandaa Mr Dç.,... tor
"-tladı. Boiaziçlni anlatıyorda. ela. mlf olacaktı. Omm '-tı Mo clar-
Ba .W .&eniz pçW-min Mr Tiirk .. ..,, ........ .....dııiuia madan boyuna iflben •• 10n1P8i-
telnllli ....ı ..,_ a7"sı- ft.lki ,.,., ,.. reı•m ~ Wr mıldne ...,._ 
J.e,• .ı.m.i tn..ı,iı-. nud 1-i- mı Wiine. _. - .... dl. Aaeak deala upklan.. --. 
~ ....... Wlc&,. .. ,.... ı.., \. .............. et 

JjU .... iJle md, a,le tlt- ...... --Y&deairiL ..... ... 
.... lai..Boiw1-lar7Uhıl• ı.......... alıf ""' 
\ •• .LI.-. --:..t:-.Ll.. •• ..L. ·- ...L ,., • ' .. 6 .... ~- ...... ,.... uu.~ ... ,.,ı,....... 
da. ra, .... ı • ' elr .., IM;dı,or 

'VIMa ..... Witia. ..... .. 
liaidelwlnden ozaık o kaba ta'ft'I Soar.. aaiai tDlıDi lmrlM-la daimi 
WıııJrla ,..._. twı•o• 11, saç IUl'elte mtıts111 •• sk oma oyala. 
.... lall&a W.lııW altlet -.ft. yont.da... 
ti. ı. •Mhfnin nuarmda, o, &dl ~ ....,., his - .,, 
'-' 19Çperclen bat1ra bir feY deiil· .,........_ .._ OM atqtaqor-
41L Paraaı Yerifi7ordu. lhıuan kar- ela. O.. premil>iace, ala ano 
tdıimcta kendinndea blar .. it cak !tir vazife........ a .. ko. 
....,onlu ... Ne iz.al nefsi, ne llQfllN'k, hem yemek ,..- ola. 
~ diifüniiılz lf11e,a Bma muclı. 
••• l •• -... 

MOND • EXTRA ı 

plar,.a.1---pa,tı,www,uı
n. çı 'a wı •• Mr ilııifoma .......... , ............. . 
iyetiade iç oiJam,dr. 

Çemir, llalıft 1 } P4M G 16 
7lmll Wr Ulcle.-ıenilenlm ... 
dinliyordu: Y.,_j '-celrlara 
dair ta!ll'hCI aö11ler; acayip ulua· 
..... o dfNe. 
rlf .. 

• • • 
POltelılsla denls liı)wmCla ol• 

mıyan yeıine .U&,elind• seJmit 
ba peulma Ferdlwul Mqellan 
oldaimna ...,.. .. ICl7w7a ftrdı· 
it Dk 11a• duJıdala ...._, omm 
JGretincle 161 r • ..._ Wr alet 
~ Uaa .. , .... ıibi 
.. ....... ._m clealsln J&DIDJ 
clolqmak i8teti ... JGrellne 

Eter çocıal& llasGa 78P""t ol· 
.. ,., ,.t.at .._._ ,...,. anc:e 
:rquaycb ........ ,n..derllirdi. 
o, - eald bir ,_ilJanm oilayk 

tekmil diQayada taııınmıı 
bir ...,.,.... Gördüğü-

"•.U.'nara _,.,. ,.,_ 6ofaı lıor,.,,., ao.d;,.la muWaQ 

nüz zinde ve gGzel hraı 
olmuf erkekler MOND
EX fRA hnt bıçaiı1e 

_ tıraş oluyorlar. 

O adedi 50 kuru tur. Her yerde sablır. 

efıltllldetlir. 

Kanolın _,. ,_., "• lllleri 6ml""a &flll "'-lalUr, Porte
lmllleriıt F..,_ le F- elını oenlUıleri llfef di7anna, W.ıüta
dır. ,,..._.,,.,. ...,.,.,. 6ot 79'• i&tlp "°""""Fi· 
~ ._.._ .. • /ılll.lerlıtl Ani• .,,.._,. litıri rı~lan 
..,/tl ,._ ,,." nA .-r 1 mı-'hllla. Ba cimrulqe, c..,, 1m-... 
da iıpn baıJI-.... oı.t .._ f17C114a loblfrola .......... NUanı.,. 
illı .anı.n gcli ,,,.,. ~..,. IHıtlıycm ,,_,_, ,_.,,,,,..,. .,,,mı.. .._, ,,.,.,,,,. , ...... _, , ...... 

o ıUnün adetine ... de IO)'lu 
...ı.. fD ıNlııkrm 1-ııli Kwallan 
tara7'1Dda tahsil etmeleri ıenkti • 

Anl•tszha oWutı il • çaida 
allm, ... .. • ,... ,,. '-harat 
....... ........ .. P-.kİl/Üa 
dailılı.iaımdaa ea ......._ deli· 
kanlı deniz kı7w aaldtl'IJ'Orda; 

' ........... lı111ıilfJMınlar-
... Mn;&° W. el mı•"f 
oldatdan a-lrıa atlıJWal& tiım-
dlye lradar ......... bile ifitme. 
dikleri ülkelere ... .,. ... 

Tarihte WsiMi defa._ bi
tiin bir ........... cllldill,or .. 
hamı M•llaa liriiJmda. Yata· 
Y1fJ emaamda &o llü,illl eelnfJa 
deiifimini ... •llttii· Olu Afri-
.._ u.aıt ......... • ........ 
Kn.tof Kolamb yeni ...,.,. 

clolta 1ılım ec-t, v..- d6 Ga· 
_ .... Hint ellerine ... sllmit-
ti. MaıeHan ha 6ç ..,. ltetfi, 
...,..,. ÇW'IN denri .. 111 tlolq
ma1da ....... Mr pi ....... 
ledi. 

• • • 
Keaclht•m .....,. pi_. dört 

Kralın riiJalarmda ~ uyan. 
dıraak .. _..,. baJma fetilqaf. 
lara afirilkli7ecek olan Kral Mallo
el~ de tat.ta Ptb· O tBnlerde 
ti,...._ elan Mapllaa tJa 7enl 
Kralm ........ Yerilcll. 

Aradan clolnaı 111 ıeçti. Bu se
nelerde~ ne YBP'lllt olclu
liumı J>ilmiyoru. Ancak o &tinler 
cofrafya babnmdan büyük heye
canlar a,aaclıncı h&düel•le geç
rnİf olduium biliyoruz. Eğer ıa• 
zetecilik o çalluda da IMlsünkü 
~bi inldtaf etmit olaydı llirinci 
ıa11falanla ha,6 puntolarla ba· 
111aut fa batllklan ıörecektikı 
(Da Ncna'nm fU... yeni Wr ada 

ketfetti Ye buraya Seni He1- acl1ıo 
m koydu. (Ka,.., pmileri ara. 
mata pbnimtt olan tu. Labo .... 
dor yalılarmı keıfetmiftir.) , 
( Coelho ... artı ..Mlleria ı..,unc:. 
aefer ~ • ...._ Wki de 
yeni bir lat' ..... ) •. Ewe hurau 
Cenubi Am.ura adı Terilen kıt'• 
a idi. 

(0.U.- Ufl7') 
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Osmanlıcadan Türkçeye 
Karşılıklar Kılavuzuna Katmalar 

~ ' ' 
Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerln 
istilasına Karşı Muhafaza Ediniz 

A 

Acele - Acele (T. KH.) 
Aciz - Beceriksiz, yet.siz 

Aferin - Yaşa, varol, hora, alkTŞ 
Afiyet - Saflık 

Ahiren - Sonradan 
Aile - Aile (T. Kö.) 
Ailevi - Aylesel 
Ait - 111şlk, HişikJI 

Akab - Sonra, ökçe, ara 
Akıl -Us 
Akll-Akliğ 

Aktm kalmak - Suya düşmek, 

yüzüstü kalmak, yanm kalmak 

- Alelamya - Körlemeden 
Alem - Bayrak 
Alenen - Açıkça 

AleMeviye - Birboyda 

Alet - Aygıt 

AIAt ve edevat - Jş takımı 

Alil - iğdir 

Aminen -:- Esenlikle 

Araz - DUşke (Bak: kaza) -
<Fr.) Accident 

Anzi - Düşkel - (Fr.) Acci • 
den tel 

Arızalı - Engebeli 

Anzaya utramak - Aksamak 
A§Jk - lmre 
Azab - Azap ('l'. Kö.) 

B 

Baha - Fiat 
Bahs (tutuşulan bahi9) - Bahis 

(T. Kö.) 

Bahs tutuşmak - Bahis tutuşmak 
Bahs - Bahs (T. Kö.) 

Bahsetmek - Bahsetmek, sözaç • 
mak. 

Bakıye - Artım, kalım 

Baki kalmak - Arda kalmak 

Basit - 1 - Basit <T. Kö.), 2 -
Yalın (Terim) - (Fr.) Simple 

Bazen - Aradablr 
azı - azı (T. Kö.) 

Bedbaht - BahtıkötO 

Beden - Gövde 
Beis - Beis (T. KB.) 
Benlm -Angın 

Bergüzar - Anmaç 
Beste - Beste (T. K~.) 

Besteklr - Besteliyen 
Blgtne - Kayıtsız 

Bihakkın - Yerinde 

, 

Blhude - Bofyere, yokyere, bo -
tuna 

Bthuzur - Dirliksiz, yadırgan 
Binnetice - Sonunda, 10nucun, 

sonucunda 
Rünye - Yapılı§, kuruluf, kuram 

Ornek: lktı.atll blln,,. - Ekono -
mik kuram. 

c 
Cazibe kuvveti - Çekerre 

Cehd - Çaba 
Cemiyet - Cemiyet <Fr.) 

Assodatfon 
lJTMk: BUdliahmer cemlyeti -

Kınlag cemiyeti. - Bimayeietf al ce· 
miyeti - Çocuk esirgeme cemiyeti. 

Cev - Cev (T. Kö.) 

Cihaz - Cihaz (T. Kö.) 
Cttzı - CUziğ 

ç 
Carel hal - Kotarma yolu 

D 
DaJr - Jlişik, ilitikll 

Dava - Dava (T. Kö.) 
Dimat - Dimağ (T. Kö.) 

Divanı muhasebat - Sağışkur 

Divanı temyizi askerl - Sü·yar • 
gutay 

E 

Ehliyet - (Bak: kifayet, kabili -

yet). 
Emllk - Mülk <T. Kö.) 
Esas - Esas (T. Ki.) 

E!IJaMD - Esastan 
F 

Paa1tyet - Kmln 
PaaHyette bulunmak - Kmmak, .. ,... 

Faik - Bas 
Faza - Boşluk, eev (T. Kö., 
Fiat - Fiat (T. Kö.) 

G 

Gayri milnblt - Kıraç 

Güfte - Güfte (T. Kö.) 
Güzel sanatlar - Ar 
Güzel sanatlar akademisi - Ar 

akademisi 
H 

Hacalet - Utanç 
Hadaset - Gençlik, yenilik 

Haddi zatında - Oluşunda, esa· 
sında, aslında, aslın 

Hadid - Demir 

Hadşe - Tırmalama, bere 
Hafif - Yeğni 

Hafiflik - Yeğnilik 

Hedef - Hedef (T. Kö.) 
Hendese - Hendese 
Heyet <misyon anlamma) - Sal· 

gıt 

Heyecan - Heyecan (T. Kö.) 
Hilal- Ayça 
Hırfet - Zanaat - (Fr.) M~tier 

1 
Istırap - Istırap (T. Kö.) 

Iskat etmek - Hükümsiiz kılmak 
Islah etmek - Uzlamak 
Islahat - Uzlatım 

ı 

İddia etmek - Savlamak 

İddianame - Sava 
ldhalU - Girit 

ihracat - Çıkat 

ihtilat - Anlaşmazlık 

ihata (Süel t~rim) - Kuptma -
(Fr.) lnvestissement, mouvement 

enYeloppant. 
ihata etmek <Süel terim) - Ku-

şatmak - (Fr.) En\'elopper, investir 
ikame - Konutum 
İkame etmek - Konutmak 
lktiham etmek - Uslemek 
!lan - !lan (T. Kö.) 
Ilave - llave (T. Kö.) 
İlkah etmek - Aşılamak 

Iltizam - Yanda 
tltizam etmek - Yandamak 
imal etmek - Unmak 

lnfaz etmek - Yerine getirmek 
insani - Jnsanif 
İptidai madde - Ilk·madde 

Jrca etmek - Çevirmek, götür -
mek, döndürmek 

lsr - 1 - Izer, 2 - tz - (Fr.) 
1 - Trac~, 2 - Trace 

lstimval etmek - Malsıramak 

Iıııtisnaiyet - Ayrabk 

K 
Kabiliyet - Kapasite 
Kayd, irtibat - Bağın 

Kuhbe-Tum 

M 
Mahiyet - Özlük 
Mahkemei temyiz - Yargutay 
Mali- Finansal 

Maliye - Finans 
Matrah - Salnak (finans terimi) 

Meftun olmak, meshur olmak -
Gönill vermek, btiyülenmek 

Mensub, mtintesib - lzdeş 

Merhamet - Acın, acım 

Merkezi siklet - Dengey 

Mesafe - Uza 
Meşgale - İşlev 

Meşhur - Angın 

Metin - Betin 

Mezak - Zevk 
Mimar - Minıar 

Mimari - Mimarlık 

Minval <Bak: vecih, tarz) 
Miras - Miras (T. Kö.) 

Muamele-İş 

Muazzam - Okan 
Mucibince - Gereğince, mtlmkUn· 

ce, ona göre 

Muganni - Sayran 
Muhallil - Eritgen 

Muhasara (Süel terim) - Ser -

ma - (Fr.) Slqe 

Muhasara etmek - Kalfl durmak 

Mukayese - Kıyaslama 

Mukim olmak - Oturmak 
Musanna - Sanatlı 

Musibet - Sınat 

Muvakkat - Geçefen 
Mustarib - tstirablı 

Muvaffakiyet - Bapn 
Mücadil - Uğraşkan 

Müdahale - Arsana - (Fr.) İn· , 
tervention 

Müdahale etmek - Arsımak -
(Fr.) Jntervenir 

Müddei - Savaman 
Müddei umumi - Genel savaman 
Mükedder olmak - Kederlenmek 
Mülk - Mülk <T. Kö.) 
Mümessil - Oruntak 
Mümsik - Tutumlu 
Münazaa - Çekişme 

Mürekkeb - 1 - Bingeşlk, 2 -

Katımlanan, katışık 3 - Katın (te -
1 

rlm - (Fr.) Compos6 1 
örnek: J<:csamı basite r>e mllrek -

kebe - Yalın ve katın ci&imler. 1 
MütealHk - Ilişik, ilişikli 

1 
Müte~ir etmek - (terim) - Et-' 

gindirmek 1 
Müteessir olmak (terim) - Etgin· 

mek 
Mütelif - Anlaşık (müttefik sö . • 

zünün altında) 
Ornek: Büyük harb mllttelik r e 

miıtelil devletler arasında olmuş · 
tur - Büyük harb bağlaşık· ve anla 
şık devletler arasında olmuştur. 

Müteşebbis - Girişmen 

N 

Neşriyat - Yayın 

Nüfus - Nüfus (T. Kö.) 
R 

Raci - IUŞik, ilişikli 
Ruzname - Gündem 

s 
Salah - Uzlam 
Salah bulmak - Uzlanmak 
Sam- Sam 

Sanayi - Endustrl 
Sınat - Endustriyel 

FAYDA 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güvet an, karınca 
örümcek ve bütün haşaratı kökünden keser yuva-
larına ve eşyaların üzerine ve odaların havasına 

ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına 
bolca FAYDA serpiniz, ve tahtakuru yuvalanm 
FAYDA ile tahrip ediniz. Bütün yat bu mUZIJ' ha-
şarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa 
a partıınanlarda, mutfaklarda 
yemeklerinizi, erzaklanmzı 
telvis eden hamam böceklerini, 
aptesanelerde, hamamlarda bu • 
lunan küçük böcekleri, tırtıllan, 
kümes hayvanatrnda, köpekler -
de bulunan pireleri hayvanlar -
da bulunan geneleri,bitleıi, ne -
bat.at ve ağaçlar üzerindeki tır -
tıllan behemehal FAYDA ile 
imha ediniz. Kutusu 30, büyiik 
50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. FAZLA': 
PARA VERMEYiNiZ. Tesiri daha az olduğu 
halde ecnebi malı diye fazla para koparmak isti .. 
yenlerden sakmmız. FAYDA imaline nazaran da • 
ha kuvvetli ve daha ucuzdur .. 

Taklitlerinden sakmrmz .. 

• 

Selam - Selam <T. Kö.) 
Serbest mıntaka - Uzgiir bCSlge 

Siklet merkezi - DengeY. 
Suikast - Yağınç 

ş 

Şahsi - Şahsiğ 

Şahsiyet - Şahslyeı 

Şebeke - Uru 
Şefaat - ()tün 

Hasan Deposu: Ankara, latanbul, Beyoğln. .......................................... 

Şe'nl - Gerçel - (Fr.) REalite 
Şe'niyet - Gerçe - (Fr.) REel 
Şube - Şuğbe (T. Kö.) 

T 

Tehalüf - Uymazlık 

Teganni - SRyra 
Teganni etmek - Sayramak 
Tahammuz etmek - Paslanmak 
Takibatı adliye - Tüzen terkin· 

ler 
Taraf gir - Yançekeı 

Tarafgirlik - Yançekerllk 
Tehadül - Değişim 

Tedhiş - Yrldırgı 

Temeyyü etmek - Sulanmak 

Temsil etmek - lmsilemek, orun-

tamak. 
Tem)iz mahkemesi - Yargutay 

MiNORA TRAŞ 
BIÇAGI 

Herkesin bıçağı itmiyle maruftur. 
Tekmil Buenos Ayrea abaliıi 
MINORA tırq bıçağı kullamr. 

10 adedi 35 kurutnn'. Her yerde 
satılır. 

Dr. Hafız Cemal 1 
Dahüiye Mütehcusısı 

Cumadan batka günlerde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbuI Di
vanyolundaki (118) numaralı hu· 
ıuıi kabinesinde haıtalannı kabu\ 
eder. 1 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398, Kıtlık telefonu 21044. 

Terkib - 1 - Bingeşim, 2 - Ka· -------------11[ 
tınç, 3 - Katım 

Örnek: Terkibinde milh bulu -
nan - Katımında tuz bulunan 

Terkibetmek - Bingeştirmek 

Terkib etmek - Bingeşmek 

Tesir etmek - Etgimek 
Te.~t-bbüs - Girişim, girg 
Teşebbüsat - Girfşit 

Teşebbüs etmek - Girişmek 

Teşklllt (Bak: Taazzi) - Örgüt 
- (Fr.) Organisation 

Teşri' - Törütüm 
Tevhid etmek - Birlemek 

Tezahur - Görüngü 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara cadcleai No. 60 
Telefon: 22586 

Sah günleri meccanendir-

Unsur - Unsur <T. Kil.) 
y 

YegAn yegan - Teker teker 

1 
Zede - Ezilmiı 

Zinde- Diri 

ve Ademi iktidarı 
giderir. Eczanelerde bulunur. , .. 
yatı tstanbulda 150 kuruştıır· 

Adres: Galata Posta kutusu ı255 

en 

~ 
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E. NEŞ'ET 
SAÇBQYALARl~~~~~-B-~-~-t·~•mm~madman•e-vve•I~ 

KiNiN KOMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 

Bütün dünyada meşhur 

R E V U E saatlerinin 

Yeni kolleksiyonunu göstermesini 
saa~inizden isteyiniz. 

Bir tek Kinin Komprimesi ıizi bü
tün bu hastalıklardan kurtarır . 
Eczanelerden Kinin alırken daima 
2 lik zarf ve yahut da 10 adetlik 

Umumi deposu: İstanbul, Bahçekapı Taş han No. 19 

tüpler içerisinde 

E' NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

1 

Deposu: Ankara Cad. No. 88, 
İstanbul. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

' Cihangir yangın yerinde 5/ 17 adada 205/1 harita numarada 0,75 

aantim yüzünde ve 27 / 25 metro murabbaı sahasındaki B. Mali arsa· 
Ya 233 lira 75 kuruş kıymet \:ahın in olunarak ıablmak üzere açık 
arttırmaya konulmuıtur. Alakalı olanlarla aatın almak iıtiyenler 

17.lira 54 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera -

her ihale günü olan 18-5-935 cumartesi günü saat 15 de Daimi 
encümende bulunmalıdır.. (8.) (2338) 

Binbirdirekte ve Şerefiye caddeleri arkasında Belediye merkez 
binası karfısında 15 metrelik yol üzerinde Belediye malı 205 metro 
90 aantim metro murabbaı sahasında 13,5 ve 15,25 metro iki yüzlü 

3barita numaralı arsanın metro m urabbama 17 lira kıymet konulan 
araa aatılmak üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şeraiti anlamak ü-
2ere her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya gir -

rnek için de 262 lira 53 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya 
ınektubu ile birlikte 20-5---935 pazartesi günü saat 15 de Daimi 
encümende bulunmalıdrr. (B.) (2409) 

~SPOR POSTASI 
f 'I Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütnn spor Ye 
I gen~\ik hareketlerini ve sporcu gençliğe .erilmesi lbım gelen 

yenı ıekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 
Yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 

Her yerde fiatı 5 kuruttur. mutlak okuyunuz. 

/ 

JUVANTiN 
Kanzuk Eczahanesi Müıtahzera. 
tından: 

Saçların sabit ve tabii renklerini 
iade eder. Kumral ve siyah renk -
lerde tertip edilmiştir. Ter ve yı. -
kanmakla dahi çıkmaz. Daima sa
bit kalır. Yegane zararsız ve sıhhi 
saç boyalandır. Tanınmış ecza -
nelerle itriyat mağazalarında bu . 
lunur. 

Tt.J Q K iVE 

l 1 Rllb.T 
BANKA51 
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tarı! .demek için kendisini hiç çağır
mıyordu. 

Fakat, nereye gitmiş olsa gözlendi
ğini hissediyordu. Bütün çıkacak yer· 
lerin muhafaza altında bulunduğunu 
anladı. 

Bir kere her zaman yaptığı gibi çık
mak için kayıtsız bir tavırla kapıya 

yaklaştı. 

Krakol Subayı yanına gelerek: 
- Mösyö! Lfltfen geri dönünüz I 

dedi. 
Bu "Mösyö,, sözü Tribuleye pek 

tuhaf ve mühim görUnerek hakkında 
verilen emirlerin ciddiliğini ona an
lattı. 

- Ya dönmezsem? 
- Sizi derhal yakalatmağa n1ecbur 

olacağım. 

- Ya kendimi yakalatmazsam? 
- Klıcımı kamımza sokacağım. 

- Sen yaman bir Subaysın! Bari 
kanburumu del?. Bak sana söyliye
,.1ın gerçi oldukça biçlmsi7.Sem de bu 
yamn yumru vücudun bence büyük 
bir ehemmiyeti vardır. 
~ maskaraca bir korku gös

terere~ oradan uzaklaşırken kahkn· 
haıana ~en zabit: 
. - Zanllı Trlbule ! Onu öldürmeğe 
haktka"len acırım. Fakat zannedersem 
o ben~ ~ok acıyacak! dedi. 

Bundan sonra Tribule akord ettiği 
kemamnı alarak odasından çıktı. Luvr

dA dolaşmağa başladL 
Birinci Fransuva yıktırdığı eski 

Luvr'un yerine yapılan yeni binaya 
geçti. 

Otuz kadar amele palangalarla 
çekerek iki büyük heykelli sütunu ye
rine koymağa ~lışıyorlardı. 

Bir adam kendilerine nezaret edi· 
1'8rdu. 

Trlbule ona yaklaştı. 
- Jan Gujon usta! Bunlar ne gü-

zel taşlar! Siz çok mahir bir adamsı· 
nız.. Ne olacak şu sütunlar? .. 

- Şu yontma ta§ sırası var ya! tı
tc bu sütunlar dikildikten sonra o da. 
bunun üzerine konarak muhteşem bir 
balkon yapılacak. 

- Mahir kaleminizden çıkan bu sü
tunlar 1''ransa tahtı için de dayamla· 
bilecek sağlam bir yer olacak mı us· 
ta? 

Jan Gu.ion bu sorguya hayret ede
rek cevap nrmedi. Yalnız: 

- Delileri dinliyenler delllerden 
daha delidirler .. diye homurdandı. 

Tribule, alçılar, direkler ve taşlar
la dolu yerlerden geçtikten sonra sa· 
rayın Sen nehri kenannda bulunan 
ıssız bir yerine geldi. 

Tribule bu gizli kapıdan Birinci 
Fransuva ile birlikte geceleri bfr çok 
defalar çıkmıştı. 

Bu kapıdan çıkılınca ihtiyar kavak 
ağaçlarının bir sıra üzerine dizildiği 
sahil bulunuyordu. 

Bu kavak ağaçlarının altında da 
ka;),kçılarrn, yolcuların, salcıların iç· 
ki içtikleri ah~p bir meyhane vardı. 

Eğer Tribule bu anda sahJlde bu· 
lunmuş olsaydı çok tuhaf bir şey gö
recekti. 

Çünkü bu sefil meyhane gemici
lerle değil, uzun kıhclı, korkunç yüz. 
lü serseri kılıklı adamlarla doluydu. 

Bundan başka bu ipten kazıktan 

kurtulmuş adamların arasında bulu· 
nan üç Jantiyom serserilere sırayla 
para dağıtıyorlardı. 

Eğer Tribule bu Jantiyomlann 
çıkmalarını beklemiş ve bir müddet 
kendilerini takip etmiş olsaydı §U 

sözleri konuştuklarını duyacaktı: 
- Onun geleceğinden emin ınisin? 
- Dün geldi .. Şurada bir saatten 

fazla dolaştı .. Bu gece niçin gelmiy• 
cekr 

Birdenbire keseyi ayaklarının dibi· 
ne düşlirdU. 

- Kızım! Madam ben bu altınları 
ne yapacağım! çünkü artık kızım yok 

- Marjantin, sana söyledim ya! 
Kızını sana iade edeceğim .. Bana inan
mıyor musan? 

Deli, Düşesin iki elini tutarak göz
lerini onun gözlerine dikti. 

- Siz kimsiniz? 
- Ben kim miyim? Dinle Marjan-

tin. Ben de senin gibi belki senden de 
çok ıstırap çeken bir kadınım! 

- Siz de çocufunuzu mu kaybetti· 
niz! 
Düşes başını salladı: 

- Dinle! Sözlerimi anlamağa ça· 
lış! Bluvayı hatırlayor musun?. 

Bluva mı? Oh! Bana Bluvadan hah· 
setmeyiniz! Oh .. Lokanta! Jantiyom
ların kahkahaları! O müthiş korku 
ve ıstırap gecesi! .. Hayır, istemem! 
Düşes l\larjantinin elini kuvvetle 

sıktı.: 

- Mesuddun ! Seviliyordun I Ya
hut öyle sanıyordun! Biliyorum, sen 
de se,iyordun Marjantin! Çünkü seni 
gözetliyor, adım adım.takip ediyor· 
dum. Her sözünü işittim, her hareketi· 
ni gördüm. Evet Fransuvaya ka~ı 
beslediğin aşk çok samimi ve candan
dı. 

Deli kinli bir sesle: 
- Fransuva ! Diye homurdandı: 
- Evet Fransuva I Sevdiğin ada-

mın henüz kim olduğunu bilmiyordun. 
işte felaketine bu sebep oldu. Za
vallı kız! Gençliğini mahvettin. O ha
yatın böylece uzayıp gideceğini satı

yordun ! Daima mesut olacağım diye 
düşünüyordun. Bunları hatırlıyor mu· 
sun? 

Marjantin içini çekti. Yavaı sesle: 
- Beni çok üzüyorsunuz! dedi. 

- Görüyorsun ya I Seni tanıyorum. 
Fakat sen beni tanımıyorsun! ' Dinle 
l\farjantin ! Bir gün Bluvada aşkrnıza 
yuva olan küçük evinizde sevgilini 
bekliyordun! Yazın başlangıçlarında 

idi. Ha\·a çiçek kokulariyle doluydu. 
Sen bu kokuyu içine çekiyor, ara sıra 
sevinç ,.c gururla gülümsiyordun. 
Çünkü karnında bir kımıldanma du
yuyordun .. Marjantin ana olmak üze
reyedin I 

Geçmişin hatırlanmasile bUyük bir 
acı içinde inliyen zavallı deli: 

- Bu sırada karşına bir kadın 

çıktı ... 
Düşes Detamp tereddütle durdu 

''bu kadın bendim!'" sözünü ilave et.
meğe cesaret edemedi. 

Marjantin bağırdı: 
- Bir kadın mı?.. Oh? Onu 

bütün ömrUmce habrlıyacağım. Gü· 
lüşil beni buz gibi dondurdu. Gözlerin· 
de şeytanca bir ışık yanıyordu. 

- Bu kadın fi.şıkından sana bir mek· 
tup getirdi. Aşıkın artık seni sevmedi· 
ğinl, \'e bir daha görmek istemediğini 
bildiriyordu 1 

- Oh beynimde neler oluyor? Bak 
şimdi her şe;>i hatırlıyorum! Oh! Dil· 
şüncelerim ! Ölüler mezarlarından çı· 
kıyorlar sanki .. 
-Kadın sana mektubu okuduğu za. 

man ~ünkü sen okumak bilmiyor
dun- deli gibi bir halde sokağa fır· 

]adın. Ona rastgelebil~eğini umdu
ğun her yere baş vurdun. Bu sırada 

karnında şiddetli ağrılar duymağa 
başlamıştın. Akşama doğru bir lo
kantanın önUnden çılgıncasına geçer· 
ken birdenbire yere düştün. Seni a· 
dım adım takip eden o merhametsiz 
kadın Jokantacıyı çağırarak para ver· 
dl. Seni bir odaya naklettirdi. 

Marjantin gözünün önünde canla-
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BOBiNiN YARIŞiı 
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flTI l>EllJIM ~u. 8U lılilY. 
IJllTl4/tA A'AllUl 6TTı
~ıH/ 56'1LIM6 S6YDt"'1 

1'°6 M#lrA.1 I Nı 611· 
LUI* ON'4 ~APTJ. 

liA~AlfLARDI 

Türk matbuatında bir y~en· · 
olarak sayılacak bu roman b • • 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu ro· 

mana bir sinema seyreder gibi taki 
edecek, bey.,ecapclan 
tee=eksiniz. 

KARA 
M A 5 K Enin 

hülasası 
Poliı bafiyeıi X: 9 Şikagoda 

Karamaıke isminde bir baydud 
çetesiyle çarplfmaktadD'. Bu çete 
Marlo isminde zen~n bir adamı 
bir hile i'le kaçD'Dllflar ve Skul 
çiftliiinde kayalarm içindeki bir 
mağaraya hapaetmiflerdir. X: 9 
ite evveli telıiz iıtuyonundan bat 

~~~~~~~~~~~:E!!:!!!!~~~~~;;;;;;~~~~iiiil~~El~IJll~~~~~l!!lll!!!!!!~J~w~m;ak~karanmii;~veriyor.Falrat im ; RQ\IJ'fl diifYyor. 
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nan bu hayali görebilmek için elleriy
le gözlerini kapayarak: 

- Kızım! .. Kızım! diye inledi. 
-Seni bir karyolaya yatırdılar. O za-

man ağrıların bUsbUtUn arttı ve bütün 
şiddetiyle devama başladı. Saatlerce 
ah ederken, kıvranırken, atnlar için
de haykınrken, kalbin kan ağlarken, 
yanındaki odadan sarhoş Jantlyom· 
Jann kahkahaları geliyordu. 

Marjantln ! .. Nihayet vakit geldi .. 
Ve çocuğun doğdu. Sen onun vfyakla
masmı duyduğun zaman, sarhoş Jan
tiyom kahkahalan arasında qıkrn 
Frary1uvanınklnl de işittin. 

Marjantin hıçkırıklar içinde: 

- Oh susunuz! Susanuz! diye ;val
nrdı. 

- Aptal! Seni akıJlandırmağa ça
lıştığımı görmüyor masun? Dinle! 
Daha var! Ustun başın kan içinde 
çocuğun kueafmda olduğu halde ha
rikulide bir kuvvetle lohasa döşeğin
den atladın! Bir kapı açtın. Bir masa 
ve etraf ma toplanmış bir takım adam

-• Kızımı, ben kızımı isterim. 
- Dinle! Bu kadının da büyük ve 

güzel bir kızı var. 
- Demek talih yalnız alçaklara gü

lümsüyor" 
- Ben o genç kızı sana getirece

ttm. Ona istediğini yap 1 
Marjantin dişlerini gıcırdattı: 

- Onu öldüreceğim. Annesi bunu 
işitince kederind'n çatlasıbl Ben na
sıl acı çekdimse ona da öyle çektire
ceğim. 

Düşesin gözlerinde kinli bir ışık 

parladı. 

- Gelelim kızına! Onu da bulacağı
mı vadediyorum. 

Marjantin başını salladı: 
- Kızım öldü .. 
Sonra ili.ve etti : 

- Oh Madam 1 Siz çok iyi kalplisi
niz! Altı yaşında bir çocuk Madam! 
Çok çabuk tanıhr" Tatlı bakışlı sarı
şın bir çocuk! 

- Sana onu göreceksin diyorum. 
Fakat öbürünü .. O menhus kadının 

ların arasında dizinde sana kiğıdı kızını .. 
veren kadını ve elinde kadeh bulunda- Marjantin Düşesi titreten bir ses-
ğu halde Fransuvayı gördün. Kendin- le 
den 1ıeçerek ölü gibi bir halde yere - öldüreceğim onu! dedi. 
dQattıp.. Kendine geldiğin zaman ara- Artık Marjantln Düşese aldırış et-
dan lrjlnler geçmişti. O zamandanberi miyerek köşesine çömelmiş ve başını 
ne Fransuvayı ne de o kadını görebil- iki elinin içine alarak yavaş sesle vak
aın! tiyle çocuğunu uyuttuğu bir nlnniyf 

- Kızımı .. Kızımı da.. 
- Bu Fransuvayı hili seviyor mu-

sun? 

- Nefret ediyorum ondan I 
- Ya o kadını! .. Fransuvadan da-

ha kabahatli olan o kadını! Çtinkti 
lohusa döşeğinin yanında o içki ile
llfnl hazırlıyan oyda. 

- Oh! O kadmdan da nefret edl-
19rmn ! 

- Marjantin? intikam almak ister 
misin? .. 

söylemeğe başlamıştı. 

indim zambak topladım. 
Konıfıımun tarlasına, 
Yermek için aabahın, 
ilk ~n yolcruuna.. 

Düşes Dttamp ona derin derin bak· 
tı. Ve sonra korkunç bir surette gU
lUmıriyerek merdivenden acele ile in· 
dl. 
Aşafıda Jantiyomlan buldu. 
Yanın saat sonra hl~ bir tef. olm&o 

elan IAma dlnmtl§tL 
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Bu ti~ Jantlyomdan maada kimse 
Düşesin bu gece yolculuğundan ha
berdar olmamqtı. Bunlar ise kimseye 
bir feY aiylemediler. 
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ÇOBAN BAY ASI 

Her nekadar serbest bırakıldıysa 
da Tribule gene sıkı bir tarassut al
tında bulunduruluyorda. Çünkü Ji
yetin tehdidi karşısında baş eğen Bi
rinci Fransuva kinini bir tilrlU unuta
mıyordu. 

Şimdi Kra1ın kalbinde yeni duy
gular uyanmağa başlamıştı. 

Jiyetin kendi km olmadıflndan 
§tipheleniyorda. 

Esasen ortada bir ispat yoktu. Bir 
delinin sözüyle bir hakikat aydınla

nabillr miydi. 
Gerek doğum tarihleri, gerekse Ji

yetin annesine benzeyişi onun kendi 
kızı olduğuna §Üphe bırakmıyorsa da 
Kral bu fikri şiddetle reddederek "Ji
yet benim kızım değildir ve olamaz,, 
diyordu. 

O Jiyeti seviyordu. Jiyet onun ola
caktı. Alttarafını düşünmek istemi
yordu. 

Tribule bu fikrin tesiriyle bu de
f alık belki zindandan hattA ölümden 
kurtulmuştu. Fakat Kral soytarısın
dan intikam almak için fırsat bekli
yordu. 

Bu fırsat da, Jiyetln kendi metresi 
olduğu gtln e1lne geçecekti. O vakit 
kızın kendisini öldürmesi ona vız ge
lirdi. 

Kral kendi huyunu pek iyi bilirdi. 
Bir kere hevesini aldı mı, zavallı kı
zın ölmesi veya yaşaması onu alika
ludmnazdı. 

Jan dö Kruvaziy'in Tribuleyi Jiye
tin yanına götilrdOğü gecenin sabahı 
80ytan odumda ne yapacağını düıtı
atlyorda. 

- Şu Manfredi, onun encliği ada
mı görmeliyim. Herhalde girmeliyim. 
diye düıünüyordu. 

Soytarının ateşli gözlerinde bir ne
vi kinli sevin~ parlıyor ve ara sıra e• 
dişe izleri göriinttyorda. 

- Buradan nasıl çıkmalı? Eler 
yalnız ben olsam pek kolay amma.. 
Ya çocuk .. Onu nasıl çıkarmalı, nöbet
çilerden nasıl kurtulmalı? diyordu. 

Eline bir keman alarak ~lmaill 

başladı: 

- Oh yarabbi! Artık mes'ut olaea
fD.. Artık hiç aynlmıyacaiız. Her za. 
man beraber bulunacağız. Bu kepaze 
herifleri güldtirmek için bundan IOA

ra maskaralık etmiyeceğim. Fakat 111 
Manf red beni düftindürüyor. 

Kemanı akord etmek için durda. 
Yüzil sevinçle parlıyordu. 

- Adam sende! Onun Jiyet tara• 
fmdan sevilmeğe IAyık olduğuna e
minim. Acaba o da kızımı seviyor 
mu? .. Herhalde Jiyet gönlünü bir ae-
flle verecek kadar budala değildirl 
M'ôsyö Manf reci, siz talih1l bir adam· 
sınız ve seviliyorsunuz! ihtiyar Trl
bule sizi seviyor. Fakat buradan nasıl 
çıkmalı. Bu gece çıkmak lbnn.. Bir 
gün kaybetmek, saadet anım bir gUa 
geri bırakmak demektir. Benimse .ar• 
tık beklemeğe vaktim yok 1 Payıma 

düşen acıyı çektim. 
Tribule Luvr'an her yerini biliyor

du. 
Köşesini, bucaimı, her deliğini. 

gizli dehlizlerini, gizli kapılarını hep 
öğrenmişti. 

Fakat göz hapsinde tutulduğuna 
da bf ltyordı!. 

Her yerde serbes~ dolaııyor, &.

tık maskaralık etmesi istenmiyor, 
Kral: 

- Canm sdahyor .. Gflldtlr belli 101,• 


