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Hitlerle Generalleri arasında . . ~ 

Mutedil memleketler 
itidalini kaybetti 

iHTiLAF 

1 
Askerler, Hltlerln açık siyasetini 

Her yerde zelze e •.• , 1 1e,:aJ::.:~~~~~~~~'.;_~:;~~;i~~~:;;ı::i,ı~:~ B F ti .. eklere su serpen beyanatta bulunuyor, fakac .. mat muhabır_ı :'l~an Reıııcumh~~ Generallar, ıiyaıet adamlarının 
· a n VU r ra Ye Bqvekılı Hıl'leTle Alman mu hata itlediklerine kanidirler. Al· 

Karsda on metrelik çatlaklar açıldı, ~:.~j~=:~:kt:;::.~,~ ::::~~~:~i:7id~;:~ ::ı:: 
dırmekteclır. askerlik ihdumı, ve bir tahtelba· 

« • J k Zl sular -'ı-f:kırıqor' MünakataAlmanyanın Yenay hirfilosu yapmaktaoldukalrını 
ıçınuen . ırmı , 4 Y' • muahedeaini bozması yüzünden- resmen ilin etmekle Ahnanya11 

· ( d" beynelmilel müfkülita dütürdüiü· 
Birçok yerlerde de Bugünkü ··Mü.ıuaanazm GeneratFon nüoö:rtemekıedirter. 

1 k • ı d i - Blomberı ve Hava nazırı General Ve bu açık ıiyuet devam eder• 
SU ar eSI muhakemeler Göring, Hitl~le H~ciye nazm ae, Almanyanm "içinden müzaf· 

--------- Baron Von Noyrate hucum etmek- ferane çıkamıyacajı,, bir vaziyete 
tedirler. ıireceiini ile.ve etmektedirler. 

Atker vekiller, muahedeyi boz- Generallar fÖy)e dütünüyor.: 
mak hu.usunda Hitlerin ve Alman .,Önce ıilihlamna sonra müu• 

-1-
Kibrit şirketi mildftrO hariciye nazırmın takip ettiği~ kereye ıirit!,, 

T •• ki n v .. ıulü yenememektedirler. Hitler iıe haritiye nazırile be-Ur u g u Esas itibarile Almanyanın si- raber olarak, açık siyasetin en 
Tahkir etmiş mi ? lilrlamnaıma her iki taraf da razı doinı siyaset olduğu kanaatinde-

- 2 - -;;a::;
1

s::e~ ;~~~nın 5 maddesi 
Dagak atan galıudi - - - - - --~- - - - - - .. 

çocukları Bu muahede yalnız 
Türklüiü tahkirden suçlu kib-

rit §İrketi müdürlerinden Goman- A vrup' a i P.İn dir 
sın muhalm;nesJne bu sabah üçün- ~ 

~~--~ 

11- •neki Japon zel selelerinden bir mamanı.. 
..( _,..,., 1 net •aitıl•a> 

Japonya ile Amerika arasında nıiilıim 

ilıtilô.f ç:,ğacq.ja 6epf '''?' 
Filipin, Amedkadan 

ayrılmak için 
isyan etti 

Japonya, lbtUAld~ kendi parmaiı 
oldutonu tekzlb ediyor 

(Yamı 3 nd •Ollli_, 

FenerbahÇe 
l>a-L·OI iFm PY lanıY~~~•m 3 - ı 1enmiftir. 

•11a1 m~ta ener, un :..~-~_., 
M~a lair ıal;;lit 9 neu ••r·~--.ır .. 

ladi. Hamdi, Gcı..nam Taik _.. yllklehdlflni nwor. 
duamm ve Türldüiü tahkir ettiii- - Yazısı 2 CI sayfada -
ni ititmediiini. halen müfeltit o. ======::::-----------------lan Ekrma Utfi ile Gamm..ara _, ___________________ _ 

.mcJa ufak tefek nriinabplanlm 
bqka bir hiclile ıeçm~iiDü • 

'(Devamı 2 ncüle) 

Türk kllfa 

ı....t inini açtı. Atatiblc merui
me ittirak ederek mdak .aylecli. 
Y.- ,_di11ci •7f'wnnd•dD". 

C. H. P. 88Jtlk 
kurultaJl,Dda 

Bir dereceli 
seçim 

KonuıuJması da 
muhtemel 

Cümhuri1et Halk Partiainin Bü
yük KarultaJı önümüzdeki p_.. 
tembe ıüaıü Anbrada Kumda -
ym l>ii)'ük alonanda toplamak· 
br. Kurultayda Parti Sa:rlaTla -
nadan batb her 'riliyetten ıelen 
müme11iller bulunacaklardır. 

(Devamı 2 ııcitk) 

PEK 
...... 

• 

Tarihin aydınlatmadıQı 
kahramanllk sayfalarını 
aydınlatıyor 

• VAKi DA -



Her yerde zelzele ••• 
Karsta on metre yarıklar açlldı 

kırmızı sular fışkırıyor 
Bay Fatının beyanatı 

Japonyadan ltalyaya kadar düz f sathanesi müdürü profeaör Fatin· 
bir çizgi çiziniz .•• Bütün be§eriye- le görüttük. Verdiği izahat endi
tin nazarında, bu aaha, ya§amağa §eleri izale edecek mahiyettedir. 
en elveritli ve mutedil iklimli yer· Diyor ki: 
)erdir .• Fakat heyhat... Şimdi ar- - Marmara ze1zelesi, Formoz 
tık hiç de böyle düşünemeyiz .. Bu adasındaki zelzele, onun arkaıın
saha, pek de o kadar emin olmı· dan Karı zelzelesi ve ayni günler· 
yan oynak topraklar halini alma- de Trabzonda gayri tabii sıcaklar 
ğa haıladı. bat gösterişi ve lıtanbulda yaz 

Bu sene, son otuz aene içinde, günlerini andıran havaların bir
birçok memleketlerde zelzelelerin denbire kıt havaıma çevirit ara· 
en ırk ve en çok vukua geldiği, smda bir münasebet o1up olmadı· 
pek fazla zararlar yaptığı bir sene ğını, bana aizin gibi, bazı afaka· 
oldu. Hepsi de mutedil memleket· dar zevat da sordu. Onlara aöyle
l~r İçerisinde .. insanın "mutedil diğim gibi size de temin edeyim! 
memleketler, itidalini mi kaybet· Bu hadiseler arasmda hiç bir mü
ti?,, diyeceği geliyor. nasebet yoktur. Bu münasebetler 

Oç ay evvel Marmara adaaı sadece tesadüften ibarettir. 
civarında olan zelzeleler birçok Bir kere bu saydığım zelzeleler 
zararlara sebep oJmU§tu. iki gün ayn ayrı mıntakalarda olmakta· 
önce de Kanda büyük bir zelzele dır. Bu itibarla aralarında müna· 
gene müthit tahribat yaptı. İran· sebet yoktur. 
da, Tibette, ltalyada, Yunanistan· T rabzondaki fevkalade sıcak· 
da ve nihayet Japonyada,olan zel- lık alçak depresyondan, yani baro
zeleler de ba1ka... metrenin düşmesinden sonra ıı· 

Hemen Kars zelzelesi sırasında cak rüzgar esmesinden ileri gel
Trabzonda gayri tabii sıcaklar bat mittir. Bu ise Kara zelzelesile ala· 
göstermiJ, Vartovada da keza kadar değildir. 
gayri ta:bii soğuklar halkı ıaşnt· Kars zelzelesi d~aynile Ağ· 
mıttı. rı dağının bir yanar dağ ha1inde 

latanbulda da güzel bahar ha· indifa etmesi ihtimali iıe hiç akla 
va.sı üç ~ündenberi &Oiuk kı§ gün· gelemez. Çünkü volkanlann zelze
lerine yerini bırakmı§, ııcakhk le ile alakası yoktur. Zelzele ar
derecesi üç gün evvelkine nazaran zm altındaki taş teşekkülitınm 
1 O santigrad birden d~mÜ§ bulu- herhangi bir aebeble yerinden oy· 
nuyor. namaaı demektir. Volkan hadisesi 
Bütün bu hadiselerin hepaini dü- ise büsbütün bafka bir §eydir. 

§Ünüraek endite duymamak kabil Karatan alman bir habere göre 

değil: Ne oluyoruz? Fevkalade zdze1e mınta1casmda sular çekil· 
hadiselerin teksif edilmif bulundu diği gibi bazı yerlerde de on met· 
ğu bir ıene içinde miyiz?. re genitliğinde açılan çatlaklar-

Akla gelen bu suallere cevap dan kırmızı re~e sular akmakta• 
almak, için bugün Kandilli ra· dır. 

F ransız-Sovyet paktının 
beş maddesi 

Fransa ite Sovyet Rusya anısında 
akdedllmekte olan -'karşılıklı yardım 
misakı,, şu çok ehemmiyetli be§ mad
de>i ihtiva etmektedir: 
1-lkl devletten biri, herhangi Avru

pa devleti tarafından bir tehdit kar
şı ında kaldığı zaman, Hlzımgelen ted· 
birleri almak üzere derhal biriblrlyle 

Sovyet hUkQmet adamı, muahede
nln Fransız-Rus birleşik hareketle
rini Avrupaya inhisar ettirdiffni ve 
Rusyanm uzak şark menfaatleri me
selesinde Fransayı herhangi bir mü
dahaleden dışan tuttuğunu söylemiş
tir. 

görüşecektir. Fransız gazetele-
2 - iki devletten biri sebep 

olmaksızın taarruza uğradığı takdir- rl ne diyor? 
de öteki devlet hemen yardıma. gele-
ce tir. Kotidyen gazetesi ise, bugünU 

Oçüncü madde, Milletler Cemiyeti bir kara gün olarak almakta ve se
misakmm on altıncı maddesine lstina· hep olarak mukavelenin yalnız Fran
den bu yardımın yapılacağı yolunda.· saya taahhütler yüklettiğini, Rusy~

nın istese bile taahhütlerini ifa ede-dır. 
4 - Bu misak banşı temin için :r.fii. miyeceğini, çünkü Almanya ile hem

letler Cemiyetine dUşen vazifeyi tah- hudut olmadtğrnı yazmaktadır. 
dit eder mahiyette değildir. 

5 - Misak hemen tastik edilecek 
ve beş senelik olacaktır. 

Feshetmek için bir yıl önceden hn· 
her verilmez.se misak devam edecek
tir. 

Her iki devlet bir yıl önceden ha
ber vererek muahedeyi fcshetmk hak
kınr dn haizdlr. 

Kör baykuŞ 
ve 

Bea delimiyim 
piyesleri 

6 Mayıs Pazartesi günü alqamı 
Şehzadeba§ında Ferah tiyatrO.. 
aunda llerispor Bozkurt Klübünün 

Sovyetlerın 
söyledlklerı 

Moskovıı, 4 (A.A.) - Dış Bakanlı· güzel san'atlar heveskarlan tara-
ğı erkanından biri demiştir ki: fmdan Adnan Alpmanm son eser· 

"Fransız - Sovyet iki taraflı yar· !erinden olan (Kör Baykut) is
dım muahedesi, Avrupada sulhun te- mindeki 2 perdelik büyük bir aile 
sekkUl etmesine doğru, atılmış bir l f · · 1 B D r · · · ·n 
~chmdır. Bu te ebbUse, buna. benzer- acı~ıy e ~~ e 1 .mıyım ısmı -
lerin UAve olunacağını ümit etmekte· dekı komedıyı temııl edecekler· 
yiz.,.. • dir. 

. ' 
Bir dereceli 

seçim 
(Basıara/ı 1 ncide) 

Kurultayı Atatürk açarak bir 
ıöylev ıöyliyecek, Baıbakan la. 
met lnönü ıeçen dört yıl içinde 
yapılan itlere dair izahat verecek
tir. 

Verilen haberlere göre büyük 
Kurultay Parti nizamnamesinin 
ve programın b~zı yerlerini değİf· 
tirecektir. Programda konu§ ula • 
cak §eylerden birinin, bir dereceli 
ve liste üzerine seçim olma.ama 
ihtimal verilmektedir. 

___ J 

Filipin, Amerikadan 
ayrılmak için isyan et~i 
Manilla, 4 (A.A.) - Müfrit Sak· 

dalist'ler, dünkü gün, San il def onso 
belediye konağını beş saat müddetle 
işgal ederek, istiklll ilan etmişlerdir. 
Amerika bayrağı indirilmiş ve yerine 
Filf pin bayrağı çekilmiştir. 

Gene dün, Kabuayo'da 47, Sanilde
f onso'da 2 ,.c Santa Rosa'da 5 kişi öl
müştür. 

Karışrklrl:'ln birdenbire çıkması n 
oldukça genişlemesi hükumet erkanı
nı şaşırtmışsa da, Manilla'da Ameri· 
kah ve Filipin'Ji, 8000 asker bulundu
ğundan buraya karşı bir hücum nı· 
kuondan korkulmuyor. 

Resmi makamların haber ,·erdik" 
lerine göre, Sakdalist'ler, daha ge
çenlerde, adam başına birer dolar iıı• 
ne toplamışlardı. 

Japonya konsolosu B. Kimura 
kendi hükumetinin asilere destek ol 
duğuna dair çıkarılan rinyctleri tek 
zip etmiştir. 

Sakdalist'ler, Filipin adalan istik 
lalinin derhal ilanım istemekte ,·e 
1945 senesi için derpiş edilen tam is
tiklalden evvel hüküm sürecek istiha: 
Je rejiminin temel yasasını tastik et 
mek üzere 14 Mayısta yapılacak olaıı 
reyiama karşı durmaktadırlar. Bugünkü 

mu~~~:T1:~!r lngiltere, Almanyaya 
Gomansın tirkette ecnebi lisan bi- e •de t •• 1 d • 
ıenlerıe ekseriya ecnebi li&aniyit: y Dl D ema yu e ıyor 
görü§tüğünü, Türkçeyi de görüt - . •• ... • • . • •• . • .., •• . 
tüğünü ve gelen evraklara bakıp Berlın mulakatında Hıtlerın ılen surdugu teklıfler Mak· 
Türkçe meşruhat verebildiğini donald'a Versay muahedesinden daha sempatik gelmeğe 
söyledi. Mahkeme kendisinden başladı. · 
bazı istizahlarda bulundu. Kibrit lngiliz Baıvekili Mac Donald, davet edeceklerdir. Bu gidi§, onu 
şirketi umum müdüründen Ekrem ıulh muahedelerinin yaprlmaım· ıöstemıektedir. 

Liltfinin halen müfettit olduğuna danberi İngiliz sıya.saıı için çok Atmanyayı da içine alan ·garp 
dair gönderdiği mektup okundı1, mühim sayılabilecek bir nutuk hava misakının imzalanmasına da 
Hamdiye gösterildi. Hamdi, Ek - ıöylemit ve kendilerinin de imza· İr olan teklifi Mac Donald, Alman 
rem Lutfiyi kendisinin halen u - lamrı oldukları Verıay muahede· hükUmetine bir kere .daha tekrar• 
mumi müfetiı tanıdığım söyledi. sinden aynldıklannı anlatır bir lamıttır. 

Hamdiden aonra Oniversitt: vaziyet almqtır. 
Almanyanın silahlanma husu· 

profesörlerindeıı İbrahim Fazıl lngiliz Ba.ıvekilinin nutku, Al· aundaki tedbir1erine gelince, lngi· 
dinlendi. Profesör Gomansı dört man Reiıicühur ve Başvekili Hit· liz Baıvekili bunu uygun görme&e 
seneden beri tanıdığını, Türklüğü ler tarafından Berlinde ileri sürü- bile, Almayaya çıkışmıyor. 
tahkir etmesine ihtimal vermedi - len tekliflere lngilterenin yan.aı-

1 Anadolu ajansının bu sabahki 
g"ini söyledi. Müddei umumi, t- - mak üzere o duğunu göstermekte• l f -~ te gra mda, lngiliz B~vekilinin 
kil edilecek bir heyetin tirkete ge- dir. bu beyanatı hakkında §Öyle deni· 
len raporları tetkik ederek Go. Hitler lngiıtiz Hariciye nazırı SiT yor: 

Con Simonun Berlin ziyareti es· manam Türkçeyi ne kadar bildi -
ğinin tesbitini istedi. Mahkeme, 
tetkikatın müddei umumilik ma • 
kamınca yapılarak neticesinin 
mahkemeye bildiTilmea1ne karar 

verdi. Muhakemeyi 20 Mayıs saat 
on dörde bıraktı . . 

Dayak atan 
Yahudi çocukları 

Bu sabah üçüncü ceza mahke • 
mesinde Buri, Şükrü, Ihsan is -
minde üç çocuğu döven yedi Ya -
hudi çocuğunun muhakemesine 
bqlanmıttır. 

Oç davacı çocukla dava edilen 
titeci Yuda oğlu Avram, sebzeci 
Marko, Samuel oğlu Hayim, Av
ram oğlu Morgo, tenekeci Rafael, 

naamda konıtularile bir "ademi te 
cavüz,, misakı imzalamaya hazır 
olduğunu aöylemitti. 

"Ademi tecavüz,, misakı, müte
cavize yardım etmemek esaıma-
müstenittir. Hitler, aonra bütün bu 
miSaklann bir araya ıetirile.-ek 
"umumi bir ademi tecavüz pak
ti,, tekline konulmaıma da taraf
tar olduğunu ileri aürmüJtii. 

Bitler, bu umumi pakte imza 
koyac~k devletlerin kendi ara1a· 
rında "kartılıklı yardım,, misakı 
akdetaeler bile, itiraz etmiyece~i
ni anlatmqtı. 

İtte devletler, baı1angıçta kim· 
senin taraf dar görünmediği bu 
teklifleri ıimdi daha müabet §e

kilde tekrarlamakla Almanyayı 

Mac Donaklin, bu beyanatı in· 
gi1ltterenin Yenay muahed~i11e ~ 
lan merbutiyetini hemen tamamen 
tel".kettiğini gösterir •. ,, 

e u ıerait içinde İngilizler 
ıilihlanma meselelerini daha iyi 

"bir surette tetkike yarıyaca:k frr 
ıatlar zuhur edeceğini zannebnek 
tedirler. Çünkü Hitler, silihaızlan 
mayı bir kontrol altmda olarak 
kabule hazır olduğunu açık bir te
kilde söylemiştir. 

Anadolu aianouun telgrafı ~öy 
le bitiyor: 

"Mac Donald, nutkunu, nikbin 
bi-r ifade ile bitinniı ve umumt 
ban§ı kolayla§trracak ihtimallerin 
mevcut olduğunu ve bunlardan is 
tifadeye çalııaca.ğmı töylemi§tir., 

tenekeci Bensiyon mahkemeye -F t ki• d • 1 
8eımi1terdi. ransayı a 1 .. -~ .... Ll,TE-

oavacı1arm istidalarına göre,~ .im.._ ... .__, . ._ _____ .... _ 
Baıri ile Şükrü ve Ihsan bir müd - Bir Sovyet - Çekoslav Dalga yUzUnden 

det evvel Ortaköyde tramvay yo • muahedesine doğru Anadoluhisarmda oturan sütçi1 
lunda gezerlerken anaızm bir te • Prag 4 (A.A)-B. Benes, Fran- lbrahim arkadatr lsmail ile bir 
cavüze maruz kalmıılar, dayak ıız Sovyet andlqmasına benziyen likte bir sandala binmitler, Ama· 
yemiılerdir. Morgo kuvvetli bir Sovyet - Çekoslovak kartıhklı vutköyü akmtrıından geçerlerkefl 
yumrukla Sabriyi gözünden ağır yardım andlapnumm metnini tet· Şirketi Hayriyenin vapurlarındafl 

Yaralamı•, dig"" erleri de hücum e - kik etmek için Sovyet maslahatgü· birinin dalgası ile lbrahim deni:ztı 
~ zarı B. Aleksandrosky'yi kabul 

derek döğmü§lerdir. dütmüıse de sandalcı Sava tara • 
Bu sabahki celsede ıuçlular ebnittir. fmdan kurtanlmıttır. 

sorguya çekildiler ve hepsi de ispanya kabinesi Camlar karlldı 
auçlarmı inki.r ettiler. Morgo'dan istifa ettl Şoför Hadinin 2101 numarah 
nüfus cüzdanı istendi. Tetkik edi· Madrid, 4 (A.A) .- Kabine otomobili Harbiyeden Fatihe ge' 
len nüfus cüzdanında bazı silik· iıtifa etmittir. lirken Sipahi Ocagınm önünde 
ler görüldüğünden cüzdan al~o • B. Lerroux, Cümhurreiıine, Taksim istikametinden gele!' 
nuldu. Diğer ıuçlularm da nüfus Korteı'in karttsına çıbıayı mü • 1844 numaralı otomobille çarpıt• 
kiğrtlarmı getirmek üzere muha· nasip görmediiini ve bu itibarla mıf, her ikisi de hasara uğra.mı§· 
keme batka bir güne bırakıldı. istifa etmek kararından vaz geç • tır. Hadinin otomobilinde bulu 

Bir suikastçı mı, 
yoksa bir delt mi? 

Kahire, 3 - lngiliz kuvvetleri 
kumandanı General Pine'nin evi
ne, elinde bir hançerle girmek is
tiyen bir mtsırb, nöbetçilerle bo -
ğuıurken öldürülmüttür. Bu ara -
da bir nöbetçi de ölmüttür. Bu a.· 

damın deli olduğu zannedilmek -
tedir. 

medijini söylemiqir. nan Ali Rıza da kınlan cam par 
Cümhurreiai, Batbakanın isti· çalanndan yaralanmıttır. · 

faaım onaylıyarak, buhranın bu • 
günden giderilmesi dileğinde bu- Para vermemlt 

Betiktaıta Uzuncaovada otura1' 
lunmuıtur. Abdülkadir ıarhoı olup ıoför Ze-

21? 
NEDiR? 

kinin otomobiline binmİ§, Tıık' 
sime ıelince para vermemek i11te

miıtir. Bu yüzden §oförle arale. " 
rmda çıkan kavgada her ikisi bit· 
birini döimüıtür. 
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21 Mayıs yaklaşıyor 

Ecnebi işçiler, dükkan 
açsalar bile gene 

i. çilik yapamıqacak 
8 'den n Kan açanlar ve Türklerle 

rtak o.tanlar da tezgah başında 
bilfiil çalışamıyacak 

Ecnebi 
marangozlar 

Bir çok ecnebi marangozlar ma· 
yısta tatbik edilecek kanun dolayı· 
sile çalışabiliriz ümidile dükkan 
açmakta ve yahut Türk ıanatkar
tarile ortak olmaktadırlar. Bu va· 
ziyetin aydınlatılması için latan· 
bul Marangozlar cemiyeti, hükU
mete müracaatla malumat iste· 
miftir. 

HükUmet Marangozlar cemiye· 
tine verdiği cevapta §Öyle söyle· 
mİ§tir: 

1 - Gerek eskiden dük]6nı bu
fonan ve gerekse yeniden dükkan 
açan ~cnebi marangozlar tezgah 
başına geçerek bilfiil icrayı sanat 
edemez. Ancak dükkanında bir 
patron vaziyetinde kalır ve icrayı 
sanat ederek yanında Türk iıçiıi 
çalıştmr. 

2 - Ahşap sanayi i~iliği ile 
alakası bulunan ecneıbt mobitye 
cilacrları da 21 mayıstan itibaren 
çalışamazlar. 

İstanbul Marangozlar cemiyeti 
21 mayısın yaklaşmasr doılayrsile 

bir işçi defteri açarak boşta kalan 
Türk işçilerinin müracaatlarmı 
not ebnektedir. 

20 mayısta birçok ecnebi maran
goz, doğl'amacr, cilacı gibi ağaç 
İ§leri sanayii ile meşgul İ§Çiler, 

iŞlerini terkedeceklerinden, bu gi· 
bi işçilere ihtiyacı olan m~· 
Ier, Galatada Adalet hanındaki 
cemiyet merkezine müracaatla İtçi 
talep ettikleri takdirde derhal ar• 
zuları yerine getirilecek ve İste· 
dikleri derece ve ıekilde itçi temin 
edeceklerdir. 

Ecnebi sıvacı. 
boyacı ve 

kalemkarlar 
Ecnebi tebaasının yapacakları it

ler kanunu mucibince 21 mayıs
tan itibaren ecnebi boyacı, sıvacı, 
kalemkar işçileri de çalıpnıyacak· 
tır. Bugünün yakla~ası dolayısile 
ecnebi işçiler yevmiyeleri kırmak 

suretilc çalışmaktadırlar. Ve maa• 
iesef ayni derecede olan Türk it· 

çileri boş oturduğu halde gerek 
mimarlar ve gerekse inşaat sahip
leri günün yaklaşmaıına rağmen 

ecnebi i§Çileri çalııbrmakta de
vam ediyorlar. Bu vaziyet İstanbul 
sıvacı, boyacı, kafomkar esnafı ce· 
miyetinin nazarı dikkatini celbet· 
tiğinden, cemiyet 20 mayıstan son· 
ra bu gibi ecnebi işçilerin çalııtı· 
rr1dığı görüldüğü takdirde derhal 
hükUmete malumat verecektir. 

Gerek mimarlar ve gerekse in
§aat sahipleri bu gibi iıçi1ere ihti· 
yaç hissettikleri takdirde Fatihte 
bulunan cemiyete müracaat ede· 
rek işçi temin edilmektedir .• 

Kimse kimseyle 
harb 

etmiyecekmiş 
öyleyse bu sllAhlan
manın manası nedir? 

Vaşington, 4 (A. A.) - B. 
Hull ile yaptığı bir konuımadan 
sonra B. Kellog gazetecilere, §Un· 
lan söylemiştir: 

"Almanya ile herhangi bir 
memleket arasında harp tehlikesi 
olduğuna inanmıyorum. Almanya, 
bilir ki hiç kim.se onunla cenklet· 
mek dileğinde değildir. Ve her· 
kes bilir ki, Almanya hiç kimseye 
taarruz ebnek istemez.,, 

Son bahar 
harbine hazırhk 

Afrlkaya boyuna 
Italyan gidiyor 

Napoli, 4 (A.A) - Comte 
Biyakamau vapuru, dün Giyava· 
na fırkasına mensup 2,200 nef eT· 

le 250 zabit yüklemiş olarak, ıar· 
ki Afrikaya hareket etmiştir. Gi· 
den kuvvetler arasında karabin· 
yerler, makineli tüf ek, topçu, sdı· 
biye teşkilatı vardır. 

800 ihtisas amelesi tqmıakta 

olan Çelio vapuru, Mesina lima· 
nmdan tarki Afrikaya hareket et· 
miştir. 
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Yu~a? bahriyelile-y ahudiJerİ 
rının arasında 

Romenlikten 
istiyorlar kimler idam kovmak 

olunaca.k? 

Ayan reisinin 
muhakemesi 

Atinadan gelen haberler, siya
si fır~ liderlerini muhakeme eden 
divan harpte on suçlunun müda
faalarını yaptığım bildiriyor. Müd 
deiumumi, yeni idam taleplerinde 
bulunmuıtur. 

Hükumet komiseri 22 maznu
nun idamını diğerlerinin de muh
telif ağır cezalarla mahkum edil
melerini istemiıtir. idamları iıte · 
nen 22 suçludan on sekizi ltalyaya 
kaçanlardır. 

Dört tanesi, Yunanistandadır. 
idamı istenenlerden biri, tersa· 

ne umum kumandanı bulunan a -
miral Ruosen öteki kaptan ku
mandam Pinocisle'dir. Diğer ikis; 
kaymakam rütbesinde iki bahriye 
zabitidir. 

Müdafaasını yapan suçlular a· 
ruında Kaf andaris de vardı. Ka
f andariı, isyanla hiç bir alaka ve 
münasebeti olmıyacağını, böyle 
bir zihniyet taıımadığmı söyle · 
mittir. 

Müdaf aaaını yapan ayan reisi 
Venizelos partisi lider muavin1 
Gonatas, Venizelosla kavgalı ol • 
duğu için isyan hareketinin ken • 
disinden aaklanmı§ olduğunu söy· 
lemiıtir. 

Yunan bakanlan 
Atina, 3 - Başbakan Çalda • 

ris dahili işlerle me§gul olduğun
dan Bükreıte toplanacak Balkan 
andla.şmasr konseyine iıtirak ede
miyecektir. Bükreıe gidecek he • 
yete riyaset edecek olan Hariciyf! 
Bakanı Mavromihalis dönünciye 
kadar Başbakan vekaleten Hari • 
ciye işlerini de idare edecektir. 

örfi idare kalkıyor 
Atina, 3 - intihabatın 2 Ha -

zirana bırakılması hakkındaki 
kararnameyi Çaldaris imza etmiş
tir. Memurların tasfiyesi için de 
evvelce verilen müddet 20 gün 
daha uzatılmıfbr. TMfiyeye uğ • 
rıyacak memurların yerlerine alı· 
nacak memurlar intihabattan son· 
ra alınacaklardrr. Bakanlar heye
ti liderlerin ve diğer asilerin mu • 
hakemeleri biter bibnez örfi ida • 
renin kaldmlmasına karar ver • 
miştir. 

Bilkreşte, fırk-a-la_r_a_r_a.sında mücadele .. Yeııt 
kanunu esasiye zecri maddeler lconacak 

- ·------
Romanyadan gelen haberlere kalar harekete geçmiştir. Bunlnrıtl 

göre, Romen Kanunu Esasisinin en ba~ında gelen Milli çiftçi fırl<I' 
1 

değiştirilmesi yolunda muhtelif sı lideri ayni zamanda Yahu0 

fırkalar harekete geçmiştir. aleyhtariığmda bulunmaktadır. 

Bunların en baıında gelen mil- Rmcnler,, Hitlerin ya'kudili~ 
li çiftçi fırkası lideri ayni zaman- aleyhindeki miicadelesini taklİ 
da Yahudi aleyhtarlığında bulun- etmektedirler. 
maktadır. 

Romenler, Hitlerin Yahudilik 
aleyhindeki mücadelesini tenkil 
etmektedirler . 

Romen Kanunu Esasisinin ye -
dinci maddesinde değiıiklik yapı· 
larak, "Yahudilere verilmiı olan 
Romen tabiiyeti hakkının,, geri 
alınmasını istemiştir. 

Diğer fırkalardan fikir ihtilaf
rı yüzünden ayrılıp Romanyanm 
kalkınması yolunda yeni yeni fır· 
kalar kuranlar da zuhur ebnekte
dir. Mesela, "Milli köylü,, fırka· 
smdan ayrılan bir lider ayrı bir 
fırka kurmuştur. Bu yeni fırka, 
"Roman yanın kalkınmasının Ro · 
menlik menfaatlerinin büsbütün 
Romenlere inhisar ettirilmesile ka
bil olabileceği ve bunu temin için 
de bütün ekalliyetlere ve bilhassa 
Yahudilere kartı §edit tedbirler 

"' Gazi Osman paşanıll 

Plevnedeki 
hazinesini arıyorlar 

Sofya, 3 - Bulgar gazeteleri 
bildirildiğine göre, Türk - M 
kof muharebesi esnasında hazi11 
ıini yere gömdüğü söylenen Ple 

ne kahramanı Osman Paşanın 
definesi aranmıyı& batlanmııt 

Yirmi seneden beri zaman, zam~ 

yapılan al"a!tırmalar hiç bir ne 
ce vermemİ§ti. 

Şimdi Plevneye gelen gnıp e 
ki kurşunlu camiin önünü ka 
maktadır. 

Kazılan yere hergün yüzler 
insan Ü!Üfmektedir. Plevne hal~ 
bu hazine ile çok alakadar ol 
maktadır. 

ahnma.aınm lazımgeldiği,, dü§ün. ------------
ceaindedir. öğretici filim ler 

Talebe araamda Yahudi aleyh. yapılacak 
tarhğı şiddetlenmektedir. Ankara 3 - Uluslar ökonol" 

Kanunu Esasinin değif tirilme- ve tasarruf cemiyeti, yerli mali• 
olnl ;otlyen Eniadardan ı.;n de rınm yetiıtirilmesini temin '=3 
icabında idarei örfiye ve sansörün dile, müstalisili tenvire çalı . 
tatbik edilebilmesi için Kanunu tır. Cemiyet bu maksatla öğr 
Esasiye maddeler ilavesine ta· filmler hazırlatacaktır. ilk filmi 
raftardırlar • deri yetiştirmek için hayvan • 

Romen Kanunu Eıuisinin de- hiplerine öğretici mevzulara dı.' 
iiıtirilmeıi yolunda. muhtelif fır· olacaktır. . ........................................................................................ ,; 
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Bu ara Refik Beyin karısı yan· 

larına gelmi•ti· Ali Cengize: 
:1 ' ? d" - Oyun oynar mısınız. ıye 

ıordu. 
-Evet.. Kağıt oyunlarına ba

yılırım .. Çok zaman sabahlamı-
tımdır. 

- itte size bir yer .. Bir kağıt 
çekiniz de oturunuz. 

_ Maalmemnuniye efendim .. 
Refik Beyin hanımı çekilince 

Ali Cengiz Naciye yavatça: 
_ lıittin mi oyuna davet ettiler. 
Kimae görmeden elime para sıkıt· 
hr. Buraya gelmezden evvel dü~ü
nemedik. 

- A ! Doğru al.. 
_ Yalnız iki lira mı? 
- Çok bile .• 
_ y etiımezse sana iıaret ede· 

rim .. 
Oyun masasına oturmUJla:d~. 

Aradan çok zaman geçmemı~tı. 
Jçeriye giren iriyarı bir zat dogru 
oyun masasına doğru ilerledi. Ev 
aahibi sür'atle ayağa kalktı ve bu 
zatı büyük bir alaka ile kartıladı . 

döndüğü zaman çok bitkin bir 

haldeydi. 
Hemen yatıp uyudu.. Erteai ıa-

bah Marikaya hiç bir teY aöyleme
den çantasını hazırladı. Artık Na· 
cinin yanına gidecek ve ç.alqma • 
ya baılayacaktı .. 

- Bugün seni bırakıp gidiyo • 
yorum .• Artık çahtmak lazım ·· 

- Evet çalışman lazım.. Artık 
Naci Beyle srksık eğlencelere de

gidersin ... 
_ Katiyen gitmiyeceğim, gö-

receksin .. 
- Göreceğim .. 
- Kazandıklanmı hep sana ge· 

tirip vereceğim .. Haydi Allaha 11 • 

marladık.. Ali Cengiz genç kızı 
kucakladıktan sonra odadan çık • 
mak üzere iken bir ses haykırdı : 

- Ali Bey! .• 
Marika Aliye döndü: 
- Seni çağrıyor)ar. 
- Beni mi?. Söyle ben burada 

yoğum .. Burada yok de.. · 
- Bir poata müvezzii ıana bir 

mektup getirmif .. 
Dııarıya çıktı ve elinde bir 

mektupla döndü: 
- Bir mektup .... Kimıeden bir 

haber beklemiyordum. Kim gön• 
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Amerikada timdi çok kısa dal· 
gah ve yükıek tekerrürlü makine· 
ler pek ucuza mal edilın~ktedir. 
Bu makineler pamuk ve hububata 
i.rız olan haşaratı öldürmekte, ıüt 
ve eti sterlize etmekte, kereıt, ku· 
rutmakta , böcek iıtili. etmit haıta 
topraklar.•.n tdaviıinde ve piliçle · 
rin büyütülmesinde kullanılmakta 
dır .. 

Böceklerin istilası altında kal · 
mı§ olan bir meyva bahçesinde bir 
radyo makinesiyle yaprakları on 
saniye için elektrik mevceleri al · 
tında bırakınca on saniye sonra a· 
iaçlarda bir tek güvenin kalma· 
mıı olduğu görülmü§tür. 

Sovyet Ruıya birliği bu maki · 
neler vasıtasiyle ziraatte muazzam 
bir inkılap .yapmağı ve bir mahsul 
yerine senede iki mahsul almayı 
tuarlam~ktadır. 

Bet saniye elektrik dalgalarına 
maruz bırakılan pamuk tohumları 
hayrete §ayan derecede yetiıme 
kudreti göstermif, nebatların üs · 
tünde tomurcuklar vaktinden on 
gün evvel çıkmı§, kabuklar vaktin· 
den 27 gün evvel çatlamı§, ve bü · 
tün mahsul timdiye kadar görül · 
memif derecede kuvvetli ve sağ· 
lam neticeler vermittir. 

"Girmek yasak diyorum 
Geri çekil, yoksa .. ,, 

sanal 

-Uğraımz ...• 
Bunu Tugaçar ıöylemeıiti .. 

Barçuk son sözü söyledi: 
- Madem ki onlarla uğratmayı 

göze alıyoruz. Niçin Hazar Ha· 
nın üstüne saldırıyoruz ve kalesi -
ni baJına yıkarak atef İ zorla almı· 
yoruz?. 

Herkeı ıustu .. 

Bu da haklı idi. Çünkü ateııiz 
obaların halkı yüz binleri bulduğu 
halde Hazar Hanın çevresindeki
lerin ıayı11 bir kaç bin kiti idi. 

Barçuk devam etti: 

- Hem de tam zamanıdır .. Ha· 
zar Hanla aramızdaki ırmak buz 
tutmuftur. Onu afD1ak pek ko -
Jay olacak .. Bu it, bilinmez yollara 
dökülerek bilinmez bir maceraya 
atılmaktan daha iyidir. Sen ne 
denin Tugay?. 

Tugay deminden.beri ıusuyordu. 
Çünkü ayağa kalkarsa dilinin al • 
tında gizlediklerini açıia vurmak· 
tan korkuyordu. Yoksa onlara fU • 
nu söyleyecekti: 

Tangutun yanında yer almı§tı. Tu
gay ikisinin de kollarından tuta • 
rak ileriye doğru sürükledi: 

- Haydi, belanızı ba~ka yerde 
arayınız! .. 

Sonra onları bırakarak iCriye 
döndü, tekrar içeri girdiler ve ko
nu§malarına ba§ladılar .. 

Herkes deminkinden çok sinir • 
liydi. 
Tugayın, ortaya atılan iki dü • 

tünceden hiç. birini benimsemek 
iıtemeyiıi, yüreklere kuruntu ver -
mtiti. Çünkü o, her itte ve her 
zaman çok iyi ifÖrüşleriyle, ileri
sini önceden bilmekle tanmmıt • 
tı ... 

Konu§malar uzayacağa benzi • 
yordu .. Ukin buna rağmen bir ka· 
rar vermeden &>:nlmak da istemi
yorlardı. 

Bu aralik uzaktan uzağa sayı • 
srz ulumalar, canavar aealeri du • 
yuldu. Kapıda bekliyen Biaun, 
içeriye doğru bağırdı: 

- Kurtlar! .. 

Bu Yekta Bey admda biriydi · 
Kendisine çok hürmet edildiğine 
göre zengin bir it adamı olması 
İcab ediyordu. 

Ali Cengiz bu kadar hürmetle 
kartılanan adamın kim olduğu · 
nu öğrenmek için batmı kaldırdı 
Fakat kalkan 'ktı birdenbire dur· 
dıı :3apsarı kesildi . Titremiye 
baıladı .. Kağıt dağıtıyordu, ıaıır· 

derebilir?. ---------- ----
- Biraz daha bekleyiniz! .. Tu· 

gaçar'ın ne de Barçu'un gösterdi -
ği zorlu yollara girmek lazım gel • 
miyecek .. Bizim bir tek eksiğimiz 
var... O da ateıtir. Ateti de size 
ben pek yakında bol bol verece • 
ğim ve onu tekrar elimizden alsa -

lar bile yeniden yaratmasını öğre· 

Hepsi birden dıpnya fuladrlar. 
Evleri yalnız kalmııtı .. 

dı ...• 
Oyunculardan biri : 
- Ne yapıyorsunuz?.. dedi.. 

Fazla kağıd verdiniz ... 
- Affedersiniz. Şaıırdım .. Pas· 

limen ... 
Bu ıaşkınltk içinde oyuna de 

vam edemiyeceğini anlayan AH 
lM üc defa kalkmak ve çı • 
kıp gitmek ıa" ... .:ı; ~ Fakat kendisini 
toplamaya cabahyordu.. Y.on~H 

kendine: 
_ Bu adamdan korkmakta nf" 

nıana var?. Korkması icab eden 
'biri varsa 0 da kendisidir .. Bu a • 
damı tanımamı§ gibi davranayım .. 

Muhakkak o da böyle yapacak. 
Bütün bu telkinlere rağmen ° · 

/Una dikkat edemiyordu. 
Arkasından oyunu aeyredenler • 

den bir çoğu Yekta Beyin z~ngin • 
liğinden, çiftiliğinden, sayf ıyele : 
rinden bahsedip duruyorlardı. Alı 
<>nlarla konuıurken düfiinüyordu: 

- Tabii çok kazanıyor .. Fakat 
nasıl?. Onu ben biliyorum amma, 
.öyleyemiyorum .. Beni be~ki g~r • 
?nedi.. Şuradan çıkıp gıdeyım:· 
8elki de gördü. Gördüyse çıkıp gı· 

der aanırnn. 
yekta Bey dikkatle Aliye bak -

bııştı. Çrkıp gideceği ~erde ~asa • 
Ya İyice yaklattı .. Refık Beyın ha· 
n:nniyle bir ıeyler koJUJftuktan 
~ 1• kar•ııında durdu. -.unra tam ge ıp :1 lard 
Az sonra da oyun oynayan.... akn 
L • • • • • l k oyuna ıs-.ıra 
Qtrının yerını a ara 
etti. 
Kaiıd bir iki dolaştı .. Her .. elde 

kaybediyor. Döperle gördüğu. re • 
1 burı·yetınde &nalan ödemek mec 
kalıyordu. Çünkü ne yaptığını, ne 
0Yna.dığnu bilmeyen bir hale gel· 
illi-..· '!l''l• • 

Mevcudunu bitirdikten ş0nra 
kalktı. Doğru kapıya ilerlecli ve 
çıkıp gitti .. Yekta Bey Alinin kal· 
kıp ıittiii zamana kadar bir tek 
llıcrrdr hile ıöylememitti. 
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Ali Cenaiz, Markianm yanma 

- Şüphesiz bir kadından gel • 
mittir .• 

- Dün aktam teshir ettiğin ha
nımlardan biri olacak .. Her ne ise, 
aç da bak bakalım .• 

Ali Cengiz mektubu açtı. içinde 
dörde bükülmüt bir Yiiz fü·•lık sö
züne çarptı .. Bunu Marika görme
den avucunun içinde aakladı ve 
gene göremedn cebine indirdi .. 

Mektupta şunlar yazılıydı: 
"-Sizi bir daha göreceğimi 

zannetmiyordum .. O günkü kıya • 
fetiniz, bana hiç kibar alemlerine 
devam eden birisi nlduğunuzu 
adlatmamıftı. Bize verdiğiniz söz· 
de sebat edeceğinizi umuyordum • 
Hakkınızda malumat aldım .. Tali
in ıize yardımcı olmadığını anla • 
dnn .. Bu mektubumla size yüz lira 
gönderiyorum .. Her ay ıükiıtunu • 
zun müki.f atı olarak bu parayı 

posta ile alacakımız .. ,, 
Ali Cengiz mektubu okuyup bi

tirdiği halde gözlerini bir türlü 
satırlardan ayıramıyordu. Kimin 
yazdığını kolaylıkla anladığı bu 
mektubu okudu. Okudu.. Hayret, 
endite ve sevinç içindeydi. 

-Mektubu okumak ne kadar 
da uzun sürdü. Yoksa randevu için 
verilen bir adresi mi okuyamadın? 
Ver bakalım, belki ben sökebili· 

rim .. 
Ali Cengiz mektubu sür'atle ce-

bine k~ydu: 
_ Bu mektub seni ali.kadar et· 

mez. O bana aid ... 
-Ya!.. 
- Fakat seni temin ederim ki, 

bunda aileme ait bazı itlerden 
başka hiç bir §ey yok. 

-Pekalıi. ! Beni aldatmaya ça • 
hıman lüzumsuz .. Zaten ıenden 
fÜpheleniyordum.. Bu mektub 
fÜphemde aldanmadığımı anlattı. 
Siz batkasını seviyorsunuz ve ha • 
na hiyanet ediyorsunuz .. 

- Seni temin ederim ki değil .. 
- O halde göster bana .. 
- Söyedim ya .. Bu sana ait bir 

mektub değil.. 

Marika durdu ve kat'i kararını 
vermit bir tavırla : 

- Ya öyle mi? Pekili öyleyae. 
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HASAN RASiM US 
Baaddıtı yer: (VAKiT) Matbaaaı 

teceiim .. 
Dofnılda. 

Bqkanların biraz daha bekle • 
meleri ve uılu dunnalan için bazı 
sözler aöyleyecek, avutacaktı. 

Tam bu sırada maiaranm kapı· 
srnda bekliyen Bigun, dıtarıya 
doğnı bairrdı: 

- Girmek yuak! .• 
- .... 
- Girmek yasak diyorum sana 

--------------1 Tanrut!. Geri çekil, yoksa .. 
Artık aramızda her ıey bitti. Bun.. - Ben de gireceğim .. Arkada§ -
dan sonra değil sizi görmek adı • lar burada imitler ... 
nızın bile bahsedilmesine taham· Tugaç.ar homurdandı: 
mül edemem.. - Canavar kılıklı herif! Gel • 

- Naııl isteTıeniz.. mez olaydın!. 
- lıte e9yanız .. Paketinizi alıp Biaun kapıda aon defa bağır -

götürünüz .. Ağır da deiildir. mıfh: 
- Zaten böyle yapacağun.. _ y uak ! 
Ali Cengiz paketini aldı ve çı • - Ben yaıak bilmem .. Girece • 

kıp gitti. Yolda düşünüyordu : ğim .. Sizden neyim ekıik?. 
- Ayda yüz lira .. Senede 1200.. Bigun neredeyse Tangutun üs. 

Bu da be kir bir genç için fena tüne saf.dıracakb. • 
bir para değil hani ... Ben ne umu· 
yordum, ne oldu .. Ya bu parayı Tugay kapıya koıtu: 

- Senin bizden biT ıeyin eksik! kimden aldığmu öğrenirlerse •• 
Sükiit ettiğim için ben de bu para· Dedi •• 
yı bana ıönderenin !f:riki cürmü 
sayılmaz mıyım ... Ah, yarabbi, ne 
yapmalı .. Nasıl hareket etmeli • 

. ? 
yım .. 

- ... 
Kaim kaılannm altındaki ya

man bakıılariyle kartıımdakini e
ritir gibi baktı ve aözünü tamam • 
ladı: 

- Benimle çok uğratma T u • 
gay ! Piıman olunun .• 

- Buraaı benim obamdır .. Seni 
iıtemiyonmı. 

içeridekiler de kapıya doğru 
yürüdüler .. 

Tanaut bir canavarın ulumuı • 
na benziyen sesiyle sordu: 

- Bizden gizli ne konuıuyor • 
sunuz?. 

Kurtlar, krtın sılmlC olduğu gİ• 
bi çadırlara ve kulübelere saldı • 
rıyorlardı .• 

Tugaç.ar ihayliırdr: 
- Sürüyü obaya gimıeden ön

ce ktu'§ılayabm! •• 
Hep1i birden IJnut eiiriisünün 

pldili yere Cloinı imftular. 
Onları iyice c6riiyorlardı: Afız

ları birer kant açllmJ!b. Her biri 
birer bıçak gibi ol&n ditleri, par • 
lryordu. Korkunç gözleri, hiç 
doymıyacak gibi yiyecek ve P&r?
byacak et arıyordu. Üzerlerine 
doğru aelen adamlan gördüler ve 
onların üatlerine aaldrrdılar. 

Tugay ma;iaradan çıkarken 

kapısmı 11mır1a kapamJ!h. Fakat 
aklı gene arkadaydı. Nitekim bun· 
da ne kadar haklı olduğunu biraz 
sonra anladı. Kendi m.a.jaraama 
doiru ikinci bir kurt •üriisü aeli • 
yordu. 

Bir saniye için, baktı: BunJaı 
yalnız yedi ıekiz t.aneydiler .. 
Kapınm kapalı oldujunu diif ü

nerek avundu •. 

Zaten daha çok bakamazdı ... 
Çünkü ka?§ılamak istedikleri bi • 
rinci ıuru epeyce yaklaımıttı. 

Hepıi de omuz omuza, yürüyen bir 
kale gibi b?§ı koyuyorlar, dilleri 
bir karı~ frrlayan, keskin diıli kurt 
kafaları, balta, topuz ve sopalarla 
parçalanıyordu. 

Bu aralık iki~i sürü de onlara 
saldırıyordu. Tugayla üç arkada.ıı 
geriye döndüler. 

Birinci sürü, yarıdan çoğu öl . 
dükten ıonra dağıldı .• 

ikinci •üriiden iki taneıi birer 
balta ile yen: ıerilince, kalanlar 
reldikleri yoldan ka.çmağa bqla • 
drlar. 

( DeDtUnı var) 

iade etaem .. Fakat kime.. Ya 
ben gönderemedi derse .. Mektup
ta ne imzası ne de adresi var .. Şim 
di gidip de Yekta bey hu parayı 
sen gönderdin al mr diyeyim. in
kar edebilir. Beni tanımadığını 
ıöyliyebilir. Nasıl iıbat edebili· 
rim. O halde yapacağım şey bu 
parayı sarftan batka bir §ey de· 
ğildir. Öyleyıe ne dütUnüyorum. 
Mademki Marika ile de bozutduk, 
Beyoğlunun, yahut Şi,linin en gü
zel yerlerinden birinde bir apar· 
tıman kiralar ve güzel bir moble 
alarak yerletlrim. Bunu taksitle a· 

Alak, çenesinden yanlara doğru K U PO N 
yayılan kara aakalmı titreterek 116 

(Devamı DGT). 
la birim. 

Tanguta ıaldırdı: 

Az daha kavga çıkacak ve kan 4.5.935 1 
dökülecekti ... 

O ıırada K~luk da plmiı, ı--------Iİllll--= 
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Bir Aşk11n 
Hikdyesi 

1 ............................................ 1 
i ı'Jakleden: 1 no. ! 

i ... !.~~~ .. ~~-~-~!!~ .. ~ ..... ~ ... ..i 
Ailede asıl ıahsıyct karısı Mey- bir binanın önünde durdular. Ha· 

menet hanmımıf. isminin Meyme- ıan ağa, geldiklerine dair itaref 
net olduğuna bakarak aldanma • olmak üzere, kamçısını §aklattı, 

mabymıt .. Zira, bu kadın oldukça bir kapı açıldı. Genç kızın yüzünt 
aksi ve meymenetaizmi§.. içerden sızan bir ziya çarptı. 

Bu ana, babanm dört tane ev • Kız, gözleri kamaıtığı için, kir· 
li.dı varmıf .. Rauf Bey, Deniz Ha- piklerini yumdu. 
nım, bunlardan baıka da, Samiye- Tekrar açınca, karı ısında, bü· 
nin yetiıtireceği ikizler: Macide ı tün ditlerjni birden göstererek gü· 
ile Sacide... ]en bir §itman uıak gördü. 

Rauf Bey , hukukta tahsil etmiş - Safa geldiniz, küçük harum. 
amma, lstanbulda oturacak, avu- - Ho§ bulduk. 
katlık filan edecek yerde, ekseri - Haydi efendim, çabuk içeri 
zamanını burada geçiriyormut·· girin. Hava ıoğukdur.. Yolda de 

Babası, kendisinden boyutıa pa- üşümüşsünüzdür. 

ra çeken bu çocuğundan bizar ol- Samiye cevap vermeğe hazır

muıtu. Onu yanına almıştı.Çiftlik- !anıyordu. Fakat tam bu esnada, 
te kerestecilik itlerinin idaresinde sol yanda uzun boylu, kadife elbi
kenedisine yardım etmesin: i!>tİ- seler giyinmif, ayaklarında çizme-
yordu. ler bir adam göründü. 

Deniz hanıma gelince omm rla- Yeni beliren, elli yaşında kadar 
ha ziyade talii varmış ... Heınen vardı. Başına da, meşin bir kasket 
bütün ömrünü 1stanbulda, teyzesi giymiıti. Samiye, bunun, sakallı 
L:i.mia hanımın yanında geçir 0 '\\)r.. bir adam olduğunu far'ketti. 
Rivayete nazaran bu teyze, çok Omuzunda bir de tüfek vardı. 
zenginmiş; mirası bekleniyomıuf.. Yanında, iki köpek yürüyordu. 
Ağa, anlatıyordu. Samiye ise, Sert bir sesle: 

ii.kırdıya karıımıyor, dinliyordu. - Fazla gevezeliğe lüzum yok, 
Retadiyeye gidinciye kadar ha- Ragıp! - diyordu.- Haydi, kü
vadiılerin hemen hepsini öğren - çük hanımı içeri götür .. 
mit bulundu. Sonra: 

Burada çok münzevi bir hayat - Safa geldin, kızım! - de-
sürüldüğünden de haberi oldu. dikten sonra, Samiye ile fazla ali.-
Civarda hemen hiç kimse ile gö - kadar olmadı, çekildi, gitti. 
riiJmezler, konuımazlarmıf... Genç kız: 

Hasan dayı: " - Bu adam, füphesiz, Veli 
- Bizimkilerin bu hali, sizin pafa o1acak!,, diye düıündii. "Ha· 

gibi lstanbu1 kızlarının hiçte İ§ine un dayının bakla var; .c.idden 
gelmez! - dedi.-Biliyonım, ıiz münzevi tabiatli olacak .• 
orada danslara, balolara ahtıkaı- u,ak Ragıp onu bekliyordu. A~ 
ntz .. Burada öyle ıeyler yok.. Re· rabadan indi. Ta! merdivenleri 
şadiyede bile değil, çünkü o, ıöy - çıkarak, kendisini rutubetli büyük 
lediğim gibi, burada bulunmaz... bir sofada buldu. 
Lakin, Rauf Bey hiç le memnun 
değil... 

"Deniz hanımın ne pırlanta ol
'duğunu göreceksiniz... Gayet g:ü· 
zel, iyi ah1i.klı bir hanımdır. Anne
sile babasının yanında on beı gün 
kadar oturmağa geldi. Fakat zan· 
nederaem burada bu kadar otur· 
mak taraflısı bile değil ... Bi an ev· 
vel yakayı sıyırmak için günleri 

Burada, kendisini bir hizmPtçi 
kartılamıftı. Kapıyı iterek: 

sayıyor! 

Ağa gevezelik ettiği sırada, a
raba yavaf yavaş ilerliyordu. Ova
lardan geçiyorlar, yoku9,ar inip 
çıkıyorlardı. Şimdi, bir vadinin i
çine :girmişlerdi. Civarda bir fun
"dalığın hatladığı görülüyordu. Bu· 
ruı, bir orman batlangıcı idi şüp-
t: .. 
neaız ... 

Hasan dayı, birdenbire sustu. 
Bir tarafı göstererek dedi 'ki: 

- itte geldik. 
Uzakta, hakikaten ~e bir çiftlik 

manzarası görünüyordu. Samiye 
kamçının ucuyle itaret edilen la· 
rafa bakıp ıtıklar gördü. 

Bir müddet daha i1erledikte11 
sonra, bir avludan geçerek kagir 

-- Geçiniz, küçük han mı ... Şim· 
di hanımefendiye gideyim geldi
ğinizi haber vereyim! - d<>di. 

Bu esnada, adeta çığlık halinde 
bir kadın sesi ititi1di: 

- Terbiyesizler! Gene kapıyı 
vurmadan mı girdiniz? ... Size kaç 
defa tenbih edeceğim? Bu ne ka
balık .. Vallahi siz kat'iyyen adam 
olmazımız .. 

(Devamı var) 

VA'&AJ' t ATI •·z••• 1l.'IDA 
• •••''iv•,. 1 l·HICllrAB k TABE.V 

lsUnbvl dnt.:drd C.clclaıl M1''f 

BUyttk tayyare piyangosunun son keşlde
slnde tam 20 şer bin lira alan bahtiyarlar 

Jzmirde mütekait binbatı Yahya. 
Trabzon lisesinde muallim kaptan Rıza. 
Bursa Tahtakalede zahireci Ahdülmecit. 
Çatalcada mahkeme katibi Adnan. 
Beyoğlunda Mahide. 
Şitlide talebe Hüsniye. 
Sakızağacında banka veznedarı Yani Kukuloploı. 
Ankarada elbiseci Marko ve ortağı. 
Siz Je bir buçuk lira vererek bu bahtiyarlar nrcuına girmek iıte-

mezminniz.? 
Zengin ve dolgun ikramiyeli 11 Mayııda bQflıyacak olan yeni 

tertiP. planı mutlaka olruyunaz ve bir bilet alını~ ••• 

HABER - :Akşam Postam 4 MAYIS 1935 

Yakın Tarihten 
Kanlı Yapraklar 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 10 

Divanıharp reisi sordu: 
- Sen nerede katibi nıes'uldün? 

Cevap verdinı: - Cehennenıde .• 
Ben gözlerime siyah gözlükler] 

takmıttım. Delilik yaparken ken
dimi tutamayıp gülersem anlatıl
maması için böyle bir ihtiyatki.r
lığa lüzum görmütlüm. Etrafıma 

bakmıyorum: Kartımızda divanı 

harp örfi heyeti.. Ortada Dürzü 
Esat Pata .. Sağ ve sol tarafında 
ikiıer aza .. Bunlardan biri Ali Ih
san Pap .. Diğerlerini tanımıyo· 

rum. Salonun diğer köıesinde bir 
kalabalık. .. Bunları~ arasında Ali 
Kemalin, Said Mollanın hafiyele
ri, Jngilizler, sarayın, Babıalinin 
bazı maruf yaranı sinsi sinsi bizi 

seyrediyorlar. Biz arkadatlar biri
birimize dayanmıf, dimdik duru
yoruz. Reis, üzerimize mühip bir 
tesir yapmak için olacak ki kat
larını çatmıt; önündeki kağıtları 
karıtlırıp duruyor. Her kağıt çe
virit inde §Öyle batını biraz kal

birini takip ediyor. Fakat ben ra
hat durmuyorum. ]kide birde aya
ğa kalkıyor, yumruklarımı sıkı

yor, bağırıp çağrıyorum. Tabii bu 
sırada muhakeme bozuluyor. Et· 
raf altüst oluyor. Beni güç bela 
tutup oturtuyorlar. Bir defasında 
tahta sıralardan reise doğru ath
yacak oldum. Fevkalade asabiyet 
gösteriyordum. Arkamda benimle 
uğratan doktor Etem Vesaf İfe 
müdahale mecburiyetinde kaldı. 

Reise: 
- Efendim, zaptı mümkün ol

mıyacak. Müsaade buyurursanız 

dıtarı çıkaralım.,, dedi. Bizi dııa
rı çıkardılar. Bir odada kanapeye 
yatırdılar. Doktor hemen cebin
den kutusunu çıkardı. Muhafızla
rın önünde bacağıma bir sinir en
jeksiyonu yaptı. Derhal rahatla· 
dnn. Fakat bu rahatlığımın etime 

sıkılan ilaçla hiç münasebeti yo1fr 
tu. Ben rolümü muvaffakiyetlı 

oynadığıma memnundum. Şırı 

gadaki ilaca gelince o halis le 
kos suyundan batka bir tey deği 
di. 

Bir saat sonra, benim hastan 
ye iade edilmemi emrettiler. Ond 
arkada muhafızlar olduğu hald 
divanıharpten çıktık. Doktor 
tem Vesaf sağımda duruyor. Cü 
le kapısından çıktık. Divanyolu 
saptık. Doktor bana elini uzattı 

-Ne var? 
-Elini ver. 

- Ne yapacaksın? 
-- Sıkacağım. 

-Neden? 
- (Kulağıma eğildi, yava,ca 

Rolünü mükemmel yaptın. T ebri 
ederim. 

(Devamı var) 
dırarak bizi tetkik ediyor. Paıa, ---------------------------
miralay, titman, zayıf, sırmalar 
içinde parlıyan diğer azalar da 
salonda heybeti temin için yerle
rine manken gibi kurulmutlar ha
reketsiz duruyorlar. Yalnız aylar-

lstanbul Tramvay 
Şirketi 

danberi loı, rutubetli, kalın ta§ 
duvarlar arasında mahpus bulun-
duklanaclan, su.-. ............ . 
mediklerinden ciğer ve boğazları 
bozulan arkadaılarm kesik keıik 
öksürütleri bu ihtitamlı sükunu! 
bozuyor. Nihayet reis sıra ile is
ticvaplara baıladı. Herkese, sıra lO 

ile ismi, y&§ı, tahsili, vazifesi , a-
11 

nasının babasının adı soruluyor, 

1935 ı'ılının Gidiş - Geliş Proğramı 

sonra 1 Mayıstan 
No. Sınır 

Şişli . Tünt>l 

Şişli • He)azit 

Sonra da muhakemesini icap t'ttİ · 12 
ren ıuça göre sorgular baılıyordu. 

Harbiye - :Fatih 

Dördüncü olarak sıra bana 
geldi. Ben kendimi daha evvel ha
zırlamıtbm. Rolümün en nazik ta· 

12 A Harbiye · Aksaray 

raf ındaydım. Duruımam §Öyle ol- 15 Taksim . 8irkcci 

du: 16 Maçka - Beyazıt 
-Adın ne? 
- Cemal Oğuz. 
- Babanın adı? 16 A Maçka • Eminönü 

- Sana ne babamdan. 
- Söyle babanın adını. 17 Şişli •. irkrci 

- Söylemem. Olen adamın a-

dı olur mu? 
- Anan var mı? Adı ne? 

17 A Mecidiyeköy -
Eminönü 

- O da öldü: Adı yok. Fakat 
ikisi de yakında gelecekler, beni 
buradan alacaklar. 

- Sen nerede katibi mes'ul-

dün? 

19 Kurtuluş · Beyaıit 

- Cehennemde! 19 A Kurtuluş-Eminönü 

- Canım doğru cevap ver! Ce-
hennemi falan bırak timdi. Çan
gmda bulundun mu? 

- Bulundum! 
- Sen oradayken Ermeni teh-

ciri oldu mu? 
- Ne saçmalıyorsun be adam! 

Tehcir ne demek? 
- Yani Ermeniler kesildi mi? 

22 

23 

3i 

- Biz bayramdan bayrama 32 
kurban keseriz. Adamları ıiz ke
ser, asarsınız. Alçaklar! ... 

Artık iti azıtnııttım. Reise de 
uıanç gelmiıti. Bana: 

- Otur, otur! diye bağırdı. 
Rahat bir nefes aiarak yerime 
çöktüm. lsticvaplar devam edi· 

37 
yor. Sıl'a ile arkadaılar birer birer 
kaldınlıyor, aualler ,cevaplar biri-

Bebek - Eminöniı 

Ortaköy . Aksaray 

Beşiktaş - 1''atih 

Topkapı - Sirkeci 

Yediku1c. Sirkeci 

Edirnckapr - Sirkeci 

Kalkış 

(Şiıliden • Tiinele 
(Tünelden • Şi1li11e 
(Şi§liden • 1Jc11azita 
(Bezayitlan - Şişli11e 

(Harbiyeden - 1''atihe 
(Fatihten - Haı blycye 
(Harbiyeden - Aksaraya 
( Al·:saraydan - Harbiyeye 

' (Taksimden - Sirkeciye 
<Sirkeciden - Tnksime 
(:Uaçkadan - lleyazita 
(Beyazittan - Maçkaya 
(Şiıliden - Emini)nüne 
(Maçkadan - ,.;minönüne 
(Eminönünden • JJ/açkaya 
<Şiıllden - Sirkeciye 
(Sirkeciden - Şişliye 

(Mecidiyeköy - Eminönünr. 
(Eminönürıden - Mccitliyek. 
(Mecidiyeköyünden - F:minö. 
(Eminönünden - Mecidiyek. 

< Kurtuluıtan - Beya:lla 
( Beyazittan • Kurtuıu,a 

(Şi§liden - Erninönüne 
(Kurtuluştan • Eminönüne 
(Eminönünden • Kurtuluşa 
(Beşiktaştan • Bebeğe 
( Beşiktaştan - Eminönü ne 
(Bebekten • Enıinönünc 
(Eminönütıden - Bebeye 
(Bebekten - Beşiktaşa 

(Ortaköyden - 'lksnraya 
( Aksaraydan • Ortaköyc 
< Beşikta§tan • F'atllıc 
(Jt'atilıten - Beşiktaşa 

( Aksaraydan - Topkapıya 
(Topkapıdan ·Sirkeciye 
(Sirkeciden - Topkapı11a 

(Topkapıdan - Aksaraya 
<Aksaraydan - J"edikulcye 
(}'edikuledcn - Sirkeciye 
(Sirkeciden • Yedikulcye 
(Y~lkuleün • Abartll/9 
( Aksaraydan • Edirn~kapı/16 
(Edirnekapıdan - Sirkeciye 
<Sirkeciden - f:dirnekapıyn 

(Edirnekapıdan - Abar011a 

Ara 

3' 6' 
9' 

12' 
.26' 

~· 7' 
9' 

14' 17' 

~· 
5' 

5' S' 
17' 

7' 
14' 

S' 
l.2' 

21' 

6' 9' 
17' 

7' 
l!i' 

6' 
-10' 
20' 

S' 
r· ,) 

7' 
14' 
5' 

S' 

16' 

f;' 

ı ()4 

tt 
~ . 
.} 

10' 
]j' 

kalkış Ta 

5.40 
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ürk Kuşu'nun 

ı ılışında bir 
··qlev söqledi .. 

Ankara 3 (A.A) - Heisicüm -
hur Atatürk "Türk Kuşu,, kurumu
ttın bugün yapılan açılışı mera
. nlinde şu söyJe\'1 söylemiştir: 

Bayanlar, Baylar. 

Havacılık kınavma ciddi sa • 

Bizim dünyamız - bilirsiniz - , 
topraktan, sudan ve havadan u
nulmuştur. Hayatın da, esas un
&urları bunlar değil midir? Bu 
1.tnsurlardan birinin eksikliği, yal
nız eksikliği değil, sadece, bozuk
luğu, hayatı imkansız kılar. 

Jl;nalarından dolayı, hükumete, 
Genel Kurmay Başkanı sayın 

Mareşala ve Türkiye hava kuru • 
mu Başkam değerli arkadaşım 
Fuad'a, burada, özel minnetleri • 

mi sunarım. 
Bu ödevimizi başarmada, biz · 

den değerli yardımlarını esirge -
miyen dostumuz Rus Sovyet Cüm
huriyetinc ve onun, sayın büyiik 
elçisi Bay Karahan'a, önünüzde, 
açıkça teşekkür etmekten kıvanç 

duyarım. 
Hayatı, hele ulusal hayatı, se

ven, onu korumak istiyen, yurdu
nun toprak'1anna, denizlerine ol
duğu gibi, havasına da ilginliğini, 
hergün biraz daha, çoğaltmalıdır. 

Bu ilginlik, saydığım hayat ör
Renlerine egemenlikle olur. 

Natür insanları tügetti, onları, 
kendine taptırdı da. Ancak, insan
ların dünyada, yaşayabilmeleri i
çin, onların tabiata egemenliğini 
de şart kıldı. Tabiata egemen Ql
rnasmı bilmiyen yaratıklar, varlık
larım koruyamamışlardır. 

Tabiat, onları, kendi unsurla· 
rı içinde, ezmekten, boğmaktan, 

yoketmekten ve ettirmekten cu -
da, çekinmemiştir. 

Türk, bu büyük hakikatı, üzel
den tanımak kapasitesini göste -
rerek kapsal bir dölenle. toprağı 

ve onun tür]ü ürünlerini. ınsanlı

ğa verimli kılmış; okan denizler • 
de göğüslemedik dalgalar brrak • 
mryarak, insanlığa genlik veren 
kültür yolları açmıştır. 

Lakin, yaşadığımız bu çağda, 

arbk, insanlar, yalnız karada ve 
denizde kalmadılar. Tabiatın ha· 
va varlığının da içine daldılar. 

Hayat için, havayı, yalnız, ne -
feslenmenin yeter olmadığı anla
§ıldr. Gerek ve gerçek olan, ha -
va egemenliği olduğu yahn ola -
:rak ortaya çıktı. 

Bütün ulusların, biiyük dönen -
le, üz rinde çalıştıkları bu yö • 
neyde, Türk ulusu da, şüphesiz 
Yerini almalıydı. 

Türkiye Cümhuriyeti hükUme
li, kara ordumuz·m yanın~-, do • 
nan.ma.mızı kurarken, hava filo· 
larnnızı da, en son hava araçla • 
:riyJe düzelemekten geri kalnıadı. 

Şahı lariyle onur duyduğumuz, 
hava subaylarımız ve komutan • 
larnnız da yetişmiş bulunuyorlar. 

Uç.manlarımız, her zaman ve 
her ha1de, ulusun yüzünü ağırla • 
cak yüksek değerdedirler. 

Lakin, arkadaşlar; bu kadarı· 
l'lt Yeter görmek doğnı olmazdı. 
liava isine onun bütün dünyada, . , 
aldığı önem derecesine göre ge • 

ni lik vermek laznndı. 
Bunu göz önünde tutan Cüm • 

huriyet hükiımeti; havacılığı, bü· 

lün ulusun işJevi yapmak kara • 
:rında 'd' l ı. 

Türk; yurdun dağlarında, or • 
~anlarında, ovalarında, denizle • 
rı d · b'I . n , her bucağında nasıl hır 1 gı 
ve kendine güvenle yürüyor,dolaşı 
:Yorsa, yurdun asuğnıanmda da, 
ilYni .. 1 ı·d' suret e dolaşabilme ı ır. 

Su ise, Türkü rl\t'.ukluğundan, 
"nta ' r-- · 
·;fnd n kuşlariyle, vatan havası ı · 

e Yllrt§a ah~tırmakla başlar. 

1 
işte, bugün burada bizi top • 

tya ' ' 
a"· ~ ".ebep, o, kutsal işe baş1aıtt3 
"'lnıdır. 

Türk çocuğu: 
Her işte olduğu gibi, havacı • 

lrkta da, en yüksek düzeyde gök· 
te .,eni bckliyen yerini, az zaman· 
da. dolduracaksın. 

Bundan, gerçek dostlarımız se· 
vinecek, Türk ulusu mutlu olacak-
lır.,, 

ismet inönünün 
söylevi 

Ankara, 3 (A.A.) Bugün 
'fürk Kuşu kurıununu açarken 
Başbakan İsmet lnönii şu söylevi 
söylemiştir: 

Sayın arkadaşlar; 
Hava kurumunun açılmasını 

yalnız bir spor klübünün açılma · 
sındaki sevinç ile karşılamamalı • 
yız. Türk Kuşunun büyük bir ulu· 

su, havanın engin dünyası ile ta • 
nışhrıp alrntırncak bir teşebbü!' o
larak alkışlamalıyız. 

Türk kuşunda yüce yetenekle • 
rini geliştirecek sportmenler, Türk 
havasını medeniyetin birleşme ve 
buluşma alanı haline getirecekle • 
rin öncüleridir. Bunlar Türk ha • 
vasmın savgasmı da yeni temel • 
lere dayamak için önayak olacak
lardır. 

' Planörler bugün her ülkede ha-
vacılığın yardımcı kurumlarından 
sayılmakta, binlerce havacılar ilk 
aşklarını bu kurumda kazanmak· 
tadrrlar. 

Hava kurumunun az zamanda 
bütün eksiklerinin tamamlaması 

ve severek eğlenilecek bir top -
)anma yeri olması için elimizden 
geleni yapmak kararındayız. 

Türk tayyare cemiyetinin ve 
onun çok değerli başkanı Fuat 
Bulcay'ın yıllardanberi Türk tay• 
yareciliğine olduğu gibi bu kuru· 
mun kurulmasında da yüce hiz -
metler ettiğini teıekkürler ile ana
rım. Bu kurumun çalışmasında 
Sovyet uzmanları kılavuzluk ve 
hocalık edeceklerdir. Sovyet tay • 
yareciliğinin gösterdiği bu dostça 
ilgiye içten teşekkürlerimizi söy
lemelc: benim için bir zevktir. Sov
yet büyül~ elçisi yüce sportmen ve 
sayın Karahan bu yolda çok dost· 
ça ilgiler göstermiştir. 

Sovyet tayyareciliği bütün dün
yanın takdir ettiği yüksek bir dü
zeye çıkmıştır. Türk Kuşu So'V}'et 
uzmanlariyle beraber çalışmaktan 
çok istifade edecektir. · 

Türk Kuşunun çalı~maya ve 
yük elmeyc başladığım sizi tanık 
tutarak ulusa müjdelemek benim 
için bahtiyarlıktır. 

Türk gençleri Türk havasına 
bütün ateşleriyle atılmakla, soğuk 
kanlı ve yürekli yaradılışlarının 

yüce verimlerini göstermekle Ata· 
türk'ü s:ok sevindirecek bir spora 

Al a a -

Alcukada yaşı;yan garip hayvan /ardan ikisi 

Bugün yeryiizündc ke~f edilmemiş 
hemen lıemen hiçbir kıt'n kalmamış 
olmakla heraher )tiraf etmek Hizmı· 
dır ki, birçokları hcniiz claha ivice ta· 
nmmarnıştır. isimlerini yaln;z coğ
rafya aplarrnıla ı;örmüıı ,.c ezberle· 
mişizdir. Bu nıeıııleektlerdeki atlat 
ve an'aneyi iyice bilemeyiz. Bunlar hi· 
ze hir kapalı kutmlur. 

fştc Amerikanın Ruslardan h~ı .. iin· 
kii parayla takriben iki milyon dolara 
s?tın a_ldığı Amerikanın ı;:imali ~arki· 
sındekı huzlar diyarı Alaska hu me· 
yanda göstcrilchilir. Fransanm üç 
misli hiiyiiklüğiinclc olan hu ,·asi 
memleketi Amerikalılar satın aldık· 
lan vakit JlCk ıle karlı hir iş yapına· 
tlıkl rı rı zannohımıyorcln. Halbuki hu· 
giin Aln n her ene Amcri -alılar 
bn pnrnnm l>irkııç misli hir kar temin 
etmektedir. 

Ala kacla hiilen gi.iz :ılnhildi;:;ine u· 
zayıp giden öyle t ız mmtakal~r var· 
dır ki hiç.bir in an 6on zamnnlara ka· 
dar oralara gidememiş \'C içinde ne· 
1er olduğu lıugi' ıc kadar hilincnıe· 
mişti. f~te hunu Amerikah seyyah 
Robcrtson merak etmiş \'e bir heyet 
teşkil ederek insan nyağı hasmamrll 
hu buzlar memleketinin hali mmta: 
kalnrı : ·- 1.::ler oldııhunn keşfe çık· 
mıştrr. Hohcrtson l'lahilden içerilere 
dognı iJ:rleyince arazinin gittik~e ço· 
rnklaştrgmı ve hu ıssız ycrlertle pek 
çok hayvan ya§adıgını gönniİ§lÜr· 

bağlanmı«- olacaklardır. 
~ " 

Atatürkün söyle-
vinde geçen keli
melerden bazıla
ranın anlamlan 
Ankara, 3 (A.A.) - Atatürkün 

bugünkü söylevinde hiçbir yaban-
cı kelime yoktur. Söylevde kulla
ruhnıı olduğu kelimelerin bazıla · 
nın anlamlan şunlardır: 

Unmak - yapmak, imal elmek 
Unsur - "T. Kö" 
llginlik - alakadar olmak 

Örgen - org n 
Egemenlik - hakimiyet 
Nefes - ''T. Kö" 

Yarntık - mahluk 
imkan - ''T. Kö" 
Cuda - asla 

Kapasite - yetenek, kabiliyet 
Kapsal - iın ve f3mil 
Dölen- azim 
Orün - mahsul 
Okan - büyük, muhit 
Y nlrn - parlak, çrplnk, açık 
Yöney - cephe 
Araç - vasıta 

Düzenlemek - tan~m cbnek 
Şüphe - ''T. Kö" 
Sebep - "T.Kö" 
Uçman - tayyareci 
Önem - ehemmiyet 
işlev - amel, fiil, meıga1e 
Güven - itiınad 
A ~ " . ıugınan - mecazı olarak" aök 

. Hatta yarı ''alı) inc:nn kabilelerine 
hılc tc acliif etmiştir. Billıus.~a ;\in~· 
kanııı ıılıaı s~ :'\'f'ti olan tilkilerin 
hollıı~u en fazla na7.arr ılikknti relhct
mi~tir. En ufak hir es ,.e lıı~ırtulnıı 
ii rkl'rck iirii lınl iııılc gcezn ı il kilerin 
ka) ıılar iizerinılcn \'e ~cçitln aramı· 
dan lı'.itiin iirntlcriyle knı,;ı~ları çok 
1ıfl~ hır ııınnzıırn te:;kil cılivonlu. E· 
snsl'n Silıiryndn , c cliğl'r ~imal mcm· 
l<'kctlcriııde oldn~u bihi \ln kanm 
hn~lır:ı il~r:w:ıt nıarlde ... iııi lınp·an po .. t 
lnrı tcşkıl ctınektl'flir. Burncln de· 
nehilir ki lı<'r <·iıı tilki lnılııııur. Si· 
y~lıı, hcrazr, mnvi i ,.c lıattfı kırnıızıı::ı 
hılc vardır. Kı~ın §İıltlctli soğııklnrııı. 
<la 1111 lı:.ıy' unlar aıJı~m tr..:iriyle kiiy· 
l e rı· kaclar inerler \ ' f! fa•kimolarm 
kıınlııklnrı tıızağn kcnılilikJcriııılcıı 
ılii~"rlcnnie. Y,..rJilC'r tilki n,·ırula (,fi. tik hir tıınlınrct ;;ii tennf'kte imişler. 
nynJıırın nrk:ı ınn nklnnırl:ır '" po.:-

lt~ıııı zedcleıııİ) cı•ek ~C'klldc mnlıirnnc 
hır ntr§ln lıayvanı okla 'urıırlanm~. 

\la katla tilkiden lıa~ka <:incap. 
k~mduz v.s. silıi po tıı k ıyıııctli dif;er 
lıırçok lıııyvmılnr dıı ynşnınnktadır. 
A_Yılara cin sık sık lc<:ndiif cdilmekte
dır. Fakat lmıılnr k11t11plnr<lnki hc-
yn7: nyılnr gihi rnoo kilo siklf'tiıııle 
ı·ı•sıın rfüı:pJj dc;-;ilılirl"ı' 1~~ ki · · "' '" · '"" crı sı· 
yalı \C hoylnrr kiiçiik ol:ın Ala kn n· 
yılnrr lıalık n\"lıynrak ı;cçinirlenııi~. 
ı\lno;;kanın m•lıirlcrinclc oın ve nlnl , 

Kınııv - faaliyet 
Ödev - \'azifc 
Kr\'nnç - memnuniyet 
Düzey - acviyc 
Vatan - "T. K.ö" 
E58s - "T. Kö" 
Natür - "T. Kö" 
Tabiat - "T. Kö" 
Ayin - "Türkçe Ryın 
Uzel - ezeli 

Hayat - "T. Kö" 
Laıım - "T. Kö" 

u Hl• 

Hitlerin 46 YQ§ına girme·ı· .. b . l .. muna. 
se etıy .c Alman;yanrn her tarafın· 
da §e~lıklcr, mercuim yapıldı, Hit
lere bır çok hediyeler verildi. Bu 
arada Berlinli bir pastacı da Hitle
re koc~':rn bir paı:ta hediye etmİ§· 

tır. Resimde görülüyor •• 

lığı aılptfı kaynarım~; o kadnr ki Y<'r· 
lil~ı· lıımlnrı nehir kenarına giılcı: el
lcrıyle tutnrlnrmıı:. Ewkiınolar hıı 

lınlık!ardnıı lıir laı:ımrnı tn7.e taze ) er· 
lcr hır kı ınmı tin i leyip ı..urııtıır, kı· 

flll ııclıirlcrin dondn~ıı z:ırnan , {'rlcr-
ıni~. . 

~olıert;;on ,.e heyeti iı;:erilerc d0 :;. 

r~ı ıl~rledikçe işte Jm selı<'pl<' yİ) ec;k 
<'•lıetınclcn lıiı; .1krııtr çel.ıneıııi .ferdir. 
~~lın içeriler: girince, em·aı tiirlii J;f'· 
) ıkler yıı,ndıgrm gürınii§lerdir. Bun· 
lnrr~i çinılc Carihon nnmiylc aıulnıı 
geyıgc t~ncliif etnıi~lerdir ki lııı lıa,. 

'nıım ciııı:-İ gittikçe nnılirlc"ıncktf' ~-.. .. . k ~ ~ 
•ı "'Pil{' 1 cılir. 

~~iiksckliği iki metreyi "c~ı· 1 hu 
l,;C'yrk son dt'rccc ürkek 'c has, n1> iınİ<1. 
l'ı:'k ııznldnrılnn in. :ın koku unu al;r 
\'C tehıikcyi ;;pzercl. lıeıııcıı knçnrııu .• 
Arka ıııcl:m dn ycti:ııwk iınkiim 11 J~. 
ıııaımı~. 

Heyet hiitiin hile , c dr İ"<'Sinc r:ı~· 
men lm ıınllir gİ)İktcn hir tane "'anlı 
ynknlaınıı{;n nrnvaffnk olanıamı~tır 

Nihayet çalılıklar arasına l\Je,g~ . 
fonlar sn~.lnnıııolnr ' 'c kendileri de yıı
kmlnrn gızlcnerek dişLinin bağırma· 
mı t~klil etnıi~lcr, erkek yakln~mca 

01111 hır kn~tınln Yıırnm~lardır. 
Vc-1lıac;1J Holıertson ve lıcyeti ee· 

ynlıntlniıulen lıirı;nk mnliımat toph· 
ynrnk nH]c>t ctmi~lcrdir. 

Sadi Karsan 

Isvlçre frankını 
bugünkü rayicinde 

tutmak içJn 
Bern, 4 (A.A) - 1sviçre ulusal 

bankası, kambiyo ihtikarına kar
şı tedbirler almıttır. Dünden arld~ 
konulan fiyat bu hususta bir nev· 
ihtardı~ 

1 

Ulusal banka, hava oyunu ve. 
yahut biriktirilmek için istenilen 
her türlü krediyi reddetmekt d' e ır. 

Bütün diğer bankaların da 1 . , SVIÇ· 

re parasının aleyhinde her türlü 
muamelata yardımdan çekine . 
cekleri umuluyor. 

Ulusal banka, ayni zamand 

öbür bankaların, İsviçre frankı:; 
bugünlı:ü Tayicinde tutmak .. uzere 
el birliği ile ç..alı makta devam e 
deceklcrini ummaktadır. 

--0-

Slnemacıları tahkir 
eden bir adam 

Berlin, 4 (A.A) - Araıulusal 

sinema kongresinde bulunan cc -
nebi heyeti murahhasalardan bi • 
rinin azasını gayet kaba bir tarz 
da tahkir eden ve bu suretle Al • 
manyanın ~erefini kıran 22 yaş • 
larmda bir adam zabıtaca t :t-!f 
d·ı . . evıu 

e ı mı§tır. 



8 HA 'RE'R - Akşam Postası IS MA YT~ 193~ 
-

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 38 
I - Ôz; türkçe köklerden gelen 

sözlerin kcuıınna (T. Kö.) belde
ği (alameti) i konmu§tur. Banla • 
nn her biri hakkında sırası ile 
uzmanlarımızın ( mütelıcun•) ya
zılannı gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karıılıkların 
iyi ayırd edilmesi için, gereğine 

göre, lransı~aları da yazılmlf, 
aynca örnekler Je konulmu§tur. 

3 - Kökü türkçe olan kelime
lerin bugünkü if lenmif ve kulla
nılan ıeküleri alınmı§hr: Aılı ak 
olan hak, culı üpm olan hüküm, 
türkçe "~ek,, kökünden gelen ıe· 
kil gibi. 

Tecziye etmek Cezalandır -
mak - (Fr.) Punir 

Teçhiz etmek Donatmak -
(Fr.) Armer, equper 

Teçhizat - Dlnatı 
Ornek: SDel donatı - Teçhizatı 

aakeriye. 
Tedahül - Girinç, geri kalan 
Ornek: Geri kalan ayıklar - Te

da/ıülde ka~an maaılar. 
Tedarik etmek - Edinmek, hazır

lamak 
Teda,; etmek - Sağıtmak, bak -

mak, eyilemek - (Fr.) Soigner 
Tedavül etmek - Geçmek, dön -

mek, dolaşmak 
Tedbir - Tedbir (T. Kö.) · 
Tedhiş etmek - Ürkütmek, yıl -

Clrrmak - (Fr.) Effrayer. 
Tedehhüş - Yılım, yılgınlık -

(Fr.) Epouvanter 
Tedehhüı;ı etmek - Yılmak 
Tedenni etmek - Alçalmak, geri· 

Iemek - <Fr.) Balsser, diminuer, 
ctre en decadence 

Tedeyyün - Borçlanma - (Fr.) 
S'endetter 

Tedfin etmek - Gömmek - (Fr.) 
Ensevelir, en terrer 

Tedfin mensimi - Gömme alayı 
- (Fr.) Entererrement 

Tedib etmek - Uslandırmak, yo. 
la getirmek 

Tediye - Odeme 
Tediye etmek - Ödemek, llorcu . 

nu Yermek - cı.~r.) Payer 
Tedkik etmek (Bak: Tetebbu) -

incelemek, inceden tnceye aramak -
<Fr.) Etoider, examiner minutieuse
ment 

Tedmir etmek - Sındırmak, tepe· 
lem ek 

Tedrici - Derecel - (Fr.) Gra • 
duel,. progressif 

Tedricen - Azar azar, derece de
rece - (Fr.) Graduellement 

Tedvin etmek - Dergimek -
(Fr.) Codifier, f onmer un recueil 

Ted'ir etmek - evirmek, döndür
mek - (Fr.) Diriger, tourner 

Teeddüb etmek - Utanmak, edeb
lenmek 

Teehhül etmek - Evlenmek 
Teellüm etmek - Acınmak, elem· 

Jenmek - (Fr.) Se chagriner 
TeemmUI etmek - Düşünmek 

dUşilnUp taşınmak - <Fr.) Reflcchir: 
mcditer 

Teenni etmek - 1 - Ağır dav . 
ranmak - (Fr.) Agir avec prccau -
ti on 

2 - (Bak: İhtiyat) 
Teessüf etmek - Efeslenmek 
Teessür (Bak hUziln) - Üzün 
Teessüs etmek - Kurulmak, yer-

leşmek 
Teeyyiid etmek - Doğru çıkmak, 

serçekleşmek - (Fr.) Se confirmer 
Tefahur - OvUnç - (Fr.) Vaın -

tardise 
Tefahur etınek - Öğfuımek -

<Fr.) Se vanter 
Tefahhua etmek - .Araştırmak 
TefehhUm - Anlama 
Tefelddlr - Diİ§Onmek: - (Fr.) 

RUJ uf on 
Teferruat - Ayrıntılar - (Fr.) 

Detalls . 
Teferrüç <Bak: Tenezzüh) 

Tef errüd etmek - Tekleşmek, 
tek olmak, bfrlndleşmek - (Fr.) Se 
CU..Ungoer 

Teferrüs etmek - 1 - Sezinle -
mek, 2 - (Bak: feraset) . 

Teha.ssUr etmek - Göresimek, öz
lemek 

Tefesauh etmek - Bozulmak, çü· 
rilmek, kokmak (Fr.) Se cor -
rompre 

Tefe•üJ etmek - Uğursamak, fal 
açmak - (Fr.) Augurer, prEsagrT 

Tefevvuk - UstUnlUk 
Tef evvUk etmek - Ustolmak 
Tefevvüh - Dil uzatma 
Tef evvfih etmek - Ağza almak, 

afız bozmak - (Fr.) Proferer 
Tefrik - Ayırma 
Tefrik etmek - 'A yamak 

Tefrika <Bak: fcsad) 
Tefriş etmr'< - Döşemek - (Fr.) 

1\leubler 
Tefsir - Yora (Fr.) Commen -

taire 
Tefsir etmek - Yormak, yora -

mak - (Fr.) Commenter 
Teftiş etmek - Teftiş etmek -

(Fr.) Inspecter 
Tegafül etmek - Anlamazlıkt~n 

gelmek, anlamaz görünmek - (Fr.) 
Feindre de ne pas comprendre 

Tehacüm etnek - 'üşüşmek, top· 
Jaşmak - <Fr.) Assaillir 

Tchn1Uf - r •yuşmazlık 

Teharrllk etmek - Krmıldarr:ık, 
harekete geı..,ck 

Tehassun etmek - Sığınmak, pus· 
Janmak, kapanmak - (Fr.) Se refu -
gier 

Tehaşi (Bak: haşyet, ihtiraz) -
Sakınma 

Tehaşşüd etmek - Birikmek, yı • 
ğılmak 

Tehcir etmek - Göçürmek 
Tehdid - Hötlem, gözdağı 

(Fr.) l\fenace 
Tehdid etmek - Hötlemek, yum

durmak - (Fr.) Menacer 
Tehevvür etmek - Kizmak, kö • 

pürmek, hiddet etmek (Fr.) 
S'cmporter 

Teheyyüç etmek - Heyecanlan • 
mak 

Tehi - Boş 
Tehie etmek - Hazırlamak 
Tehlike - Tehlike <T. Kö.) 
Tehvin etmek - Kolaylaştırmak, 

'ıafifletmek - (Fr.) Fnciliter, allc • 
ger 

Teh)ic etmek - Heyecanlandır • 
m:ık 

Tehzib etmek - Düzeltmek, te -
mizlemek - (Fr.) Edifier 

Tehziz etmek - Titremek 
TeknbUl etmek - Karşılık olmak, 

karşılaşmak, karşılamak 
Tekalif - Vergiler-(Fr.) Impôts 
TektlmUl - Evrim - (Fr.) Evo -

lution 
Te'kl.mUl etmek - Evrlnmek -

O'r.) Evoluer 
Tekapu <Bak: Tezellül, tabasbus) 
Tekasüf etmek (Bak: Kesafet) 

- Sıklaşmak, toplanmak - .CFr.) 
S'cpaissir 

Tek1lsül - Uşenme, gevşeklik, e -
rinme - (Fr.) Ncgligence, manque 
de soin 

Tekasül göstermek - Uşenmek, 
erinmek 

Tekatu etmek - Çapraşmak, ke -
sişmek - (Fr.) Se croiser, se couper 

Tekatu noktası - Çatak - (Fr.) 
Point de rencontre 

Mütekatı - Çapraşık, çatışık 

Tekaüd etmek <Bak Mütekaid) 
- Emekliye ayırmak - (Fr.) Mettre 
en retraite 

'tekaüd maaşı (Bak: Mütekaid) 
- Emeklik, emekli aylığı 

Tekaüd olmak - Emekliye ayrı]. 
mak 

Teka,'VÜs etmek - Kavislenmek 
Tekayyüd etmek - Kayıtlanmak 
Tekayyüh etmek - İrinlenmek, 

irin bağlamak. 
Tekdir etmek - Çıkışmak, azar -

lamak, paylamak - (Fr.) Faire des 
reproches, rcprimander 

Tekeffül etmek - Kefil olmak, 
üstüne almak 

Tekellüf - Yapmtı, gösteriş, ö -
zenlş. 

Tekemmül etmek - Erginlepıek, 
yetkinlqmek, tamlaşmak, tükellen -
mek. 

Tekerrür etmek - Tekrarlanmak, 
tekrenmek - (Fr.) Se repEter 

Tekessür etmek - Artmak, çofal· 
mak - (Fr.) S'augmenter 

Tekevvün etmek - Olmak, oluş -
mak, var olmak, kılınmak. 
. Tekld - Pekit 

Tekld etmek - Pekitmek, tazele.. 
mek 

Teklif - Onerge - <Fr.) Propo -
sltfon 

Teklif etmek (Bak: Tekellüf) -
1 - Onergemek, 2 - One sürmek, 
3 - Yüklemek, 4 - tleri sürmek. 

Teklifsiz - içli dışlı - (Fr.) Fa -
mili er 

Teklis etmek - Tamamlamak, tü
keJlemek, bitirmek - (Fr.) Achever, 
finlr 

Tekrar - Tekrar (T. Kö.) 
Tekrlm etmek - Yilceltmek 

Teksif etmek -- Sıklaştırmak, ko· 
yulaştırmak, toplamak 

Teksir etmek - Çoğaltmak 
Tekvin etmek - Var etmek, ya -

ratmak, kılmak - (Fr.) Crcer 
Tekzib etmek - Yalanmak -

<Fr.) Dcmentir 
Telaffuz - Ufza 
Telaffuz etmek - Söylemek, Uf· 

zamak - (Fr.) Prononcer 
TelA.kki - Anlayıı 
Tela.kici etmek - Almak, saymak 
Hüsnü telfı)$ki etmek - İyiye al· 

mak 
Sui telA.kki - Kötüye almak 
Telaş - Telaş (T. Kö.) - (Fr.) 

Hate, empressement 
Telt\tum - Çalkantı - (Fr.) On

dulation 
· Tela.tum etmek - Çalkanmak, 

dalgalanmak 
Telebbüs etmek - Giyinmek -

(Fr.) Se vctir, s'habiller 
Telef etmek - Oldürnıek, yoket • 

mek, bitirmek - CFr.) Tuer, dilapi
der, anEantır 

TelehhUf etmek - 1 - Bak: Te • 
essür, iztirab), 

2 - Yanmak, yanıp yakılmak -
(Fr.) Se lamenter 

Telen·ün - Alacalık - (Fr.) Yer
satilit~ inconstance 

Telen·ün etmek - Alacalanmak 
Mütelewin - Alaca, dönek -

(Fr.) Versatile, inconstant 
TeleyyUn - Yumuşama, sulan -

ma - ('l<'r.) Amollisscment 
Telezzüz etmek - Tadalmak, tad· 

)anmak - (Fr.) l;oClter, se dElester 
Telgraf - Telgraf 
Posta ye telgraf - Posta ve tel -

graf ve telef on <P. T.T.) 
Telh - Acı 
Telhis etmek (Bak: Bülasa et -

mek) 
Telif etmek - Bağdamak - (Fr.) 

Concilier 
'l'elilibcyn etmek - Arabulmak -

(Fr.) Rcconcilier 
Teiih (Bak: Mabud) - Tannlaş· 

brm& - ('i'r.) mlflcatlea 
Telih etmek <Bak: Mabud) -

Ta.nrısamak - (Fr.) Deffler 
Tel'in etmek - llemek - (Fr.) 

Maudlre 
Telkih etmek - A~lamak - (Fr.) 

lnoculer, vacdner 
Telkin - Oydam - (Fr.) Sugges

tfon 
Telkin etmek - Oydamak - (Fr.) 

Suggerer 
TelUU - Yağırtmaç - <Fr.) Cour

tier, crieur public 
Telmih etmek (Bak: ima etmek) 

- (Fr.) Laisser a entendre, faire un 
allusion 

Telvin etmek - Boyamak - (Fr.) 
Colorer, colorier 

Telvis etmek - Kirletmek - (Fr.) 
Sa lir 

Temadi etmek - Uzamak, sür J 
mek - (Fr.) Se prolonger, durer 

Temas - Değet 

Temas etmek - Dokunmak, değ · 
mek - <Fr.) Toucher 

Temasta bulunmak - Değette 
bulunmak - (Fr.) Etre en contact 

Temaşa - Seyir - (Fr.) Con -
templer 

Temayül - 1 - Eğlim (mey, 
meyelAn) - 2 - Eğginlfk - (Fr.) 
lnc1ination, penchant 

Temayfll etmek - Eyilmek, eğin -
mek, yatmak - (Fr.) S'inellner, se 
pencher 

TemayU.z etmek - Seçkilenmek, 
kendini göstermek - <Fr.) Se distin
guer 

Temdid etmek - Uzatmak -
(Fr.) Prolonger 

Temekkün etmek - Yerleşmek 

- (Fr.) S'etablir, se fixer 
Temellıik etmek - Yaltaklanmak, 

yüze gülmek - (Fr.) Flatter 
Temenni etmek - Dilemek, umun

m:ık - (Fr.) Souhaiter 
Temerküz etmek - Merkezleşmek 

- (Fr.) Se concentrer 
Temerrüd - Direnç - <Fr.) En -

tctement 
Temcrrüd etmek - Direnmek -

(Fr.) S'enteter 
Mütemerrid - Direngen, direnik 
Temessük etmek - Tutunmak, 

yapışmak - (Fr.) Se r~f erer a
Temessül etmek - Benzeşmek, 

sinmek - (Fr.) S'assimiler 
Temettu - Kazanç, kAr - (Fr.) 

Profit, gaim 
'l'emevvüç etmek - Dalgalanma}, 

- (Fr.) Onduler 
Temeyyu etmek - Suyumak, su -

laşmak - (Fr.) Se liquCfier 
'l'emeyyüz etmek (Bak: Temayüz) 
Temhir etmek - Mühürlemek -

(Fr.) Sceller, cacheter 
Teminat - İnanca - (Fr.) Garan· 

tie 
Teminat akçası - Tutak - (Fr.) 

Cautionnement, garantie 

Temin etmek - lnançlamak, inan 
vermek, sağlamak, elde etmek -
(Fr.) Assurer, grantir 

Temkin - Ağır başlılık - <Fr.) 
Dignite 

Temkinli - Ağırbaşlı 
Temrin - Yumuş - (Fr.) Exer -

cice 
Temyiz - Ayırd - (Fr.) Distinc· 

ti on 
'f emyiz etmek - Ayn-detmek, a -

yırtlamak, seçm<'k - (Fr.) Dinstin -
guer 

Mahkemei tem:t;:ı - Yargutay -
(Fr.) Cour de cassation 

Divanı temyizi askeri - Süel Yar· 
gutay 

Divanı muhasebat - Sağışkur -
(Fr.) Cour des comptes 

Tenakus etmek - Azalmak, eksil-
mek. , 

Tenakuz - Tutmazlık 

Tenasuh - Tondeğişimi - <Fr.) 
Metempsychose 

Tenasüh - Uygu, yakışık, nis • 
betleşme - (Fr.) Conaveance, prop· 
rortion 

Tenasül - Dölerme 
Procreation, gencration 

(Fr.) 

Tenazur (Bak: Mütenazır) - Uy
ka - (Fr.) Symetrie 

Tenbih etmek - 1 - Uyarmak, 
uyandırmak, 2 - <Bak: ihtar) 

Tendürüst - Sağlam - (Fr.) 
Robuste 

Tenebbüt etmek - Bitmek, çim -
lenmek - U'r.) Vcgeter, pousser 

Teneftür etmek - iğrenmek, so -
fumak. 

Teneffüs etmek - Nefes almak, 
solumak, nefeslenmek 

Tenevvü etmek - Çeşidlenmek, 
türlenmek - (Fr.) Varier 

Tenevvür etmek - Aydınlanmak, 
l§lmak 

Münevver (entellektüel anlamına) 
- ldemen - (Fr.) tntellectuel 

TenezzUh - Gezinti, seyran -
CFr.) Promenade, excursion 

Tenezzül etmek - 1 - İnmek, 
dUşmek, alçalmak 

2 - • - • a kadar alçalmak, ... a ka
dar · inmek, ••• a kadar düşmek -
(Fr.) S'abaisser, daigner 

Ademi tenezzül - Beğenmezlik -
(Fr.) Dedain · 

Tenfir etmek - Soğutmak, iğren· 

dirmek - (Fr.) Dcgoüter 
Tenk- Dar 
Tenkid etmek - Tenkit etmek -

(T. Kö.) 
Tenkih etmek - Ayıklamak, kırp

mak - (Fr.) Nettoyer, diminuer 
Tenkil etmek - Tepelemek -

CFr.) Rcp1imer, chatfor 
Tenmiye etmek - Büyütmek, ye -

tiştfrmek. ürelemek 
Tensib etmek - Beğenmek, ona -

mak - (Fr.) Approuver 

'l'ı·tbiye etmek - Eğitmek. yetiş

tirm"k - (J<"r.) }';cı uquer, elever 
Te!cih - Üsterinı, oneyle - (Fr.) 

PrCifrence 
Tıırcih etmek - l'stermeh, ii tün 

fransızca dü~ünmek lazımdır. 
tutnıuk, heğenmek. öneylr.nlPl• 
<Jt'r.) PrHcrer 

T~)·cüman - Dil~ıaç 
Tt!rcüme etm<:k (Bak: ~Hıtercımı 

- Çevirmek - (Pr.) Traduire 
'l'erdif etmek - Ardamak - (Fr.) 

l<~aire accompagnt!r 
Tereddi - Yozlaşma - (Fr.) De· 

sagr~ation, dcgenerescenee 
Tereddi etmek - Yozlaşmak -

(Fr.) Desagreger, se degenerer 
Tereddild <Bak: Şüphe) - lkir • 

cim - (Fr.) Hesitation 
Tereffu etmek - Yükselmek. ağ • 

mak, yücelmek - (Fr.) s·cle"fer 
'fedi etmek - Geçmek, yukarla· 

mak 
'l'l'reke - Bırakıt - (Fr.) Herf

tage 
TerennUm etmek (Bak: Teganni 

etmek) 
Teresslib etmek - Çökmek, dibe 

çökmek 
Tereşşuh etmek - Sızmak -

(Fr.) Suinter 

Tereşşuhat -Sızıntı 

'l'erettüp etmek - Düşmek - (Fr.) 
1ncomber Terfih etmek - ondnrmal 
genlik ,·ermek, genlemek, gönendir 
mek - (Fr.) Amcliorer 

Terfik etmek - Yandamak, yanı
na katmak, yanına vermek - (Fr.) 
Faire accompagner 

Tergib etmek (Bak: Teşvik) -
(Fr.) ~ncourager 

Terhin etmek - Tutuğlamak -
(Fr.) Engager, hypothEquer 

Terhis etmek - bin vermek, bo· 
şarmnk, salıvermek, koyu\·ermek -
<Fr.) CongCdier 

Terketmek - Bırakmak - (Fr.) 
Abandonner 

Terkib - Katım, somtöz - (Fr.) 
Composition, synthese 

Terkibi - Somtözel 

Terklb etmek - Somtözlenmek, 
katımlamak - (Fr.) Composer 

Terekküb etmek - Katımlanmak 

- (Fr.) Se composer 
Terkim etmek - Yazmak 
Tersane - Gemlik. gemilik 

Tersim etmek - Çizmek, resmini 
yapmak 

Tertib - Sıra, dizi, düzgü, «lüzem, 
dUzemeç - (Fr.) Serier, mettre eu 
ordre 

Tertibat <Bak: tertib, tedbir, ih • 
znrat) 

Tertibli - Derilgen, derli topltıı 
yerli yerinde - (Fr.) Ordonne 

Tertibsiz - Savruk, bozuk düzen 
- (Fr.) Malordonne, desordonnc 

Ten-iç etmek - Onürtmek - (Fr.' 
Soutenir, appuyer 

Tervici efklr (Bak: Mürevviç) -
Onilrtge 

Tesadüf - Raslama - (Fr.) Ren 
tontre 

Te8adüf en - Rasgele - <Fr.) Paı 
hasard 

Tesadüf etmek - Raslamak, ras 
gelmek - (Fr.) Rencontrer 

Tesadilm - Çarpışma, toku~ma -
(Fr.) Collision 

Ten8)k etmek Tevilemek - Te.sahub etmek - Kayırmak, be • 
nimsemek - (Fr.) Proteger, s'appro

Uyutmak - prler 

(Fr.) Rfformer 
Tenvinı etmek 

(Fr.) Endormir 
MUnevvim - Uyutucu - (Fr.) 

Soporifique, ennuyeu:ıc 
Tenvir etmek - Aydınlatmak, 

I§Itmak - (Fr.) Eclairer, cclaircir 
Tenzil etmek - İndirmek, aşafı 

düşürmek, azaltmak, çıkarmak -

Tesamuh (müsamaha) - Ho~ 
görme, hoşgörürlük, hoşgörü, gös 
yumma - (Fr.) Tolfrance ,.. 

Tesanüd - Danışma - <Fr.) So
lldarit6 

Tesbit - Sapta 

<Fr.) Aba!..;sr.r, soustraire ---------------
Ternhi {Bak: Tekbül) 
Terakki - llerleme - (Fr.) Pro

gres 
Terakki etmek - İlerlemek -

(Fr.) Progresser, fafre des progres 
Terakkiperver - J ferci, ilercil -

(Fr.) Progressiste 

Terakkub (Bak: lutlzar) 

. ......... ==-···==· ::: .. =:::::::aı•lftfl•ınl 
Doktor 

Ali ismail 
H aytlarpaıa hatanui bevliye 

mütehaum 

Urologue - Operalear T('rakUm etmek - Birikmek - r. 
CFr.) S' accumuler E : 

Terane _ ı _ Oti.i, 2 _ (Bak: Ü Babıali caddesi Meserret ote·i 

Nağrn~) - (Fr.) Cihant ii li 88 numarada her gün öğiecien· 
Tera_zi i tar.ıf e~·n - ?n~şma il sonra saat ikiden sekİ7.e kadar· 
Tcrbıye - Eğitın•, yetişki - _(Fr.) ===::-.-::&.-::n::::::::=======m:mı:sd 
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Fenerbahçe : 
Olir11piyakos: 

3 
1 

Yazmcuı benden: 1 F b h •• t•• 
RA°DvôDA°MAçı ener a çe us un 

F ener6altçeli oyuncalar Mllaaya fthrlarlıen •• DiNLEDiM 1.. b• ı y 
Wan bir pyi sok imdi mi ol- ır oyun a unanlı 

aıazmıt derler .. işte ben de Olimpi- ! G ) t 1 B •k 
::;::=~.:~:.~rmeği misafirleri yendi a a asaray a eşı taş, 

Boks maçından doner donmez, p •ı ş 1 1 ::-:ı~:=.hl~~-:ı;:=:ı: Günlenlenberi declikocluaya- JideiH.Bunuıı---...ıeF- era ı e iş iye yeni di 
eak yatağımda, radyoda dinlemek pı~n Fenerbabçe • Olimpiyakoa iki muhakkak gol fınah kaçm• 
lftecburiyetinde kaldım. m8çı dün Fenerbahçe atadmda yor. Galatasaray-Pera 

• * • ÜÇ dört bin kiplik bir kalabalık 35 inci dakikada Şaban birden- Beşiktaş • Şişli 
dln~1::;::1;~m~!~!e,:ı!:~ ı;~~ önünde oynand.r. bire topu kapıyor. Bekleri ıeçiyor. Dün Fenerballçe Fener stadında 
kat bizdeki her maçı bizr.at sahada F enerbahçenm çok hakim bir Herkes ıol diye bajmrken Olimpiyakoeu. yenerken Galate.aa· 
lleyrettiğim için, ben memleketimizde oyundan aonra 3 • 1 aalip ıeldiij bek birdenbire kendisini hatalı bir ray ve Betiktat ta:kmıları da Tak· 
1apı1an bir maçı radyoda ilk defa din· bu maçta ban. biraz claba iyi ol· tekilde dÜfÜt'ÜYor. Bu anda Naci- sim atadmda Pera ve Şiıli kulüp
Jedim. saydı tüPhe yok ki katebalık pelc de yetifel'ek topu ajlara takıyor. lerile karfdapnlf!ar, Galatasaray 

Fakat öyle zannediyorum ki, bu daha fula olurdu. Fakat babın evvelki hata W!wn 3. 1, Betiktat 1 • O matlup olmut 
ilk Te son olaeak.. G ıeı· taf-!1~. ~ Yama saatlik bir yerde, muhailak e ım oyunun ın&Atma: penakı veriyor. Yunenlıl.ır buna laıdır • 

u~UncU kUme ilk ma~ları 

Karagümrük, 
Feneryılmaz. 
Ortaköy galip 

Betiktq Şeref Stadında da dün 
üçüncü küme lik maçlan oynan
llllfbr. Neticede Karagümriik Ha· 
lici 3 • 1, F enerydinaz Doğamporu 
5 • 2 1enmit, Sumenpor talnmı 
ıelmeditinden Ortaköy de galip 
sayrlm11br. 

..._ek istenilen bir maçın oynanl§llU Sahaya ilk önce Yunanlılar itiraz etmek İltiyorlar • Fenerli E- Gerek Galatasaray ve ıerelc Be
lpikerin ajzından dinlemek, bana ellerinde, Küçiic Türk bay· sat penaltıdan iltifade edemiyor. ıiktat taknnlan eksilt kadrolarla oy 
hanaıtın bir heyecan Terdi, meğer raklan olduiu halde kırmızı fani- Ve birinci devre Bediinin çok aii- namqlarclır. Maç daıhuliyeaiz ol· 
ıBrmeden, ,almz duymak kadar fena li. beyaz don firmalarite alatlar zel bir kurtarqı ile bitiyor.. dulu için aaha bir bayii kalaba· 
187 ::.ı::;.;;. Dk deırretdnde --ma- araamda çıktı.. ikinci devre hatlar bafl•'Nz lıktı. lroa takımı maçlarındaki hudata 
~ en heyecanh iman olduğundan Mutat meruım yapıldıktan son- daha birinci dakikada misafirleri- Fmt asıl f&Y&m dikkat olan zarar vermek makaadile bu maç· 
1ahut ta ben hen Uz ftZfyete abpma: ra karayı Y unenhlar lrazandı.Böy· mis ıidcletli bir hücum yaptılar. nokta, prek Peranm, ıerekae Şif- lan duhuliyeaiz olarak oynamq
llUf oldatum için- mütemadiyen ter 'lelikle arla bir riizwir kartumda Santf&-leri 18 putan iadeye ant linin ittifaka dahil olmadıkları lar, ve maalesef mağlup ol11J11!' ,,,.. 
dakt&ın.. OJDUD&k mecburiyetinde kalan bir tut çekti. hrinci devrede kale- halde Galataun.yla Betiktatın dır. 

• • • Fenerliler fÖPt ctisilcliler: ye I'~ Hüsameddin da kımıl- bndilerile maç yapmalancbr. JD.an diyor kH Mademki bu iti 
Ginneden bir mac ........ ,.. Bedü, Y-, F---'- ~-- &H .1 ~ -1...! 1......._1_ d y _1 __ .ll-.ll!1--~--7Ulbr • T... 

1 
-s-ı ~ -. ~•--••"TIUDt uu•me an~ai· apuua ~Uwuuı.... söre se- yapmaja karar verdinizdi, hV- o1

• 

~·- auu JBSL••s amm•, D- D--· M-..: Şa'--n. N'-..1. ·- &-.'-' -~ ı .,__... .. Wr kaç ..mı brahuak· ---. ._,..., •--. Ull- -.... ..-. Ql:Ulch. rek Galateura7 ve prek Betiktat maz• biribirlerinizle karfdapay-
taa kea.u..t aıa.ac1ım. Şeref, Fikret. Bu çok ıiizet bir aolclü. Hal1c t.Jmnı, kendileri tarafından seti- dımz. Böylelikle hem federuyon 

Dinlediğime gire: Göriiliiyor ki Fenar takımmda k~nıdilerini tiddetle al'kıtladı. rilmek üure iken Fenerle Güneı nizamname.ine muhalif hareket 
Dün ~im çocuklar, fevkalade gü- cezalanan Cevat, Fazd, sakatla· Vaziyet 2 • 1 olmuştu. Oyun kulüpleri tarafından daha faz1a etmemiş olurdunuz, hem de nud 

:ıeı blroJ11aopaiM1ir.V•llii ,.. .,_., Aeftr &•' .. Acı ti- lll•ı•h- .aıılı ..,_.._ .. .._ ... ......_~O~ olea biriniz -ı· eli.d" • 
bana atılmıyaeak wr rakibe kup tak· ren Mawaffer :rofda. Bana malra raf ela ellratlerini Wır mWI .,.. • .,.. •-'P 1 IA1'. 
dirin fevkinde bir varlık gieterdller. b"l y _ ___,1 G.. ı· F---•= -

Spikerin --eesiıaden bizim ~ıehı 1 qarm ,.,..._.a Unet 1 llnl& tıtar denilebilir. Fakat top eme Sadi Karsan diyor ki : 
Said olduğunu zannettim.- Kunetli oynuyordu. Fenerin açıkıöz forYetlerinin a- - - - - • - - ıw?" 
OUmpiyakos müdafaası karşısında Hakem Şazi Tezcandı. yaiolda. ?I~i~- blea~ ~ Dünkü maçın teknik tenkid·ı 
tikret-Şeret konblnezonunun fev· Yunanblarm atletik viicut1umı arkaya müthıt tehlilteler ıeçmyor. 
:all=nı~;!8 .:.:.: cören halk Fenerin iki hafta ev· Fakat Namdan yavqlıit, talisiz. ŞU Suretle yapılabilir 
OJanu ve :eihayet Yqann yerinde mtl- veDri maittbi1etini, ve kadroeu- ille, Ye Yunan beklerinin fedalrlr-
dahaıelerle nefis top kesi§lerini tatlı mm ebikliiini ,arerek l>ir nevi oyunu ıot olmuma •ydan ver- ı.tanbula gelmeli eaaJd gtlntln 'en ailink pUM1etl hemen hemen temla 
tatlı anlattıkça, bUtUn Fenerin JUUDI yeile kapılmqlardı. Fakat maç- miyor. mtlhhn meftll ve hldfaelerlnden h1rl •tmlt olmasıdır. 
feft&l&de bir oyun oynadığını ye ev- bqlar bqlamU ba yeis dedW 15 inci dakikada Fikret ıüzel halt aibl s8sterilen Ollmpiyakos tala- 3 - Fenerbah~ humma nazaran 
leDd Od yazımda da yaptıiım tahmin zail oldu. Feınertiler riizgi.ra kar- bir pu aldı. Topu enfes bir tekil- mıyle Fenerbahçenfn mtlsababm dtln daha teknik Te daha hAJdm O)'DUllf-

tlbi aeylrdlerin ne dzel bir maç olduld halde "ik 1 bir de aürdü. Yunan müdafilerinin a• rtlrclrdan sarfınazar edilecek oluna tır. 
lenettiklerial dtl§ilnttyor, Te hata fi an mı~ oyuncalar lpn ~k afllel aeylrdlere • - Olimpiyakoe hiç muvaffak o-
..... Kadıklyilne gftmedlğbne pi,. ~ çıkannaia, ve Y11Mnh rumdan yılan sibi u,nldı. Demir uaran da tlflUlneek kadar eoiuk lamaılllf Te ftAUall qatı oynayaa 
-.. oluYordum.- miafirlerin kalesine akmala aibi bir fUl: ıol !.. bir handa Kadıkl7 atadJıımunda OY· bir takım hlMfnl vermlftir. 

Anladılnna lire, dtln bbla tala· bqladılar. Artık Fenerliler ga!ihiyeti aigor- nandı. Şimdi teferrtlata geçerek prek 
'- fevkalAcle oynamuı karpmula, Bi!baua soldan Eaat, Fikret Ye taladılar. Yunanlılar bundan kat· Maçm tanı cere;ruı NkJrmdakl Jl'eaerbahçenin ve gerekse misaflrle
"c de fena oynamacbldan halde Ya- Şeref kombinezonu yunan hatlan· iyyen miiteuir olmadılar, ve kale- tafsilAtı kolll§a dtunıarcla diğer ar-ı rlmlsln hanrt noktalarda ıba&kla. 
laaalı misafirler -!!..ük ta1-... lar. ka.1 .. "'IJanm ve-1• olduklarmdan ben nnı ft hangi cihetten de mu-•t'•'-

DVn auug - Dl kolavlıkla ı--bilivordu. Nite- mise teb'likeli alanlar ---~ .....,. .. ~ •aa .. Maç tam mbasıyle, oynanan 
0111

• .r ~ .r .;,.......-.• de harada teknik tenkidini yapmata olduklanm birer birer tetkik edelim. 
'1an hak ettlif bir netice ile bitml§. kim Fenerin bu alanlan netice bafladdar. Fener biraz yorulmat ~ ı - Fenerbahçe takımının heyeti 

Ve heaapladıtıma gire, biz mfsa. Yennekte ıecilmıedi. gibi. Ymıanlılar daha aüratli oy- Umumi bir glrilfle dinkti mtlsaabka- umamlyeslnde en ziyade aksayan d-
flrJere nazaran en az, (be§de bir) nı. 10 uncu dakikada fevkalide bir ıııyorlar. Fakat Yqar, Faruk Ali 11 tahlil edecek olursak §11 neticeye het merkes muhacim ile sağ I~ olnnıt
\eunde daha az favill yapmrpz. Ya- oyun oynıyan Fikret, Eaattan Şe- Raa mii8eftesi bütün •kınlan bı- vasıl olanız: tur. Sol tai'af Piyi anlqımf ve~ 
"I ~ nazik ornam'§IL refe ve Şereften kendiıine ıeçen çak gibi kesiyor. Ba emada HU..· 1 - Mtilabab temiz OJll&IUDlf- bpuftır. Bllluulla 

801 açık puf oyg. 
Bizim takım, )'abuz ilk dnrenln eddi "ki ı Ykalld tır. Her Od taraf oyuneulan da iti· nu ile talcmnn pUbiyethıi teminde 

._Jarmda 'biraz kitti ownı111 .. - - bir puı ileriye doinı .mdü. Sot m m ı • e e kurtant dalı--1-ı --n• ._'"dlr .a---.ıe mu- bqbea lali olmuştur. Sağ a-1. veıd 
~ldafaa,a çekf1m.;;;:. ·;~ hafı ve her iki beki mükemmel yaparak Jedili ıolün bedelini hir b-•-:.'™ ~:.,-1 ... .a:-". .-~ teeribe edilen bir genç olmakla ~ra-

hep ~de ;;,.i;.~ bir u,nhtla atlattıktan 80nl'& Fe- millile ödemit oldu. .. 2:: M;.;:tlmlt e40dlil kadar her vulfeslnde muvaffak olmuş de-
Bizbn yaptıtmuz 1aer akıma, doinı nerin zaferini müjdeli,en ile to- 35 inci da1daya doira Fener tek zedH " ..,_..h olmamqtır. Buna nfleblllr. lkl ortanın göze ~ bq.. 

'~-~~clalaar kadar rlUlll llÖJ· pa Yanan ailuma taktı. rar hikimiy-6 ele aldL OlimpiJa· da belki eeı.ep Jl'enerbah~ ~ hea hatalan f1Ul1ardı: Sol açılın tam 
~ de hl8aph;Jarak, miaallr ta- An.dm ancak d&t cWrib ıeç· kot kalesini bir çenberle kupttı. ra brp •J1Ulm•RM ratmea blrbad yerinde Terdiif gtizel paslardan tsıl
~~~~erlnin fena oynadıimı ti. Top sene F .... llerde .. Seri bir Fakat ne Filaetin mtalıiı, ne Şe- deYnaln ilk on daJdkasmda iki pi fade edememek; aralannda pasJapr. 
~ •------------ ken topu fazla bekletmek ve pasın 
Apk)anmız n: muhadmlerfmlnn alan.. Naciclen Şabana, Şahanclan refin süZel plan, ne de Şab.nm nereye Terilecetfni beUi ~tmek. liznn "'8* »as aldddanna bakıbna, Ji Namıka ı~ top kaleciain elle- pyretibirnetice vennedi. Ve geldftl kadar serin enerjik oynama. 

::. -.ıa lıattı ırUzel bir oyma,.,.. rinde. Fakat 1ra1eci dÜfÜl'İİ10J'. Na- 3 - t Fenerin tıaJdı plebeaile bit>- (N 1 S' de yapı lan mak; nilıa:ret 1ıaıe önünde topa ç1t. 

demektir ve ilAh- ci der4ıal 1etiıiyor, hafif bir - ti. blnlclllk musaba- nemek 
~Spiker maçı anlatırken hen 1'1111, pi.. Fener batta Fikret, Şeref, E- kalarına dair ya- 2 - Mldafaada merkez maama 
-...-İı::=~.:-- BeJld doiru 1 Mitafirlerimiz bu iki aolcleu tat, Faruk ye Y apr olmak üzere orta11 fazla boş bırakıyordu. Maa'fla 
............ ...,.. .. lılr_halıadaran- -JILftfJILftf ~- çolı:milkmaelbir- o,.....ı.. zımız10uncusay- lıattım&dafllerllelyianlqııuflıllllo 
-,qıyor. ~ lar. Kalemis ilk lninnlarmı atla- Eier Cevat cezalı olmasaydı, Ye fam 1zdad1 r .) nl vermiyordu. Sda bir akmda Od hat-
~-hlr daha sefere thbe!. b).r. Becliinin pzel bir iki karta· takmida Niyazi ile Muzaffer de ol· .__ ........ ._ ... .._ ______ _..-:-_<u_tı_en_u_yıfa_yı_çe_v1_ın_·n1_•_> 

.....:::_ ..... ~eaıama. 111ze tam1e l'lf1DI ıar&,.,.,.. saydı Fener attıiı aoleri kolaylık- .ı.-:-iik bir - o----1--..ıı-u Ankarada tlld 
,--.._ Fakathikim la L-·-rıkarabilircli. u--, -.r- .J~ 

l'a bizzat gidi iyet pek çabuk tek· ~ ~ aebeler araamda aeyabat yorpn- . maçları 
~ P maçı gkln8zle rar Fenerlilere ıeçti. Fener forvet· Misafirlerimize ıelinc:e, ayn ay• lala, ve sahaya allflDll olmamala-

l'alau ta, radyoda .... dinlemek leri Ol~iyakoa müdafileri aruw n atletik ye mta obnakla beraber n d sayılabilir. Ankaracla Şilt maçlanna dün bat 
~ da -L!•- d-'- 1ar c:___ birib" J--!.11 • • --ı 1ar lawnlf. KalaJ.lm hir aeyirci küt-dlpaeyta. mcsam 11&11JOI' • ~vf, Filt· • ır crue •11. aıuapmıyor · Fener vazifea ·ını· _ _. •• Ba'=lım -... .... _ d--IP ret_..._ · • _ _.__ .,....., __ .. __ leai lniinde ,..dan bu 111Kla De-

_.,. .. ..,....., inana fena ~ 1Y1 ~IJOI', Şaban çolr kalecileri de iyı değil. En iyi oynı· pazar ıünü lttanbuiepoda •-L-:-e · 
,...,.... ~IJOI', Nad de NİJUİJİ pek a• ,.nJan bekler sol aç~ f.. edilm" lan G _,,.,.,. minpor Çanııraponı 4-1, Ankara 

...,.lllıillin~ ......:-...YalmsNe• dco'--'-- .. • ' ı •ant or,J lf O ÜDefneppacak? l8el de Gençler birlijini 2. 1 .-,,_- . - _. IUllrhaflanclu· Fenere niabctle Aa • a.aa.. ..... ~ P""!...-. 
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Binicilik a'eminde 
8-' .-. .-. ~ _.:-T"'"" -· ,..... 

~·· lljU• Subaylarımızın Satılık Fotoğraf Makinesi 
Kontess~ Netel 6,5 X 9 

yük mu vaffakiyeti 
Nis müsabakaları Türk biniciliği 

için iftihar edilecek 
neticeler verdi 

Fransanın Nis şehrinde yapılan 

arsıulusal birincilik müsabakalanna 
iştirak eden subaylarımız büyilk bir 
zafer kazandılar. Ve Nis müsabakala
rı, Türk binici1iğine büyük bir onur 
verdi. 

Birçok uluslar arasında daima par
lak dereceler alan kıymetli binicile
rimiz ne kadar tebrik edilseler azdır. 

Niste yapılan Uluslar rası atlı mü
sabakaların heyeti umumiyesi hak
kında aşağıdaki maltlmatı yazıyo

rul': 
Birinci günü Granti ot~l müsaba

kası: 

89 at iştirak etmiş Teğmen Saim 
Karacabey harasında yetişen memle· 
ket mahsulünden Kısmet ismindeki 
atile beşinci, ve Yalçın ismindeki atile 
dereceye girmiştir. 
Diğer subaylarımız da müabakayı 

munf fakıyetle bitirmişlerdir. 
ikinci gün: Portekiz Büvarül ınilka

latı müsabakaıı: 

Teğmen Saim Yalçın ismindeki atl
Je, Teğmen Cevat Ceylln ismindeki 

Cevat on IM'.şinciliği kazanmış ve Teğ· 
men Eyüp de müsabakayı muvnffa-
lantle bitirenler arasına girmiştir. Cilalı ıaTı tik ağacından, körü-

.Yedinci gün lspanyol aüvarisi mü- ğü san metinden, açılma ve ka
sabakası idi. 

Bu müsabaka Avrupada şimdiye ka panma tertibat. gayet pratik ve 
dar yapılan müsabakalardan büCJbii- fevkalade kullanııh çok şık ve he
tüt haş!<a nni ıir tarzı ihtiva ediyor men hemen hiç kullamlmamıt bir 
n OD bi~. ulus fşt~~ak etm~ş b~l~a- fotoğraf makinesi satılıktır. Şasisi, 
yordu. Mu.sabaka şoyıe tertip cdtlmış· , f'lm ak · • •-- t ti: ı p psııı ve çan~ı mevcu • 

tur. 
Her ulus ekibi dörder ata binecek 

ve ilk hareket hattını geçen süvari 
manileri atlıyacak ve atlayışı bitiri
şinde elindeki kırbacı yine ilk çıkış 
hattında kendisini beldiyen ekitinln 
diğer bir atlısına verecek ve bu suret
le ekipçe müsabaka kazanılacak. 

Bu müsabaka neticesinde: 
l - Portekiz, 2 - Alman, 3 - Tllrk. 

4 - ltalyan olmuş. 
Bu müsabakayı ancak dört t:klp ka· 

zanmıştrr diğer ekipler tasnife girme
mişlerdir. 

OnııMU ,an: 
Ba müsabaka ulaslar kupası misi.· 

bakası idi. 
Bu müsabakaya giren ula ılar ı~ı. 

Makine büyüklüğü: 6,5 X 9 
Objektif: 1: 4,5 Zais tesar. 
Satın alınış fiati: 85 lira. 
Satış fiati: 50 lira. 
Aynca bir de telemetr 

lstiyene makine ile beraber 
prtile 8 liraya verilir. 

vardır. 

almll8ı 

atile yedincilikle berabere kalmıştır. 
l!çüncü gün: Belçika ıüoarlıi kupa- fıdakl dereceyi almışlardır: 

1 - Alman, 2 - lrlarula. 3 - Por-

.. ,o x 6 ika Bebe 

.... 

' 
ıstanbul Belediyesi ilanları 

Y enibahçede Ördek kasap has• 
tane caddesinde Hakkak çıkmaz 
S. yeni 2· 27 No. evin ankazı. 

Aksarayda Y enikapıda ki.tip 
Kasım M. çuhacı S. eaki 19 müker· 
rer yeni 12 No. lı evin ankazı • 

Y enibahçede Arpaemini mah. 
çayır S. eıki 2 yeni 8 No. 46 harİ· 
.tadaki evin ankazı. 

Y enil>ahçede Ördek kasap M. 
hastane S. eski 32 • 37 No. 4089 
haritada ev ankazr. 

Cerrahpafada Beyazıdı cedit 
M. çavutzade camii S. yeni 14 nu· 
marada ve 54 haritadaki arsanın 
önündeki bir buçuk metre irtif aın• 
daki duvar ile içindeki taşlar. 

Cerrahpa§ada Hobyar M. Kol· 
cu Muataf a pata S. eski 66 yeni 
36 • 76 No. kiremitleri ve ta9ları 
arttmnaya dahil olmryan ev anlca· 
zı. 

Cerrahpapda Davutpqa mab. 
Bıyıklı Hüsrev S. Y. 19 numaralı 
evin ankazı. 

Sultanahmette Ticaret mektebi 
kartısmda Zabitai Belediye kulü· 
besi ankazı ''Bekçi tarafından ya• 
prlan ilave hariçtir. 
Oıküdarda Valde atik camii 

bahçeainde su bentlerinden çıka· 
rrhmJ muhtelif eb'adda kereste. 

Unkapanmda Hoca Halil Aktar 
M. kuru çepne S. yeni 22 • 24 No. 
ev ankazı. 

!.iuvakkat 
Teminatı 

6 

15 

9 

1,13 

0,49 

22,50 

4,50 

2.63 

18,7& 

22,50 

80 

200 

120 

ıs 

Tahmin 
Bedeli 

lira 

lira 

lira 

lira 

6,50 lira 

300 lira 

60 lira 

35 

250 lira 

300 lira 
te&, I - Türk, S - Belrfka, 6 - 1-

Bu m\fsabakada hem ferdt tasnif 'ft talga, 1- FrtDtMı, 8 - l•Pflllya, ı _ 

Objektif 1: 4,5 Zaiı tesar 
Çok kullanı~, kullanılmıştır • 
Alış fiati 80 liradır.. Yukarda Mmli Te tahmin hed eDeriyle teminatları yazılı Belecli-

hem de ekip tasnifi vardı. Ekip tasni- Romanga, 11-Hollanda. II - lıvir-
linde ekibimiz yedinci ıelmf§tir. reliler. 

3 nikel cam pşiSi, filmpak Ptlsi ye malı ft ankazı sablmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konul• 
ve çantasiyle beraber 30 liraya ve-

Dördüncü gii.n: Daşes de si miisa- Banu müteakip yapılan diier bir nlecektir. Aynca Herbiri 2 ter lira kıy· muttur. Şeraiti anlamak üzere herg ün Levazım Müdürliililne, arttır-
bakası idi. (88) atın J§tfrak ettiği bu müsabakaya seksen seki at iştirak e
rnüsabakaya her ulus sabayı iki atile derek Teğmen Saim ikinciliği almıştır. 
girmiştir. Ekibimizden Teğmen Cevat Uluslar arası yapılan mtl ·' h1'kll· 
c~-.. ~lln llıbalerba4eld atlarl- 1ara lftlıraldmllllD .. yatı pelit 7WI ol
le ôu musabakada (22) kişinin girdi- mak]a beraber acunun tanmmrş en 

metinde olan 9 cam şaşisi daha mev- maya girmek iıtiyenler de 2490 nu maralı kanunla yudı Teaika " 
cuttur. lstiyenlere bu p~ler 12 li-
raya verilir. bizalannda gösten1en teminat mak buz veya mektubiyle beraber ihale 

ği tasnif sırasında yirminciliği kazan- kuvvetli ekipleri arasında yuk:. da 
mış. Ayni müsabakada yüzbaşı Cevat saydığımız sıra ve dereceleri alan 
ve Eyüp de tasnife girmişlerdir. TUrk Cümhuriyeti bükOmetinin genç 

.H.. iki '~af Ha ... tola gtln9 Olan S • S - 935 pazar gtlnU ••t 15 de Dalmt Encem~ bu' 
müracaat yeri Ankara caddesi lunmaları. (203l) 
(Vakıt Kitapbaneai) dir. 

Befincl giln: Monako kudret miaa- ord11SU1l1UI değerli eubaylanaun ıüs-
bakası: termi~ olduğu istidat ve kabiliyet çok 
Teğmen Saim Kısmetle tasnife da· iftihara değer bir kıymettedir. Bugii-

hil olmuştur. nün muvaffakıyetini doğuran ekibimi· 
Altıncı gün HtllWora ıiüxıriıi müaa- zi bu başarılığıyle yarının tekamül ve 

bakası: inkişafına da çok parlak Ye aÇ?k bir 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Vrolog - Operalör 

Bevliye MUtehaasıaa 
Krakö11 - Ekaelıigor ınajazaıı 

yanında. B er gün öğleden ıonra 
2 • den 8 • e kadar.. Tel: 11%35 

(77) Abıı i§tirak ettiği bu miisaba· örnek vermiş oluyor. Bu itibarla kıy. lill ___________ .. 
bda OD dokuz SÜYari tasnife dahil ol- metli t'kibimizi tebrik eder ;naw.fJ'a- Kalamışta sahlık 
muş ve banlann içerisinde Teğmen kıyetlerinln devamlanm dilt:rlz. 

takt oyuncalar yerlerini ppnyorlar 
ve bu yüzden de kale için tehlikeli 
nziyetler hldis oluyordu. 

Müdafaada Yqar iyi oyııamıı ol
malda beraber pek fazla y~ deği§ü
tl.Jorda. Ba da bazı anlarda tehlikeli 
lloşluklar husule getiriyordu. 

J - Fenerbahçe hamamın kuvvei 
:maııeviyeslnln bozuklafudaa isti
fade etmesini bilemedi. Ejer Olbnpl-
JU0111D ild golden eonra ambale ol· 
mamndan istifade edflmJ§ ollaych •· 
ha btiyük farkla galip gelecefiade 
Jd~ şiiplae Yokta. Humm mJ!f za. 
aylarmdan ıstlfade ebnek fatbol8n 
bqbea esaslarından biridir. 

t ' - Fenerbah~ dfln de bir penat. 
ti ka~dı. Ba bbill af bir bata de-
lfldlr. lldnd dnrenin bidayetinde 
~et 2-1 olunca ve Olimpfyakosa l 
ti sıkıştırmata ba§Jaymea biran ol
du ki 0711Dan neticesi lmtik bir aaf. 

köşk Göztepede 
haya girdL lşte bu itibarladır ki fır-
sat dap~ken tmyı araıanndald ıar- ve Kıztaşında arsa 
kı arttırmak lizımdır. 

Olimpiyakosa gelince: Kalamıtta iki tramvay hattı a-
l - Bu takım dünk8 ghterdiği ruında üç buçuk dönüm mütenev· 

oyun ile hiç de iyi bir intiba bırakma- vi ağaçları olan bir bahçe orta . 
mıştır. Oyuncular ayaklarına hWm unda on oda, iki ıalonu, url kon· 
değildirler. Ayaklarından futa Tfi. foru havi 'eni ve içi dqı boyalı 
cutlannı kullanıyorlar ve toptan zb'a· Tisi nezaretli bir kötk satılıktır. 
de de adama bakıyorlar. Olfmplyako-
ıun dön btlyilk hatalanndan biri rfli.. 
gin 11azan itibara almıyarak oyna
mış olmasıdır. Topla havadan oynu-
yorlar baş vuruşlannda da emniyet 
yoktur. Olimpiyakos takımı dtin ikinci 
devrede golü attıktan IODra bet da
kika kadar iyice denebilecek bir o
YlDl g~tir. Sair zanu:.nlarda 
teJırimb'deki Pera klübü ondan daha 
kuvvetli bir ekip kanaati vermektey
di. 

Sadi Kanan 

• • • 
Göztepede Rıdvan Pata cadde

ainde, Erenköy Kız Lisesi ka111 • 
ımda takriben hir buçuk dönüm
lük bir arsa satılıktır. 

Kıztaımda Sofular caddesinde 

Dörtyol ağzında F atib tramvay 

durağtnm pt k yakınında 702 met 

re murabbaı ve üç caddeye yüzü 

olan, etrafı tamamile mamur bu 

ana sablıktır. 
Talip o•anların Beyazrtta Sa 

BCıyCık raç lıhak mahallesinde Fermanlı 

aokakta 41 numaralı hanede Bay 
Şevkiye müracaatlan. Tayyare Piyangosu 

Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Yeni tertib plimnı görünüz 

1. ci keşidesi 11-Mayıs-1935 tedir. 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 

ı.:m..:.11.- __ , 

1 
Satılık Hane il 

Beyoğlu, Tarlabaşı caddesinde 
3S - 36 numaralı bir hab yedi odaJr,. 

il 
klrgir hane Te altmdaki bir bab•İ: 

1 
.. dükkan ehven fiyatla satılıktır. 

En görmek istiycnlf'rin Beyoflul 
Tarlabaşı caddesi c~kf Margirit 

-, yeni Küfliiçıkt sokak 19 numaralı 
haneye mUr.ıcaat ~tmf'lcri . 

••••••••••••••••••••••••••• !JJIRl&Cllii:W • .::ma •. - ..... 

Arnavutköyünide Küçübyazma • 
da Elçi So. Kain 30 • 65 No. lı ev 

Zeyrek yokuıunda ki.in Halili· 
ye medresesinin 11 No. lı odası. 

Kapalıçarııda Dinile So. 47 
No. lı dükkin. 
Cağaloilunda Hililiahmer So. 

kiin Hadım Huanpa§a medrese
sinde 4 numaralı odur. 

Ulelide Mimar Kemalettin 
Mah. Sucuçıkmazında ki.in 64 No. 

lı ev. 

Davutpatada Hoybar Mal.. Ali-
1>8!& CM. Kiin 107 No. h dük • 
kin. 

Kapalıçarıada Kazasker So. 44 • 
46 No. lı dükkin. 

Kapahçarpla Kalpakç.ılv So. 
11 No. lı düklcin. 

Kapal1ÇaJ11da Yorpnc:dar So. 
Alipqa haımun ikinci katında 1 o 
yeni No. lı oda. 

Ortaköyde CaYit aja Mah. uki 
Türk So. 1-2 No. h dükkin. 

Unkapanmcla Haraççı Kara· 
mehmet Mah. Kayık iskeleli ya • 
nmdaki blıve yeri. 

T opbpı Salukule C.ad. Kale 
hurcu. 

UJelicle Mimar Kemalettin 
Mah. Sucuçıkmazmda ki.in 62-60 

,No. lı ev. 

Senelik 
kiran 

84 

156 

36 

30 

120 

42 

24 

103 

30 

24 

~5 

2• 

218 

Munkliat 
..m.•tı 

8,30 

11,70 

2,70 

2,25 

9 

3,75 

1,80 

8,10 

2,25 

1,86 

-3,38 

1,80 

Yukanda senelik kirası ve muvakkat teminah yazılı 

18,20 

mahallet 

936 aeneai Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttır 

maya konularak ihale sününcle talibi çıkmadıimdan ihale müddeti 

S - Mayıı - 935 rünlne uzablmqtır. Talip olanlar ıeraiti anla

mak üzere her gün le.Taznn mü dürlüiüne müracaat etmelidir• 

Arttırmaya airmek için de hialannda yazılı muvakkat temiaa' 
makbuzu veya mektubiyle beraber 5 - 5 - 935 Pazar günü ... , 

15 de daimi encümende bulunma,bdır. "I,, (i2237) 
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11~11~~1 ı m lm~ııw.ııımıııırn~~m~illı11111~nıııımımıııııı ıı~ılP ınııını~~~~ı ~ı~~~i·~h .. 
~ 1 ııııncuııu11111ııııtıııııııı11naı ırr.mmııııııuırımnıunı 
~ Alafranga ve alaturl.a. 

1 Cıldı ~IE ~r~~ccc~~okl!. ~ ~~n~ h~~.~~•~if•''" 
~ciltsiz ıoo bu kıtabda bula.caksınız 
ı kuruş Sanş yeri; ls~nbul Ankara caddesi No. I ~7 

·• il imi lnkılftb Kitabevi llın1ıı 

EVET DOGRUDU ' • 

BUZ'A bize 
bir 

verdiğiniz parayı 
verirseniz, 

Soğutma dolabına sahip olursunuz 

• Senenin en mütekamil 
soğutma dolabı, 

• Tamamile otomatik, 

• istenilen soğuk dereceyi 
daima muhafaza eder. 

• Elektrik sarfiyatı Üzerinde 
0 /o 7 ~ tenzilat. 

!inhisarlar U. MÜdürlüğünden:I 
idaremizin Cibali fabrikası ahçılığı 18 - 5 - 935 tarihine 1 

ı:sadüf eden Cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla talibine ihale e- 1 

dıleceğinden isteyenlerin 300 lira teminat par aıyle birlikte Cibalide 
Levazım ve mübayaat !Ube$indeki Almı Komisyonuna müracaat
ları. (2345) 

Nureddin ve şeriki, Ankara 
Satış yerleri : A. Vetter, Izmir 

j 

84 

llu erde l\laladr isminde bir kadın 
oturuyordu. 

Bu, yaşı belirsiz, yüzü çopur, göz· 
]erinin etrafı kırmızı, bir takkenin al
tında gizlediği kafası kel, boyu kısa, 
parmakları uzun ve iğri hü1Asa iğ· 
rcnç görünüşlü bir kadındı. 

E'i üç katlı idi. 
Kapıdan girince, nihayetinde yuka· 

rı katlara çıkan dar bir merdivenin 
bulunduğu bir sofa vardı. Bu sofanın 
sol tarafında, ortaya yakın yerde bu· 
lunan bir kapu, bir içki salonuna açr 
hyordu. Burası adeta bir meyhane i· 
di. 

Orada, hizmetçi kızlar müşterilere 
içki dağıtıyorlardı. Hemen çıplak de
nilecek bir halde bulunan bu kızlar, 
sarhoşların kucağına teklif sizce otu
ruyorlar, ve kollarını boyunlarına do
Jıyarak sundukları şaraptan daha 
mcstedici sözler söylüyorlardı. 

Ara sıra müşterilerden biri bu kız· 
)ardan birile ortadan kayboluyordu. 

1şte l\faladrin e\i böyle bir yerdi. 
Ye l\ladlen Ferron böyle bir evin 

'kapısını çalıyordu. 

• • • 
Vakit geç olmakla beraber salonda 

on on ild kadar sarhoş vardı. Bir 
k~ıiu fahişelerle kaba kaba şakalaşı· 
yorlardı. üç dört tanesı tahta kanape
lerin Ust ande sızmışlardı. Bir tanesi 
i ~e yere y uvarlanmıştr. 

Jıahnt içki iç.ilmek için ktlıçlar ÇI· 

karılarak masaların üzerine atılmıştı. 
Şarkı söylemek yasaktı. Yüksek sesle 
gülünüyor, sarhoşcasına kahkahalar 
sa\'ruluyordu. Camlar kalın olduğu 
için bunlar dışardan işitilmiyordu. 
Yalnız bir kişi sarhoş olm::unrştı. 
Otuz yaşlarında kadar görünen bu 

adamın yüzü kederli ve gözleri dal· 
aındı, 

Yanından geçen 15&Çları dağınık, 

göğsü çıplak çok kısa eteklikli bir ka
dına: 

- Meznnj! Hal! istemiyor musunl 
diye seslendi. 

l\lczanj ce\•ap verdi: 
- Teşekkür ederim Mösyö Jan Pi

yetr ! l<'cna bir öJUmle ölmek istemem! 
- Genç adam başını önüne eğerek 

hiddetle yumruklarını sıktı. 
Her kadından bir öpücük isteyerek 

kollarım uzatıyordu. 

Hepsi de onn ayni cevabı nrlyor· 
lardı. . "' . 

Madlen Ferronun kapıyı çaldığını 
si>ylemiştik. 

Ayni zamanda kukuletesini başına 
-;cçirerek yüzünü örttü. 

lçeriden, her zaman kapıda bekli· 
yen uşak kılıklı bir adam kapının üs
tündeki küçük kapağı açarak geceya
nsı gelenin bir kadın olduğunu görün
ce şaşırdı: 

- Bir kadın ha I Duraya bir kadın 
gelsin? Çok tuhaf! Kim bilir, belki de 
sermaye olmak istiyen bir kadındır. 
Diye mırıldandı! 

Kapıyı açacağına üst kata çıktı. 
Fısıltılar, dolaşmalar oldu. 
Birkaç dakika sonra Maladr gözü

nü kapının deliğine dayadı. Bir saniye 
kadar tereddüt etti. Sonra kapıyı 
açtı. 

Mndlen Ferron içeriye girdi: 
-1\laladr si7.Siniz değil mi? 
- Evet.. Siz kimsiniz? •• 

-Bunu yalnız kaldığımız zaman size 
söylerim. 

- GeJiniz! 
Biı· dakika sonra .Madlen fena görü· 

nüşlü bir yatak odasında bulunU'\·or· 
du. · 

Maladr gillümsüyerek: 
- Burası benim odam olduğu için 

. --, 
• M ezi, Beyoğlu, Galata ara 

~----,----~ 
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zum yok. Mesih müdafaa edilmesini 
istiyor. Fakat müdafaada taarruz da 
,·ardır. Bu sefer. düşmanın üzerine 
yürüyerek onun korkak snflıı:rını yar
mak bize düşüyor. 

lki keşiş! İstavroz ~ıkararak ya,·nş 
yavaş kapıya doğru yaklaştılar. 

Çünkü bunların huyu sulhçu idi. 
Harpten bahseden bu şeytan ada

mın sözleri sırtlarını üşütüyordu. 
Lo;oJa de\'am etti : 
- Pek ~la! Kardeşlerim, madem 

ki ya galip gelecek, yahut ölecek bir 
ordu kuruyoruz. O halde askerce ha· 
rekete mecburuz. Yani harbeden as
kerlerin bütün hilelerini .kullanaca • 
ğız. Askerler ne yapıyorlar? Düşma
nı aldatmağa ~alışıyorlar. Ona tuzak 
kuruyorlar ... Kuvvet ve hile! Kulla • 
nacağımız şey budur. Anlıyor musu
nuz?. Kunet ve hile! 

Lüben: 
- Kuvvet? 
Tibo: 
- Hilel 
Sözlerini kekeliyerek tekrarlndılar. 
Beni dinleyiniz! Sizi gayet nazik 

\'e mühim bir vazife için seçildiniz! 
Siz düşmanın içine kadar sokularak 
ona tuzak kuracaksınız - ki eğer bu
nu becerirseniz - biz de pek büyük 
bir ''azif e elde edeceğiz. 

lki papas: 
- Kardeşim, işte bu seter hapı 

yuttuk! Demek istiyorlarmış gibi ba
kıştılar. 

J,oyola bir dolabı açtı. 
Bir kitab çıkardı. 
Bu elli sahff elik kadar küçük bir 

kitaptı. 

Bunu bir masanın üz.erine koyarak 
ilk sahifesini çevirdi. 

Sonra ısrarane bir tavırla: 
- Okuyunuz l dedi. 
T.tiben ile Tibo eğilerek okudu· 

la.r. 

1\Ierycm Ananın doğuruşu hakkın. 
da 

Söylenenlerin sahteJiği 
Lüzumsuzluğu, yalan olması 
Delilleile isbat edilmiştir. 

Yazan: 
Kalr.ıen 

Kralın müsaade ve imtiyazile Pa· 
riste Metr Etyen Dole tarafmdan ba· 
srJmıştır. 

iki keşiş bunu okuyunca, doğrul• 
dular. Ve istavroz çıkardılar. Çehre· 
)erinden hiddet okunuyordu. 

Loloya sordu: 

- Okudunuz değil mi? .. Buna ne 
dersinizi 

Löben: 
- Küfür! diye homurdandr. 
Tibo: 
- Dinin mukaddesliğini tahkir ı 

Diye haykırdı. 
- Bu kitabı yazan neye la)ıktıri 
- ölüme! · 
- Bunu basan? 
- Öllime! 

- Evet, Grev meydanında fskence f. 
'~-ölüme I Çünkü dinsizleri y~lnız Öl• 
durmek kati değildir. Bunlnnn ölü
mü Hazreti !sayı şadetmelidir. Son 
anlarında çekecekleri ıztırap ruhları. 
m cehennemin ebedi olan azabına h:ı· 
zrrlamahdırl 

.. ~yola kollarım geniş göğsünün 
uzennde çarpashııri kavuşturarak ba 
şını eğdi. Bir kaç dakika öyle kaldı. 
Düşünüyordu: 

- Işte hazırladığım hnrp makine
si ... Evet, düşmanı mahvetmek Hizım 
geldiği zaman hile llzımdır. Bu ki
tabı ben yazdım. Vesikaları bile ken
dim topladım. Ycsikilar_. E\·et. en 
büyük din esaslannın yalan olduğu· 
na dair '~kalar da var. Bunu va .. 
zan benim ve bo kit.ah bizim gizli ~a
kinemizle basıldı? Hile çok iyi bir 

Formcı: I I 

" 



·At · B E R 1 Kara Maske 
Polis hafiyesi ( X: 9 ) un 

harikulade maceraları ~ No. 13 

t Türk ;atbuatında bir yenilik! 
olarak aayılacak bu roman birinci 
defa ••HABER,, de çıkıyor. Bu ro· 

manı bir sinema seyreder gibi lılkip 
edecek, heyecandan heye<:ana dü· 
şccckıiniz. 
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- RAGA~TANIN ocı.u -
~erdir. \ ' e bana büyük yardımı ola • j 
caktır. 

İki lteşiş gözleri knpalı olduğu 
halde titriyerek neticeyi bekliyorlar
dı. 

Loyola1 yiiksck sesle söze başla· 
dı : 

- Bu küfür kitabı. bulunması Hi
zım gelen yerde durmalıdır. Beni 
din leyin iz, şimdi açıkça ı:;öyli}'cceğim. 
1\fntbaacı ])oleyi fanırsmız değil mi ? 

J.Aiben: 

- Onu tanımadan biliyoruz! De· 
di. 

Tibo: 
- Ondan şüphelenmiyorduk! Si). 

:ıiinii ilcive etti. 
ll er ikisi de: 

- Onu yakından M~ görmedik! 
söziinü söylediler. 

Loyo]a kaşlarım çattı 1 

- Hıma söylediler , .e ben de lıuaa 
eminim, siz ı;ık sık onun dükkanına gi-

dermişsiniz! Size şarap jsirirmiş, ilti
fat cdermş: 

iki ke iş diz çöktüler. 
Birdenbire gözlerinden yaş bo,.nnan 

'I'ibo: 

- \ffediniz ? •• Merhamet ediniz. pc
dl'ı ' ! dbeinledi. 

( ·; •iinü yumruklayan Liibcn: 
- Bu dinsizin böyle küfüı· kitaplım 

1n1 .... ı '":'ını bilmiyorduk, dedi. 
- \ 'nllah bilmiyorduk. 
J..oyoln serbest bir ı:.:e"lc ısrar etti: 
- I\nlkınız ! 
Ke., işler itaat c~tiler. 

- Dinin düşmanı olan bir adamı tu· 
zağa dü ürmek için sizin seçilmenizin, 
eebebi onun tarafından ıi}; kabul edil
menizdir. lste yapılacak şey budur! 
Yarına kadar ona gitmelisiniz! 

- 'Cnh er~itcdeki matbaasına mı? .. 
-Hayır! Sen Den is sokağındaki evi-

ne! • ize şarabı orada ikram etmedi 
mi? 

- İtiraf ediyoruz! 
Loyola tuhaf bir şekilde giiterek 

sordu: 
- nu şarap iyi mi idi? 
J.,übenlc 'l'ibonun gözleri parladr. 

-Enfeti! 
- Her şey yolunda gidiyor. Hu din· 

sizin enfes bir şarabı olma ı, sizin de 
im şarap için hasret c,:eken birtakım o· 
hurlar hulunmnnı:r. hep Allahın işidir. 
~imdi kardeşlerim, siz bu hainin ya
nına giderek enfes dediğiniz şaraı)tan 
bir işe yuvnl'lıyacaksrnız, fakat hu
nunla flerabcr bu kitabı da orada bu
lunan diğer kitapların ara ına usta
lıkla hırakı,erm<>k vazifenizdir An· 
Jaşrldı değil mi? •• 

lki keşi hayretle bakıştılar. 
Yese kapılmrşlardı. 

Sebebi? .. Gayet ba~it.. Evet, söyle
nen ~özlerin hepsi doğru idi. Lübcn 
ile 'l'ibo, sık sık Dolenin evine ~ider
lcrdi. Çünkii Dole hoş meşrebt hirkaç 
kişi ile oturup birkaç kadeh içki iç
meği everdi 

Dole ağ-ırha .Jı ' 'e dalgın ftliınlcrden 
değildi! Ciddiyeti bir tarafa hıraka-

rnk do~tu Uobölenin tavsiye ettiğ"i 
şekilde gülmeyi bilirdj. 

])olen.-. dinı· ne de papnsl:ır hakkın
da fena hir fikir beslemezdi. 

Kendisi serbest düşünceli bir adam· 
dı. 

1\elimenin bütiin manasilc ~crhcst 

dii, ünceliydi. 

Kendi. i dini \ ' C mane\i hiçhir aki 
deye inanmıyordu. 

Pak•i inananlara karşı lıir kin H 

düşmanlığı yoktu. 

J .. ülıen ile Tibo onu istirahat 1.a· 
mnnlarındn oburlukları ile gcnzelik· 

Ieri ile r.ğ]r.ndirirlcrdi. Onların hacf· 
dinden fazla İçerek biribfrlerinin 

Polis hafiy~i x : 9 Şikagoya 
giderek yeni bir ite ablıyor. Bu ae 

fer Kara Maske adında bir haydut 

la çarpıtmaktadır. Haydutlar ken 

disini bir tuzağa dütürüyorlar. Ve 
tayyare ile seyahat eden Marlo 1• 
minde zengin bir adamı 1• 

ma.k için pusu kunıyorlar •• 

- RAGASTANTN OGLU -

omuzlarına dayanıp gittiklerini gör- r 
mekden zevk alırdı. Ilin bahislerine 
dair arnlarmda l>ir kelime bile geç

mezdi. Esasen bu husustaki fikirlerini 
yalnız Roböleye açrnıştr. 
Ke:.iş1er müthiş Loyolanın tek1ifini 

1amamen anlamışlardı. J{endilerini 
evine kabul ederek giiıcl yemekler, 

enfes şaraplar ikram eden bu nazik 
, .e sevimli adamı odun yığınına gön
dermeleri lfızımgeliyordu. 

Gerçi meyus oldular. fakat k~ndik
rine , ·erilen bu ,·aıifeyc karşı itiraz 
etmek akıllarına bile gelmedi. 

T..oyola bunlann itaat cdercklerini 
~ iizleerinden okumuştu: 

- lştc böylece... Yarından sonrn 
bu din izin yanına gidecek"iniz ! 

Kc i ler C\'et! diye başlarile tnsdik 
ettiler. 

- O sizi C\ ,·elce içti~iniz şaraptan 
ikram etmek için rla,·c~ ediyor. ~ 'a~ıl 
diyorsunuz o şıraıı i~in·?., 

- Enfrs, p(•der! .. 

- Bnfes! .. Ama ne enfes! Sonra 
onun haberi olmadan kitabı ı·aflardan 
birinin üzerine koyarak yın-a ça sıvı
şırsınız! 

- Böyle yapacağız ııcdcr! 
- lştr, kitahı :ılrn ! 

Tihn yiiziincle nefret izleri gö term<'
Tll<'k için ıkmarak kitabı alrıl C'lhise
ı-inin altına sakladı. 

IA>.}ola kolunu kumanda \'erir gibi 
u1.ntnrak: 

- Gidini7. ! dedi! 

-22-
MAIJ/,ENIN r:()u:;u,ıcı 

Birinci .Fransurnnın güzel pranga 
ismini koyduğu l\ladlene dair lJiraz 
malümat ' 'C'rmemiz rnzrm. 

Okuyucularımız, bu kadının han· 
<;erle koca~rnr öldi.irdüğiinii, kiiçiik be
yaz elleri le bir mezaret kazmasını kul-

]anarak bir mezar kazdığını, cesedi 
buraya gömdükten sonra vaktile bü
yük aşk ve saadet içinde Y8§8dığı b11 
c,·den çıkıp gittiğini görmüşleredL 

Vakit gcceyarısına yakındı. 

Madlen: 
- Ben artık bir kadın değilim, bb 

intikam hcykeliyim I diyordu. 
nu söz doğruydu. 

Gerek l\lonfokon vakasmda gerek, 
kocasınr öldürmesinden kendisinde ne 
bir heyecan ne de bir hatıra kalmıştL 

Zihninden her şc)~ silinmişti. 

Yalm:r. aklından çıkmıyam.k, onu 
her an kin ve hiddetinden kudurma 
derecelerine getiren bir şey vardı. 

Birinci Fransuvanrn gUlüşü! .. Son 
derecede bir yeis Ye ümitsizlik iç.inde 
iken pencereden iğile.rek: 

- İmdat! Jmdat Iı"'ransuram! diye 
bağırdığı sırada işittiği kahkaha! 

Uu kahkaha hala kulaklannda çın· 
Jıyordu. Kralın uzaklaşırken mırıl· 
dandığı şarkıyı bir tiirHi unutmıyor 

ve dişlerini gıcırdatarak tekrarlıyor
du 

11ir c:amrn önünde yalnız başıma : 
IJalarJ.:cn gözlerim doğan güneşe. 
içim lıasrct duydu yeni bir eşe! •• 
:\[adlen ya,·aş y:waş yürüyordu. 

._en Ostaş 1 iliscsinin yanındaki dar 
,.c karanlık sokaklara daldı. 

Ara ıra iki bulutun arasından ken· 
dini gö teren ayın sönük ı~ığı altında. 
. en Östnş kiJisesi etrafına sıkışan bir 
siirii sini çatılar içinden göze çarpan 
kem<'rlerilc çok he) betli hir manzara 
gösteri.} onlu. 

:Madlen bu sokaklardan birinde dur. 
du. 

Rurn~ı Trene sokağı 
ortasına doğru l'trafrncJa 
dar geçitle öbiirlerinden 
mış bir ev nrdı. 

idi. Sokağın 
hulunan iki 
l>i raz ayrıl· 


