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Habeş harbi 
sonbahara! 

"Krallar krah,, na Japonlar 
yardım ediyor 

Adisababa'da dokuz silah fabrikasının 
münıessiJJeri dolaşıyor •. 

Londra, 30 (A.· 
A) - Daily Tel 
grafın Erilrey~ 
gönderdiği m u 
habir, Masuadan 
gazetesine yolla · 
dığı bir mektupta 
Eritredeki ]iman · 
da büyük miktar · 
da harp malzeme· 
ainin toplan · 
mı§ olduğunu 

yazmaktadır. Ha · 
zırhkların ehem · 

mur mevsi · 
,..._~,..nden sonra, ya· 

hut Eylul , yahu• 
Hktesrinde 
lrya~ ....... . 

Bay Musolini 
nin, l bbeşistan, 

( /} '""fili :! i 11cidr.) 
Habeşler, yurtlarını korumak için 

cepane ta§ıyor 

E!Ki~bir sporcunun görüşü: 

Dayaklı ~por h8dise
lerinin iç yüzü 

Herkesin bildi- t---_ ,.......,____ _ 1 siz olmaktan uzaktır. Bilakis biz, 
ği son spor hadi herkesi müteeaair eden bu hadise· 
şeleri üzerinde' leri çok ehemmiyetli görüyor ve 

~ ı.bugün biraz dur bunun tekerrürüne mani olmak için 
mayı Te bunlamı icap eden tedbirlerin alınmasmı 
aebep ve avamili lüzumIU addediyoruz. 
ni tahlil . etmeğ· · (Devamı 8 ncide) 

faydalı b~luyo Olimpiyakos 
ruz. Hatta lü 

zumlu olacağı Sadi Kar•an 
kanaatindeyiz bi-
le. Mesele, bazııahsi düıünce · 

ler ile hareket edenlerin göster • 
mek istedikleri kadar ehemmiyet-

yarın geliyor 
ilk maç cumaya 
Fenerbahçe ile 

(Yazısı 2 nci aayılada) 

Vazifeler ihmal 
·oıuriiiıaktlliliif 

1 Maym 1935 - ÇARŞAMBA 

!"Çanakkale 
! muharebesini 
İ Karşı karşıya 

dövflştUğOmUz 
Fransızlarla 

birlikte andık 
Nisanın 25 nde Pariste Ça· 

nakkale harbinin yıldönümü 
.münasebetiyle meçhul uker ta· 
kı zaferinin önünde büyük me • 
rasim yapılmııtır. Bu merasim • 

1 de ilk defa olarak Türle elçiıi 

Suat ve atqıemiliteri yüzbafı 

Seyfi hazır bulunmuıtur. Fran
sız gazeteleri bu hadiseden bü
yük bir heyecanla ve sevinçle 
bahsetmektedirler. 

I ~ 
: · ........ -.............................................. .. ---- -------
Türkiye de 
her köy 

Kilovatı 60 paraya 

4 
KURUŞ 

Kuleli Askeri Lisesini bitirenlere dün merasimle dip. 
JomaJarr verilmiştir. Merasi mde General Fahrettin Altay 
da bulunmuş, ve gençleri teftiş etmiştir. l\f erasim çok sa
mimi ve parlak olmuştur. 

Sarıyerde öldürülen Mari 
Elmasyana dair 

muharririmizin tahkikatı 

Elektrikle K A T ·ı L L E R 
aydınlanacak 
Okonomi Bakanlığı memleketin h e n u• • z 

elektrikleımesi için ibjr liyiha ha· 
zırlamaktadır. Yapılan hesaplara 

~ göre memleketimizin en hücra kö· tutu 1 ama d 1 
şelerine kadar kilovatı 60 paraya 
elektrik götürülecektir. 

Elektrikletme proğramma söre D ki ki 
memleket 6 mmtakaya ayı:ılacak- emir parma ı arı 
tır. Ankara, Zoıu]dak havzası • 

na dahil olduğundan burada elek- k ı ı 
.. ·· den i i ıecıa~wr. e .... ere macun amış ar 

Anlalya havzannda elektrik MI - -

kuvvetindenekleedilecektir. (Yazısı 4 üncü sayfada) 
Projelere göre ibazr demİTyol • - ------- ------ ------------

larmm elektrikle iıtetilmesi dütü· Ne kUstah ve cUretkAr hırsızlar bunlar l 
nülmektedir. 

Anbar katibi mı? 
Yoksa 

An bar far esi mi? 
Dün Cibalide tütün deposunda 

garib bir hırsızlık vak' ası tesbit e
d ilmiıtir: 

inhisar idaresinin Cibalideki lÜ· 

tün f abrikasmda çalrf&ll itçiler, 
akıamları çıkarken dıt kapıda ka· 
pıcı tarafmdan muayene edilir • 
ler. Bu muayene esnasında kadm 
ve erkek bütün iıçilerin cepleri, 
va lcaaketlerinin ve ayakkaplan • 
nm içi, ellerindeki çantaları nkt 
bir surette gözden geçiı:ilir. 

Beylerbeyinde bir 
gecede dört yalı 
soymu'şlar 

Bir iki gün evvel Beylerbeyinde 
garib bir 90ygunculuk vak'aaı ol -
mut, dört yalı, ayni gece zarfmda 
soyuhnuftur. 

Yapılan tahkikata göre hınız -
lar aandalla yahlann birer birer 
önüne gelmitler, kimisinin ~nce • 
lerini açmak, kimisinin de camım 
kırmak suretiyle içeriye girmit • 
ler veya pencere~en kanca ile ye
t:İ§ebildikleri qyayı tutup çekerek 
almıılardır. 

Bu ıırada sıhhiye müfettiti Env& · 
rin yalısmdan üç halı, Haminin 
yalısından iki köte yaabfı, bir ai -
gara masası ve bir perde, Ragıp 

ve Kizmım yalısından da yükte 
hafif bahada ağır bazı etya &fll" • 
ml§lardır. 

Hırsızlar l:>un~an sonra Kerimin 
yalısına da girmek istemiılerae de 
elektrik lambası ile baktıkları za • 
man içeride bir adamın yattığmı 

görmütler ve vaz geçmiılerdir. 

Dün alqam da i!Çilerle birlikte 
çıkan ambar !katibinin gayet ya • 
vat ve bacak]anru aça, aça yürii • 

mesi ıkapıcınm nazarı dikkatini 
çelaniı, her akf&Dl hızlıca çıkıp gi- ı--~~~~~------~----~----------------------
dene kitibin bu halinden §iiphe • 
lenmittir. 

Kapıa, katibi çevimıit, üstünü 
batını, aramq, ~oDUDUD 
ceplerini lkarııtırırken eli kitibin 
bacakları arasında bir çıkına ilif· 
mittir. 

17 1-- J l bunun cinayetten va anuaş ar, farkı var mı: 
"Toprak altında inilti işittik, 

fakat haber vermedik ... ,, 
(Yazısı Z nci sayı/ada) 

Katib bunun üzerine bir Odaya 
almmlf, baca.klamıın arasında bir 
çıkma sarılı 66 adet Serkldoryan 
crğaruı çrkarılmrıtrr. Ki.tib hak
kında kanuni takibata geçilmiytir. 

Meşhur bir doktorun beyanatı 

Eşek eti _yemekte 
bir mahzur yoktur 
Körpe eşek eti dana kadar lezzetlldlr ... 

Fakat kartlaşan eşek!! 
Yazm 3 ncü sayfamızın 1 nci .ütununJa 

KIZIL KADIRGA: 
Yazan: KADiRCAN KAFLt 

Türk denizcilik tarihindeki 
kahramanhkları tasvir eden 

büyük roman · :Yakında Haber' do ba,iıJ,QI'.,. 
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Arnerikanın Fransız ve· lngiliz 
rnüSternlekelerinde gözü yok 

Amerika Birleşik Cüınhuriyetlerinin bir harp vukuun
da Fransızlara ve İngilizlere ait olan Amerika civan müs
temlekelerini zaptedeceğine dair dünya matbuatında inti
şar eden bir takım beyanatı, Ruzvelt tekzip etmi§tir. 

Atatürk ordu evinde 
''Çocuklar yetiştiler, bizden daha 

güzel söylüyor ve düşünüyorlar,, 
Ankara, 30 - Kadın Esirgeme 

Kurumu dün gece Ordu evin-de 
damlı bir akıam yemeği tertib et· 
mitti .• Gece ya.r111na doğru Reisi
cümhur Atatürk toplantıya şeref 

venniılerdir. 

Atatürk süvareye ittirak eden 
bayan ve bayları dil bahisleri et • 
rafında aydınlatmıf ve masasına 

davet ettiği münevverlerden mü • 
rekkeb bir kalabalıkla dil ve ka • 
dınlrk itleri üzerinde görütmü~tür. 
Bu arada Seyhan Saylavı general 
Naci Eldenize, Zehra, Zühre ve 
zahir sözünün Etimiolojisi ile ha • 
kikat kelimesi etraf mdan verdiği 
notlar dairesinde kısa bir konf e • 
rans verdirmi§, ve orada bulunan· 
lara: 

"- Bana lbocalrk etmiı olan G~ 
neral Naciyi dinleyiniz!.,, hitabın
da bulunarak Naci Eldenizi taltif 

bule ve Mediha Kazımı kadınlık 

bahsi etraf mda söz söylemeye da • 
vet etmittir. 

NuriCon:kersözünün sonunda 
"büyük varlık ve faziletleri yakın 
zamana kadar unutulmUf olan 
Türk kadınlığına ay~a kalkarak 
hürmetlerimizi göstermeliyiz. ,, 
demiş ve bunun üzerine batta Ata· 
türk olmak üzere salonda bulu • 
nanların hepsi ayağa kalkmıtlar 

ve Türk kadınım saygiyle aelamla
mıtlardır. 

lki bayanın sözlerinden sonra 
Atatürk kaymakam Saidi de aöz 
söylemeğe davet etmiı, kayma • 
kam Said, talim ve terbiye itinde 
Türk kadınının rolünü bilhassa te· 
barüz ettirmi§tir. 

Atatürk Saide bir tabaka hedi • 
ye etmiıtir. Atatürk, Orduevin • 
den ayrılırken: 

"- Çocuklar yetittiler. Bizden 
ebnittir. daha güzel söylüyorlar, da:ha gü • 

Atatürk, bundan •onra Kadın zel dütünüyorlar ve dilfündükleri· 
Esirgeme Kurumunun faaliyeti ile ni daha iyi ifade ediyorlar.,, diye
alakadar olmu,r, Kamutay &ıkanı rek tetvik ve iltifatlar da bulun • 
veıtiıte1in4Mn~ Conkeri, kuru- muı Te uvarol Atatltıl'k,, eealeri a
mun idare 'lleyeti azasından Mak- rasında uğurlanmıtJardır. 

Bütün dünya kadınlarının en 

fazla rağbet ettiği aile lstanbulda 

Avrupanm en meıhur pudra ve ı ~ ,_...,,.........ı ..._, <;;_-O~ • 
ıtrıyat müesaesesinin sahibi (Co • dt...,. -.. • 

~ - ~ .. - _,.. --~('! 

ti) Koti ailesi dün kendi yatlariy • "1"T~~~ ıo::_- ~..:;4a 
le §ehrimize geldiler. c · ---

Bayan Koti ilk kocaımm ölü • 
münden sonra Fransanm meşhur 
gazetelerinden Figaronun Khibi 
ile evlenmiıti. 

"" _ ... ---. ~ _:.. i1Ur!1'lill~ 

• - ~,..._--:D ~ t ~ 

~t~ ~ 
~~-=-~ ~ 
r- ,...... , """""" __ b 

r ve ~1'"'o~~ ~ 

Koti bir aralık gazetecllik yap • 
mak istemi§, Lö Tan 40 santime 
ve diğer gazeteler 25 aantime satı• 
lırken o 1 O santime Figaro gazete
sini çıkarmağa baılamıştı. Fakat 
diğer gazetelerin tevzi teşkilitmı 
değiıtirerek büyük rekabete girit • 
meleri ikar,ısında buna muvaffak 
olamamıı, pudra ve ıtriyat ticare • 
tinde kazandığı servetini gazeteci-

---Dr~'b:t:~- • likte epeyce örselemifti •• 

Olimpiyakos 

yarın geliyor 

Almanya harıl 
harıl gemi 

yaptırıyor 
Berlin, 30 (A.A.) - Havas A· 

jansı muhabirinden: 
12 parça denizaltı gem111nın 

intaıı, daha ba.ıJ<a gemilerin de 
inıaıını derpit eden yeni Alman 
deniz programınm ancak bir cü· 
zidir. 

Hamburgdaki Blohm ve Voss 
tezgahları ile Şarki Prusyada Şi
hav ve Kiyel tezgahlan faaliyet· 
le çahtmaktadırla.r. 

Diğer taraftan Kiyelde deniz 
tayyareciliği de hali inkitafta o • 
lup Baltık sahitinde Flensberg ile 
Şteein arasında dizili duran deniz 
tayyarelerinin adeden son za • 
manlarda pek ziyade artbğı gö • 
rülmüıtür. 

Almanlar boyuna 
adam kaçınyorlar 

Bile, 1 (A.A.) - Forverts ga • 
zetesinin yazdığına göre, Alman 
memurları, Şafhauslı, V asen na -
mmda bir delikanlıyı, hudud civa· 
nnda Knnrzlingen' e kadar bir ba
hane ile celbederek kaçmnıtlar ve 
Konıtans da hapsebnitlerdir. 

Siyasal daire, keyfiyetten ha • 
berdar olmut ve müddeiumumi • 
lik tahkikata baılamııtır. 

Hltler hasta 
Berlin, 1 (A.A.) - Röyter mu· 

ha birinden: 
B. Hitler, gene boJazriUlan mus· 

tariptir. Bu sabah, Hitlerci genç • 
liğin tezahüratı münasebetiyle 
irad edeceği nutuktan aarfmazar 
ebnittir. 

İtçi ve müstahdemlerin, Tem • 
pelhof meydanında vukubulacak 
toplantılarında iradı kararla~ıt 
diğer bir nutkun da laaaltılmaıı 
muhtemeldir. 

Bitler papasları 
tevkif edlb duruyor 

Londra, 1 (A.A.) - Röyter A· 
janaınm Berlinden öğrendiğine 

göre, Chemnit Üniversitesi profe • 
aörlerinden ve Sakıonya muh,,le • 
fet kiliseai li.yik er<kinmdan Ku -
engelman vazifesinden azil ve 
tevkif edilınittir. Tecemmü kamp· 

larmda burün 18 Saksonyalı pa • 
pas bulunmaktadır. 

o 

Akay umum 
müdürü 

Çin de 

Komünistler 

ilerliyorlar ilk maç cumaya Seyahate ~ıkmıyacak 
Fenerbahçey le Pekin, 1 (A.A.) - Kömünist 

kuvvetlerinin pitdarlan ıehrin an
cak 15 mil ötesinde bulunduk· 
larmdan, Yunanfudaki lngiliz, A· 
merikan ve Fransız kadın ve ço • 
cuklamı<lan ekaeriıi bu Kbah, 
trenle, !ehri terkebnitlerdir. 

Geriye kalanlar da mümkün ol· 
dufu kadar çabuk gitmeğe bakı • 
yorlar. 

Komünist kuvvetler tebre 15 
mil kadar aokulmu!laraa da, hükU
met lataab, kendilerini yakından 
takib etmektedir. 

Amerika konaoloshaneşi me • 
murlarmm da ıehri terketmeğe ve 

konsolosluk evrakı.nı da beraber· 
!erinde g<Stürmeğe hazırlandıkları 
'Almediliyor. 

Yunanistanın en kuvvetli takım· 
larmdan Olimpiyakos takımı, ya -
rın sabah Providanı vapurile teh · 
rimize gelecektir. · 

llk maçını Cuma günü saat 
16,30 Kadıköyünde Fenerbahçe 
takımıyla yapacaktır. 

Bu maçlar hakkındaki fikirle · 
rimizi yann yazacağız. 

ispanyada 

Kral taraftarlar· 
bon balar patlat rlı 
Barslon, 1 (A.A.) - Bir ç.o K 

sendika menauplan tevkif edil· 
mittir. Gece yanıma doğru, 

tramvay muhavvilelerinden biri • 
nin içinde bir bomba patlamıttır . 
Tramvayların i!lemeai nikitaa uğ· 

Ankara, 1 (Hususi) - Yeni 
vapur sipariti için Avrupaya gi • 
decekleri yazılan Denizyollan iş· 
letme ve Akay idareleri Umum 
müdürlerinin fazla tutan aeyahat 
masrafı dövizlerinin verilmesi doğ 
ru görülmediğinden bu ıeyahatm 
yapılamıyacağı ve vapur ıipariti • 
nin lıtanbuldan idare edileceği 
aöyleımıektedir. 

ramıftır. 

Barılon resmi makamatı ile za· 
brtası, general Lopez Ochoa'ya 
kartı vaki olan suikast teıebbüaü 

hakkmda hali ketum davranıyor
lar. 

Bu suikastin müte!ebbisleri, 
kral taraftarlarından, maruf 4 ki· 
tidir. Bunlar, tevkif edilmiıler • 
dir.. . ' 

Vazifeler ihmal 
-- '- ıwwwıı 1-5 - -- "-'-~ zıwwwz .... ~ 

olunmaktadır! 
-------- -- d - - --- - -1 7 f J l bunun clnay~tten -va anuaş ar, farkı var mı: 

"Toprak altında inilti işittik, 
fakat haber vermedik ... ,, 

Bir kaç gün evvel Fatihte bir ce herhangi bir kazada içerideki 
kaza oldu. Ve bir rençber, temiz· adamın yüzde be!yüz ölü olduğu 
lemek için indiği kör bir kuyuda muhakkak olsa bile ıağmıı gibi 
çalrıırken kuyu çöktü. Adam da gece gündüz ve durmadan çalıır'l· 
bir mucize nev'inden olarak 8 met· malıdır. ltlaiyenin para iıtediii 
re derinlikteki kuyuda 36 saat gö- rivayetini ben de duydmn. Fakat 
mülü kaldığı halde Hind fakirle· buna pek ihtimal · vermiyorum. 
rine parmak ısırtacak bir ıekilde Her.halde lbiri uydurmut olacaktır. 
sağ salim çıktı. Meseleyi bir de itfaiye müdü-. 

Fakat msele bununla bitmemif, ründen ıormak istedik. Fakat mü· 
ve kapanmamııtır. Bu civar halk dürü bulamadık. Müdür muavini 
arasında ankazm kaldm1msı iti auallerimize telefonla ıu cevabı 
etrfında bir takım da dedi kodular verdi: 
dolatmaktadır. Bu dedikoduların - Bu ıil» ahvalde ankazı kal· 
hulasuı ıudur: dJl'lllak, ıerek kaymakamların, 

"itfaiye ankazı kaldırmak için gerek polisin, gerek itfaiyenin, el· 
200 veya 1000 lira para istemif,pa· hasıl her alikadar makamın vazİ• 
rayı almayınca ankazı kaldırma· feaidir. itfaiyenin para iıtemİf ol· 
mıı. Ankazı lcaldıran ameleler ıe- maaı rivayeti de pek tabii tuav· 
ce çahtmamıılar. Bu yuzden adua. vur edilemiyecek derecede gülünç· 
on on bet saat daha fazla toprak tür. Gece çalıımak meselesine ge
altmda kalımı.,, lince ıüphe J.o1c ki böyte ahvalde 

Biz bu rivayetleri tahkik ebnek gece gündüz ve durmadan çalıt
için bir muharririmizi vak'a yeri- mak Jizımdır. 
ne gönderdik, kendisi arsa sahibi Bütün bunlardan çrkan netice 
Tevfik, ve bu civarda ~turanlar- bu itele bir ihmal olduiunu orta• 
dan 5a1m ve Hamdlile gortı , ya X9YJ11atnaaır, tfamdmin dedi• 
bu dedikodnlar hakkında fikirle- ği gibi, ya adam sağ olarak çrk· 
rini sormuıtur. maıaydı, bunun kabahati kimde 

Arsa sahibi Tevfik !U cevabı olurdu? 
vermi,tir: Bizce ou kahaliat, ankazı kaldır· 

- Evet, itfaiyenin para iıtediii ma itinde ilımal~·ar davrandığı 
rivayetini ben de duydum. Fakat belli olan meı'ul p.hısta veya da· 
bu doğru değildir. Bir defa kim· irede olurdu. 
den istiyebilir? Ve kimden iıtemit Hadise ayni hadisedir. Mehlne· 
o la bilir? Bu itle en yakından ali- din kuyudan sağ olarak çıkması, 
kadar olduğumdan benden iıte· hiç bir zaman kendisini kurtar· 
mesi laznngelirdi. Halbuki dedi- mak vazifeainde ihmalkir davra• 
ğim gibi böyle bir talep vaki olma· nanlan mea'uliyetten kurtaramaz 
mıttır. kanaatindeyiz. 

Ankazı kaldırmak meselesineT ---k--.-.-d-~t-d---

1
---

ıelince bu it herhalde itfaiyenin e 8 U , U Ve 
vazifeıiydi zannediyorum. Bizim t• 1 
iki üç amele ile on ıaatte kaldırdı- ye ım maaş arı 
ğımız ankazı itfaiye bir saatte kal· Ankara, 30 (ffUIUIİ) - Yeni 
dırabilirdi. Gece çahıılmadıiı da ballanan tekaüd, dul ve yetimlı 
doğrudur. Ankazm kaldmhnasına maaılarmm, muamele yapılmaya 
nezaret eden mühendiı Ha1il ıaat kadar birikmif olanlarmm ancak 
beıte çalqmayı tatil etmi,tir. Er- Ubet seneliği veriliyordu. 
teıi sabah 8 e kadar bir kuma bi· Kamutayca verilen bir karar 
le vurulmadı. Civarda elektrik var üzerine Maliye Bakanlığı bundan 
dı. Binaenaleyh gece ço.lıtma.k pe· bet sene evvelü iatihkaklan da 
kala mümkündü. verecektir. 

An'kazı kaldıran ameleler son· 
radan haber verdiler. Saat yarım· 
da Mehmedin inlemesini duymuf· 
lar. Fakat haber veririz de ıonra 

ölü çıkarıa biz mes'ul oluruz diye 
söylemekten çekinmiıler. Mehme
di hergün haıtanede ziyaret edi
yorum. Yann çıkması ihtimali 
vardır. f yileıtikten aonra gene be
nim yapımda çahşıacaktrr. 

Saim de fU sözleri aöylemiıtir: 
- Ankazı kaldırmak iti itfai· 

yenin vazifesidir. itfaiyenin çalq
maması yüzünden ankaz kaldırıl· 
ma11 iti çok yavaı cereyan etmit· 
tir, para istediği rivayetini ben de 
duydum. 

Gene o civarda oturan Hamdi 
de fu ı8zleri s3ylemittlr: 

- Ya ceset bir kaç saat evvel 
ölmüı olduğu ha1de bulunsaydı, 
bunun meı'ulü kim olacaktı? Ben· 

Habeş harbi 
( Baftaralı 1 ncide) 

ltalyan istilasına bütün kuvveti i· 
le kartı koymak kararında bulun
duğu qiklrdır. 

Habe!istana ancak, Framız So· 
mahsında Cibuti yolu yahut in· 
ıiliz Somahımdaki bazı bili arazi 
yollarından silahlar, tayyareler, 
top arabalan ve tanklar ithal ede· 
bilir. Bu itibarla Habetiıtanm .. 
harbe hazırlanması milfkül bir 
meseledir. 

Burada dolqaıı rivayetlere gö· 
re, Japonya sili.h ithali hususun • 
da Krala yardım etmektedir. 
Adisababada Kral ile mülakatlar 

d:ı bulunmut olan bir lngili:, bo: 
ıehirde 9 ıilih ticarethanesinin 
mümessillerini gördüğünü söyle .! 

mittir. 
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1Jie' f&ilf - - - -
Eıek eti yemekte 

mahzur yoktur 
T GnUlnllf 6iT tloldor tlqor lıi: 
-Etek eti ,emekte ubhl noktai 

nazardan hiç bir mahmr 7o1dur. 
Fakat bellen baJT&Dlarda, eti 
yenmeai mutat olan kOJUD ve aı · 
lırda arandıiı aibi, hutalık olma-

Yeni sokak 
levhaları 

Bu ay sonuna kadar 
detJımlt olacak 

ınau prttır. Numaralama itlerini üzerine a• 
Kifrpe bir eteiin eti dana etin - lan müteahhitlerin bu taahhücltinü 

den laat itlı.riyle hemen hiç a - ifa etmemesinden dolayı belediye, 
yut eclil--. Fark, lla:rnd Y&f . kendi memurları vuıtaıiyle, nu • 
landdrça batlini belli eder. Bu· maralama itini bizzat yapmakta
nun lehehİ de yük tatımak aibi a · dır. Belediye memurlannm kır • 
iır itler ılren eteibı ricudunda mızı yallı boya ile yaptıkları mı • 
Ant Laktik J&Di hamın )eben hl- maralama ameliyesi Mayıı içinde 
ıd olmuıdır. Bu uit hayvamn eti· bitecektir. 
ne elqi bir lezzet verir.Körpe hay- Diler taraftan, belediye müte -
vanlar it ıörmediii ,için bu lezzet ahhidin yaptıramaclıjı numara ve 

' onlarda yoktur. aobk lnhalanm da kendiıi yap • 
At eti de aJDen böyledir. tırmala karar vernıittir. Bunun 
Etek eti, bayvanlann fenni ve için 30,000 ev, dükkan, ana ve 

ııhht teraite dikkat eden maba saire numaruı, 3,000 tane de ao • 
halarda blilmeai, lıutalıldı bay - Irak le..huı yaptmlacaktır. Bu 
van lceailmemeai tartile lnuual ka· levhaJarm emaye olarak kırmızı 
saplarda sabfa çıkanlabilir. Ve e· zemin üzerine beyaz yazı ile yazıl· 
I• diler nm etlerden daha ucuz muı takarrür etmittir. 
sablabiliyona etek eti fakir hal - --o-

Telefon ve 
tramvay 
şirketi eri 
Hesaplarında 

komlserJer 
aykınlıklar 
1 gUrUyorJar 

Şehrimizdeki nafia bat müfet • 
titliği Telefon ve Tramvay Şiıket· 
!erinin heıahlarında ıörülen ay • 
kmlığı müstacel bir raporla Ba • 
ymcbrlık Bakanlığına bildirmit • 
tir • 

Bu iki ıiıketin besaplarmm al • 
tın eauı üzerine kuruhquna iti • 
raz eden ıirket komiserleri kendi 
mütalealarmı ve bu hu.usta İtiraz· 
da bulunan tirketlerin noktai na • 
zarlannı da bu arada bildirmiftir. 
Ayni zamanda heaplnn ltm eaaı Ü• 

zerine kuruhqundaki açık mabat• 
da tebarüz ettirmiftir. 

iskeleler 
yapıla~k 

Belediye, şeblrlo bu 
eksltfnl 

tamamlamaja karar 
vel'dl 

~iri•: - - --- -ilk ve Son Baban 
atlıyoruz.. 

Bilmem bana mı öyle ıeliJ'or. 
Yoksa ahiden a..kea, .....m 
helJi hat& iki çaimı hiç ....... 
madan bot botuna ıeçinnmt. 
midir? 

•• baharla 80Dbahan bllan
mıyonıs. 

Kullaımuyoruz, di,__. Çin
lttanbul her tarafı denizle çn- kil, blan diler iki menimin, eli

Jilmiı bir tehir olduğu halde va • mizden ıeldiii bdar tadını çılm• 
pur iskelelerinden batb tehrin karabilmek için muanen amlle
biç bir tarafında umaml ilkeleler rimis de varchr: 
yoktur. Şayanı dikkattir ki koca Yum denize, deniz kenuma, 
Haliç yukarıdan qlı.iı iskelesiz • hala, bahçeye aideriz. ICıpn nJe. 
dir. re toplanılır; kahvelere, barlara 

• . • kapanılarak bu çalın kendine sar. 
Saraybamundan ıtibaren Yetil· hususi eti • • berk .. ·· etti · 

köye kadar bir motörün yanatabi. ii bAJ.J ennı .. ~1 SUCU ~ • 

1 
x.: iki" ..::.ı.·· ..ı ___ I b. ar yafN""ıa ,,-ıtır. 

ecea:ı • ~rça .JUAUD çmarı a ~ • Sonbahar için pek bir f81 liy• 
leceiı bır ılıkele yoktur. Şehnn liyemem ... Havalar aerinlemeie 
etrafı bpnamen deniz olduğuna bqladıiı zaman, kııın ketkin ha· 
ıöre't kapılan demek olan bu iı· tıralan ıözönüne ıelerelc hemen 
keleleri yapmak vazif eai beledi • pardeai\lere aığmıp biç aoluk al· 
JfJ'Je düpnekteclir. Fakat beledi• madan büyük hadiseyi, kar ve kı· 
yenin elinde tabaiaat olmadıim • ıı bekliyoru ••• 

km bir 11da11n1 da tefkil edebilir. Kadınlar kongresi 
Doktor CeW Muhtarm. umumi murabaslarından bfrf Telefon ve Tramvay tirbtleri 

harp içinde etelc eti yedirmekte heyeti umumiyeleri BaJ'IDllırhlı 

dan aenelerce enel yapıbnaama Bu, bir alııkanlık Ye büyük raz 
karar Yerilmit olan iskeleler bile mevaiDJinin üzerimizde bırakbiı 
timdiye kadar yapılmemqbr. Be- yorgunluk ve kanıkuma eteridir. 

hiç bir mahsur aörmediiini de u· te~~lz~eDlf&Dlandı Bakanbimdan ıelecek c:nab Gse-
natmqalım !,, Şehrimadeki konare1e relen rine tekrar toplanarak Ye cmur • 

lediJe ba ame her• büuma o. Fakat ya bahar1 •• 

+• • • miirahbulardan Muır miirahhu- t • ..::-1..:ı :...:.... • .ı h!-.J..4-...et lro • 
larmm b• ,__ d:ı- • • • esı •'IUAU ~-a uaUlll 

hana ollall huı yapılman zanıri Geç.en haftanın herkea için ta• 
W.leleri yaptırmaia karar Yer • til olan aününde l'daya gittim. Va· 
miftir. purclald kalabalıkta, hiç bir • ar ..... , uu ritmiftir. . __ _. • . :&: ..... _ •• • •-ı..--ı 

Mn -n-1..t.. __ L- • • • ba DllRnerıDID Hu-. uzenne aauu 
Edirnelrapla etek eti lreaip sa• lr ......-...uJa91 ..,....,eti Nlll • • -

yan ŞaraTI " &a,_ Fuad--S.•lt edilmeden JUtda kalan blıiaço ni,et, tuanar izi ıöribmriiJorda. 
Nitekim az 10ma, bunlarden mü
him bir laammm yaz Ye lat ora· 
lvda olura.D, yüzleri bir türlü ba
rat111Ur orta halli imanlar olda
laaa ıördtim. •• 

taalarc:lan Sariko Rifat diyor ki: 
" - Ben Yenbabçe butahane • 

ıine aitmiftim.. Dönütte erimde 

bir miidClet dw ---ınuada kalacJ: t.krar tetkik edilecektir. Diler ta• 
!ardır. raftan bu iki tirketin de noktai 

Beledi,...m i• yaptırac:alı h • 
kele Balarldi1 ilkeleai Ye sonra 
Halicin • mıllnaıip ,..rine yapıla· 
ak Wr ilkele olacakbr. keailmlt •" etleri bulchan. ... 

imbm. Bunları • dlJ6 ır..t•ais, 
dıt;-. Kile Hawa :ralrlatbt ell • 
me IO '-at ••fbrdı. Tam ban· 
r1tdA bulldıt .. 

Haher alcbimma ... Mmr nawlarmı Ba;rmdırbk •Jmnlı • 
........ ...,.._._ ....... Hari- lna bildirdikleri llyJ ........... 
,.. ....... MUır ı.....w Jmomoloe. 
hanesi memarlannclan a Mınr et
rafından Şerıtc P&f&Dın oğlu bay 

yor: • o 
" - Sarada ..s kuaplJlmı Komlsyoneular 

eakidenberi ~ bir ~, Blrllj1nln yeni binası 
vardı.. O da, tımdı askere 11ttı.. c::-..!:ı_ K • ncul s· ı· . 
B• d . b-1..&- e· d u~ omuyo ar U' ılı 
ıze e mıru ınuu~·· ız e on • yeni binuma tqmmaja batla • 

dan örnek alarak bu ıte devam et- __ .._ u lerd beri .. 
!I- Ben kid L --s--• zan aene en aum • 
t-.. es en •ılır ..... ~ riik 'binuı dahilinde bir odada ba-
kuaplara atan:bm.. Bu ıte yenı hmaa birlik bu auretle aiimriilGa 
bqladım.. Ancak daha diıt bet haricinde bir b. ıkmaktadır 
etek keaebilmiWJc.. ~ da Birlilba 1eni 1:.!. bir idi ~ 
Abaray " Küçükpuardald bazı tüphane " bir nümunehane d 
ka•plara aıln" m,.. ftftlim.. Yal• ricacle setirilmekted" e 
~ ... iw bir eteli Be,oihmcla. D' • 

ld baaplan. taksim ettimdi • ,, 

Askeri mtltekaltterln 
rozeti eri 

u ..... uker takaUtleri c.m. 
~ ...... JUl&llhimdan: 

smı elbise ile bakmdalduı -· 
illan ukerler ft halk tuafmdaa 
tanılarak haldarmda llRIPJİri h6r 
IDel bir hal Ye harekette J.ala • 
ilmera Ye zabiti• için tecrü&eleri • 
ımlmamuı içlD mıütelrait esWn. 
Jae alre ninmumei maı..la 

iW.. M••Hilf " teni c:ımni,.ti • 
•ize haftle ecliln.lt ........_ ro • 
zetler ,.melen plirilmlftir. 

Mtitebit aı4m...._. telraiit 

Yazlıta gldeeeklere 
kolaylık 

Ab1 idaresi ba Hllı8 adalar y• 
Anadolu 19bamcla ~lıfa side • 
celder için kolaylık olmak üzere 
bir alç ftpara ihdaa etmiftir. • 
~ ftPUl'1I cmnarteai, puarteai 
.. .,.....,. aUnleri köprüden •• 
at 11,30 ela kalkacaktır. Bu vapur
la nakledilecek e,yalardan yalnız 
Ha1darpap. bileti ücreti alınacak-
br. 

o 
Resmi dairelerde 
çabıma &aailerl 

Ba abahtan itibaren re1111I da· 
irelerde memarlar sabahlan sekiz 

o 
Meyva 8atıtları 

nerede yapılaeak? 
Belecliye, keresteciler de yeni .,.....,... ....... , ~ .................. ..,. ... 

Kaddrl1cl Rıhbm Cact•iacle o-~ ielaLı • ...._ ...... 
turan 80 da Ali ... • • hadaa .... eol ........... 
tramvay~eneryoluna •• .._ ftrlD dilline ura ile ,clfllsMnlar 
ba11hmt, sonra a11I~. ~ kaaw ftl'lllitti. Ba 

dilrlilnlar bYm, karpas, limon 
Yaralandı w portabl ticcarlanaa tallaia e • 

Vanikayünde HaJNfffnjn tebr dileceldl. Falrat ba cltilcllblarm 
fabrikumda çalqan tenbeci Me- kırk bin liradan atalı~. 
lek birden bire patlıyan karpit de- lı aalatıld ......... ,fimclilik limon, 
poauDW pkan aJnlerJe kolları partabI Ye DftD, kaıpas l&tq • 
yamnq, ~e kalcbnbmt • larm ..W ....;,. 1llllade Japıl. 
br. ma- ...... eclilecektir. 

• 
Çln-•1•111 lulvgw o 
abalide 7.eJrelt camii 1rartma· &nal eemlıetlerl 

deki anada otaran .,._Ha· btlrosanan hesaplan 
1&11 ile Şiikril DYp etmftler, lrir • &mf amiai,.tW ........-bil• 
birlerini kol Ye bacaklanndaa fa· NID .............. t.a ,;i.aJuır. 
ralam111arclır. Her Ud yaralı ... • lar olclul..aan m6flerek hüronan 
taneJe bldmlmqtır. ıeçea ...ı.. heaaı.tınm ,.eni 

Adaam yollumda bir ,..._ 
1101 kabarmıı Ye bize clotnı f&• 
Iardayarak ıelen tabiata kimlıe 
••• ,,,, .... ti• --- •• ,__ 
.................... Wr ......... 
~" a..-. .... ..., ...... .. 
.... bnetli ... ..,. ...... .. 
ma)'Onha.. 

Senenin ba menlmi, ınc.ır 
pek afak bir bmı eYler Ye da:waı
larclan lharet olan- tehinle de 
hlJle pçiyor. H.U. d•lsmca 
kendini, bir ıscalm daha çdsin 
Mr ........ ortalıiı .......... 
helEll,.or". 

..... mld, ....... JMtiJle 
dannelan.m __,_ tMim laa-
akla•a, omm tempoeına ayali 
111clann ananesi~ ..W tllrlcl
taplarmda ....... bir .. ,... 

Ha1dldo._.......lslpıfl9 
~ menimler bot aeçlJOr ••• la
....W, eri1iP PM.n hayat IEW., 
hunun, Mileler.,_ ....... 

S.rhot olmut ~are heyeti tarafından taafiJe Ye lü o,.Jdıldamu eeaememit Ye o-
Küçiik Piyalede otaraıı Aann tetkik edilmekte oldaia malOm • na ıöre kendilerini tetkilltlancbra· 

aarhot olap Bahriye cadd..mde clar. Ba ftai~ w dMate a• mamqlar mı deninb? 
ffatimin fırınına taarruz etmlt, lan Tıcuc Otlulia 8 7eai ııldlde iri hlr dal üzerine çdnMk, ti-
cam lanmttır· kenclİIİDe ballı olan __, cemi• zel " anlapl .. ı aeli1or. . 

ret)erbain _.. olclaia miifterek Koca bir kuytu içine aimnek, 
-- ·-- - - ------ ------- - - - - ----
buçukta yuifeJ.erine .=: , 
akpm bet buçukta Ç dır. 
oııe tatili bir~- aaattir. 

Mft lleu.plumm ela Oda mira • tatlı Ye tophı bir hia lnra1uJor. 
kipleri tarafmdan teftit -_. ~alrat bunun birine hatlar, a-
tirilmeei.. karar • • tekine :rakJqırken J&t&dıtmm ebclanlumı alaterenk tatrada 

hahmani.r lla licillerbai Wirenk 
caaiJet 'awinden tedarik ede • 
hilirler. 

Ymmiftir. hayat, bir kenarda durarak, JIP 

• (~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİŞİİİİİEİİİİİİİİİİİH~R~l~N--iiiiiiiiiiiiimiDiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiRiiimiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiLiiiiiiiEiiiiiimiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiİ-=~1 t!S:: ~ 
itizar Fincancılar yokuQunun derdi ı.!".':tı~~ 

iY ............ çolduiu ,...._ y biyis.. • ... 

B• A km l'lacaaalar ,..._ .. Jlyeeek ite beri satan Abdi il ,.,.,,rlcrl Bllltaua...,. 6ra,,,.,,,.,,,. fo.r1a 6lrllltlc Hl'--_. 
ır ' ulatıJm: caUe,ı .,.,,,,,.,.,,,,. ... fed ..... -~ ..... 

h··-~ • - r.,.... ar .... ,,. gazın p ,_,,, ,.,,,,,.. Gne l'laamalarda pirin' itleri ppan lbrabl• d Kad blrJIM L 1 laayeSI Bw da eehp lıttartdta bot ar...ıar olanı,.,. infaat ta ahleri ll11edl: e ID e• a8qietl 
.... au ...,.. tl..eeılil--· ,,,,,,,,_,,,r. Bl11lece arabalarla lafutan loprai ead· - c~ ,,,_ 6lr eatUetllr. ı;.,. "'"""" Türk Kadmlar Bitlill 'Qlllumi 

...... Y....ıan ifilNm ı..ı-o =:::::::.~:=an,,: :; bil,-....,.,..,,.,. Alılnır. Ylllıu:ı Mr .::::: kitiputindeiı: 

.. ....,_ o1tını1ı ..,,,,,,.,._. ,...r. -... ,._ J..--.. • ..,.._,_,,. .,. ,_. .ı. a M.,. ıa o • - ._. 
...... dr. ,,;,_ bir .,,, de bu umtte ıunuını bir lıald ballın· =·~~c~ ~ ~r :::ı JI ta Tlrk kaim lllrlili fnbll • 

.......,,,,, 81n Aaıa '""*"'"""le 8'6q .,,,,.._ r.,. ltoJar ı--. .,... B..... ~-- ~ tle bir ...... akdedecelindea do-
,f ,_ (Ok ınlfilll rmı,.tlntl~ ,.... • .,,.,, """" ,,.,,,.. ..,,..... laJi ................... eli 
b•ldf a.. .,..,_ -• •• •...., AaM .,._. lfle ••• llseaıe ..... ıı .... • tlilaı tıiıl& ı.. -- • 
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Sarıyerde öldürülen Mari abah G~eteıeriDünya iktisa-
Elmasyana 

muharririmizin 
dair 
tahkikatı 

ne diyorlar? diyatındaki 
ra--------------------~-Tr a ky ad ak I evleri düzelmeler 

Katiller henüz 
bulunamadı! 

karğir yapmak çok Gelip geçlcJymiş ! 
isabetlldlr! 

KURUN-"lmler,, sütununda Sadri 
Ertem .. San'atkann derdito serlevha
aıyle IJ'U»Uf oldlığu 11rmda la.yatı 
bir gol~ ve insanları bu yolda yürü-

yen kafilelere b~ıudigor. Bu kalilenin 
en önünde bulwıanlar aan'atkarlax, 
büyük devlet adanılan~ yani tarihi ya· 
panlar; aı arkasında bulııtuınlar da 
hasta (Je ihtiuarlardır. Sadri Ertem, 
en önde yüriiyenlerin ne kadar büyük 
müfkillatlarla çarpı§lıl:lamu, ve bun
lawı çektikleri istiraplan, acılan alt-

Roma, 1 (A..A.)- Uluslararası 
mesai bürosu reisi B. Butler, bu· 
llÜa c.öz.üken dünya ökonQmi kal • 
~ esash olmakdan ziya• 
de ıati olduiunu, bil' çok memle· 
ketlerde filhakika it&iıliık azalmış, 
istihıal çoğalmıt ve launbiyolar 
istikrar bulmuf işe de Ulu.sla.rariUJ 
ticaretinin 1933 ıen•ıindeki sevi .. 
yeden hemen hemen f uksıı; bir 
derecede yüksek bulunduğunu 
ıöylemiıtir. 

Demir parmaklıkları 
keserek macunlamışlar latıyor. 

Bir kaç gün eTVel Sanyerde fe. 
ci bir cinayet olmuı, Mari Ehnaa • 
yan isminde altmışını geçkin bit 
kadın on üç yerinden bıçaklan • 
mak suretiyle öldürülmü§tü •• 

Bu esrarengiz hadiseyi tahkik 
etmek için bir muharririmizi vak'a 
yerine gönderdik; edindiii malu • 
mah ve notları neırediyonız: 

Madam Mari yalnız yaşa1an ve 
garib huyları olan bir kadındı .• 
Daima siyah elbiseler aiyerdi, ek 
seriya geceleri fstanbulda lalır , 
sinemaya gider, ve evine pek geç 
veıkit dönerdi. 

Bundan batka bur geceler saat 
on, on bir~ evinden çıkarak cad· 
delerde gezindiği olurdu • 

Evine hemen hemen hiç miaafit 
kabul etmezdi. Biri gelee peıtcre-
yi açar, Te kendisiyle penceeden 
görü,ürdü. 

Evvlce evinde kiracı bul~r· 
chr. Fakat bir ili sene Yar ki mne 
liiç bir kiracı almamıştır. Dört Irat 
evinde yalnızca oturuyordu. An .. 
cak hasta olduğu. ve kendi itini 
yapamadığı zaman\a'I' iyi oluncrya 
Jra-lar evine bir kadm alırdı-

Nitekim bundan dört ay evvel 
de bir aralık hast&Ja.nmq ve evine 
~jel isminde bir kadın almı§tır. 
Anjel kendisine iyileıinciyc kadar 
liakmı~tır. 

Madam M.ari ha.kkında. kendi.si
le göri.l.~.en muharririmize An.jel 
fU sözleri aöylemi~tir: 

- Madam Mariııin eo fena 1 • 
deli yapayalnız yaşamasıdır. Hiç 
kimseye itimat etmez, verdijimiz 
nasihatları tutma~dı.. Ayni za • 
manda huisti •• Ben ömriimde o .. 
nun kadar hasis insan gönn~m .. 
Bunun için varmdan yoğundau. da 
kimseye bahsetmezdi. • 

iyileşir iyileş.mez bana gitmemi 
söyledi.. Ben de yanmdan ayrıl -. 
dım. O zamandanberi dört ay olu
yor ki bir daha kendi.ini göreme -
dim .• 

Vak' ayı polise ilk h&'bel" veren 
§ükrü Ç&VUf da tu sözleri IPÖyle .. 
di: 

- Paık~ly& gdmi§ti •• Madam 
her '1Cne bana bet on para. bahtit 
verirdi .. Bu •ene vermedi. Bi'f 8'in 
iki. ~ &ün, dört gün ıeçti.u Ken • 
disini yolda da. &önni.yord~ E .. 
vcı gelen yoğuriçulara, ekmekçi .. 
f cte de kapı açılmıyordu. Şüphe • 
lendim .• Polise giderek haber ver .. 
aiın. 

Bugüne. kadar elde edilen maıu .. 
ıQ&ta &öre bu feci cinayetin tu te
kilde itlenmit olması muhtemel • 
3il': 

Caniler Madam Marinin gece 
geç vakit evine döndüğünü Dili • 
yorlardı. ETin kar,.ında ilble, 
va birax da ötede karakol mev • 
cut olduğundan caniler pnimae • 
:;nek 1.§in evin arkaımdaki 1UIZ 

karalat.n evan arka tcahm. ael· 

un cliye demirleri macunla yalan· 
cıktan yapıftırml§lardır. 

Canilerin iki kitiden daha çok 
olmadığı teabit edilmiıtir. 

Vak'a geceai de her halde Ma • 
dam Mari evine geç gel~if olacak· 
tıT. O gece caniler kendisinden 
evvel eve girmiıler, münasip bir 
yere ıaklandiktan sonra kendisi· 
nine eve dönmesini beklemitler • 
dir. 

Madam Mari her zamanki gibi 
yalnızca eve gelmif .. Yatak oda• 
ımda iken caniler birdenbire mey .. 
dana çıkarak üstüne atdmlflar •.. 
llk it olarak da ellerini aya.kl&X'I .. 
m tnmıla bailamqlar, itkeııce e· 
derek para. "la mücevherlerinin 
nerede olduğunu sormu~lardır. \ 

Madam Mari pek az Türkçe bil· 
diğine göre canilerin her ikili, Te 

ya hiç olmazsa birinin Ermeui ol· 
ması çok muhtemeldir. Bundan 
batka Madam Mariyi de yakınen 
tanımaları tarttır. Hele Madam 
Mariniıı bu ka.tillerl tanıdlğı yüz .. 
de yüz muhakkaktır. Katillerin 
kendisini öldürmiiJ olmalarmm 
bir sebebi de budur. 

Vaziyetten anla§rldrğına göre 
Madam Mari parasınm nerede ol • 
duğumı söylememiı, yahut aöyle • 
diği miktar canileri tatmin etme .. 

miftir. Bunun üzerine zan.tlt ka
dma itkence yapmı,Iar, hdm da 
hem hattahklr, henı de fa.zla ihti • 

yar olduğundan buna dayanama • 

CUMHURiYET - Yunus Nadi bUr 
günkii başmakelesinde Atatürkün, U
lu$lararası Kadınlar Birliği milrtlh..· 
haslarından birine verdiği: 

"Biz •rkeklerimizi bil• harp fel4:
ketinden uzak bulundurmak iştegen 

insanlarız. Fakat lıarp <>tmck zorundtı 
kalırsak yurd kavgasında kadınları

mız erkeklerimizle beraber buluna. 
caktır,. cn;abını ttıAlü edigor. 

B'lı suretle hMptım miifend'lir 
ola11ğu111ıızr1 talctd htU'P dımk TMc
buTiyctinde krılırs.ak o zaman d« bil-
tün kuvvet ve kudrdimizle çar~aclJ" 
ğımm söylüyor. Yazı ~u cümle ile bi-. 
ti.gor: 

"Atalürkün belirttiği bit um-rek· 
liğin, bitüıı dü1'gll içia akıllara flur· 
gunluk vermek lamn. gelcA itte böfJl• 
bir l/l'niliktir.,, 

ZAM AN - Zcımaıı imzalı ua.ıı 
Trakyada yapılma.sı kararla§tmlcuı 
bügük imar faaligetinln tfllnflmiyle, 
kti.ryir .. ve ~n ıo11 modeUar izaiu '//~ 
JHlmllSI. kararııu şidddle: alJ<Jflr.pr. 
Trak11a.da dost l.'e düpıana kıırıı kıu>
vetti olarak yerleşmemiz lazım geldi· 
ğini tekrarlıyor. 

AKŞAJt- Ak§amcı bugün1H1 ya· 
zısında matbuaJ.. kaııgresiıı.in açıllllt:ı8ı 
aeeselesiacleıa bolı8My~. Bu mıinar 
sebetlo Türk gazetel!~ .._. U.. 
kitabında oynar:Zğı mü/zim rolleri sö11-
ledikten aoıırıı l'çifler Bal.'lılumn bil
ha$sa halka gazete okuıttnıanın tek
nik cephesinde yapacağı yardımın çok 
igi olacrcğmr ildıoe edettlt 11a:ısım bf. 
tirigar. 

SONPOS'l'A - Bir TJJlılu iın:alı 
yazı da matbuat kongresinden balıse .. 
diyor, ve Şükrü Kayanın önce çıkmıt 

bir 11azrsından. bir parçc altıra.k kon. 
grcıirı maksadım; audınlat.mağa. çalı· 
şıyor. 

mlf Te bayılmıştır. Bunl.Ul üzeri .. ------------
ne katiller kendisini öldürmek 
için Yiic:uchmun muhtelif yerlerine 
bıçaldanm tokmaşlardn-. 

Bıçak yaralamun çok ve rahat • 
ç.a dı. vurulmu.t olmasmm s.ebe -
'bi baclv:r. 

Bundan aoara. undtkları, çan.ta· 
1an alt üst etınişleT, ele geçirc.li:k -
leri bütün para ve mücevherleri 
aldıktan aoma a:rni yolla ve hiç 
klınaeye göt'Ünmede ~ıkmqları i.z. 
!erini ıaıırtmak için bililtizam 
kullo.ndıkları liz bıçağını da 
kanlı olduğu halde koruluğa at a 

mıtfar ve kaçmışlardır. 

Caniler ev içinde parmak izi 
ve 'batka bir iz bırakmamak için 
görülmemi§ derecede dikkat et .. 
mitlerdir. Bu da kendilerinin a .. 
lelade 'birer hınız olmadıklarını 

isbat etmektedir • 

ltalya ve Fransa 
iizerinde Alman 

tayyarelerı 
İtalya ve Fnuıa.ada esraNıtgiz. 

Alman tayyarelerinin dolafbiım 

ve bunl&rdan birinin. altı ltalyu 
tayyareıi taraf mdu yakalmp J't ' 
re. iudiı:ildiği bu sabah ıazetelerinı 
de ajans teJıgrafı olarak yazıhnak ... 
tadır. Bu haber gen.e ajana tara.
fmdan tekzib ediliyor: 

Londra, 1 (A..A.) - R<iJtc a .. 
jan~mm Romadan öğrendiğiM 
göre, 27 Nisan da Sclıetoc:halende 
de bir Alman tayyaresinin altı as• 
keri ltafyan tayyaresi tarafından 
yere inıneğe mecbur edildiği Jıak .. 
kmdaki haberin eaaHız olduf\l 
resmen söylenmektedir. 

B. Butler, işsizlere ye.p.ılan para 
ve yiyecek yardım usulüniin genç• 
ler üz.erinde feua tesirler yaptl • 
ğmı ehenuniyetle kayclede:rek bu 
bapta i.stikrazlarla yapılacak ha • 
yındırlrk i!lerini iltizam etmittir. 

B. Butler ayni :ıa.ma.nda it saat• 
}erinin. ualdılma.smı, sayayiin ten· 
ıikini ve uluslar arası bir teşkilat 
planının hazırlanmasını tavsiye 
etmiştir. 

lngiliz tüccarlan 
Makdonald'dan 

memnun 
Londra~ 1 (A.A.) - İııgili% ti· 

caret odaları cemiyeti rei.s.i tenelik 
koogrede lngilteredeki ökononıi 
bıkımnanxn 1erefini milli hük.U .. 
mete atfetmif ve aDA:ak bükUmetin 
li?asuma olan itimad havası aa .. 
ye.aiılde kallanman.m m~ü.n ol • 
mut olduğunu söylemiştir. 

Amerika işsizlere 
yardıml kesdl. 
Şika&o, 1 CA.A) - HükWnet, 

mahıt.lli parli.mentoların yardıma 
iıtirakten imtina etm.est üzeri~ 
bundan böyle kendilerine para 
yardımmda bulu1Ullı1lktan &arfına· 
zar ettiği ciheti~, lllinois' do 
1,200,000 Te Misari'de 600,000 
kişi feci nziyete diifmüşlerdir. 

Halk partisi 
grup unda 

AnKa:ra, 1 - Halk Fırkası parti 
grupu dün toplanarak iki saat aü · 
ren bir müzakerede bulun:mu§lar · 
dır. Dışi§leri Bakanı Tevfik Rüt· 
tü Ana ıou seyahati etrafm.da~ ve 
içişleri Bakanı Şükrü Kaya da 
muhacirlerin iskanı etrafında iza. 
hat vermiılerdir. 

Kültür bakanı 
değişiyor mu? 

Ankara, 30 - Kültür Bakanı 
Abidin ÖZmenin Şark vilayetleri 
umumi müfettişliğine tayininden 
bahsedilmektedir. 

--0-

lbrabim Tali Edlrneye 
gitti 

Evvelki ıün. Aırka1'dao ıelen 
Trakya umum müfettiıi lb • 

. rB.him Tali dün akıaınki trenle E • 
• • ..ı M ..l ala.kadar okluğu muhakbktrp. 

Bır rıvayete nazaran ga aaam p r d . d. kad tı clinıeye gibiş.tir. önıümüzdeki 
Mari genç erkeğin neşeli y 

0L!~!'-- e fl~ ıy~-. .:~!~t--1• llaftadan itibaren Romanya ve 
lislerinden L-·lanmn H t- gı talllU.lULtt& oır çoa; ıp ~~ w... h 

~-1 _ı_,_ b:~1 ı,.... a mut ve bir çok kimseleri nezaret Bulgaristandan mu acil' getiril· 
tl KNWarwüı ıny e gecen sene maine bapaacaktJr • 
Yalicwaya giderek bir tıafta. kal • albna al.nuşt.ır. Bunl&l'fll araaııı .. 

--0--

MotUrlerden vergi 
alınacak 

mi!·· Evinde de bir taknn mektup • da bilhassa önce Madam Marinin 
Iar cıkmıf. Bunlanıı tarihleri de bir çok hizmetlerinde bulunmuı 
etlô

4 

değildir. BilhaMa birinde: olM, ae!yar ıatıcdık f~lan yapa.ıı 
"Senin eve girdiğini kiracılar ve 24 Nnanda a.skere a1den Enver Takma motörlii andallarla uıo· 

gWdülu .. Bunun için eve bir daha iaminde biri vardır. t&rlii mıotönüz kotralud.U. lfü· li .. 
liraet almıyacafnn.,, cümlesi ya· Polis yaptığı tabkibt "Mtic:eain· ra mamara reunial:mm.uma karv 
zdıynıtf... • de yeniden mühim ipuçlan yaka • veriL:nifti. Bu karar bütün beledi

mi,ler ve bir ild g\iu ıarfıııda ra· Eğer bu rivayetler doğru ise Ma· 
hat ı-ahat pencue. deaıulerini kes- dam Marinin canını alan adam ile 
miJlerdir. ~üzde belli oı..a .. l blbini a.luı adamın yekdii-Vle 

lamq, ve bahsı,an Mehmet ismin- ye ıubelerine tamim edihnittir. 
de birini de neıaret atıma almıt ' Bu ay zarfında numara reıimle--
tır. ri tewemen "'P.1-MCektv. 

Bugün 
1 Maqıstı 

Bugün, bir Mayıstlr ve ea 
beri, hUg'ün, hahar bayr:anu 
br. Fakat son asulard.a bir 
amelenin mevcudiyetinde 
mana ifade etmektedir. 

Yakm aeııelere kadar" 
mücadelesi, bilhassa b,ugün 
vetlendirilirdi Sermayeda:r 
leketleriu büy,ük ~hi !erinde 
ler "bir takım .istekl~le ortay 
hrlar,, çarpıtmalar'1 kanlı •ak 
tevkifler olurdu-. 

F a.ka.t hupten sonra,. sım{ 
cadelesiui yok eden yahut ı 
aramıda tesanüt yarabnağa 
p.n rejimler çıktıktan sonra, 
Mayısın manası gene deiiş 
Evvela Sovyet Rusya, bugünii 
ta büyük bir bayram adde 
Nitekim, bugün de radyonu 
çarsamz, Mosk.ovanın. ne b 
bir coıkunluk içinde olduğwı 
tirsini~. 

Ondan sonra., f~tler ve 
ler, bir M~ylSı bir smıf tesa 
bayramı olarak kendilerine 
m.if,lerdir. 

Geçeu ı\iıı ııepetiğlıniz bi 
bere gÖl'e, bil' kanun hiyi 
te&bit edilecek bayramla:r ar 
bir Mayısın da. girmesi dii§ ·· 
mektedir. Bu, Cümhuriyet Tü 
yesinin İ§çilere verdiği mevkii 
termekle beraber beınelınilel 
ısevinç ve tesanüt ıününe i1f 
ni anlatır. 

Bu itibada, bit Mayu, i 
bütiiıı be,eriyet gibi, Türkiy 
de eu mühim tesanüt, dosthık, 
ve seTiııç. günlerinden biri ol 
la benzer. 
~~-~~~~~~~---; 

UCUZCA 
Sablık Fotoiraf M.kinesi 
Kontesa Netel ~5 X 9 

Cilalı aan tik ağacından. k 
iü sarı metinden, açılma ve.. 
panma tertibat1 ıayet pratik 
fevkalade kullanı!.lı çok tık ve 
men hemen biç kullau.ılmannı 
fotoğraf makinesi satılıktır. Ş. 
filmpak ıaıi.ai ve çanla.at mev 
tur. 

Makine büyüklüfü: 6,~ X 9 
Objektif: 1:. 4.5 Zais tesar. 
Satın ahnrş fiati: 85 lira. 
Sattş fiaii: 50 lira. 
Aynca bir de teleınetr 

l!üYeu makiue ~ beraber 
şartile 8 liraya. verilir. 

4,6 x 6 1ka. Beb. 
Objektif 1: .f,SZaiı teaar 
Çok: kullanışlı, kullamlmııtn". 
Alış fiati 80 liradıt .. 

3 nikel cam !fa~fsi, ffimpak şa~ 
ve çantasiyle: beraber 30. liraya 
ı:ilecek.tir. Aynca..He-rbiri2 §_er lira K 
metinde olan 9 cam şapi daha m• 
cuttur. lstiyenlere bu ta§iler U 
raya Teriiir. 

Her iki fotoiraf mal:Wıeai ~ 
müracaat Jeri AnlW& ca .. 
(Vakıt Kitaphaneai) dir. 
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8U gidiş, Turgay için çok Son günlerde boks aleminde yeni -Hayır! Evet! Sen bilinin! Eleni !\farikadan cevap bekli· •• •• •• d bir canlılık ve faaliyet görülmektedir. _Yazık, oyundan 0 kadar zev· yordu: ugv ursuz gorunuyor U Boksörlerin derileri biribirini ta- kalıyordum ki.. _Cevap vermedin Marika, gi-

kip ediyor. d ı· ·? - Bir teye yaramaz.. . e ım mı. 
O da dqarıda idi. Söze karqtı .. 
- T angut doğru söylüyor Tu • 

gay 1 .. Haydi biraz avlanalım ... 
Benim zaten üç günlük yiyeoeğim 
kaldı .• Halbuki kıtın bitmesine üç . 
ay var!.. 

O sll"&da daha qağrda bir kaç 
kqi göründü .. Karlara bata çıka 
geliyorlardı. 

. 
Bunlar Tugaçar, Barçuk, Alak 

ve Panço idiler. Av şarıkrsmı söy -
lüyorlardı. içlerinden biri: 

- Haydi, Tugay! .. Haydi, Tan
gut, Kuçluk! .. Ava .• Tam avlan • 
magünü .... 

Tangut, susan ve kmuldamıyan 
Tugaya döndü: 

- Hem de ayağımıza ge1iyor • 
lar ... 

Kalın kürklere bürünen, ellerin· 
"de kaim sopalar, ta§tan yontula • 
rak yapılan bıçaklar ve baltalar 
tqıyan otuz kadar edcek, ceylan -
ların göründükleri ırrta doğru yü
rüdüler •..• 

Tugay karısma ve çocuk1arma 
sıkı sıkı tenbih etti: 

-Sa'kın dı§arı çıkmayın! •. Ka· 
pıyı aç.mayın! •• 

Dedi ...• 

Öpüştüler ve ayrıldılar •• 
Bu gidiş, Turgay için ugursuz 

görüni.iyordu .. Her nedense yüre -
ğin::le bir kuruntu vardı. Fakat 
bu kadnr voldaşın gittiği yoıdan 
naııl kalabilirdi?. 

Otcz kadar güçlü edcek, kar • 
lardan sivrilen kayalıklarda, birer 
yaban keçisi çevikliğiy1e dolaşı • 
yorlardı. 

Kırk kadar ceylan ve karacanın 
biriktiği dere kenarını kutattılar .. 
Halkayı gittikçe daraltarak hay -
vanlara yaklaıtılu. 

Av'larm tüyleri, gÜnC1İn parlak 
rırklarında kana boyannuı gibi 
parlak ve kızıldı .. 

içlerinden en y&§lı:sı havayı 
kokladı ve dört yana göz attı •• 

Hepsi de avcılann yaklattdda
nm sezdiler ve top,andrlar .• 

Avcıların halkaır gittikçe dara· 
lryordu .. 

Bir an geldi ki sık çahldd&rm 
ve kar yığmlarmm ardmdan, bal
ta!ar, bıçaklar ve aopa:larla fırla • 
yan, canavar krlrkh adamlarla kar
•ıla~tdar .•• 

Korkuç hir panık baıladı .. 
Birisi kendnini soldaki le.aya • 

lıkla.ra fırlattı ve biraz ilerideki 
uçuruma Yl{Varlandr .. 

En yatlr1armdan bir kaçı, avcı
ların üstlerine birer yıldırım gibi 
ıaldrrdılar .• Kendilerini kuıatan 
halkanm üzerinde yahut aralann· 
dan dJ!an f ıTladılar. 
Kuıatma çizgisi hızla daralı • 

Yordu •• 

Büsbütün daraldı. 
Büıbütün daraldı. , 
Can korkusiyle biribirlerine so

kulan, çırpman ve tepinen bay -
\'anlar, l:alta ve sopa vunış1an al· 
trnda yerlere serildiler .. 

Bir kaç. dakika c~ :ı.vcılar, 
•n"tlarında birer avla, av ;d::.:;~ı 
aöyleyerek ebaia.nna dönaü!er. 

Bu, onlam geldik!eri yol de,3il· 
di. Daf ların içine doğru i!erliyen 
\re sonunda karan1tğa kanpn bir 
aeçitti .• 

En önde giden Tugay, ayağmm 

yumUf&k bir teYe takıldıgtr..ı duy
du ve durdu ... 

Dün de şöyle bir mektup aldık: 
Bir ay evvel gazetenizin spor sü- - Nereden anladın... Yarısını - Bence mahzuru yok .. Pek i. .. 

tununda 56 kilodan fazla {1,65) den ı bile göremedin oyumın?. la .. Yalnız Alinjn gene sancısı hı-
Ayağı ile karı efde:li •• 
l{arlar altında bir r.~ •• 
Hem de yab~ bir 8Lam ! .. 
Çıkık yanakfo.rı, l:c.c!~ gibi 

uzun ve knpa.!rfarı ~i~ ~./.:len, rol
gun ve srın yüzü i~ıe o~: yaıla • 
rmda bir adam .• 

Bu yrıhaneı ncrcc!on C'(:kli?. 
Hepsi birden kr:!.ırı CM-~ı!.ır ve 

ndc.c:ıı hü:;bütün çtt~rclı!ar .• 
Tugay, yüzünü onr.m tjizına ve 

burun deliklerine ycl:-~cıtırdı: 
- Öbr.emi~! .• 
Dedi •.• 
Yiizler:.e yrldanberi M~ hir ya· 

bancmm giremed:~i, ve dışarıya 
da hiç.kimsenin çıkmadığı bu ka · 
palı i.:2:edc, b:ı ı:.dam ne geziyor
du?. 

Neretlc:ı ,.c na:nl gelmE~? Ne a· 
rıyordu?. 

Üıtünde ır::zel e)bise~er vardı. 
Parma~m:ı parlak ve güne;}in ıtı:k· 
larmı ren!< renk ayıran büyücek 
bir tnı~n ısüılü, &:>.rı bir halka ge -
. . ..: B b" , çırnu;.... oynur.:ı n- .:.;ıyq asnıf!· 

tı ve o::un ucunda ço1k süslü, de -
mirden bir !nhç ve bir bıçak gö • 
riilüyordu .• 

Tangut ve Kuçluk, bunlara göz 
leri dört açılarak baktılar. 

Yolcuyu Tugay kendi mağara-
sına götüı ecekti. 
Hvk-.MİIİi: 
-Pelci! .•. 
Dediler. 

Fakat Tangutu:ı hoıuna gitmc
mİ§ti: 

- Onu niçin bize götürmiye-
1. ? 
ım •••• 

Kuçluk atıldı: 

\ 

Boksör Aziz Besim Tezgiden ve 
Be§llı.-taılı küçük Mehmed 

- Benim çadırım daha sıcak- aşağı olmamak şartıyle ~ıkacak ra-
tır. kiplerin hepsiyle dövüşmek istediği-

T ·k· · · d .. .. k mi ilan etmiştim. lstanbuldan, Bur-
ugay ı ısının e yuzune, çatı d , lt bok ·· ·· b · 1 d .. sa an cem an a ı sorun enım e o-

_ katlarının altında parıldıyan kız- vüşe hazır olduklarını öğrendim. Sıra 
gın gözlerle baktı. Arkadatlarma ile hepsini ringe da\·et ediyorum. 
dönerek söze batladı: Evvelft Beşiktaşlı boksör Bay Mus-

- Anlıyorum ... ikisinin de göz:- tafn 60 ki.lo imiş n 56 kiloyu1:" maça 
1 • b b lb. ·ı~h hazırım dıyor, ben de kabul edıyorum. 
en u ya ancının e ıse ve sı a • Azami Perşembeye kadar ondan ce-
larında kaldı. Fakat Tugay, Ha- \'ap bekliyorum. Şartlarım ~unlardır: 
zar Hanın ateıini bile yalnız ken- ı - Maçı ikişer dakikad:n dört ra· 
disi için istemiyor. Her !ey, onu \'Und kat'iyen kabul etmem. ikişer da
bulanındır. Halbuki henüz bulu- kikadnn alb ravunt istiyorum. Be-

b' k k" Yabanc şiktaş boksörlerinin hiç birisi yan ve· 
nan ır., ıey yo ı... 1 a- ya orta hakemi olmıyacak. 
da6ı sagaır ve onun malım sırtın- 2 - Maçı Galatasaray boksörleri 
dan almak, hırsızlıktır. Bu zaval- yahut Day Jlhami, Kurtuluştan pro
lıya, ben elen ve karımdan daha i- f esyönel boksör Bay Panıı.yotinin idn
yi bakacak olan vana söylesin, o- re e~ınesini sportmenlik namına rica 

1• So yorum Siz ne cdcrım. na vere ım... ru • . 3 Eld" 1 b"" .. k .. d t .. . ., y - ~ 1ven er uyu ve ıçın e o 
soyleraenız onu yapacagon... a- nya kıl olmıyacak. Tam maç eldh·eni 
hancıyı kim götürsün?· istiyorum, küçük, gergin derili \"C içi 

Tugaçar hükmünü verdi: yün yahut tiftik olması lazımdır. 
- Onu ilk önce Tugay gördü. ıi - Hasılatın yüzde 30 zunun pe-

H. b" • · onun kadar ivi baka- şinen elime teslimi şarttır. 

- Marika münasebetsiz, müna - tarsa tabii imJr.insız olur. 
aebetsiz mütaleala.nn var .. Bira· Ali Cenah: 
damın sancıya tutulmaması elin - __:..Yok! Yok! .. dedi. Sancım fa· 
de mi?. lan kahnadı .. O gün dördümüz gi· 

- Doğru .. Onun için saçmalı • der biY kır alemi yaparız. 
yorsun anlqılan .. Sana bir çay ya· Marika müstehzi bir ta.vurla: 

payım .. 
Marika ateı yakıp çay pi§irdi • 

O 11rada kapı vuruldu .. 
Ali Cengiz yavaı ıesle, telaş • 

la ve titreyerek: 
- Açına! Açma! Cevab verme, 

dedi. 
Marika Alinin bu tela§ ve kor • 

kusuna mana vermemi§ti: 
N .. ? - ıçın .. 

- Niçin mi? Bu aana aid değil. 
Suı! .. Seı çıkarma! .• 

Marika Alinin yüzüne merakla 
bakarken dıtarıdan bir ses: 

r 

- Marika orada mısın?. 
Marika kotup kapıyı açtı .. 
- A ! Eleni, dedi .. 

Ali Cengiz bu lüzumsuz teli: 
şından utanmrı olduğu halde ken· 
dini yatağın üstüne attı. Filhaki· 
ka bunlar, Ali Cengiz ile Marika· 
nın birden~ire tiyatrodan ayrılma· 
larmın sebebini anlamak üzere gel· 
mit olan Demirle Eleni idi. 

Marika gülerek: 
- Alinin sancısı tutmu§.. Asıl 

garip tarafı sancının kendisini kor
kak bir adam etmeıi .. Kim olduğu· 
nu öirenmeden kapının açılmasını 
iıtemiyor. 

AH cevap verdi: 
- Matmazel, dedi, bu bir ıinir 

hastalığıdır.. Eier doktorluk tah· 
ıil etmiı olsaydınız bunun insanın 
elinde olmadığını anlardınız. 

Sonra Demire dönerek: 
- Oyun nasıl geçti .. Nejat mu· 

vaff ak olmuı mu? 
- Biz ne bilelim?. El eni Mari

kanın gitmi§ olduğunu görünce ar· 
tık kalmak istemedi .. 

Eleni: 
- Marikanın ne olduğunu öğ · 

renmek istiyordum. Sonra ... Oyun 
da hoıuma gitmemİ§tİ. Eve d~ er
ken dönerim, madam da bana geç 
kaldın diyemez. 

- Sizi evinize götüreyim .. 

- Ümit ederim ki o gün bu ge-
-:.eden daha çok eğleniriz .. O hal· 
de tam öğle vakti buraya ıeliniz •• 
Biz de hazır oluruz. 

Demirle Eleni gidince Ali Cen· 
giz kendi kendine dü§Ünmeye baş· 
ladı: 

- Ben hakikaten budalayım! .• 
Bu adamdan niçin korkayım? Bi· 
18.kiı o benden korksun .. Ben ona 
verdiğim sözden dönmedim ki .. 
Fakat onu görünce işte kendimi 
zaptedemedim .. Ne kadar da göze 
görünür bir adam .. Onu katiyen u· 
nutamıyacağun. Onu bin kitinin a· 
rasında görsem, tanırım .. O da be
ni görünce hcıyret etti galiba .• Bun· 
da ıaşılacak bir şey yok.. Çünkü 
beni ilk gördiiğü zamanki kıyafe· 
timle bu geceki kıyafetim arasında 
dağlar kadar fark vardı. Beni o 
zaman bir dilenci, bir serseri san • 
mıt olmalı .. Benim onu tanıdığımı 
anlar diye ödüm kopuyor. itte 
benim de alakam olduğum zannı· 
nın uyanmasından korkuyorum. 
Ve herkesi §Üpheye düıürecek bu· 

dalalıklar da Y8R\l'Rqıii'. · Otuz 
lirayı da iade ebııem .. Hatta yedim 
bitirdim bile .• Yalnız bet lira pa • 
ram kaldı. Bu da bitince Naciyi bu· 
lur ve bana teklif ettiği ite batla· 
rım. 

Dört gün ıonra Ali Cengiz, De· 
mir, Marika ve Eleniden ibaret kü· 
çük kafile gezmek için F enerbah· 
çeye gittiler .• Ali Cengiz balık tut
mayı teklif ettiği için bir sandal 
tutup açıldılar. Oradaki bir ba · 
Irkçıda iki üç olta bulunması on • 
ları bu hevese kaptırmııtı. Mari • 
ka oltayı birkaç defa ıaldıjı hal • 
de bir ıey tutamadı. Hele Eleni •• 
Ömründe eline olta almamqtı. Fa· 
kat bunun pek güç bir ıey olmadı
ğını kestirerek Marikanın elinden 
oltayı almaya çahıtı •. 

(Devamı var) 

- T etekk ü r ederim Demir·· H a- 1-:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİ~ 
\•alar güzelleıti.. Dört gün sonra 
töyle hep beraber kırlara çıksak 
da dolaııak .. Bahar zamanı kırlar
da gezmek pek hoı olur. Ben ye
ıilliği pek ıeverim. Nasıl? Gezme· 
ğe gidelim mi? 

Demir ilave etti: 
- Müsaade ederseniz ben de 

gelirim.. Dört gün sonra Cumaya 
tesadüf ediyor .. Saf hava .• Açıklık. 

HABER 
Akşam Postası 

iDARE EVl 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

Tel~ Adresi: lST.U."BUL HABER 
Telefon l"&ZJ: 2387'5 idare: :uno 
... -·····-···-······ ................... --. .. 

ABOnE ŞARTLARI İ 
ı a e ıı aylık : ıç ırımız • k d b k ·· B A · Kum apı an o sor ay hye ce· 

mayız. Yabancı adam Tugayın ko- Yap: Benim geçen Perşembe glinü saat 1-==============I 
nuğudur. dokuzda Kumkapı klübünde hazır ol- Boksun inkişafı için daima ön adım 

Türkiye: 1%0 350 660 1%50 KrJ. ! 
Ecnebi: UiO U5 8'0 1610 i 

- Doğru söylüyor... mamı, gelmediğim takdirde kendini olan her türlü yardımda bulunan ga-
d • • • ·· zetenize çok minnettarım. - Tugaçarın hakkı var... galip ilan e cccgını soylüyorsunuz. 

t d . B Robert Kolec Aziz Besim Tezgiden _ Öyle olsun?... Müsaade e e cenıp vereyım. en 

Y b d T k size karsı doktor değilim. Kendi sıh- Bu da başka 
- a ancı a amı ugay o • . . "'d kto B k d d"' ·· hatımm o ruyum. o su a ovuş 

nuklıyacak !... . için değil kendi sıhhatim için yapıyo- b• d f • 
Bu ıert seslerın ka11ııında Tan- rum. Sizin ellerinizdeki eldivenler çok 1 r e 1 

ıLAn TARiFESi i 
Ticaret ll&ıılarmm aatm l!,60 i 

Resmi llAnlar 10 lmnıttar. : 
...................................... -.. 1 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASlM US 
Baaıldılt yer: (VAKiT) MıthMI 

gut ile Kuçlukun dilleri tutulmu§ bü) ük hatta ikisi de yanyana gelince 
gibiydi. ikisi de birbirlerinir göz- kendi göğsünüzden büyük oluyor. 
}erinin içine baktılar ve canavar Bok~örler daima küçük eldi\'enlerlc 

Boksör Beıiktaılı küçük Mehnıed ~------------
diyor ki: 

·· ki" ·· ., .. 1 · d l maç yaparlar. Sakın yanlış anlamayın 
yure ı goguı erın e, yuvar anan, k d" i thetm1·,·or M k d en ım me .; um. a sa ım : 
ıertleten ve büyüyen hınç duydu- küçiik eldivenler sıhhat için daha iyi-
lar... dir; rahat oynanır. Daha şık görünür. 

(Devanu ı:ar) Bütün rakipler okuyun: Fotoğrafları· 
nızla beraber mektup istiyorum. 

50 kilo, Beşiktaş sinek siklet şampi
yonuyum. Boyum 1,58. Kumkapıdan 

56 kilo Aliye meydan okuyorum. 2 şer 
dakika (10) raYunttan maç istiyorum. 
Kabul ederse Beşikta klübüne gelsin. 

Kendi sikletindek~ diğer boksörleri 
de davet ediyor. 
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Memleket mektuplara 

Günden güne güzel .. 
leşen bir kasaba: 

Nezih 
Birçok dertleri hal edilmişken 
hala susuzluk derdi çekuyor 

Nezip'in umumi görünÜ§Ü 

Nezip muhabirimiz yazıyor: Türkiyede en fazla burada yetişti
Fırat kıyılarına yakın münbit rilir. Elli bin ton olan 934 senesi 

ve mahsuldar toprakları ve dört fıstık rekoltesinden kasabamıza 
tarafını kaplıyan yeşil ağaçlariyle isabet eden miktar yarım milyon 
pek eski ve §İrin bir Türk kasabası liraya yakın bir varidat temin et -
olan Nezip, gün geçtikçe güzelleş- miştir. Fıstıkçılığın daha verimli 
mekte ve sevgili Cümhuriyet hü - bir hale gelerek zengin müşteri bu
kUmetimizin esirgemediği emek - labilmesi için araıtırmalar yapıl -
ler sayesinde en medeni ve lüzum· maktadır. Diğer toprak mahsulle· 
lu olan ihtiyaçlarım temin ebniş rini de bereketli olarak yetiıtiririz. 
bulunmaktadır. Bu yıl iyi giden havalar, çiftçide 

Bu meyanda, bağlı bulundu - büyük ümitler uyandırmıştır. 
ğumuz Gazi Antep vilayetinin he· Mahsulatın diğer yıllardan çok 

nüz bir çok kasabalarında tesis e • daha bereketli olacağı tahmin e -
dilmemiş olan elektriğe kavu§muş dilmektedir. 

olmakhğımız vardır ki, yalnız bu, Asayİ§ i,leri de düzeltilmiş ve 
•irtihar·Cluymamıza amil olacak bir halkın resmi le§ekküllere karıı o

sebep teşkil edebilir. Vali Akif 1 · lan saygı ve emniyeti en iyi dere -
ridoğamn himmet ve teşviklerile cesini bulmuıtur. Adli itler eskisi
tesis edilen elektrik kasabamızı ne nishetle yarı yarıya azalmı§tır. 
taınamile tenvir ettiği gibi beledi· Hükiimetimizin ittihaz ettiği çok 
yece yaptırılan kasap ve sebze ha- isabetli tedbirler ve halkta baş 
li de vatandaşların sıhhat ve para gösteren uyanıklık dolayısiyr~ bir 
:noktasından faydalarını temin et· vakitler milli hazineyi pek muta -
ımiJtir. zarrır kılan kaçakçılığın da önüne 

Nezip, 12 bin nüfuslu ve geçilmek üzeredir. 
ekserisi büyük köylere sahip bir 
kasabadır .. Bu kadar genit ve yüz 
yıllarca ihmal edilmit bir vatan 
parçasının pek kısa bir zaman zar
f mda medeni icaplara uygun ola

Hulasa; Nezip, Cümhuriyetin 
feyizlerinden istifade etmek su -
retile hergün biraz daha güzelle -
şen şirin bir Türk kasabasıdır. 

NEZIPLl 
rak değİ§İvermesi elbette ki kolay -------------
değildir. Bununla beraber Nezip, ı~------------~ 

Kroş Gazozu yükselme yolunu hiç bir fırsab ka-
çırmıyan \'e idare edildiği iyi eller 

sayesinde bu maksadına ergeç u· Sıhhi temiz ve en iyisidir. 
]aşacak çalışkan bir muhittir. Her yerde arayınız. Parmak· 

Son üç yıl zarfında ilk mektep - kapu, Yeniyol No 1 l 
Ierimiz çoğaltıldığı gibi büyük Telefon: 43304 
köylerimizden çoğunda üç sımffıl!!~~~..:.::.:.::.:::_:.:.:.:.:....~~~I 
'denhaneler açılmıştır. Evvelce ha· 
rap ve kı§ mevsimlerinde dalına 

kapalı kalan yollar yeniden yapıl-
111J!l1r. Müracaatlerimiz üzerine 
bükGmet burada bir trahom dis -
pameri açılmasına müsaade ede • 
rek doktor ve memurlarını da yol· 
lamı§, hazırlanan binada faaliye
te giriııilmittir. 

Halen en mühim olan ihtiyaçla· 
rımızm batında su gelmektedir. 
Dere suları kirli, kuyularınki ki· 

reçlidir.Bu sebeple sıhhi bir suya o· 
lan ihtiyacımız pek fazladır. Bele· 
diyemiz mahdut bütçesile bu I§I 

ba§aramadığı için susuzluk devam 
edip gitmektedir. Maamafih vila -
yet genel derneğinin hu hususu 
nazan itibara alacağı memnuni -
7etJe öpenilmittir. 

Çahıkan halkımızdan yarısı fıs· 

tiğabailanmı,tır. Antep fıstığı na
mi1le andan bu kıymetli mahsul 

HASRETLE·TAHA'fYOL:E: TI IGIN 
6ENÇLIGE~UŞ 

C0 
D)I 

' 1 -· :e; 
-·~ 1 

ve Ademi iktidarı 
giderir. Eczanelerde bulunur. Fi· 
yatı Jstanbulda 150 kuruştur. 
Adrc.oı: Galata Posta. kutusu 1255 
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HABER - ~lipm Posl.ıı~t 

TULUMSACI 
FDEBiVATI 

- Yazan: OSMAN CEMAL KAYGISIZ 
Bu deıtanhırın içinde bir çeıit Düşüne düşüne kılıcım taktım: 

acıklı mersiyeyi andıranları da Keder ile oldum yoluma re,·an ! 
:ı- :;: ~: 

J\:ayın~om llalit feneri çekti. 
Mu~tafa kolumda ederek seyran! 

vardı ki (komiser Hüsamettinin 

destanı) bunların en hazin ve en 
düzgünlerinden biri idi. Komiser 

O akşam, Göztepeye geldim, oturdum.

1 
içimden ne garip hulyalar kurdum, Giderken o hain kolumu büktü, 

Kırıp kolumu, br~ağl çekti, 
::-iaplayıp göbeğim üstüne çöktü, 
Dağlad1 ciğerim eyledi püryan ! 

Hüaamettin, kendi kayın biraderi 

Halit ile Erenköylü Mustafa tara

fından Göztepede kahbece ve pek 

feci bir surete öldürülmü§ idi. 

Ozamanlar, yani-1307 - 1308 
yılllarında lstanbulda polis komi -

seri olan Hüsamettin nazik, tatlı 

dilli, güler yüzlü bir gençti. O za. 
manm bazı polis ve komiserleı·i 

gibi öyle vara, yoğa herkesin kal . 
bini kırmaz; iyi muameleleri ile 

kendisini herkese sevdirirdi. Bu 
arada zamanın tutlumbacıları,küt· 

hanbeyleri, semaici ve manicileri 
de kendisini çok severlerdi. Hü -
samettin 307 senesinde evlendi, 
Erenköyünde iyi bir ailenin temiz 
bir kızını alıp onlara içgüveyis! 
girdi. Fakat böyle yapmakla Hü -
samettin kendisine orada bir ,de 

Eski tulumbacı reislerinden re Acem 
mülhit dü§man peydahladı ki bu Jsmailin arkadaşlarından Kadri çavuş 
da Erenköyünde sığrrtmaçlık filan Halidle :\fustafa oturmuş gördüm, 
yapan Mustafa isminde biri idi. Dediler: Beraber içelim heman ! 

* * * Çünkü bu Mustafa, Hüsamettinin 
lkisi o akşam çok rakı içti, 

aldığı kızı önce ailesinden istemiş Saat bir buçuğu tam çeyrek geçti, 

* ... ·~ 

nedim: l\usurum nedir? Bile);m, 
Ciğer parf.'mİ hir ~idip ıı;öre)im, 
Yanumu görüp de öyle öleyim, 
Ycft'r, nırma artık, imansız menan 

Dinlemedi asla katil sözümü, 
T<.'krar bıçakla oydu gözümü, 
Biranda düşUndiim: Körpe kuzumu, 
Yetiş JJa1id! Diye eyledim figan! 

HaJid büsbütün beni dağladr, 
I\amayı vurdukça kanım çağladı, 
Ah ,.e feryadıma gökler ağladı, 
1 lasret gidiyorum ağlasın Eftan ! 

<çocuğunun adı 

* "' * 
Bin liç yüz :-;ekizde vukuu kaza, 
Kanunusani tam yirmi bir keza, 
Elbet gelecektir o ruzi ceza? 
Görülür mahşerde davamız ayan! 

Fakat, bu deatanc kimindir, ya .. 

ni bunu kim yazmış, yahut hangi 
okuma yazma bilmiş bir tulumba· 
cı şairi bunu düzmü§tür ?Bilmiyo· 
ruz .. 

(Devamı. var) 

ve red cevabı almı,tı. işin aksili · 
ğine bakın ki Hüsamettinin kayın 
biraderi Halit le nedense bir türlü 

Açık konuş"1! 

eni,tesine ısınamamış, onu seve • 

memiş, ona içinden gizli gizli diş 
bilemeğe başlamıştı. Hüsam.ettin 

oraya içgüveyisi girip te bir çocuk 
' habuı olduktan sonra bu Mustafa 

ile Halit birl~şip . bir plan kunnuş
lar ve o plana göre Hüsamettine 
dost görünüp onu bir akıam Göz -

tepedeki içkili gazinoya düşüre • 
rek biraz içirdikten sonra yolda 

önce sağ kolunu kırmı§lar; sonra 

da bütün yalvarıp yakarmalarına 
kaqı hiç acımadan vücudunu ka • 

malarla delik deşik ebnifler, gö -

zünü oymuşlardı. (işte komiser 
Hüsamettinin destanı) bunun ü • 

zerine yazılmış ve uzun yıllar bü

tün semai kahvelerinde gözyaıla
rı içinde okunup çalınmııtı. 

* $ * 
Güş eden ağlasın zulmü feleği! 
Hangi ferdin olmaz ciğeri suzan? 
Ne hale uğradı dünya meleği, 
Bıraktı cümlenin kalbine hicran! 

* • "' 
İşiten ihvanc bir ibret olsun; 
O insaf sız cani Allah tan bulsun, 
Mezarı akreple, yılanla. dolsun, 
Ruzi şep durma) ıp çeksin el'arnan ! 

* * * 
Teehhül hevesi düştü gönlüme, 
Baktırmadrm bir kez aksi falıma, 
Girdi tigi felek, ah, ikbalime, 
Yıktr hanumanım eyledi viran! 

* * * 
l\lüııasip görünce evlendim nagilı, 
Bir pakü dameni eyledim nikah, 
Feleğin fendlne olmadım agah, 
Düğün yapmak i~in cemoldu ihnn I 

.. * * * 
Merdivenköyiinde iç güvey girdim; 
Dedim şu alemde murada erdim! 
Memuriyl'time gidip gelirdim, 
Dilimden düşmezdi: "Ilamdola 

yezdan!,, 

* ·' "' 
Teehhülüm ancak bir sene oldu, 
Emrihak, dünyaya bir yanum geldi, 
Sandım ki bu alem bana verildi, 
Hane halkı olduk cümleten şadan! 

* * * 
Uir gün karışrk bir ı·üyayla kalktrm, 
Htiznilr: ağlayan masuma baktım, 

Gümrük lnşaiye mühendisi Ens- "Sunı hakka dikkat et, . ycıplflk mı 

göz etle,, 
"Ol rıöz ile hakikat rahını gel gözetle!., 

Manisi Sadettin Nüzhetin <Gedat) 
adlr kitabında var. 

pektör Sabri Yare! 
Mektubunuzu şimdi aldım ye işte 

şimdi1ik kısaca 1<arşılığı: 
Benim bu yazılarıma esas olan bil

gi zaten hende biraz vardır. Başka
lannclan cfa bilmediklerimi vakti)Je 
biraz toplıyalıilmi:;;tirn. ~1ekfiiliunuz
dan anladım ki ~iz, bu hususta daha 
derin, daha etraflı bilgi ~ahibi imiş

siniz. Mektubunuzla bana bildirdiği

niz şeylere teşekkür ederim. 
Ben Beşikta~lı (Ferdi dede) den 

bildiğim kadar, en·elki gün hahset
miştim. <Bahriyeli :.'.\lustafa Refik) 

Ermeni (lkrari) baytar mektebinden 
(Arap Hakkı) Ka.51mpaşalı (Aşkı ba

ba) Halıcoğlundan Ermeni (Ağabey) 
bilhassa bu alemde pek büyük şöhreti 
olduğunu söylediğiniz <Behcet Efen
di) gibi füıtadlan şimdi sizden öğre

niyorum. Eğer bana bunlar hakkında 
biraz malümat ile o güzel e.~erlerin· 

den nümuneler gönderirseniz çok 
memnun olur \'C bir kaç güne kadar 
bitecek olan yazılarımın sonunda o 
enfes samaileri, koşmaları, destanları, 
manileri ayrıca hir (zeyl) olarak ne~-
1·edeı·im. 

Eğer sizde rn<.'şhur (Deli Hakkı) 
nın çok aradığım ve arattığım halde 
bir türlii bulamadığım (310) ~üyük 
zelzelesine dair yazdığı (destan) var· 
sa onu da Jutff.'derseniz çok iyi olur. 

Bu yazrlarımın başrna niçin (tu
lumbacı edebiyatı) başlığı konulduğu

nu soruyorsunuz. Onu, dün pek değer
li cdehiyat lıocalarrmızdan (S. Gez
gin) de (Kurun) gazetesindeki bir ya
ırsryJc bana soruyor gibiydi. Ru sor
gunuzun cevabını bir kac; güne kadar 
bitecek olan fafrikamm sonunda , -e
receğim. 

Gelelim ı:;imdi sizin (Gedai) için 
nrdiğiniz malümata: 

Siz, Gcdai itin ash belki .Kcmahlr, 
belki J~rzincanlr olmasmr tahmin ede
rim diyor ve Abdulhamide Yerdiği 

manzum hir istida İll' l\endisine beş 

yüz J,uruş maaş hağlattığınr ve Ht•· 
şiktaşda arzuhalcilik etmesine irade 
çıktrğım !'IÖylüyor:-;unuz. Ren de Gc· 
daiden bahsederken ya Cskiidarh. ) a 
ne~ikta!"l( olduğunu söylemiş ve hir 
il<i manisini ~·azmış ye bu Gedainin 
Sadettin :Niizhetin yazdığı meşhur 

Gedai olmayıp başka bir Gcdai ol
mak jhtimalini sö:rlf.'miştim. Halhuki 
diin HHdettin .Nüzhctin kitabma bal.;
frnı. Renim dl'diğim Gedai)'e nisbct 
edilen 

Şu halde son zamanların çalgılı 

ı-;<~ai kahYelerinde SÖYl~nen mesh\JT' 
iistacl Gedai: ile Sadettın uzhetin 
(Gedai)si bir olmak gerek.. Fakat, 
Riz, onun Abdülhamidin bir iradesiyle 
Bcşiktaşta arzuhalciliğe başladığını 
~ÖJlediğiniz halde Sadettin Nüzhet o
nun Abdülaziz devrinde saraydaki Aşı. 
kanc m~clislere riyaset ettiğini ve hiC· 
ri (l:l07) )ılında öldüğünü söylüyor. 
Halbuki semaici ve manicilerden 0-
takcılarlı Cevat ki bugün kırk iki ya
sında bir adamdır; o da vaktiyle Be. 
~iktas hahvelerinde Gedai adında bir . :. 
!:'airlc bir iki defa görüştüğünii anla· 
tryw w yukarıdaki maninin bu görüş-

tüğü Gedai'ye ait olduğunu söylüyor. 
Bugün 42 yaşında bir adam hicri 
(1307) yılında henüz anasının kaTmn· 
da demektir. 

(;erek sizin. gerek Cendın izaha· 
tından henim anladığrm şu ki: Calgt· 
1r semai J,ah,·elerinde semaileri, ma· 
nileri, ko~malan okunan (Gedai) 
Sadettin Nüzhetin anlattığı o pek 
meşhur üstad (Gedai) olacak.- J,i
kin bir mesele daha var: Sizin ona 
dair bana yazmış olduğunuz malll· 
matla birlikte gönderdiğiniz onun 
<:ok güzel bir koşamasrylc (nasihat 
destanı) ~adettin Nüzltetin kitabın
da hiç )ok ... Belki Sadettin :Nüzhet 
(<iedai) adh kitabını yazarken bu 
(koşma) ile (destan) ı ele ge~reme
mi~tir. 

Ye bcll\i de ~izin hana gönderdiği· 
ni7. bu <ko:o;ma) ilr: (destan) ba~kıt 

birine aittir ye yahut da pekıiz bir ih· 
timallc belki bir başka (Gedai) daha 
yardır. lfer ney~e ..• Ben gönderdiği· 
niz o koşmayı işte aynen yazıyorum: 

Gcdainin güzel bir koşması 
Sev{lilim (',ı;rarı nurı cemalin 
Görüp meftun olan aşıklara aor 
Krym<!li kiıl<i!li bezmi visalin 
Nakli canm veren sadıklara ıor 

* "' :;ı 
Zinciri zülfüuü divanelerdt'n 
Şcrabii lalini mestanelerden 
Şcm'i rulısarrnı pervanelerden 
Ate5i lıicrini yanıklara sor 

,,,,.. :;.: $ 

Gedayi! Var <'den bu mümkünotı 
Odur icat l'dt'n lıaygii mematı 
Jfı:zra sorma nüzel abı lıayatı 
Aşk m<'yi11 nuşeden kamklara ıor ! 

O.C.K 



HABER - :Akşam Poslur 

Bu h&lin önüne 

Dül'yanın b:r çok memleketleri gıi· 
zellik müsabakalarından vaz geç . 
miş oldukla·l gibi bir kısmı da clUn 
~u adete clc:ı.:am etmektedır. Ce . 
/...•oslovakya:fa bu sene yapılan bi1· 
müsabahadcı yukarda resmini gö-:-
c:üğünür. g..?rıç kız "Güzellik Kra • 

liç ~.,. seçilmiştir. 

1 
V şnnda 
bir KIZ 

! KUMAR 
Türlütürlü şekillerile 
genç nesil arasında 

Bir Şalgın 
Halini almak 

tehlikesini gösteriyor 

Elbise deliği, yumurta, yazı mı, 
tura mı? biiye kumarları 

~ NiSAN - 1935 
- .... 

geçr11eli ' • 
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Eski bir sporcunun g~rü~ü: Hava otorııoblli 
Dayaklı spor hadıse-

rin • n iç yüzü Amerikada küçük taqyare/er çok 
Hakikatı saklamakta fayda yerine rağbef lf ÖTmİlJe başladı 

Sinirlerine haklın ol:::::ı~. va:a'!:!ueevet ... ammabayırbu- Böyle küçük bir tayyare ile 15 lira masrafla 
nn 8.mil oldukları bu gibi çirkin nu yapmıyorlar. Memleket ıpor • Anka raya 
vak'alar, memleket dahil ve har{· culuğunu herıeyden evvel tutu· 
cinde fena akisler yapıyor. Nezih y~rl~r. ~ e. onun ~~na klü~~lük Q itmek ka b İ 1 d İ r 
Türk gençliğinin sporu yS:nlıı an· zıhnıyelinı feda edıyorlar. Bıhyor· 
lamı§ olduğu zihniyetini uyandırı· lar ki bu hareket bütün gençliğe T~yyare artık lüb bir eşya, bir 
yor •. Halbuki meseleyi yakından nümunei imtisal olacaktır. Ve bu nakıl vasıtası olmaktan çıktı. Oto
tetkik edecek oluraak görürüz ki suretle ileride buna benzer halle· mobil, hatta motosiklet gibi müte
bunlar ıpor ruhunu kavramıl biı rin önüne geçilecektir. işte onun vazi ve lüzuml~ bir eşya haline gir· 
kaç kiginin önayak olup çıkardık için bunu yapmıyorlar. di. ı 
lan münferit hadiselerdir. Bizde tahaddüs eden bu gibi Evvelce bir tayyare sahibi ol • 

Spor mefhumunu iyice hazme· vak'alan doğuran amilleri ikiye a· mak, pek büyük bir masrafı göze 
dememi§ otan ve manaaız asabi . yırmak lazımdlJ': almakla kabildi. Her hangi iki 
yetleriyle bütün bir memleket Birincisi oyunculardan bazıları· ki,ilik bir sp9r tayyaregi bile en 
sporculuğunu lekelemeğe kadar mn sebebiyet verdikleri hldiseler; a!~iı .beı on bin liraya aatm alma
~an bu gibilerin çıkardıklaı:ı ikincisi seyircilerden bazı münase- bılırdı. 
vak'alan örtbas edeceğimize bila· bet.sizlerin yaptıktan taşkınlıklar Sonra bunun pilot, be:ı:::tn, y~ğ, 
kis bütün çıplaklığı ile ortaya at - neticesi zuhur eden vak'alar.. garaj, muhafaza ml'.nrcffo.rı da 
malıyız ki ona göre hastalığı teş - Birincisini ele alalım: Asal:Siyet değme kabadayı ze:ıg;::ı!o:1n da • 
his edelim ve tedavisinde buluna · sporculuğa yakı§mıyan bir haldir. yanamıyacağı derecede büyüktü. 
lım. Zaten spor demek sinirlere haki - Bundan do!n.yı pek çok memle • 

Yazık günah değil midir ki bu miyet demektir Oyuncular §UDU i · ketlerde tayyareye merak edenler 
gibi hadiseler; içinden tamamile yi bilmelidirler ki asabiyetle hare- bu zevklerini ancak tayyare ve ha
nefret ile kcırııhyan Türk sporcu - ket ebneleri hem takmılarma, hem va klüplerinde tatmin edebilmek
luğu bu mün;ısebetle itham edil · de klüplerine zarar getirir. Çıkar- te idiler. 
sin?.. Gene büyük bir insaf&ızlık dıkları hadiseler yalnız §ahıslan · Bu ihtiyacı göz önüne alan bir 
olmaz mı ki hiç bir menfaat muka· na inhisar ebnez, renklerini taıı • Amerikan tayyare fabrikası yep • 

bili olmıyarak her türlü fedakar · dıkları klübe de -hiç bir kabaha· yeni bir modelde ve bir seri ha • 
lrktan çekinmeden çalı§an te§ki · ti olmadığı halde-- sirayet eder. linde gayet ucuz tayyareler imal 
latımızın kıymetli erkanı bu fÜz · Ve nihayet işte böyle hazan da etmeğe başlaını§, bunları satışa çı· 
den hakikati bilmiyen efkarı u · bütün bir memleket gençliğine karmı§tll'. 
mumiyenin yı..nlıı telakki ve tefsir- teşmil olunur. Yalmz bir kİ§İ tarafından idare 
lerine uğrasın!.. Bunun önüne geçmek için ev • edilebilmekte olan bu tayyarelerin 

Bugün önünüze gelen tanıdık · vela klüp idarecilerinin teıebbüı bedeli bizim para ile ancak 750 
larınıza geçeq vak'alar hakkında ve nasihatleri lazımdır. Ne kadar lira tutmaktadır. 
ne dütündüklerini sorunuz.Yüzleri oJsa onlar oyunculannın tabiatle • Sür'atleri nislieten mütevazı -
nin h~ekau bile bunlardan ne de· rini bilirler. Bun\a.n i\<az etmeli . dır: Saatte anuk 100 kilometre .. 
rece müteessir olduklarını ıize ap· dirler. Dürüst ve kibar hareket et· Buna mukabil benzin sarfiyatı da 
açık ifade eden bir cevapbr. meğe teşvik etmelidirler. Eğer bu =============I 

Şu halde el birliği ile çalıııp ikaz ve nasihatleri bir fayda ver • 
sporumuza fayda yerine zarar ve· mezse aralarından çıkarmahdD' • 
ren sporun memleketimizde ilerle- lar. Ama diyeceksiniz ki o oyuncu 
mesini baltalıyan, hakkımızda ha· da başka klübe girer ve orada or. 
kikate uymıyan hisler uyandırma· nar. Eğer o klüp te ayni suretle 
ğa sebebiyet veren, bu gibi taşkın· muamele yaparsa fena not alan bu 
lıkları müştereken takbih etme • oyuncunun gireceği bir klüp kal .. 
miz lazım geliTken, bazı menfaat maz. 
diltüncelerile, r- klamak ve ehem· Bir oyuncu, oyun esnasında a • 
miyetsiz bir §eymiş gibi göster · ın.biyete kapılarak gayrinizami bir 
mek.kendi kendimizi aldatmak ol· harekette bulunursa hakem bunu 
maz mı? • nizamnamedeki sarahate göre i · 

Sinek küçüktür ama mide bu · cap eden şekilde tecziye eder. Ha· 
(andırır. reket ağır ise keyfiyet ait olduğu 

Hastalık ne kadar erken tedavi heyete bildirilir. O da gene nizam· 
olursa o kadar çabuk geçer. namenin verdiği salahiyet daire · 

Esasen daima baılangıçta e · sinde karannı verir. 
bemmiyetsiz telakki edilen hadi • işte teşkilatın bugünkü aalabi -
ıelerdir ki sonunda mühim vak'a· yet ve vazifesi bu adedi tecavüz 
lar doğurur. edemez .• 

Daha geçenlerde "Auto,, g~ze • Seyircilerden bazı münasebet • 
te.sinde okumuştum: Hem debi· sizlerin ta§kınlıklanna gelince: 
rinci sayfasmın tam ortasında. iki Spor mefhum ve zihni7etini dar 
sütun üzerine kalın puntolu harf· bir görüşle ölçen bu gibiler bilme· 
)erle dizilmişti. Fransız federasyo· lidlrler ki seyrine gittikleri müaa· 
nu sert oyunlanndan dolayı bir bakaya çıkan iki takımdan biri 
kaç oyuncuya müebbet boykot ce· muhakkak galip diğeri de mağlGp 
zası vermiş. Dünyanın her tarafı - olacaktır. El elden üstün olduğu 
na gönderilen bu gazete federas· gibi takım da takımdan üstün o -
yonun verdiği kararı çok yerinde lur. Bunu böylece kabul etmek za· 
buluyor. Ve bunun içinde birinci rureti vardır. Hakiki sportmenlik 
sayfasında kalın bir ba hk altında ~azanan takımın takdir edilmesi • 
iki sütun yazı yazıyor. Sırf mem · ni, kaybeden tarafın da gelecek ============== 
leket sporculuğunun ilerlemesine sefer daha iyi oynıyarak galip gel· 
matuf olan ve ceza gören bu oyun· mesi temennisinde bulunmayı icap 

bir füphe beılemek en hafif mana· 
siyle küstahlık olur. 

Hafla otomobillerinin ıema.n 

göriilmemit derecede azdll'. Saat •

1 

gi bir adam bir kaç saat içinae · 
te 9 litre.. • böyle bir tayyarenin idare.ini öğ· 

Bu hesaba DAzaran bu tayyare. renebilmektedir. ı 
ler lıtanbuldan Ankaraya kadar Amerikalrlar bu çok ucuz ye 
olan meıaf eyi 3 saatte katedebilir- kullan1tlı tayyareye "hava otom o- 1 
ler. Ve ancak 27 litre benzin bili,,iamini vermektedirler. Bu 
sarfederler. Bunun bedeli de on, tayyareler Amerikada o kadar 
on beı lira kadar tutmaktadır. büyük bir rağbet ka.zanmıfbr ki 

Bundan bqka tayyare yerden bunu imal eden fabrikalar ıipariş-
ençok 1800 metre yükselebilmek• leri pek geç olarak yetiştirmeğe 
tedir. Zaten bundan fazla yüksel- batlamıtlardır. 
mesine de hiç bir lüzum yoktur. 

Bu tayyarenin iyi ve pratik ta -
raflanndan biri de idare edilmesi
nin çok kolay olmaaıdll'. Her han-

Bu modanm yakmbir 'Zamanda 
Avrupaya da sirayet edeceği ve 
ayni rağbeti kazanacağı muhakkak 
sayılıyor. 

-
Istanbul Tramvay Şirketi 
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No. Sınır 

10 Şişli. TQn'l 

11 Şişli· Beyazit 

... 
12 Harbiye - Fatih 

12 A Harbiye · Aksarnl: 

15 Taksim - Sirkeci 

16 Maçka • Beyazıt 

16 A Maçka - EminönU 

17 SişU • Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy· 
Eminönü 

19 Kurtuluş • ~e>:azit 

. 

19 A Kurtuluş-Eminönü 

22 Bebek· Eminönü 

23 Ortaköy • AksaraY. 

34 Beşiktaş • Fatih 

Kalkıf 

"(Ş~likn • Tanele ' 
(TURelden • Şlfllge 
(Şl§liden • Bega.zita 
(Bezcıyltlan - Şlfliye 

(Harbiyeden • Fatihe 
<Fatihten - Barbl11e11• 
(Harbiyeden - Akıara11a 
( Akaaragdan .. Barbl11e11e 

(Takalmden - Sirkeciye 
<Sirkeciden - Takslnuı 

(Maçkadan - Beyazlta 
(Beyazlttan. M~kaya 
(Şlıliden • Emlnönilne 
(Maçkadan • EmlnöniJne 
(Emlnönünden • Ma~kaya 
< Şiıliden • Sirkeciye 
(Sirkeciden - Şl§lige 

(Mecidiyeköy. Eminönüne 
(Emlnönünden • Mecldiyek. 
(Mecidiyeköyünden • Eminö. 
( Eminönünden • Mccldlyek. 

< Kurtulu1tan • Beyazlta 
( Begazittan • Kurtuluıa 

(Şi§liden • Emlnönllne 
(Kurtuluıtan • Eminöni111e 
(Eminiinünden • Krırtuluıa 

• 
(Beşikta1tan • Bebeğe 
< Beşlktaştan ~ Eminönüne 
(Bebekten • Emlnönüne 
(Emlnönündcn - Bebege 
(Bebekten • Be9iktaşa 
(Ortakögden - Aksaraga 
( Ak&araydan • Ortaköye 
<BqlktCl§tan • Fatihe 
(Fatihten - Beşlktaşa 

Ara tık Son, 
kalluş varıf 

S' g« 5.40 zl40 
9' e.oo 24.00 

12' 8.20 23.80 
26' '7.02 U.12 

5"7' 6.30 24.00 
~ 5.46 23.20 

14' 17' S.40 23JlO 
28' 6.00 22.50 

1 5' 7.15 19.10 
7.35 19.SO 

5' 8' 6.15 2..1.20 
17' 6.55 24.00 

7' 6.10 -
14' 7.10 20.20 

6.40 2M5 
B' 6.25 20.00 

12' 6.55 20.80 
., 6.45 9.40 

7.17 10.12 
21' 14.28 18.45 

15.00 19.15 

6' 9' 6.00 23.10 
17' 6.45 23.55 

6.05 -- 7' '1.05 20.10 
15' 6.35 20.40 

5.25 -
6' -~5 -

10' 5A5 23.40 
20' 6.55 24.20 

1.00 
8' 5.50 20.SO 
15' 6.35 21.30 
7' 6.30 20.40 

•14' 7.10 21.20 

cuların zihniyetinde bulunanlara ettirir. 
bir derai ibret olmak üzere yazı· Mağlubiyeti tevile kalkmak ve 
lan bu makaleye -dikkat ettim- bunu hakemin üzerine yüklemek 
diğer Fransız spor mecmuaların · kadar küçüklük olamaz. Hakem, 
da hiç çatan yok. Onlarda da biz • oyunun intizam dairesinde ecre -
de olduğu gibi müfrit derecede yan ebnesini temin ile mükellef 
kliiplerini sevenler yok mudur? her iki tarafın da nza ve muvafa. 
On!ar da nihayet bir iki oyuncu - katiyle seçilmi§ herhalde ıeyirci 

nun cezalandmlmasınm böyle baı ve oyunculardan oyun kavait ve 

Oyun esnasında hakeme bağır 
mak, küfür e~ek, ve oyundan 32 
sonra onu dövmeğe tqebbüa et · 
mek medeniyet kisvesi altında ya· 
ııyan insanlara yakıımıyan bir 33 
haldir. Bunun da önüne geçmek 

Topkapı • Sirkeci 

Y edikule • Sirkeci 

(Ak&araydan. Topkapıya 
(Topkapıdan • Sirkeciye 
(Sirkeciden - Topkapıya 

(Topkapulan • AkBaraua 
< AkBaraydan • Yedikuleye 
(Yedlkuleden - Sirkeciye 
(Slrkecülen • Yedikule11e 

5' 5Z -
8' 5.40 23.30 

6.U 24.00 
16' - 24.85 

6.30 -
6' 5.45 23.85 

1&' 6.17 24.05 

tuıtl "a geçirilmesini ağır bula· n;zamatını daha çok iyi bilen bir 
ınazlar mı !di? şahıstll'. Onun bitaraflığmda ufak 

o ıün sahanın asayif ve emniyeti· 
ni omuzlarına yüklenmit olan in· 
zibat memurlarına tevdi edilmiş 37 
mühim bir vazifedir. 

Sadi KARSAN .J 
..J 

(Yedlkuleden • Ak&cuaya 
(Abaraydan - Edfrnekapıya 

Edirnekapı - Sirkeci (Edirnekapıdan. Sirkeciye 
<Sirkeciden • Edirnekapıya 
(Edirnekapıdan • Ak&araya 

• 

16 - 24.40 
~ 5' 5.2.5 -

10' 5.45~ 

15' 6.14 23.55 

- 24.25 
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Sovyetlerle 
Japonlar 
arasında 

Bir muahede 
imzalanabilecek 

''Deyli Herald,, gazete$i diplo :
nıat muhabiri, Japonya ile Sovyet 
R\1$ya arasında yakında bir mua • 
bedenin aktedilmeıi ihtimalinden 
bahsediyor. 

Bu muahede, ''ademi tecavüz., 
nıuahedesidiT. Japonya ile Sovyet 
Rusya arasında bir "ademi teca -
\"\iz,, muahedet i aktetmeği Sovyet 
Rusaya bundan epey zaman evvel 
teklif etmif, fakat bir netice ha -
sıl olamanuıtı. 

Son bir lkaç ay içinde, vaziyet 
hayli değİJDli§ bulunuyor. 

Çin şark Demiryolları mesele -
•inin hallolunmasından, yani bu 
Yolların Mançukuya satılmasın -
dan 10nra büyiı"'k bir ihtilaf mev
zuu ortadan ikalkmı§tı. 

Diğer bir mühim vaziyet de, 
Japonyanın bugün daha ziyade 
Çin üzerinde siyasi v~ ökonomik 

tesir husule getirebilmek gayretin
de olU§udur. 

Fakat Japonyanın bu yeni ge -
nişleme tasavvuru, kendisini A
merika ve İngiltere ile ihtilaflı va
~iyete getirmektedir. 

Çünkü bu havali onların "nü • 
fuz mıntakası,, dahilinde sayıl· 

illlaktadır. 

Makdonald 
Almanya 
aleyhi_nde 

Şiddetti tilr maka 
yazarak, sulh 

düşmanı tasvir ediyor 
Jngilterc başvekili Makdonald, 

kendi siyas!lsınm na§iri efkan o • 
lan News Letter,, isimli gazetede 
Almanya ha.klanda bir makale 
Yazmıştır. · 

Bundan telgraf haberi olarak 
kısaca bahıetmiştik. Şimdide taf
ailat veriyoruz: 

"Almanya aradığı onur ve sem· 
:Patiyi ikazanamadı. Bilakia, he • 
:men bütün Avrupa milletlerinin 
füphesini uyandırdı.,, 

''Almanya Avnıpada kartılıklı 
İtimat hissini mahvedecek aurette 
hareket etmiJtir. 

"Almanya, aulha giden yolu 
l>ozdu,,, 

"Alm~ya; bana itimad edin, 
•b:e kar§ı bir tasavvurum olmadı -
... • d . ' itnı temın e erım •.•. ,, 

diyor. Milletler, 'böyle bir temi
l'latla yatııtınlamıyacaktır. Ve 
böyle bir teminatı reddetmekte de 
fıakbdırlar. 

"Kendisi hakkmda ıüphe ve en
di§e uyandıracak hareketlerinden 

Önce, Avrupada en emin memle -
kt":t Almanya idi. 

''Almanya, bütün gaye ve me • 
lodlarınrn enditesizce ve fÜphe 
duYnıadan kabul edilmesini ken • 
disini çok iyi anhyan ve alaka gös· 
lerenierden iste;ken haddinden 
Çok fazla bir talepte bulunmak • 
le.dır.,, 

Dermatolog, Veneroloı 

Dr. HAZIM 
8 . 
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Yakın Tarihten 
Kanırvapra·klarl 

Bir .gazete 
müvezziinin 

dileği 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi / 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor: . No. 7 . . . 

Zavallı Kenıalin cenazesinin çok 
olanasını Jstiyorduk. kalabalık . 

Bunu 
Bekirağa bölüğüne ait bahra· 

1ar o kadar çoktur ki bunları bi· 
rer ·birer anlatmak çok uzun sürer. 
Sonra aradan seneler geçti. Hep• 
sini bir teselsül dahilinde sırala· 
mak da biraz güç olacak ... Fakat 
bunlardan bir kaç tanesini d~ha 
anl~tayım: 

Zavallı tBoğazlıyan Kaymaka
mı Kemal asılmadan evvel ve a
sıldıktan sonra hakkında ötede be
ride yalan yanlış bir çok şeyler 
söylendi. Hatta sıkılmadan, utan
madan hıraız1ığından bahsettiler. 
Hala sağ olan ve aramızda yaşa· 

yan bir vicdansız da divanıharpte: 
- "incili yorgam alıp götür· 

müıtür.,, 

Diye tamamen iftiradan ibaret 
olan bir tehadette bulundu. Mer
\ıumun asdmaama sebep olan en
babı mucibede bu §ehadet mühim 
bir yer tutmuttur. 

Halbuki zavallmm mete1iği 

yoktu. ilk günler hapishanede, 
bizden gizli, ekmek zeytin yiyor-
du. Ailesi de periıan bir haldeydi. 
Bunu hissettik. Para topladık da 
Kemale, muhalefetine rağmen, 

biz rkadaşian yarc\ım ettik. 
Be1tirQa bölüğü mevkufJarının 

içinde zenginleri, fakirleri vardr. 
Onun için aramızda teıkilat vücu
da getirmittik. Memlekete hizmet 
gayeıiyle uğraıırken felakete uğ· 
rıyar:ak bizim yanımıza gelen kim 
olursa olsun yardım ediyorduk. 

i tertibat aldık 
için bir vicdan borcudur. O yarıl HükUmet, cenazenin erkenden, 
aç ölmüştür. ıeasiz saduız kaldınlmaamı iati-

Kemal asılacağını biliyordu. yordu. Bunun için sabahleyin Be
Onun için bir vasiyet hazrrlamıı· kirağa bölüğüne gelen memurlar, 
h. Merhum bu vasiyetnamesinde merhumun ailesini tazyika baş1a
çok ağır bir Usan kullanıyor, düt· dılar. ·Onlara verdiğimiz cevap 
manlanna gayet kuvvetli bir ce- §Undan ibaretti: 
vap ver~yor, terefini, namusunu -Tabut daha gelmedi. 

Üsküdar iskelesinde gazete ur 
tıcdığr yapan Saim Bozkurt mat
baamıza geldi. Yukarıda gördü· 
ğünüz resmini bırakarak şıınlan 
söyledi: müdafaa ediyor. Fakat asılmadan Saat on bir olmuştu . .Beklediği-

bir iki gün evvel bu Vafiyetname· miz insanlar grup grup gelmeğe 
sini geri aldı. Yerine bir baıkast· b&§ladr. Nihayet istediğimiz saat- ' 
m yazdı. Bu ikinci vasiyetname· te tabut da geldi. Cenazeyi hazin 
sinde çoluğunu çocuğunu millete ve müheyyiç merasimle kaldırttık. 
emanet ediyordu. Onun nasıl asıl- Yolda ve tevakkuf mahallinde h~

- "Senelerdenberi Üsküdar is• 
kelesinde gazete sabyorum. Kim
seyi rahatsız etmediğim için kim· 

senin benden şikayeti yoktur. Ken· 
di'halimde ekmek paramı kazanır
ken birkaç gündenberi orada salt· 
cılık yapmama müsaade etmiyor
lar. Ne olur, bıraksalar da eskisi 
gibi çalışmağa devam etsem.,, 

dığım daha evvel an1atmııtrm. Fa· 
kat benim için bir memleket kur
banı olan bu arkada§a son vazi· 
felerini yapmak için bütün Bekir 
ağa bölüğü mevkuflarmın nasıl 

çalıştıklarını da bir kaç kelime ile 
söylemek isterim. 
. Kemalin cenazesini bütün mil
letin dikkat, heyecan ve alakasını 
celbederek gürültülü bir şekilde 
kaldnmak istiyorduk. Bu işin ter· 
tibatım meb'uslardan Sudi üzeri· 

yecanlı nutuklar söylendi. Tabuta 
bir çok buketler kondu. Bu suretle 
bu talihsiz arkadaıımıza k~ı son 

vazifemizi mehma emken yapmış 
oluyorduk. 

&te$i gün ıBekirağa bÖ1üğüne 
yeni bir kafile getirildi. Bu kafile
nin içinde Kemalin cenazesinde 
tezahürat yapan, nutuk söyliyen 
hbbiyeli gençler ve merhumun 
cenaze namazmı kı1dıran imam da 

Saimin dediklerini yazdık. Bu 
adamcağızın ora.da birkaç kuru§ 
kazanmcuı herhalde kimsenin za
ranna olan bir §ey değildir. Alaw 
kcularlann nazarı dikkatini c~lbe
deriz. 

ne aldı. Merhumun cesedi tes1im vardı. • 
Yukarıdaki yazıyı yazchktan 

sonra matbamıza ikinci bir mü
vezzi daha geldi. ismi BoğosmUJ , 

alındı. Ve bir tabut wnarlandı. Kemalin ölümünaen sonra ha-
Tabutu ısmarİayan adama şunlar 
tenbih edildi: 

- T abutu g~ getireceksin. Ci
vardaki feyhleri, öcaları toplıya• 
caksm. 

Diğer taraftan kadınlı, erkekli, 
çofoklu çocuklu bir kalabalık te· 
mini için tertibat alındı. icap eden 
yerlere haberler gönderildi. Bu 
kalabalığın içinde zabitlerin, tıb
biyelilerin, genç mekteplilerin, ya· 
ni bir ketime ile münevver ve mil
liyetperver sınıftan insanlarm faz· 
la olmasını istiyorduk. 

pishanede eski neı'e kalmamı§tı. 

Evvelce saba:hlan jimnastik ya· 
par, hatta sıçar, oynardık. Bunun 
yerine hepimizi kara bir düşünce 
sarmııtı. • 

Hatti, mevkuflardan Tevfik 
Rüftü Araa açlık grevine batladı. 
Bütün bu riçalarmııza, müdaha· 
lelerimize rağmen kararından 

Büyükadada müvezzilik yapmak .. 
tadır. Anlattığına göre ilri gün 
evvel Büyük ada iskele';inClc gaze--
te sa.tarken "burada başka bir ga
zete müvezzii var, sen satamaz. 
sın!.,, diyen alakadar bir zat tara -
fından dövülmüştür. 

dönmedi. Odaıma kapandı. On Bu zavallı çocuklara biraz mer-
beı gün bir fey yemeden içmeden hamet edilse olmaz mı?. 
yattı. 

Tevfik Rüttü açlık grevine haı· MÜ za yede i 1 e 
Ermeni tehcir ve taktili ile, 

sonra hrrarzlıkla itham edilen Ke· 
mal gibi namuslu bir vatı tndaıın 
bu vaziyetini hatırlarvak benim 

---------------------------------! lamadan evvel saçlarını ııfır ma· 

T~OKiVE 
kineyle kemıitti. Bir gün refikası satış 
ziyaretine getmit ve muhterem FevkalAde mecburi 
doktoru böyle bqı tamamen sa.ç-

llRAAT 
BANKA51 

ıız görünce f&§lrmif, hem de bi- satış ~ 
raz hiddetlenmifti. Biz kendisini: 1935 Mayısm 3 üncü Cuma gü• 

- "Mecbur ettiler. Zorla kes· nü sabah saat 1 O da Kabat&§da 
tirdiler!,, diye kandınnıttık. Ni- vapur iskelesi karııaında Set üstün1 
hayet grevi bir felaketle netice· de Çürüksulu Mahmut Pqa apar

lenmeden doktoru ilma ettik. O da: tımanınm 2 inci katında Bayan 
- "Ölmek kısmetse §erefle öl· Nermin Rakıbe ait müzeyyen et

mek daha iyi!,, diyerek bizi çok yalar, kıymetli tablo1ar, eski hah• 
üzen inadından vazgeçti. lar, vazolar, kristal madeni eıya· 

lngi1izler zamanında mevkuf- lar müzayede ile &atılacaktır. 
lamı bir lasmı tecrid edilmit bu· Pey sürenlerden yüzde 25 temi· 
lunuyordu. Bunlann içinde meclisi nat almır. Satıt PC§indir. 
meb'uaan r.eiıi Halil de vardı. 

Biz aramızda vücuda getirdiği
miz te§kilit sayesinde bu tecrid 
edilmit arkadqlarla da temas te
minine muvaffak olmu§tuk. Onla-

rm arzulanyle, ihtiyaçlanyle ala
kadar oluyor, onlar:r da her §eyden 
haberdar ediyorduk. 

Halil, bir gün emniyetli bira
dam olan Türk gardiyanıyle bize 

büyük bir mektup gönderdi. Meb
us Sudi bu zarfı açtı. lçinde bize 

hitap edenJ>ir mektup vardı. Mec
lisi mebusan reiıi bu mektubunda: 

- '~önderdiğim bu zarfı açıp 
okuyunuz ve 60nra emin bir vası· 
ta ile mabeyine gönderiniz,, di
yordu. 

(Devamı var) 
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HABER - Akpm Postası 

Osmanlıcadan Türkçeye 
}ı\a.kkare - Dümbelek 
Nakkaş ..... Bezekçi- (Fr.) Decor· 

rrteur 
Na.kş - Bezek - (Fr.) Dkoration 
Nakr -1-Kakma, 2 - Kalem• 

ifl, 3 - Kabartma 
Nakus- Çan . 
Na1',zetmek - Sıyınak, bozmak -

(Fr.) Casser 
NaJ<zı ahdetmek - AftW)"Jllak, 

aatbomıak - (Fr.) Parjurer, 'rioler 
.on teraıent 

Nale - lnllti 
Nam - Ad, isiJU, Ua 
Namdar - Onlll. aClb •ah 
Namı.ed - 1 - Au1 - <Fr.) 

C.ndldat, 2 - Yavuklu, eizlii 
(Fr.) Fiand 

Narin-Nann 
N~ - Kamuğ, halk 

Nasbetmek -1- Dikmek - (Fr.) 
!P'ixer, 2 - Atamak (tayin anlamı • 
na) -Nommer 

Nasib - Pay, kısmet, düterıe 
Nfisih - Öğütçen 

DüZEL'rME 
Dünkü sayıdaki yanlrtlı §Öyle dil· 

ultiyoruz: 
l - (Metabai ıathlue) ıözünün 

karşılığı (yüzölçe) olact:ık; 
! - <Mukim olmak) '6ribtlın icar. 

ıılrlına (Ourmak) da yazıl~. 
8 - (Mükedder olmak) -'idrıün kar· 
"''" (Kederle~k) de konacak 

4 - (Gayri mürıbit) kta,.Zılı (Ç(). 
rak) olacak; 

5 - <MUbahf) 1carrlılı (0"4nllr) 
dl~ dü.uleuk 

6 - Münazt111) karfllığı olarak 
~ekişme) siizü de yazılacak. 

7 - (Jflüdalaa) kar11lı.ğı olan ke-
lime (SaDga) diye düıcltueeektir. 

Nuihat - Öğüt 
Nasiye - Alın 
Nass - Norma 
NA§- mu 
Naşi - Ötürü, dolayı 
Naşinfde - lşidilmemif, iayul -

matlık - (Fr.) lnoui 
Naşir - Çıkaran 
Natuk - Sözmen 
Naz- Naz 
.Nıızafct - Temizlik 

azar - Baln~ 
Nazaran - Göre 
Nazari - Teorik 
Nazariye - Teori 
Ameli - Pratik 
N-azarr dikkate almak - G&ztlm • 

eemck. saymsamnk - (Fr.) Prende 
en consideration. 

Nı.ı.~n dikkati celbetmek - Göıe 
çarpmak. dildcate çarpmak - (Fr.) 
Attircr l'attention 

Nazar isabet etmek - Gözdei • 
111ek - (Fr.) Attirer le maufail MUil 

Nazarrüba - Gözaba 
Nazenin - Baylan 
Nazım - Dizin 
Nam - Bakan 
Nazir - Benzer 
Name - Bellffll 
Nazik - Nezaketli 
N ait olmak - inmek 
N cbean - Kaynama, çıkma 
Nebat - Bitki 
Nezaban - Vunna, atma 
Nebi - Yabaç 
N cbze - Bbu, birazı cık, çitin -

<Fr.) Un peu 
Örnek Bir Nebze ü f" '*#leden 

balıscdcUm - Blr çitin de fU tonrm• 
daıı ayıtalım. 

Necabet (Bak: Esalet) 
Necat (Bak: Halts) 
Ne.dp (Bak: Astl) 
Necl - Oğul 
Nee.IQ - Yıldız 
11.rnU nOcum - .Utrolojf 
Nedamet - PJşmanhk 
Nedret - Azhk, az bulunurluk 
Nefer- Er 
Nefe1 - Nefes (T. Kö.) Solü 
Nelh - Ufürme 
Ne.ijr - Boru 
Neflrl lm - Tok11ea - <Pr.) Le· 

vEe en :nıasae 
Nefret etmek - Jğre~mek tiksin. 

mek 
Nefı - Nefis (T. KL) 
l)i~fii - Kendi, kendinde, nef • 

sf, nefmde 
Nefsaniyet - (Bak: Garaz) 
Nefyetmlk - Silnntk 
Neltafet - Zayıflık, çeUmslıllk, 

crlrz].ık 
Nelıbü gard - Çapul,,.,_. 
Nehr - Nehir (T. Kii.) 
Nehyetmek (Bak: Men•etmek -

Yasah\ak 
Nekbet, Dtenk6blyet - Dip& 
Nekroloji - Nekrolojf 
Nem -Ya'bk 
Nemınam <Bak: gammaz) 
Nerm -Yumuşak 
Neu.k - Tarz (T. Kö.) 
YekJi.esak - JUrton, bir tan -

,vr.) l\loııotone 
M'ega - 1 -TlrlimUl - (Fr.) 

utttfme 

2 - Ka.nunl~ yollu - (Fr.) L6 ·ı 
pi 

Gam•eşna - TCSrü1D1Uz, kanun· 
suz, yolsuz - CFr.) lllegltime, ille • 

gal ' ril T- ··ı k Kuweı tq ye - oru ıen uv-
yet - (Fr.) 'Le pouYoiir exEcutif 

Kuvvei adliye - Tüzetgen kuv • 
vet - (Fr.) Le poir juridique 

Teşri' etmek - Yasamak, kanun 
koymak - (Fr.) UglfErer 

Mütefekkir - DüşUnür, fdemen 
N~ - Doku. örü (terim) 
Mensucat - Dokuma 
Neseb- Soy 
Nesim - Eıin 
Nesir - Serpin 
Nesl - Oren, nesil CT. Kö.) 
NC§at - Sevinç, şe,·k (T. Kö.) 
Neş'e - Keyif 
Neşet- Çıkma 
N e§retmek - Yaymak, gelişme, 

büyüme 
Netice - Sonuç, bitim, sor 
.Nevale - Yiy«ek 
N e,·aıif - Okşama 
Nevbet - Nöbet (T. Kö.) 
Ne,•i - Türli#, ~qit 
Nevin - Yeni 
Nevcivan - Delikanlı 
Nevha - Altt 
Nevzad - Yenidoğan 
Nerııan - Gökçül 
Nezahet, N.fvet - Arılık, temiZ · 

lik 
Nezaket - Naziklik 
Nezaret - 1 - Bakanlık - (Fr.) 

Min.isHre, 2 - Gözet - (Fr.) Sur • 
,·eiillance, 3 - <Bak: Manzara) -
(Fr.) Voe 

Neı;d - Yan, kat, kıt 
Neı'etmek - Almak, elinden al • 

mak, 'ayırmak, çekip koparmak, çe • 
kip almak, kaldırmak - (Fr.) Oter, 
arraclter enlever 

N ezf - Kanama 
Nezih - Akman, temiz 
Nezr-Adak 
N!!fet göstermek - Ekitmek 
Uısfet (Bak: lnsaf) - Ekit 
Nida - Baf:ınş, ünde, seslenme 
Nida etmek - Bağırmak, Umde • 

• mek, HSlenmek 
Nüak - Arabozukluğu 
Nifaku şlk~ (Bak: Fesad, tefri • 

ka) \ 
Nıgehban - Gözcü 
Nihal - Dal 
Nihan <Bak: Hafi) 
Nilıari - Yatısız 
Nil\aı1 mektep - Yatısız mektep 
Nlha>"t - Son, sonunda 
Nihayet bulmak - Bitmek, sona 

ermek 
Nikah - Yüzlük 
Nikü - Bailqma 
Nikbin - Akımsar - (Fr.) Opiti· 

miste 
Ntkü bed - iyi kötü 
Nim-Yanm 
Bednam - Keıoad, kemsan 
Name - Mektup 
NAmas - Namus (T. Kö.) 
Nimmuzlim - Yarıkaranhk 
Nimzulmet - Alacakaranlık 
Nimet - lyUik, erinç 
Niıne!§inaa - lyUikbilir 
Nimetntşlna.s - İ;tilikbilmez 
Nisab - Yetri 
.. nlsar - Saçan 
OrMk: Lem'a ni&ar - lfık ıaçan 
Nlsbet - Nisbet (1'. K8.) 
Nhıbl - Nlsblf 
Nisyan - Unutum 
Nişter - Kanağı 
Nfyaı - Yakarma 
Niyet - Niyet (T. Kö.) 
Niza - Ka,·ga, bozuşma, çeki§nıe 
Nizam - DUzen 
Niıaınname - Tilztlk 
Nize- Karıt 
·Noksan - Eksiklik 
Nakıs - 1 - Artik, 2 - Ekse <te

rim). 
örnek: Beı zait üç müsavi se • 

ld.ı - B~ arta deı iki. 
Zait - 1 - Artık, 2 - Arta (te .. 

rim). 
örnek: Beı zait üç ml1$ari 11e .. 

kl~ - Be, arta üç Mf seki: 
Nokta - Nokta (T. Kö.) 
Noktal nazar - Görüş 
Normal - Normal 
Nufus kiadı - Ozbelek - (Fr.) 

Acte de naissance 
Nüfuz (Bak: infaz) - Etger • 

lik - <Fr.) lnfluen~ 
Nüfuz (Bak: infaz) - Ge~me, i§ .. 

leme - (Fr.) Pen~tration 
Nüfuz etmek - Gefmek, Jılenaek 
Nuha - Akililc - (Fr.) l\loelle 
Nuhas - Baktr 
Nuhuset - Uğursuzluk 
Nur - Yaltrrrk 
Nusret - Yardım 
Nutk - Söylev 
Nutku iftitahi (Bak: iftitah) -

AÇ!11\ söylevi 
Nübüvvet - Yalvaçlık 
Nüks - üsteleme - CFr.) Re .. 

chute 
Nükte - Nükte - (T. Kö.) 

(Fr.) Bsprit 
Nülrtl f!bı1tk - CaYlllak 
Nümay:ın - Görünen 
Nümayiş - Gösteriş 
Nümune - Göstermelik - (Fr.) 

Eehantiloa 
NUmunei imtisal - Uyası 

(Fr.) Exemple 
Nüsg - Ozsu - <Fr.) Sıve 
Nüve - özek, çekirdek 
Nilzul - lıame 

o 
Okyanus - Okan 
Ordu erkanıharbiyesi - Orkur • 

may 
Ordu kumand·--ı - Orkomutan 

ö 
Omr - Omür (T. Kö.) 
ört (Bak: Adet) -Törii-. (Fr.) 

Coutume, usage 
~r- Ondalık 
özr - Ozür 

p 
Pl, pay - Ayak 
Pabend - Ayakkabı 
Pak - Ak, temiz 
PAkdamen - Namuslu 
Pakize - Lekeaiı, tertemiz. 
Pamal - Çiğnenmiş 
Panik - 1Jrkü 
Papyu hfhrar - Sünzer kiğıdı 
• paJ - .. serpen 
Payan - Son. uç 
Plye (Bak: Me811ecl, ııaertebe) -

Ap91a - <Fr.) Grade 
Payidar (Bak: Baki) - Süreli, 

süregen - (Fr.) Constant, durable 
Payitaht - Başşehir 
Paymal olmak - Çiğnenmek, a • 

yak nltında kalmak - (Fr.) Etre 
fouM 

Pedal - Ayaklık, buank 
Peder - Paha, ata 
Kaympeder - Kaynata 
Pejmürde - Eskipiiskü, yırtıkpır· 

tık, örselenmiı - (Fr.) Chüf onnE 
Pe14splre - Çul, çulçuval, paçav

ra (Fr.) - Haillon 
Pelenk - Kaplan 
Penah - 1 - Sığınak <Bak: mel· 

ce) - (Fr.) Refuge 
2 - Arka - (Fr.) Appui 
Pend- öiüd 
Per - Kanat 
Perakende - 1 - Dafınık 

(Fr.) Dispers6 
2 - Parça (Ticaret terimi) -

(Fr.) En d~tall 
ö nu:k 1 ~ Bu perakende kitapla· 

n toplayuuz - Bu dağınık kitapları 
topla{Jınız. 

2 - Perakende saflf - Parftl ıa • 

"'" Perende - Takla 
Perendebaz - Taklaban 
• per•t - TaJMUJ. tapman 
Peresti§ - Tapmç 
Perestiş <taahhüd) etmek - ·ı·a • 

pmmak, topmak 
Perl - Perl (T. Kö.) 
Peripn - Darmadağın, claiınık 
Perran - Uçan, uçucu 
Pertev - Işık, pmltı 
Pertevsuz - Büyüteç 
Perva - Korku, çekin 
Btpern - Çekhudz 
Pervaz-Uçma 

pervaz - Uçan, uçaeu 
perver - Besliyen, besleyici, ıe

ver, yetişti ren, • cim en, .. cil 
Örnek: l - Fıkarapnwr- Yok· 

ml bnligen 
2 - l'atanperver - Yurdl!ever 
3 - Hayırperver - Bagırcll 
4 - Haneperver - Eoeimen 
Perverde - Besleme, yetiştirme 
Perverişyab olmak - Yditmtk 
Pes - Geri, arka 
Pes - İmdi 

pesent - • beienlr, befenen 
_ <Jrnek: Müşkülpesend - Güçbc • 
genır 

lik 
Müşkülpesendlik - Güçbeğenir • 

Pesendide - Jleğenilmiş, beğenik 
Pest - Alçak, aşağı, yavaş 
Pesmande - Artık, artmış, &'tri 

kalmış 
Peşiman - Pişman 
Pey - 1- Arka, ardı, iz - (Fr.) 

DerriCı·e 
Pey akçesi - Pey akçem 
Peyam - Haber, duyuk 
Peyapey, peyderpey - Birfbiri ar· 

dınca, biribiri arkuınclan. 
Peyda etmek - Çıkarmak, orta,a 

koymak 
Peyda olmak - Göritn•ek, belir· 

mek, çıkmak, türemek 
Peyda oluvennek - GöriinUTer • 

mek, çrk1vermek, Çıka&'el.IQek 
Peydayı rarabet etmek - Uısım

Jaşmak 
Peydayı sıhriyet etmek - DUıaUr· 

leşmek, dünür olmak 
Peyderpey - Arka arkaya, biribl· 

rl ardınca 
Peygamber - Yalvaç 
Peygin - Temren 
Peyk-Ardaç 
Peyker - Yüz, çehre (T. Kö.) su • 

at (T. Kö.) 
Peyman - And 
Peymane - Kadeh 
Peyrev - lzdemen 
Peyvent - Ulaşma . 
Peyveste - Ulqmı§, ulqma, 11 • 

laşık 

• ııezfr - • alan, • bul'n 
Pinhan - Gizli, saklı 
Pir - Koca, ihtiyar 
• plrl - Benzeyen, donatan 
Pirahen, pir~hen - Gömlek 

Kılavuzu: 35 
Piramen - Etek 
Piraye - Süs, dooatı 
PJster - Döşek 
Piş - Oıı. ileri 
Pişdar - Öncü 
Pişkeı - Armağan 
Pişva - önder 
Piyade - Yaya 
Postane - Poştaevi 
Piyale - Ayağ 
Profil - Yanal 
Proje - Tasar 
Puhte - P~miş, pi~in 
p6ş - Giyen, ~iyinmiş 

Pqide - örtii 
Puyan - Dalmı~, koşan 
Piir - Dolu 
Ptlrgii - Şakrak, konuşkan 
Püser - Oğul, çocuk, oğlan 
Püşte - Bayır, tepe 

R 
Rabıta - Bağ, bağlılık - (Fr.) 

Lien 
Rabıtalı - Düzgün, tutumlu, tav· 

n yerinde - <Fr.) Comme il faut 
Rabtetmek - Bağlamak 
Rabtiye - Bajlaç 
Rlci (Bak: Aid). 
Racih - üstün, yeğ, yeğin 
Recil - Yaya 
Rld - Gök gitrlemesi, gökgür 
Radde - Kerte, derece 
Rağbet - 1 - lstek, beğeni, 2 -

(Bak: revaç) 
Rağmen - Aldmnadan, aldrrmı • 

yarak, bakmınrak. bununla beraber. 
Rahat - Rahat (T. Kö.) 
Rahlh - Papas 
Rahibe - Papas • kadın 
Rahim (Mil§f ik) - Sevecea, se\·e-

gen 
Rahne - Gedik, yank 
Rahşan - Parlak 
Rai - Çoban 
Rlyetmek - GUtmek, otlamak 
Rakaba - Boyun 
Rakam - Rakam (T. Kö.) 
Rakib - ÖnUrde§ - CFr.) Con • 

eurrent 
Rakabet etmek - önürdeşmek 
Rakid - Durgun - (Fr.) Stag • 

nant 
Rakkas - Saluıgaç 
Ram (Bak: Münkad) 
Randıman - Verim - (Fr.) Ren· 

dement 
Rasad - Göyüm 
Rasadhane - Göyet 
Rl!ıd - Gö1111en 
TaraMud etmek - Göylemek 
Raa1a (Mal\kem) - Bekem 
&§an - Titrek, ürpeli 
RA§e - Ürpe, ürperme - (Fr.) 

Frlseon 
RatbO yabis - Yat. kuru 
R&tib - Yaşak - <Fr.) Humlde 
YAbis - Kurak - (Fr.) Sec 
Riyet - Bayrak, tuğ 
Rayi~ - Geçer - (Fr.) Courant 
Rayiha - Koku 
RAz - Gl:ı, sır 

Razı olmak - Onamak, gönüJse • 
mek, aönlü olmak, kabul etmek -
(Fr.) Consentir 

Rıyazi tarafeyn - Onaşma 
(Fr.) Consentement riciproque 

Rebi - l3ahar 
Reca - Rica (T. Kö.) 
Recm - Taşlama - <Fr.) Lapi. 

da ti on 
Recmetmek - Toşlamak, taşa 

tutmak 
Recül - Er, erkek 
Red - Red (T. Kö.) 
Ree - Akcifer 
Ref'etmek - Kaldırmak 

Refah - Genlik. eğinç 
Refakat - Arkadaşlık, yoldaşlık 

- (Fr.) Atcompagnement 
Refiki mesai - Yardaş, emek • 

da§ - <Fr.) Collaborateur 
Refakatinde - Bile~ince 
Reftar - Yürüyüş, gidiş 

Refte refte - Gide gide, gitgide
1 

yavaş yavaş 

Rehl - Kurtulu~ 
Rehavet - Gençlik - (Fr.) Re • 

JAchement 
Rehber - Kılavuz. - (Fr.) Guide 
Rehberlik etmek - Kılavuzla • 

mak 
Rehaiizar - Uğruk 
Rehn -Tutu 
Re.hnüma - Yolgösteren 
Rehzen - Yolkeeen 
Reis - Ba~an 
RekAket - Kekelik, kekemelik, 

pepelik - (Fr.) Begayement 
Rekik - Kekeme 
Rekzetmek - Dikmek 
Remad-Kül 
Remak kalmak - Az kalmak, • 

yazmak 
Örnek: Düşmuine rcmak kaldı 

- Az kaldı düfllyordu, düşeyazdı 
Remmal - Falcı 
Remı - lmge 
Rencide - Kırgın 
Renk - Renk (T. Kö.) 
Rengarenk - Renk renk 

Resi kAr - İşbaşı - (Fr.) Pouvoir 

Resm - Resim cr. Kö.) 
Resmi gcçid - Geçid ,,!'layı 
Resmi - Ulupl 
Reşaşe - Çisenti 
Reşha - Sızıntı 

Reşid - Ergin 
Reşk - Kıskanma 

Reva (Bak: layik) 
Revaç - Geçerlik, silrüm 
Re\ıut - Akar, gider 
Reviş - Gidiş, yürüyüş 
ReYnak - Yalkın. örüng 
Rey- Oy 
Reyül'ayın - Göıgöre 
Rezil - Yüzsüz, sıyrık 
Riayet etmek - Saymak, gözet ~ 

mek, ağırlamak 
Ribka - Boyunsa 
Rical - Bllyükler 
Ric'at - Çekilme, çeldlim - (Fr.) 

Retraite • 
Ric•at etmek - Çekilmek 
Rida - Bürgü 
Rihlet - Göç 
Rikab - Uzengi J 

Risale - Cönk - (Fr.) Brochure 
Rişte - İplik, tire 
Serri şte - İpucu ~ 
Rivayet - 1 - Söylenti - (Fr.) 

Bruit 
2 - (Bak: Hikaye) 
Riya - İkiyüzlülük 
Riyaklr - İkiyüzlü 
Rızk-~ 
Ruam - Mankafa 
Rububiyet - tdilik, izilik - CFr.) 

Dhinit6 
Ruh - Ruh (T. Kö.) 
Ruhar - Yanak 
Ruhsar - Yanak t 

Ruhsat - lıin 
Rutubet - YaşakJık 
Ruy-Yüz 
Ruyu zemin - Yeryiizft , 
Rüchan - Üstünlük, yeflik 
Rücu - Dönme, cayma 
Rtikn - Örkün 
RükQb vuıta!ı - Binit 
Rüya - Rüya (T. Kö.), dü~ 
Rilsob - Tortu, çökentl 
Riisuh (Meleke) - Yordam, pra-

tik - (Fr.) Habilet6 
Rtmım - Baçlar 
Rilşd - Erginlik, erlşkenlik 
Riitbe - Erece 

-S-
Saadet - Mut, bahtiyarlık -. 
Saadete nail olmak, mesud ot • 

mak - Gönenmek, bahtiyar olmak 
Saat - Saat (T. Kö.) 
Sab - Çetin, zor, güç 
Sabah - Sabah <T. Kö.) 
Sabahat (Bak: Hüsün, letafet) 
Sab1 - Tanyeli 
Sahavet - Çocukluk 
Sabih - Yüzen, yüzer 
Ornek: Sabih havuz - Yllztr ha-

vuz 
Sabr - Sabır (T. Kö.), beklim 
Sada - Ku, ses 
Sadaka - Sadaka (T. Kö.) 
Sadakat - Bayrılık 
Sadık - Bayn 
Sade - Sağde - (Fr.) Simple 
Sadır olmak - Çıkmak 
Sadme - Çarpı, tokuş - (Fr.) 

Choo 
Sadr - Göğüs, sine 
Sat - An, duru - <Fı,) Clair, 

limpide, pur 
Saf - Dizi - (Fr.) Rang 
Saf derun - Bön 
Saf ~iken - Sökmen 
Safha - 1 - Yiiı - (Fr.) Face 
2 - Ene - (Jfr.) Phase 
örnek: Dil işinin en ileri safha • 

11ında bulunuyoruz - Dil ifinln en i· 
leri er:resinde bulunuyoruz. 

Safir - lshk 
Safsata - 1 - Saçma - (Fr.) 

ParoJes futiles, balivernes 
2 - Sifizm - (Fr.) Sophisme 
Saha-Alan 
Sahai intişar - Yayılam ~. 
Sahabet - Kayırmak, korumak -"" 

<Fr.) Protcger, soutenir 
Sahi - Cömerd 
Sabih - lye - (Fr.) Prori~tairf 
Sabih çıkmak, tesahüp etmek -"" 

Benimsemek - (Fr.) S'appropriefı 
appuyer 

Sahlbi devlet - İdikut 
Sahife - Sayfa 
Sahih - Doğru, sağı 
Sahil - Kıyı, yaka 
Sahra - Kır, ova, çöl 
Sahre - Kaya 
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Türk matbuatında bir yenilik 
olarak saydacak bu roman birine· 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu ro· 

~-------------------------~------------------= 
harikulade maceraları : No. 10 

manı bir sinema seyreder aibi taki 
edecek, heyecandan heyecana dü 
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giderek yeni bir ite atılıyor. Bu 
fer Kara Maske adında bir hayd 
la ç.arpıfmaktadır. Haydutlar ke 
diıini bir tuzağa dütürüyorlar. 'V< 
tayyare ile seyahat eden Marlo i 
minde zengin bir adanu ·yaka 
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JIPSI ANA 

Luvr sarayının serseriler tarafın
dan inanılmıyacak bir surette istila j 
edildiği gece haşarat yatağının man
,;arası çok meraklıydı. 

Harap eski evlerin teşkil ettiği 

dört köşe bir meydancığın merkezine, 
ucunda. bir hayvan leşi parçası takılı 
uzun bir mızrak bayrak olarak dikil
~işti. 

('ıradan mes'aleler yanıyordu. A
:teşl;r yakılmışb. Masaların üzerine 
~onan iki şarap fıçısından her isteyen 
~çiyirdu. Ateşlerin etrafı kalabalıktı. 
:Yaralıların yaraları kadınlar tara
fından sarılıyordu. Getirilen üç ölü, 

• masaların üzerine yatırılmıştı. Etraf· 
1Jarında ihtiyar kadınlar ağlayıp dö
'vünerek onların faziletlerini, cesaret
'erini fazlasıyle anlatıyorlardı. 

Meydan nisbeten sakindi. Böyle 
düşüncesiz bir hareketten sonra, ser
seriler yakın olan yeni bir ~arpışma
yı düşünüyorlardı. it-in bu kadarla 
kalmıyacağınr biliyorlardı. Düşmanı 

1bekliyen bütün serseriler Kralhğı mü. 
dafaa haline konuluyordu. Erkekler 
silahlarını bırakmamışlardı. Kadınlar 

bu meydanla nihayetlenen ufak so
kaldara acele barikadlar yapıyorlar· 

dı. :\lerkezin etrafında ileri karakol
Jar ve nöbetçiler konduğu gibi hatta 
J.un sarayı yakınlarına kadar ka
ranlıkta görünmiyen hayaller gibi 
gözcüler yerleştirilmi§ti. 

Manfred bu mahallenin bir evine 
götürülmüştü. Çünkü Fruadmantel 
mokağmdaki e,·de kalmağı Lantene 
tllllikeli görmüştü. 

Az d8şenmlş bir odada, Lantcne, 
bir karyolaya. yatırılarak .Jipsi Ana 
tarafından ted~vi edilen Manf re din 

...anmd1' oturm11Ş.to. . 

I\ocakan tertip ettiği bir merhemi 
yaraya sürerek ustaca sarıyordu. 

Nihayet: 

- Bitti! Üç gün yerinden kımıldan· 
masın yeter. Diyerek omuzlarrnı silk· 
ti ve: 

- Bunlar kılıç değil, toplu iğne ya
rnlarr •• Sözlerini ilave etti. 

l\Ianfred başıyle bunu tastik etti. 
Derin bir düşünceye dalmış gibi 

göriinen ve bakışını hazan Manfredc 
ye hazan Lanteneye çeviren kocakarı 
devam ediyordu: 

- Bizimkiler vurdukları taman iyi 
Yururlar. 

Manfred gözlerini dostuna dikmi~· 
ti. 

Konuşmuyorlardı. ı 
Yalnız bakışlarındaki tatlılık, 

kalplerindeki kardeşlik sevgisini ufak 
bir müddet sarsan hadiseden hiç bir 
iz kalmadığını gösteriyordu. 

ilk anda biribirlerini kucaklamı:;:
lar fakat aralarında konuşmamışlar· 
eh. 

Jipsi Ana birdenbire söze ba~ladı: 
- Demek pofüı müdürü yaralı öy

le mi'! •. 
Lantcne: 

- Yaralı! cevabını verdi. 
- Senin tarafındaıt değil mi? .. Her-

halde onu sen yaraladın! Bundan e· 
min misin oğlum? 

Kocakarı tuhaf bir ~efkatle :-ıöylü
yordu. Şunu da ilıh-e edeyim ki, J.an
tencye her zaman oğlum demez an· 
cak pek seyrek olarak bu tabiri kulla
nırdı. 

Lantene titreyerek: 
- Tamamen eminim! dedi. 

Gözlerinde garip bir parıltı helf. 
ren kocakarı 

- Tuhaf ::'<'Y ! dedi. !"mıra ya vat 
yavaş başını salladı. Ve dişlerinin a· 
rasmdan: 

. RAGAS'İ'ANIN ocr~u 

-Evet! Kaderin böyle cilveleri yar
dır .• Hakikaten tuhaf şey ... Sözlerini 
mırıldandı. Snra gene birdenbire 
sordu: 
-Yaralı tehlikeli mi? .. 
- Zannetmem. 
Bunun üzerine Jipsi ne Lantene ne . 

de 1\lanfredin mfmasrnı anlıyamadığı 
şu :-;;özleri söyledi: 

- O ölmemeli .. Ben istemem. Bu 
doğru bir şey olmaz. 

* * ,:, 
Şimdi serserilerin Luvr"a 11asıl o-

1 up da hücum ettiklerini anlatalım: 
Lantene daha ilk anda Manfredin 

değişmez bir surette Luvr·a gitmcğe 

karar verdiğini anlamıştı. 
Ne yapmalı?. Onunla beraber git· 

mek ? .. Bu her ikisi için de muhakkak 
surette ölmek demekti. Halbuki Lan
tene aşıktı. Seviyordu ve bunun için 
de yaşamak istiyordu. Hiç bir kurtu
luş çaresi ka1madık~a ölmeğe razı ol
muyordu. 

lı;;te o andan itibaren sarayı zap
tetmek düşüncesini hakikat haline gc
tirmeği kurdu. Manfred J,uvr'da idi. 
Kendisi de gidip onu Luvr'dan kurta
racaktı. 

Lantenc serseri lerin reisleri olan 
Tün Kra1r, Mum· Dükası, Gaile impa
rntoru ,.e onların en ileri gelen kont

~ lan ve arkadaşları~ le görüştü. .. 
,. tik anda hüyiik bir mukavemetle 
l\ar~ılaşmıştı. Teklif ~ılgınlık addolu
nuyordu. Bu cesur arkadaşlar, i~·i bir 
~chep, yani mühim bir istifade olnıa· 
dık~a kendilerini tehlikeye atmıyor
lardı. 

Bundan doğan yeis w ümitsizlikle 
Lantene bütün serserilerin umumi hir 
toplantr yapmalarım istedi. 

Ru toplantr J\fanfredin Lun·a git
me;;;inden biı· gün evvel akdolundu. 

O gece l!!ekiz on bin erkek ve kadın 

Haşarat Yatağına gelerek yer aldılar. 
Mısırlı erkek ve kadınlar, dükkan 

çırakları, üleenler, Kokiyyar'lar Ka· 
lo'lar, Kapon'lar, Pietr'ler velhasıl 

her bölüğü yerli yerinde olmak üzere 
bütün serseri ordusu, sonra hükdınet 
adamları alimler ve kavaslar geldiler. 
Büyük kalabalık arasında derin bir 
sessizlik hüküm sürüyordu. 

Ortada ateşler yakılmıştı. Meydan 
hu ateşlerin etrafına konulan masa ve 
sıralar'la dolmuştu. Bir ziyafet için 
toplanılmadığr halde herkes içiyordu. 

Birdenbire korkunc ve sert yüzlü 
kontlar, alimler ve kavaslar hazır bu· 
Junanlarm ara..<ıında süratle dolaşa· 

rak herkese içtimaın sebebini haber 
wrdiler. 

Büyük bir mırıltı, münakaşa. eden· 
terin ~ıkardıkları bir gürültü koptu. 
Bu da on dakika kadar devam etti. 

Sonra reisler sıra ile söz söyledi· 
ler. 

Evvela Tün Kralı başladr. 
Bu Kralın ismi Trilso idi. 
Kendisi gündüzleri namuskara-ne 

,.e karlı bir surette dilencilik. ve ge
celeri daha namuskarane ve daha kar. 
lr olan hırsızlık san'ati icra ediyordu. 
Bu iş onu yormadığı gibi keyifli za· 
manlarında RÖylediği şarkıları beste
liyecek kadar boş vakti bile oluyor· 
du . 

Tril!io bir fu~ınm üzerine ~ıkarak 
kunctli bir sesle kısa nutkunu söyle
di: 

- Biz, kardeşimiz Manfredi se,·e
riz. Fakat J,uvr'a gidip ne yapacak. 
Ve biz de arkasmdan gidip ne yapa· 

cağız? Hükumetimizin asayişini boza· 
cak w• tehlikeli neticf'ler doğuriJ,cak 
olan höyJP hir işe gfrişeme);z. Renim 
söyliyecrklerim bu kadardır. 

Boiuk ve yorgun bir ses ve-tfddetli 


