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TÜRKİVE'de irtica yeniden 
baş kaldıra~11az! 

Şeyh Said'in muavinler~ 
YAKALANDI 
Mum söndü aleminde 
cürmiımeşhud yapıldı 

LORDLAR 
kamarasında 
münakaşa 
Harbi kimin 

kazandığından 
şüphe edilir! 

Pakat Loyd Corl~ 
sulhii kaybetti! 

İngiliz Lordlar kamarasında 
heyecanlı bir toplantı olmuş ve bu 
nra bugünkü muahedelerin mü -
elliflerinden sayılan Loyid Co~a 
şiddetli bir hücum yapılmıştır. 

Hücum, İngiliz hariciye neza -
reti müste ari tarafından yapıl -
mı,Şlır. 

Müsteşar demiştir ki: 

Hitlcr, bir çok Alman kalplerinde esaslı yer bulmuştur. Resmi· 
miz Alman Reisicumhurunun Berfin okaklarında yiirüyü§ünii 
gösteriyor. Gördüğünüz mini mini çocuk ortaya atılmı§, Hitlere 

bir küçük menekşe demeti hediye etmi§tİr. 

Aman ordus 
Fransız ordusunun iki 

misline varıyor 
S•J'lt Sait gibi İr.sanLar, arı ık T Ül'l-l iyenin Bİyasetindcn amil olar ,f!u? 

"Harbi kimin kazandığından 

şüphe edilebilir. Fakat turası mu • 
hakkakhr ki Mister Loyid Corc 
sulhu lcaybetmiştir. Versay mu

lıadeıinin hepimize tesiri dokun • 
mu.§tur. Bugün hiç bir fırka 

Harb tehlikesi Avrupaya bü -
yük bir korku veriyor. Diplomat· 

si karşısında ıkalmamqtır. 
Bu re.imlere bakmak, cevap vermek için kôliclir Şimdilik bilinmiyen nokta 'b1I 

Milastan bildirildiğine göre hu· 
rada iki gün evvel merkezi Jspar· 
tada ol n bir irtic.i §ebekesi orta· 
ya çıkarılmı , ve miiddeiumumilik 

hemen işe el koyarak bu ıuç.tan 
maznun olmnk üzere 15 ki§ıyi ya
kalamı§tır. 

Jrtica şebeksinin reisi vaktiJe 
Şeyh Sait isyanında parmağı ol
duğundan dolayı İ&partaya sürül
müş olan Şeyh Bediüzzaman Saidi 

ubu u ki, Ver y mu 
deai için (Bnıka bir tekilde yapıl
saydı daha iyi olurdu) demesin!,. 

la.rm sö~lerine bakılırsa dünya 

1914 sen sindenberi hi_ç bir vakit 
bu derece büyiik bir harb tehlike-

harbin nered kopacağıdır. 
Fakat harb ister A • F r ız, 

(De,ramı 8 ndide) 1 

Fransız-Sov1Jel andlaş
masının Almangada 
kopardığı gürültü 

Güneş - Olimpi
yakos takımları 
Bugün karşılaşıyor 

Kürdidir. 1 

Bu adam evvelce mütareke de
virlerinde Jatanbulda bulunmuş, 

Fransız baş 
vekili Flanden 
Bu sabah 

Maç Taksimde saat 
17 de yapılacak 

Darü1hikmeye gitmiş, kürt eJhi· B .. .. k b. t b. f 
seıi giyerek sokak1uda dolaşmak, ' uyu 1 r o o~~ 1 
ve gelene geçene elini öptürmekle 1 kazası geçı rd r 
~eşhur olmuş, zıvanadan çrkmıı / Kolu kırıldı . 
bır yobazdır. 

Fransa ile Sovyet Rusya arasrn- ya karşı bir tehdit mahiyetinCle1 

da karşılıklı ibir yardım misakı görmektedir .• Almanya, kendi a • 
Olimpiyakos takmu, bugün 

ikinci maçını Taluimde, Jıtanbul
•ı>orla takviye edil~k Güneı ta· 
knniyle yapacaktır. 

Cuma günü çok güzel oynayan 
Fenel' takımı karşksmcla mağlubi

( Devamı 2 incide) 

Saidi Kürdi ispari.aya •iirüldük· 
ten •onra da akıllanacağrna bila· 
kiı tekrar fesada koyulmuı ve Js
partadan başka Aydm, Milaı, E
ğirdir, Bolvadin vesair yerlerde 

(Dcı-amı 2 ncide) 

imzalanmaaım, Almanya doğruda leyhine gizli "askeri bir ittifak,, ~ 
doğruya kendi aleyhine saymak - yap 1 ld ... · Okser, "Fransa,, 1 mı o uguna ınanıyor. 
tadır. F 

5 (A.A.) - .8af· . ransanın Sovyetlere bir takım 
vekil Flandin'in ko- Alman hariciye nezaretinden sı· askeri maksatlarla beş milyon 
• k d' .... zan haberler, bütün ehemmiyetı" frank o"'d·· d'"'· d "dd d"I ıu, en ı otomobi • unç ver ıgı e ı a e ı • 
mobil arasında vu • ile bunu gösteriyor. mektedir. 

li ile •ba}kn bir oto· Alman hariciye nezareti, Fran· ı Alman gazetelerinin, bu sırada 
ç\.f\NOLM ı ı b. sız • Sovyet anlaı:ımasmr Alman-. <ua ge en ır çar • :r (Dcrnmı 2 ncidc) 

vuran baş vekilin kolu, kırıl~ı~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ltriı"§vekil, bu ıahah rey vermek yarın lngiliz kralının Kaybolan 
çocukların 
ne olduğu anlaşıldı 
lstanbul polisi her birinin 

vaziyetini 

için, belediye reisi bulunduiu 

25 1 
Domecy'yc gidiyordu. -ranmda ncı• yıldo•• nu•• mu•• du•• r 
k•anır, kızı ve aamadı B. Fr&.Nua 
Brege vardı. Bayan Flandin ile B. 

tesbite muvaffak olmuştur 
Şükrü 
Kaya 

KAM UT AYDA 
Zelzeleye dair . 

Şltndiye kadar tespit 
edilen resmi 

l'akamları blldlrdl 
.(Yazr r 4 üncü sa.yıfada)' 

lıtanbulda 
0

bir çok çocukların 
kaybolduklarını ve bu yüzden ai· ı 
lelerinin telaşa dü§tüğünü yazmı§· 
trk. Bu ne§rİyatımız üzerine Jıtan
bul polisi, tebrilte ıayan bir has· 
saaiyetle alaka göstererek zikretti
ğimiz bütün çocuklar üzerinde ay· 
rı ayrı tahkikatta bulunmuf, han· 
gi kazaya kurban gittiklerini, ne· 
reye kaçtıklarını veya ne suretle 

(Dcrmm .J iinr-ürlr) 

Brege hafif berelenmişler, bayan 
Brege i1e ışoföre ise hiç bir şey ol· 
mamı~hr. 

Ingilfz imparatorluğu için, bunu miihJm 
bir propaganda fırsatı addediyorlar 

Yarın İngiltere kralının tahta 
çıkışmm 25 inci yıldönümü oldu· 

iŞÇİ ÇOCUkları- ğu için lngiltere payitahtında çok 
ehemmiyet verile~ bu hadise bi.i· 

<Dc\·amı 2 incide) 

nın okutulması yük bir merasimle kutlulanacak. 
Anknra, 4 - Kamutaya verilen Bugünkü İngiliz kralı Corç, in· 

i~ kanunu 11\yihaıı üzerinde muhtelit giltere tarihinin belki en zorlu de· 
encümen tetkikat yapmaktadır. . virlerinden birinde hükümdarfı}, 
Söylendiğine göre, layihada 18 ya - etmektedir. Daha ha§langrçdan iti 

ıından aınğı çocuklara ait kmmlara haren harici ve dahili buhranlaı 
bazı maddeler daha ilave edilmesine kendini göstermi§tİ; bunula be-
lüzum görülmektedir. be b 

Tahsil devresinde bulunan çocukla- ra r, ütün hu hadiselerle uğra-
nn patronlar. tarafından okutulması ~~~ğı esnada, -~al memleketinde lngiliz Kralı, tıbbın harikasiyl~ 
mecburi tahııl kanunu ile teabit edil- • tun fırka ınucadelelerinin fev· hcutalıktan kurtulduktan sonra.. 
diği .halde İ§ knnununda böyle bir ka- kın de kalarak halkı kendi:ıine ha .. 
yıt yoktur. Bu itibarla bir tenakus ~

1 

1r tutabilmi•tı" r Kr 1 b · ~ : ·· a u yırını 
ırözc çarpmnktl\drr. ibeJ sene içinde çok mühim bir naa 

talık devresi de gccirmiş büyüle 
hir tehlike at)atmı h. 

'(ncı'<lmr 2 Tl(jr/~). 
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Türkiyede irtica Yunanistanda 
yeniden baş Divanıharp ve sansUr 
kaldıramaz çarşambaya kalkıyor 

(B<l§tarafı 1 ncidc) Henüz karar yok 
on, on bet ahmağı da zehirlemeğe intihap 2 haziranda 
muvaffak olmu§tur. At" 5 At" n· h b" 

Yobaz bunlarla daimi surette fınad, - ına ıva~ı ar 1 

!h be d bul bek tara ın an muhakeme edılmekte 
~~ a ~~ e k '?1~yor, ;e şe d e olan Papanastasyu müdafaasını 
sınMı ~~nış ebtme 1

2~6ın . ça l§JY~.~. u. yapmazdan evvel gazetelere birer 
ııcıs za rtaıı nısan tarının- .. 

d ,Lı::d" · h ı.._ I ak hkik mektup gondererek her zaman 
e nQ ııeyı aıoer a ar ta a· lek · • 1 .. k . .. . . mem et ıçın ça ııtıgını ve ço te-

la batlamIJ, bırkaç gun ıçınde va· ··f tt' .. · b · h. d' · d . . euu e l&J u ısyan a ısesın e 
zıyetı tamamen aydınlatmağa mu- h' b" ·ı· · ... ı d ... b"Jd" 

ffak ı d 
ıç ır ı ıJıgı o ma ıgım ı ır -

va o mUJ, zıvana an çrlmııt · t' 
mıı ır. 

olan bu yobazla ıenem taraftar- Muhalefet 
)arını yakalamıştır. 

liderleri hakkında 
dinlenen bir çok §ahitler kendile • 
rinin lehlerinde §ahadette bulun· 
muşlardır. 

Yobazm evinde yapılan araıtır· 
malarda cürmü isbat eden birçok 
vesikalar, ve mektuplar ele geçi
rilmiıtir. Bu mektuplarda rejimi· 
miz aleyhinde bulunulmakta, din 
Heri sürülerek saçma sapan b~r ta· 
lam tahrikat yapılmaktadır. 

Yakalanan 15 kiti arasında Mi· 
lasta tevkif edilen on kiti §Unlar
dİr: 

HaliJ, lbrahim, ince Mehmet, 
Saatçi Hafız Mehmet, marangoz 
Halil İbrahim, Hatip Hüseyin, 
Molla Hüseyin, kaputçu Mustafa 
Mehmet, Muğla hapimanesinde 
Şefik, muhtelis tahsildar Ali Rna. 

Tahkikat devam etmektedir. 
Maraı, 4 - Zabıta dört 'bet gün 

evvel 20 si erkek, 7 si kadm olmak 
üzere mum söndü ayini yapan ve 
zikreden 27 ki§i yakalamrştr. Bun· 
ların hepsi kürttür. Polisler tam 
geceyarısı ayin yerine girmişler, 

hepsini yarı karanlrk bir odada 
yan çıplak, kendilerinden geç
mi! bir halde bulmuılardır. Bun
dan başka odada kafası kesilmiş 
bir kara tavuk; üstüne dikilmi! 
biraz yandıktan aonra söndürül
rnilı bir mum, bir ç.ok ibot titeler, 
muhtelif Çalgılar ve defler bulun
muştur. 

Kadınlı erkekli bu ayin kafile· 
si .sazları, defleri, kesilmiı kara· 
tııvukları, ve biraz yandıktan son
ra söndüri;lmü~ mumlarile birlikte 

adliyeye lc jl'm ediimiş!erdir. 
----------

F~an • 
enın kolu 
kırıldı 

( Ba§tara/ ı 1 ncide} 
B. Flandin, Okser hastahanele • 

n:n:len birine yatınlmıttır. Birkaç 
s~n kımıldamıyacaktır. Halinde 
"fi:.l' · r ağırlık yoktur. 

F~şvekilin arabası Oksere giri
yoı·' :en, belediye reisi ve Saylav 
B. Renuatöre aid baıka bir otomo
bil, işaret vermeksizin, birdenbi • 
re yan lbir sQkaktan çıkmrı, yolu 
lcesivermi~tir. 

Zmılv bir çarpf!lll& olmUJ, bu • 
nun neticesi~e Ba§vekilin araba
sı, yolun sal kenarındaki bir çınar 
ağacına toanutbr. Doğrudan 
doğruya ağaca vman bafvekilin 
kolu, kmlmrıtır. 

Cekl Kuogan da 
kaza geçirdi 

Atina, 5 - T erıane asilerinin 
durutması bitmİ§tir. Müddeiumu
mi me.znun1ardan ikisinin vecahen 
ve yirmisinin de gıyaben idamla • 
nnı istemiıtir. 

Atina divanıharbi de ayrıca ge· 
neral Vlakos ile mütekaid binbaıı 
Hacı Şarriyi gıyaben idama mah • 
kUm etmiıtir. 
ve yirmisinin de gıyaben idamları-

Atina, 5 (A.A.) - Divamharb 
nezdindeki hükUmet komiseri, Ve
nizeJos ile Plastiras için ölüm ce
zası verilmesini istemiştir. Komi • 
ser, es>ki 'başkanlardan Gonatas, 
Kafandaris, Papanastasyo ve Mi· 
lonosun İsyana kar~mamq olduk
lannr, ancak isyanı takbih etme • 
mekle şuçlu bu'lunduklarmı iddia 
ederek, bunlar hakkında da birer 
seneden aıağı hapis cezası hükm
olunmasını dilemittir. Venizelo • 
sun oğlu için istenilen ceza 8 yıl 
hapistir. 

Atina, 5 (Hususi)· - Divanı • 
harb heJ'lıÜZ kararını vermemiştir . 
M:.idafaa1ar yapılmııtır. ldarei 
örfiye ve gazetelerde aanaUT çaT -

ıamba günü kalkacaktır. 
Bu münasebetle Çaldaris, . ga • 

zete müdürlerini davet ederek ba· 
zı nasihatlerde ve tavsiyelerde bu· 
lunmuştur. 

intihabat iki haziranda yapıla· 
caktır. 

Selanik haham başısı hükfune -
te müracaat ederek yahudilerin 
Yunan hükUmetine sadakatini bil-
dirmiıtir. 

lngiliz kralının 
25nci yıldönümü 

(B~tarafı 1 ncicle) 
lngiliz yüksek ve zengin sınıf

ları, lmparatorluklarınm vahdeti
ni temin etmek için, kralın bu yir· 
mi befinci yıldönümünü büyük 
bir propaganda fırsatı addetmi§· 
lerdir. Yarın Londrada dünyanın 
her yerinden gelen kralların, 
prenslerin, devlet adamlarının da 
iştirak edeceği büyük meraıim ya· 
pılacaktır. 

Ayni suretle bir hanedan pro
pagandası olan Prens Corcun dü· 
ğününe bir milyon insan ittirak 
ettiğine nazaran, yarınki meraai· 
min daha ıataf atlı olacğı muhak· 
kaktır. 

HABER - Akşam Postası 
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KIZIL 
KADIRGA 

Yazan: 
Kadlrcan Kallı 

Bu harikulade tarihi denizcilik 
romanı pek yakıncla bQflıyor. 

ııınıııııııuııııııııııııııııııa111uııtfllllllııı1UlllflllllllJtnıııuııınııııııııa 

Kral hakkında 
yazdan mektub 

Kimin yazdığı 
anlaşılamadı 

Kral Londraya git
mekten vazgeçiyor 

Sofya, 4 (Hususi) - Bulgar 
Kralı üçüncü Borisin, krallık ma
kamına çıktığı gündenberi, takip 
ettiği siyasete ve kralın fırkaları 

parçalıyarak hepsine hakim bir 
vaziyete gelmesi için yaptığı çalıı· 
malara dair yazılarak gazetelere, 
birçok zabitlere gönderilen mek· 
tup günün en mühim mese1eai ha: 
!indedir. 

Bu mektupda kralın Bulgarİsla· 

Filipin isyanı 
"Amerikanın zul

münden kurtulmak 
için,, Japonyaya 
sığınıyorlar 

Filipin adalarında, Amerika • 
dan aynlıp müatakil bir hükumet 
tesis etmek üzere bir isyan c;ıktı

ğını dün bildirmittik. Çarpıtma -
larda yüzlerce ölü ve yaralı var • 
dır. Son gelen telgraf f(>y)edir: 

Manilla, S (A.A.) - Hük.Umet· 
SakdalistJerin başkanlarından Ra
mosun tealim edilmesini, Japonya· 
dan dilemek niyetindedir. 

Tokyodan alman Amerikan tel 
yazılarına göre, B. Ramoı, bir ta • 
kını nüfuz sahibi Japonyalıların 
yardımını kazanmağa bakıyor
muf. Ramos, lngiliz, lspanyol, Ja
pon ve T agal dilleriyle yazılı ve 
"Mintakil Filipin,, adlı bri gazete 
çıkarmaktadır. ıBu gazete, Filipin 
adalarının, Amerikanın zulmün • 
den, der.hal kurtarılması için, Ja • 
pon u1usunun yardımını dileyen 
bir beyanname neşretmiıtir. 

Fransız-Sovyet 
andlaşması 

nın ıiyaıi hayatmda oynadığı çok (B~tara/ı 1 ncide) 
fena rolleri, yanlıt hareketleri, yazdıkları da mühimdir. Sovyet 
her feye karı§ma.sı, ıiyasi adamla· Ruayanm hava kuvvetleri için 
ra kartı olan muhabbet ve husu- Çekoılovakyada üsaülharekeler 
meli açık bir tarzda efkan umu· kuru1duğu yazılmaktadır. Gene 
miyeye bildirilmektedir. Mektu· Sovyet kuvvetlerinin Romanya 
bun yazılı! tarzına bakılacak olur· topraklan üzerinden geçebilmeıi 
sa bunun, Bulgar siyaseti çok ya· için Romanya ile Sovyet Ruıya 
kından ve bütün inceliklerini bilen arumda hir mukavele yapılmıt ol
ler tarafından yazıldığı anlatık mumdan bahaolunmaktadrr. 
maktadır. Bulgar efkarı umumiye- Fransız • Sovyet an1aşmasmdan 
ıi mektupta bahsedilen bu nokta· aqnra Almanyanm Mitletler Ce • 
lan bu kadar tef erruatile bilmi· mi yetine kartı aldığı vaziyet de 
yordu. göze çarpacak derecede ehemmi • 

Polisin yapbiı arqtnaaal&l'da11 yetlidir. 
daha bir netice alınmanuıtır. Bir Anadolu Ajansının bu sabahki 
çokları bu mektuptan yalnız krala telgrafı Po1itite Koreıponclenı 
karı ı bir cereyan uyandırmak iste-- isimli bir Alman gazetesinden 
nildiği neticesini çıkarmaktadır· n~klen ıunu bildiriyor. Alman ga-
lar. zetesi demektedir ki: 

Mektubun aıkeri birlikten yazı). "Fransız Sovyet andlapnuı Al· 
dığı kat'iyyen doğru değildir. Bu· manyanın Milletler Cemiyetine 
na ıebep de birliğin bambaıka bir kartı düflilanhğmı arttırmaktadır. 
§ekil de çalıtmasıdır. Milletler Cemiyetini bundan son

Söylenildiğine göre polis timdi ra bu iki devletin nüfuzu altında 
ki araıtmnalarmı lznelo grupu bulunduracaktır .. ,, 
üzerinde tevakkuf ettirmiıtir. Ba· Diğer bir Alman gazeteıi ise, 
zılan da bu mektubun Çankof bu andlatmayı harpten önceki te • 
grupundan ayrılan ıabık nazırlar· likkilere dönüldüğünün tehlikeli 
dan Talkofla, General Potef ta· bir delili olarak gösteriyor, 
raftarlanndan çıktığını söylemek Gene bir Alman gazetesi; 
tedirler. Çünkü kabulp Fransa ile Sovyetleri yeni bir ıiar-
tedirler. Çünkü son kabine değiJ· bi umumt hazırlamakla itham et· 
melerinde TalkofJa, Poıefin nazıT mektedir. 

olmak ihtimalleri vardı. Nazır ola· Alman casus 
mayınca kenedilerine oynanan bu 

oyunun kral tarafından oynandığı tayyare 1 erine 
nı sanıyorlarmış. 

Nazırlar heyeti dün bu mektup karşı tedbir 
münaıebetile uzun bir içtima yap-
mııtı.Bu toplantıya Çank<;>fla, Tal· {latrazburgdan telefonla) - Sa-
kof da çağnlmıştır. Bu karı§ık za. atte 500 kilometre uçan altı tayya· 
manda Çankofun idareye alınma· re, hudut boyunda polis vaizfesi 

11 ihtimalinin mevcut olduğu ıöy· göımek üzere htrazburga ıön· 
lenildiği gibi bu şekilde bir hare- derilmi§tir. 
ket kabinenin halk nazannda kuv· Memnu mmtaka olan müstah· 
vetlenmesni temin edecekmiı. kem mevkilerin üs.tünde yabancı Sap Diego, (Kalifomia) 5 (A.A.) 

- CeJri Kuganm bahan ile, sinema 
Aktörlerinden genç Robert Home\" ve 
Durkin bir otomobil kazıtn neticesin
de ölmüılerdir. Ceki Kqan 7U"Blı· 
dır. 

Kralın Bulgariıtanın ıbu karıtı1c . bir tayyare görülünce, bu polia tay 

Bir tayyare dag.., a • 0 k yarelerinden birisi hemen llrAPak 
vazıyeti üzerine ral Corcun 25 ..,..... 

"Brptı, 7 kişi öldll inci aeneıi merasiminde bulunmak onu kartılıyacak evvela fotoğrafı· 

Mısırda kanlı bir 
vak'a 

Kahiredeen relen bir habere 
&'Öre, bir MnD'lı elinde bir hançer
le Mısırdaki lngiliz kuYvetleri ku
mandanı General Pinenin evine 
rinnek istem.iıtir. 

Nöbetçiler mani olmakdayken 
Mısırlı öldürülmüttür. Bu ara bir 
nöbetçi de ölmüıtür. Eve girmek 
i&tiyen adamın deli olduju söyle
nıyor. 

Y üzere Londraya gitmekten bile nı alacak tonra da uzaklaftDUI, 
Berlin. (A.A.) - Birkaç gün· caydığı söylenmektedir. yahut yere inmesi için ip.ret vere• 

denberi kaybolan bir Yunkera tay- kt" Askeri birliğe dahil olmıyan za- ce ır. 
Yaresinin irindeki 7 yolcu. Çekos- 0 fto"'raflar bı·1~1..are p-'a 

:r ' bitler, bütün zabitlere bir ·beyen· ı.uu g uı ya w • 
lovakya sınırları yakınında Fihtel cak d' 1 tik m··--1-ereler" ko name neırederek zabitlerin siya· ıp oma U<AA 1 • 
da~larında ölü olarak bulunmu•- layl••~a"'a arıyacaktır ıs :r seti bırakarak vazifeleri ba§ma -,unu g Y • 
lardrr. 

dönmelerini istemektedir. Adanada sıcaklar 
Dumanlı havada yolunu ıaşıran ============== 

tayyarenin bir dağ doruğuna ya uğnyan bu tayyarenin buldu· başladı 
çarpmif olduğu sanılıyor. rulmuı için yapılan yardımdan Ö• Adana, 5 (A.A.) - Havam 

Yolcular, Alman Generallerin· türü, Alman lıükUmeti, Çekoalo- birdenbire ısmdı. Dün sıcaklık. 
den Möring ile karısı ve kızı, tay- vak hiikiimetine te!ckkürlerinin İ• 37 dereceye fırlamr§hr. Şehir ha1-
yare tefmeni Braun, bir pilot ve 2 f ad esine, Pragdaki atatemiliterini kı bağ ve yaylalara. göç etmeğe 
nilot namzedinden ibaretti, kaza• memur etmiıtir. \ baılamqtır. 

;; M::ı :.n.:; - ıı:::;:; 

Venedfk 
konferansı 

Bugün toplanıyor 
Bugün Venedikte ltalyn, Avus • · 

turya, ve Macaristan arasında ol • 
mak üzere bir konferans toplana • 
caktır. Konferansta İtalya namı· 
na Suriç, Avusturya namına ho.ri
ciye nazırı Valdeneg, ve Maca • 
r;stan namına da Macaristan ha • 
riciye nazırı Kanya hazır buluna • 
caklardır. 

Viyna, 4 (A.A.) - Avusturya 
hariciye nazırı Valdeneg ile Ma • 
car is tan hariciye. uazır.ı Kanya V c
nediğe gitmek üzere ayni trenle 
hareket etmitlerdir. 

Macaristan, Yugoılavyanın 

Marsilya suikastina dair uluslar • 
kurumuna sunmu! olduğu istida. 
meselesinin Romada toplanacak 
Tuna konferansı açılmazdan önce 
ha:lledilmesini istiyecektir. 

Yeniden silahlanma bahsine 
gelince, Macaristan, bu itin Roma
da resmen müazkere edilmesinı 
dilediği halde,. İtalya, bunun mün
huiran uluslar kurumuna aid ol • 
duğunu iddia etmektedir. 

Güneş Olimpiya
kos karşılaşıyor 

( BQ§tara/ı 1 ncide) 
yete uğrayan misafirler bakalım 
bugün ne yapacaklar 7. 

Libertaa maçında gene lıtanbul
aporla takviye edilmij olan Günet 
takımı çok güzeıl bir oyun oyna· 
mıfb. 

~ier burün de ayni derecede 
bir oyun oyna~ maçı kazanma• 
ıı muhakkak gibidir. 

Olimpiyakoı, cuma KÜDÜ ikinci 
devre başında gösterdiği oyunu 
buaün bütün maçta oynayabilir, 
Güneşte tahminimiz gibi iyi bir o
yun çıkarırsa buıün güzel ve heye
canlı bir maç ıeyredecejimiz 
muhakkaktrr. 

Maçı gene genç hakem Şadi 
T•2ır.an 1,J,. .... doocklfr. 

200 metrelik yüzme 
rekoru kır.ıldı 

Paris. S (A.A.) - Fransız Jak 
Kartone, 200 metrelik kulaç yijz· 
me dünya rekorunu 2 dakika 6, 1 O 
saniye ile kırmııtrr. 

Bundan önceki rekor, 2 dakika 
42 4,10 saniye ile Alman Sletum 
üzerinde idi. 

Boksda Tll galib geldi 
Paris. 5 (A.A.) - Orta ağırlık 

boks şampiyonu Manel Til, 14 cü 
ravndda, Süngeri atmak suretile 
Çekoslovakyalı Caka Vildayı yen• 
miftir. 

Din aleyhine 
mücadele .. 

Hltlercller 4 papası 
daha tevkif etti 

Londra, 5 (A.A.) - Röyter a· 
janamın Berlinden öğrendiğine 
göre, ayrııık papaıların yakalan .. 
muma devam olunmaktadır. Ap .. 
pelsde ve Dortmunda olmak üze;·e 
iki papu daha yab1anmııtır. 

Bunlar devlete kartı ıöz söyle .. 
mit olmakla suçludurlar. Berlinde 
Senger bili hapiste <bulunmakta " 
dır. 

Katolik gençler 
aleyhinde faaliyet 

Karlsruhe, 5 (A.A.) - Havaa nıu· 
laabirinden: 

,... H , ,,..,.•-~ -==-' - ·~-- --r.-ı• ..... ., .,...,-o~ 
~11 uw..-- -u•-••p .,,.,,,. •- jiiılil 

edilmit olan kato1ik gençle: birlil' 
üyelerinden 7 kiıiyi tevkif etmiıtir. 

Zabıta, bu gençlerin, bazı HitJcrc:İ 
gençleri htrpalamıı ve tehdit etmit ol 
duklannı söylemektedir. 
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Alman ordusu 
. (Ba§tarafı 1 rıcide) 
ıster Almanya - Avusturya, ister 

lstanbula. gelenı Otobüsler 

.... ,_, ._, ,._,, ...... ----J/lliiw 

Dünyanın 'en 
kıymetli elması 

Memel, iıter Lehistan • Sovyet 
Ruaya, ister Avusturya - İtalyan, 
\re ister diğer hudutlarda olsun 
rnuhakkak olan ,ey bu harbe Al -
ltlanyanın mutlaka iştirak edece· 
iidir. 

muhacırler • 
şehırn ıkttsadı Şark demıryollarına 

vaziyeti llzerinde 1 1 

Elmas kooprasyonu denilen zen
gin İngiliz fimıasmm çelik kasa
)armda dünyanın en büyiik elmas
ları arasmdil dördüncü gelmekte 
olan bir parça kapalı olarak yat

maktadır. Bu elmasın büyüklüğü 

bir tavuk yumurtası kadardır. Fi
yatı bizim paramızla 650,000 Türk 
Jirasrdır. Bu ta§ parçası için hafta
da verilen sigorta ücreti 365 Türk 
lirasrdrr. 

Lüdendorf, Von Sekt, Göring 
l'e Meçden ibaret olan Alman yük· 
•ek erkanı harbiyesi, Avrupanın 
tanmmıı askeri muharrirlerine gö
:re müstakbel harplerin bütün 
ı>lanlarmı hazırlamı§lardır. 

mnhım bir tesir I gene rekabete 
yaptılar . 

Hükumetimizin son birkaç sene b ı d ı 
içinde §ehrin civarındaki köylere 1 aş a ı ar 

Bu planların ruhu şudur: 
•'Yıldmm süratiyle düşmanın 

ii~erine hücum ve düşman daha 
toparlanmağa va.kit bulmadan ta
tlıaınen imha etmek! Lüdendorf 

yerleştirdiği muhacirle1· lıükume· 
tin yardımı ve çalışkanlıkları sa·/ 
yesinde süratle müstahsil vaziyete 
geçmişlerdir. Şimdi bu muhacirle· 
rin, şehrin iktisadi hayatı, bilhassa 
hayatın ucuzlaması üzerinde mü
hinı bir amil olduldan görülmek-

Bu senede Trakyadaki um-

Ve von Sekt'in kabul edilen müş • tedir. 

ran ve genitleme faaliyetine omuz 
silkerek eski şekildeki tarifesini 
tatbik eden Şark demiryollarınm 
tutt.uğu yol Trakyalılan, nakliye 
işlerini gen.e otobüs ve kamyonla 
görmeğe mecbur etmİ§tİr. 

terek bir tekliflerinde ayrıca 
" Yıldırım orduları,, ismi altında 
hir ordu teşkil edilmesi, ve bu or
dunun bir kaç saat zarfında düş -
inan topraklarına girmesi tavsiye 
ediliyordu. 

Bu ordunun vazifesi düımanm 
ıeferberlik ilanı ile asker toplama· 
•llta. imkan vermemek ve halk a· 
tasın da panik çıkarmaktır . 

Bu orduların böyle görülmemiş 
hi rsür'atle toplanabilmeleri ve 
düşman hattını geçmeleri için bü
l'ük ve çok sür'atli tanklar, zırhlı 
O!.Jmobiller, hususi zırhlı trenler 
Ve nihayet bir hamlede bütün tec -
hizatiyJe 500 asker nakledebile -
~ek muazzam tayyareler yapıl -
llıaktadır. 

Görülüyor ki Alm~ .... >·.. cıaker 
nakliyahn.la ve harpte §İmdiye 
Jc.,.dar görülmemit tipte tayyareler 
kullanmağa karar vermiıtir. Al • 
manyadaki harp tayyare fabrika • 
lan bugün günde 15 tayyare yap
tııakatdır1ar.. Bu fabrikalar 1935 
:enesi sonuna kadar 4500 tane yep 

Bu yeni müstahsil zümre evvel
ce Rumlar ve küçük sanatlar ka-
nunu mucibince memleketimizde 
iş yapamıyan anasır elinde bulu-

nan bahçıvanlığı siiratle kavramış· 
lar ve İstanbul piyasa.sına eskisine 
nazaran çok ucuz sebze ve meyve 
getirmeğe başlamışlardır. Son alb 
sene içinde sebze ve meyve fiyat· 
larındaki yüzde krrk derecesinde· 
ki ucuzluğun başlıca amillerinden 
birini de bu çalışkan yurtdaşlar 
teşkil etmektedir. Bundan başka 
muhacirler ıimdiye kadar gedil{ 
halinde bulunan lıtanbul sütcülü· 
ğünde de bir inkılap yapmıılardrr. 
Jki sene evveline kadar sütün ok· 
kasını 30 kuruştan a!ağı indirme· 
~..gi bir kanun sayan lslan'bııl süt· 
çülerine mukabil köylüler kilosu 
l O kuru§tan süt aatmağa başlamı§· 
lardır. Son günlerde bir kısım köy
]ülerin sütün kilosunu sekiz kuru· 
şa kadar bile ı ttıkları görülmek· 
teC:lir, 

Yeni model~e harb tayyareai yap - 191000 kamyon ve 983000 moto -
l'lııt olacaklardır . siklet vardır. Bir harb vukuun • 

Alman,yanm bugün 12 merkez . da bütün bu nakil vasıtaları der -
de 2100 ağır bombardrman tayya- hal askerin eline geçecek, ve ordu 
I' • 
eaı ~e 16 merkezde 1600 avcı tay- bunlardan istifade ederek derhal 

l'aresi vardrr. Bu hesaba göre 
Oab tayyareleri mecmuu 3700-
d ·· l.tr, 

'Bu tayyareleri kullanmak için 
da 8000 tayyare zabitine, ve 52000 
~çük zabite ve tekniıiyene maiik
t' ır. Tayyare mekteplerinde oku· 
~~n talebenin miktarr ise 40000 -
ır. 

l ~öring askerler kar§!aında söy
etrııt olduğu bir nutukta Alman -
~anın kısa bir zaman zarf mda 
'160oo tayyareye malik olacağını 

aber vermiştir. 
~.Alman ordusu bugün 12 ko!or -

u, \t'e 36 piyade frrkasından iba -
~ett· ır. Her piyade fırkasında pi-

düşman topraklarına girecektir. 
Meşhur Fransız mareşallerin • 

den Peten Alman ordusunun bu 
yaz Fransız ordusundan yüzde 50 
fazla, ve Sovyet Rusya ordusu 
mevcudune müsavi bir dereceye 
geleceğini söylemittir. 

Hitlerin "Kavgam,, kitabında 

ıu cümleler vardır: 
"Almanya bugün müstemleke -

sizdir. Almanyanın nüfusu gittik
çe artıyor. Ve bugünkü "Alman 
tonrakları Almanları doyuramıya

c;k kadar ufaktır. 

Yaz gelip de yollar kuruma· 
ya başlıyınca esasen kışın yakın· 
yerlere yapılan otobüs servisleri 
şimdi teşmil edilmiştir. Son gün
lerde hergün Çekmece, Çatalca, 
Hadımköy, Silivri, Kırklareli ve 

Morfin kullananlar 
çoğalmağa başladı 
Eroin, kokain, esrar ve afyon gi· 

bi uyuşturucu zehirlerin kaçakçı• 
lığı, yapılan çok sıkı takipler neti· 
cesinde, nisbeten azalmı~tır. ·Fa· 
kat gene bir zehir olan morfinin 
kaçakçılığını yapmak kaçakçılık 
kanunu hükümleri dahilinde ol· 
madığı için şimdi de morfin ka· 
çakçılığı çoğalmış, bu zehiri kul· 
}ananlar nazarı dikkati celbede· 
cek derecede fazlalatmııtır. 

Bu halin önüne geçmek için mor· 
fin kullananlar da cezalandmla-

cak ve morfin kaçakçılığı da ka· 
çak ılık kanununun hükümlerine 
alınacaktır. 

--0-

Gilmrilklerde 
yapılacak yeni 

teşkllAt 
Gümrük ve inhisarlar mjisteşarı 

Adil Oğuldaş dün Ankaradan şeh· 
rimize gelmiştir. Adil Oğulda.ş 
Haydarpaşa.dan doğruca Gümrük
ler başmüdürlüğüne gitmiş ve ev· 
vela Başmüdür Seyfi, sonra da şeb 
rimizde bulunan Gümrükler U· 
mum Müdürlüğü tetkikat müdürü 
Mustafa Nuri ile uzun müddet gö· 
rüfı'llüştür. Bu mülakatta İstanbul 
gümrüklerinde yeni yapılan servis 
değişikliklerinden alınan netice· 
Ier ve gümrüklerde hazirandan i
tibaren tatbik edilecek yeni teşki· 
lıit etrafında görüşüldüğü zanne· 
dilmektedir. 

-0--

Nüfus sayımı 
hazırlıkları 

Edirneye Sirkeciden 10 - 12 ve E
dirnekapıdan da köylere iki oto· 
büs hareket etmeğe batlamıttır. 
Bu suretle Trakyanın ekseri yolcu· 
Jarr otobüsle gelip gitmektedirler. 
Trenle seyahat edenlerin yekfınu 
hergün yirmiyi aşmamaktadır. Di
ğer taraftan otoıbüs fiyatları da 
tren ücretlerinden çok daha ucuz
dur. Kıtın bir liraya gidilen Çatal
caya otobüsle !İmdi 50 lruruşa ve 
Edimeye 2,5 - 3 liraya gidilmekte
dir. 

Bulgar ticaret. 
murahhasları 

Ankarada 1batlıyacak olan y~ni 
Türk .. Bulgar ticaret muahedesi 
için Sofyadan gümrükler umum 
müdürü Bay Y ordan Nitkof ve 
Bulgar milli 1bankaaı müdürü Bay 
Asen Çolakof gelmi§ ve Ankaraya 
gitmisleerdir. 

Evvelce iki ay kadar uzaltılmış 
olan Türk - Pulgar ticaret muahe· 
desinin müddeti mayısın on ikisin
de bitecektir. 

--0--

Recep Peker 
Ankaraya gitti 

Cümhuriyet Halk partisi gen~) 
kitibi Recep Peker dün aktamJ<i 
trenle Ankaraya gitmiştir. 

~ 

Sebze hAll ay başında 
açılıyor 

Keresticelerde sebze bilinin in
şaatı bu ay sonuna kadar bitmiş 

olacak, Haziran batında da hal 

açılacaktır. Kavun ve karpuzlar 
da halin ortasında sa.tılacaktrr. 
Halde çalı~acak hamallar tesbit e
dilmektedir. Bunlara pay yerine 
aylık verilecektir. 

-0---

Partl kurultayı için 
şen ilkler 

C.H. Partisi kaza reisleri dün 

öğleden sonra parti vilayet merke

zinde 9 mayıs pertembe günü ya

pılacak tezahürat etrafında görii!· 
müılerdir. 

~ 

Kedinin başına gelenler 

Geçen akşam tanıdıklardan biri 
Beyoğlundaki bir ahbabının evin-

den iki ayhk güzel bir kedi yavru
ıu alıyor, onu yanlarından delikli 
büyükçe bir kesekağıdın içine ko

yup Kasımpaşaya iniyor ve geç va· 
kit karanlıkta Kasrmpaşadan bir 
sandala binip Fenere geçmek isti-

yor, birkaç musevi kadını ile 
birlikte bir dolmuş sandala atlı
yor. Beyoğlundan Kasımpa§aya 

gelinceye kadar kedi yavrusunun 
debelenmesinden yıpranmt! ve bi· 
raz da ıslci.nmış olan elindeki kese .. 
kağıdı yarı yolda denizin orb.sın .. 

da büsbütün yırtılın~a zavallı ke
dicik de korkusundan can havli1e 
kendisini denize atıyor. Tabii ka· 
ranlı!<ta hayvan biraz aranıyorsa 
da bulunamıyor ve acınmalar ara· 
smda sandal yoluna devam ediyor. 

Fakat n~den sonra sandal Fener 
iskelesine yanaştığı zaman kf"ndi 
peşinden gelen başka bir sandal:n 

içinden ayni ked\ yavTU111 miyavlı· 
yarak çıkmıyor mu? Meğer hay· 
van gece denizde hayli çabaladık· 

dan ıonra camnı ku~~ i~i!b 
arkadan gelen ba~ka l>ir san.dal& 
tmnanmıf v~ böylelikle ö1iimden 
kurtv1muf ... 

• 
F1rçayı ne !fapacakmış? 

Bunu dün eczacı Arif isminde 
biri ilnlattı: 

F.11velki akfftm, tezgi.hda ilaç 
yaparken içeriye bir adam girdi 
ve bir fırca istedi; ben de hemen 
camekandan çıkarıp kendisine bir 
d,if fırçaııı uzattnn. Evirdi, çevir· 
di: 

- Bu uf ak! dedi. 

Biraz daha büyüğünü 
gene baktı baktı: 

- Ufak! dedi. 
Sordum: 

verdim 

- Siz ne için istiyorsunuz fırça· 
yı? 

Ne dese beğenirsiniz: 
- Evde tahta silecekler! 
Demesin mi? 

-Gezgin Hab~rci.-;ade alaylarından maada iki§er 
'b~l>su alayı, bir tank, bir istihkam, 
~r .~uhabere taburu ve bir kimya 
) lı..ıgü vardır. Bunların umum 

Bundan dolayı Almanyamn bir 
gün genişlemesi ve taşması mu -
kadderdri. Bu tatma müstemleke 
cihetinden olamıyacağına göre 
Avrupanın toprağı çok ve nüfus 
kesafeti az ülkelerine doğru ol -

Kaymakamlar dün Vli muavini 
Rükneddinin reisliği altında top· 
lanarak birinciteşrinde yapılacak 
nüfus sayımı hazırlıklarını göz· 
den geçirmişlerdir. 

Geç vakit ·belediye reis muavini 
Hamit ve vali muavini Rükneddin 

------~~~--~~~~~ 

ekunu 546000 dir. 
Alnıanya aeferberlik ilan eder 

~1'?ez derha1 108 piyade fırkasını 
d ah altına alabilir. Bu yekUn -
~7000 kitilik motörlü alaylar, 
~ kitilik tank alayları ve 
l'i~ o~ kit ilik kimya orduları ha -
ırtır. 

1}\t ~lnıan donanmasına gelince; 
t~:un Alman bahriyesinin mev · 

'tu. 22600 kitidir. 
de1/ı>ıla.n hesaplara göre Kara, 
hiı t~ Ye hava kuvvetleri de da· 
ttıe: ak üzere Alman ordusunun 
l'aıl°CUdu Yaz sonunda 908600, 
l~~ağı yukarı bir milyonu bu · 

t .. 
tite en~ &esenlerde yapılan statis· 
661~re Almanyada işe yarar 

<>IOIJıohiJ, 12000 oto'büı, 

ma~n lizrmdır. ,, 
Hitler bu satırlarda Sovyet ~us- ı 

ya ile Lehistam kastetmektedır. 

de parti merkezine gelmi§ler,, re· 

is vekili Ali Rıza ile perşembe gün 

kü tezahürat etrafında görüşmüş
lerdir. 

Madam Staviski 
tahliye edildi 

[ ŞEHRİN DERDLERİ -] 
Meşhur dolandırıcı Staviskinin 

karısı da ~imdiye kadar mevkuf 
bulunuyordu.Kendilerinin bir cür
mü olmadığı anlaşılmış, kadın, ev
velki gün tahliye.... ı.c:-ek çocukla· 
rma kavuşmuştur. · Seyyahların geçtiği yol 

IleşiktaşUı oturan M. Naci• di,-or 1<i: 
- Hükıimel son :wmo.nlaı·da seyyah celbi meselcsim· 

haklı olarak çok elıemmiyet vermektedir. Bu karlı işe 
ehemmiyet ı·ermek ŞÜ[!lı'! yok ki çok iyi, ve çok ycri11de 
bir karardır. Gerek lmkumet, ı•e gerek belediye bu iş i
çin ellerinden yeleni yapıyorlar. 

Bunun ilk misali Tophanede seyyalıların r.ıkmalarr 
yerinde yapıları güzel köşk, ve parktı,.. 

Fako1 Tophaneden Dolmabalıçeye giden caddenin 
her iki tarafında bir takım kapıları ve pencereleri yı· 

ıcrımış le çü1iimüş olduğundan gaz· tenekeleri, parça· 
lanmış lfı"!_arinalar, esld çuval ı:e o~zete parçaları ça
kılmış magazalar vardır ki bunlar göze pek çirkin gö· 
rtinüuor. 

trstelik bunların üzerinde oturan bazr ailelerin krnk 

Çocukları, Madem Sta• 
viskıyi hastanede sanmaktadırlar. 

pencerelerden sarkıttıkları 11oroan çamaşır gibi . ·· 
tünde müzeye lôyık bir yazı Ue ",W~ktebi Feyziy; ıe US· 

lı olan pek eski ·re metrfık bir mektep binası ile i'a1yazr-
d k" 1 b l · t k.l ıı·-· · er ın- --------------.a ·ı ıara e ~rın eş.." e _ ıoı rırlı:in man:aralar, hald- --------------
kalen bakmaya, ve gormegc tahammül edilemiyecek ka. 
dar berbattır. Mide, b~rsa~ ve karaci§er 
Hu c;irkin manzaranın memleketimize gelen se alı i 

far tarafından ilk lıamlede nörünmesi şüphe yok~~ h' rahatsızhklar1na 
de lel~imizd_e olnuyan fena bir propagandaya ;, •. c:. '~ AF y Q N KARA H. SAR 
mel b!r resıle olur. unem 1 

ll_al~u!'i ToP,_haneden itibaren eşsiz bir güzellik olan 
Bogazıçıne dogru açılan bu yolun gü~e1 mamur 1 Maden· Suyu 
rahlı olmQJlı ne kadar iyi olurdu? "" ' ve e- j 

Bu iş kolaylıkla ve ucuzca yapılabilir BeJediy • ----------------
nazarr dikkatini celbederiz. · enın 
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Kaybolan 
çocukların 
ne olduğu anlaşıldı 
lstanbul polisi her birinin 

vaziyetini 
tesbite muvaffa kolmuŞtur 

(Baştarafı 1 n.cide) tomrukda oturan Nevzat çocuk da 
bulunarak ailelerine teslim edil· kayıp değildir. Komıulanndan bi· 
dikleıini tesbit etmiıtir. ri tarafından bu çocuğun iğfal edi· 

HABER - Akşam Poslasr 

Şükrü Kaya 
KAMUTAYDA 
Zelzeleye dair 

şimdiye kadar tespit 
edilen resmi 

rakamları bildirdi 
Ankara, 3 (Hususi) - iç itleri 

Bakam Şükrü Kaya, Karıda vuku· 
a gelen yer debrenmesi baklanda 
bugün Kamutayda izahatta bulun· 
muı ve Kan valisi Cevdet Ertuğ· 
nıldan gelen telgrafı okumuıtur: 

Yer aaraıntısı hakkmda vaziyeti 
anlamak için Digor nahiyesine git
mittim. Alman ve yapılan muave· 
net ve yapılması icap eden tedbir 
sıruile arzedildi: 

Böylelikle, kaybolan çocuklar lerek kaçırıldığı anlaıılmıt ve suç· 
etrafında, bunlann muhitlerinde Ju olan adam tutularak kağıtları 
dolaıan heyecanlı dedikodulara I · ile birlikte 30. 4. 935 tarihinde Yer sarsıntısının yer altında 
da mahal olmadığını memnuniyet·/ adliyeye verilmittir. Ve ~ocuk da, çöküntüden huaule geldiği ve bür· 
le görüyor ve bu noktadan üzü?ıtÜ• babasının yanmdadrr. kani hadise olmadığı anlaııldı. 
deki ailelere müjde veriyoruz: 3 _ Beyoğlunda Kalyoncuda Sarsıntının merkezi Digor nahi • 

Jstanbulda bir Düssedor canisi oturan Argiri çocuk ise kayıp ol· yesi merke~i takriben _soo . kilo • 
yoktur! Emniyet mükemmeldir.. h 1 B d S rh~ metre nmf kutrunda hır daıre da-
Çocuklar, lala.arz olarak mekteple· J mayıp a en ergama a a 1 ıs· hilinde saraınhlar tesir etmi§tİr . 
rine de, oyunlanna da gidebilir· minde birinin Y.anında çalışmakta· Bu dairenin merkezinden iti • 
Jer. drr. haren 15 kilometre muhitindeki 

Ailelerinin endiıyini mucip o· 4 - Beıiktaşta kayboldukları köyler tamamile harap olmuıtur. 
lan çocuklar hakkmda tahkikatın yazılan kapıcı T ahirin 8 yaşındaki Telefat da bu muhit İçindedir. 
neticesi §Öyledir: kızı Sabahat ile 5 yaıındaki Mela· Bunun haricindeki kısımda evler 

1 - Akay idaresinde çahıan hat çocuklar da Emirgi.nda veli- kısmen yılolmıt ve kısmi kütliıi· 
Enver i&minde bir çocuk kayıp de· ıiz dola§bkları polisin dikkatini çatlamak suretile hasara uğramı§· 
ğildir. Yalnız havuzlarında uata· çekerek babalan ve evleri aran· tır. 
baJı olan dayııı yanında çalııan mıf ve çocukların Beıiktaıta orta· Hadisenin men§eİ hakln~a bir 
Vahdettin imıinde bir çocuk bahçede doktor Nazif bey aparlı· hülasa yazıldı. 
25 • 12 - 934 tarihinde havanın manınm kapıcısı Tahire ait olduk- Bu hadiıeden Digor nahiyesi 
yağmurlu olmasından ötürü çahı· lan anlatılarak babalarına te&lim dahilinde 25 köyden 709 ev tama.· 
tığı geminin merdiveninden ayağı edilmişlerdir. men yıkılmıı ve bu meyanda 68 
kayarak denize dütmüt ve bili.ha· 5 - Beyoğlu yzıcı sokağında o· ölü, 70 yaralı ve 8 de kayboldu -
re de cesedi çıkml§tır. Ana veba· 1 turan 19 ya§mda v~ Salamon a· ğu kat'iyyetle tesbit olunmuttur. 
buı çocuklannm kaybolduğunu I dında birinin kaybolduğu ailesi Hayvan zayiatı çoktur. 
sanmıtlar ve o suretle de polise 

1 
tarafından bildirilmiıse de bu da Kağızman kaza11 mıntabım(-ia 

müracaat etmiılerdi. Kaza, adli kaybolmayıp ana ve babasına da· ve Digor nahiyesine hudut olan 
tahkikat ve Tıbbı adli raporile aa.. rılarak lzmire gitmiı ve orada döt köyde 30 a yakın ev yıkıldığı 
}Jittir. berberlik etmekte bulumnut oldu· ve iki insan ya.ral~ndığı anlatıl • 

2 - Edimekap11mda Salma· ğu tesbit edilmiş'tir. mıştrr. Y,e hayvan zayiatı yoktur. 
Arpaçay kazasının yine Digor 

Olur koca değil! abah Gazeteleri nahiyesine hudut otan köylerinde 

Para vermlyen karı
sının canını aldı ••• 
İzmir, 4 (HABER)--ıBugün bu

rada feci bir cinayet iılendi. ikin
ci Aziziye mahallesinde oturan 
Osman isminde biriıi birkaç ay. 
danbcri iısizdir. Osman, ve ço • 
cuklarına amelelik yapan kansı 
Hanife bakmaktadır. Karısının 
kendisini beslemesi üzerine Os
man iti büsbütün tembelliğe vur
muf, kahveden çıkmamaya batla • 
mış~ır. 

Bugün Osman evden çıkarken 
karısından para istemit, kadın 

parası olmadığını ve alacağı yev. 
ın!Y~ ile de ~ocuklarına ve kendi 
•ine ekmek getireceğini ıöylemit · 
lir. 

Osman para istemekte iarar et
mif, kansı da vermeyince arala· 
rında kavga çıkmıf, gözü pek 
fazla kızan Osman eline geçirdiği 
keseri karısının kafasına vurmuf, 
ikiye bölerek öldürmüttür. 

Katil Osman yakalanmıttll'. 

Çocuklar kimsesiz kalmıştır. 

Belediyenin ecnebiler 
tarafından haczedilen 

paraları 
Eski §Chremaneti Periye ban• 

b.aile diğer bazı Franıı::l hamille
rine borçlu idi. Bu borçlar ıehre· 
manetinin variıi olan belediyeye 
de aynen geçmitti. Belediye bun· 

ne diyorlar? 
----------------------••! TAN - Ahmet Şükrii Esmer, Al· 

manya ~eyaTıatinin intibalarını ya· 
:ıyor: 

Her Almanın lmlbinde, Türkler· 
le silülı arltada§lrğı ettiklerinin ha· 
tırası gizli imi§· Hitlcr rejimi Al· 
manyada gr.!;cn sene.re nazaran pek 
daha ziyade köklc§mi§. Bilhrusa da· 
hili sahada Hitler kuvvetli imiş. 

Faluıt unutmamalı ki, Ahmet 
Şiikrü Esmer, bu makalesinin b<l§ 
tam/ıncla miitcmadiycn tayyare sc • 
ya1ıatlcrinden bahsetmektedir. Al· 
mcmyada bulundıığu ::anımı zarfın· 
da toprak üzerine ayağını pek llZ 

basml§, Bitler Almanyasınırı sema· 
lannda uçnııı§tıır. Onun içindir hi 
bu intibalarırı da topralctan ziyade 
luwadarı alındığı fikri insanda hasıl 
oluı·eriyor. 

CÜMJIURlYET - Yunus Nadi, 
bugiinkii. başmalmlesini Tiirf, ku
§Unun arzfou.ısı merruiminc tahsi.'f 
etmİ§tir. 

Bu miinascbeıle Aıatiirk'ün söy • 
Tediği söylcııderı parçalar alryor t:c 
bunıı tahlil ediyor. 

ZAMAN - Zamarı imzalı bQ§ma· 
f;ale Mııssolininin, Roma §elırinin 
kurulu§U yılclönümii. münmcbctile 
siiylcdiği bir nuıukuın ve 701JOO 
fakir ihtiyara maa~ bağlama.n hare· 
kctinclen bahsediyor. Bu il.inci ha· 
rekctini beğeniyor, yalnız söylediği 
nutuktaki: 

"Tarafımı:.darı sureti 1.-at'iyede 
tesbit edilmi1 olan lıede/lere viisul 
irin biitiin l ıalyan milletinin lmv
vcılerini ileriye ~ii.recel' rnlmatrn 
yaTrınla§mahıa olduğun ıı nnlnmalil.a· 

lann bir kısmile uyuımut olduğu ,,,.::.,, 
halde diğer bir kısım alacaklılar Parçasuıı tenkit. oo.i, l)T, ve bu
belediyenin bir bankadaki parası· nrmla ne dcmrk istediğini rıra~tın.· 

na haciz koymuflar ve belediye a· _Y
0_r_·-----------

leyhinde dava açmıılanhr. haczin kaldmlması için ne gibi 
liün Belediye reis muavinlerin· kanuni yollara tevessül edilmesi 

den Himidin riyasetinde bir ko- lizrmgeleceği konutulmuıtur. Ev· 
misyon teıekkül ederek Paris Sen rak Pariste bulunan Vali Mulıid· 
mahkemesi tarafından konulan din Oatündağa aönderilecektir. 

bazı evler yıkıldığı ve bazılarının 
hasara uğradığı anlqılmı§tır. 

Digor nahiyesi hududuna. te • 
sadüf eden Merkez kazau köyle
rinde de bazı evler yıkılmııtır. in· 
san zayiatı yoktur. Hayvan tele• 
fatı vardır. · 

Açıkta ka~an muhtaçlara Kara 
halkının 525 lira ve Kızdaym bu
rada bulunan mevcudundan 430 
lira ile Karsta un fabrikasının te • 
berrü ettiği 30 çuval un tevzi edil· 
miştir. Bazı köylerde de 37 kadar 
çadır ciheti askeriyeden verilmiı
tir. Yıkılan köylerin halkı açık · 
tadır. Biran evvel evlerinin inıa· 
sına yardım etmek icap eder. 

Bu sarsıntı tesirile nahiyeye gi
den §Ose üzerinde köprüde men • 
fezler de kısmen yıkılmıtbr. 

Bunlara iaşe yardımı olarak iki 
bin lira lazım olduğu gibi ev in • 
§aabna hane bqma 40 -50 lira 
lazımdrr. Bunun için 40 bin lira 
yardım yapılması muvafık olur. 
2000 1iranm Hili.liahmerden tel • 
grafla yardımına müsaade buy • 
rulması ve in§aat için lazım olan 
40 bin liranın da ne suretle te • 
darik ve tesviyesi icap edene ifa. 
ırna acele müsaadeleri rica olu • 
nur. 

Şükrü Kaya bunu okuduktan 
sonra Kamutayı taziyet etmit ve 
icabeden tedbirlerin alma.cağını, 

felakete uğrayanların çok ıstırap 

çekmeden yeniden yapılacak evle· 
rine sığınmalarının temine çalıtı· 
lacağmı aöylemittir. 

Kars, 4 - Burada ıimdiye ka· 
dar be§ zelzele oldu. Bir çok bina· 
la.nn duvarları çatladı. Halk he· 
yecandadrr ve drtarda yatmakta
dır.Digor nahiyeıile buna batlı 36 
köydene bir çoğu hemen kimilen 
yrkıllD.lf bunlardan ba§ka Karam 

5 l\laym - 193~ 
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Yugoslavyada intihabat bugüf! 

Hapisten çıkarılan 
muhalif reisle Yev-
tiç'in mücadelesi 

Burün, Mayısın 5 inci günü dost 
ve müttefik Yuıa.lavyanın umu· 
mi intihabat günüdür. Altı ay ev• 
vel Marsilyada feci bir suka&te 
kurban giden kral Aleksandr 
1 • 6 • 1929 ıenesinde Yugoslav 
meclisini feshetmiı ve parlamen • 
toyu muvakkat bir zaman için ol • 
duğunu ilan ederek tatil etmitıi. 

Nitekim s{;zünü tutmuı, ve 
1931 senesinde yeni kanunu eı" • 
siyi ilan etmiş ve intihabat yap • 
tırmıştı. 

Fakat bu intihaba Hırvat ve 
Slovenler, yani Yugoalav meclisi· 
nin muhalefet partileri boykot ilan 
ederek İ§tirak etmemiılerdi. 

Nihayet 6 ay evvel feci bir sui
kast neticesinde Kral Aleksandr 
vuruldu. Şüphe yok ki bunu ya • 
panlar, Yugoslav 1biı1iğinin en bü· 
yük nazımı olan kralı çekemeyen· 
Jer, ve Yugoslavyanın parçalan • 
amsını isteyenlerdi • 

Kral ölürken yanında bulunan 
Y evtice fU sözleri söylemiştir: 

"Çuvaytemi Yugoılavyu!,, 
Bunun manası: Yugoılavyamı 

muhafan. ediniz! dir. 
Pek çok kimaeler, kral öldükten 

sonra Yugoslavyanm parça!ana -
cağmı aaıuyorlardı. F ıakat 'Vazi • 

yet bunun tamamen aksini gös -
terdi. Ve Yugoılavya parçalanma· 
dı. 

YaLuz Y ovtiç be.t-. ceçtiii za • 
man istinad ettiği parlamentonun 
Yugoslavyayı tamamiyle temsil et· 
mediğini 'bildiğinden bunu fesh • 
etti ve yeni intihabata karar ver -
di. lıte bugün yapılan intihabat 
neticesinde ıeçilecek olan p.&1'16 -

mento 1920 senesindenberi Yugos• 
lavyayı temsil edecek olan hakiki 
ilk parlamento olacaktır. 

tBu intihabatta hükUmet ve miili 
parti lnrdieiola a c aiuğ etetaoin 
parl:i.mento lideri olan Y evtiç' e 
rakib olarak meıhur Hırvat muha· 
liflerinden Maçek bulunuyor. 
Maçek kral Aleksendr tarafından 
hapsedilmiıti. Yevtiç intihab için 
kendisini serbest bıraktı. 

Fakat vaziyetin gösterdiğine 
göre Maçek, Y evtiç kartısında hiç 
bir muvaffakıyet kazanamıyacak· 
tır. 

Nitekim Maçek bunu bildi • 
ğinden hiç bir projram neıretme
mittir. 

Y evtiç bu esnada mütemadiyen 
dolaımıf, gerek kendisi, gerek na· 
zırlan proğramını halka anlatmıı· 
trr. 

Bütün gençlik, ordu ve halkın 
büyük bir ekseriyeti kendisiyle 
beraberdir. 

Dün ajans Y evtiçin Belgradda 
yüz bin kiti kartıımda söylediği 

ıon nutkunu vermittir. 
Burada bilhassa, Balkan and • 

lqmasiy}e küçük itilafın kuvvet -
!erini tebarüz ettirmiıtir. 

Y evtiç bundan sonra ::nuhalefet 
lideri Maçek'in kuvvetli olmadığı· 
nı ve bir proğram ilan etmediğini 
söyliyerek bunların kendisine kar· 
fi hiç bir tehiike teıkil etmediğini 
.,..._, IA U GNZMZNAUW "'WWWU HA i 

oruluk, Kağızmanın Sıdık köyleri 
de var. Nüfuı zayiab tamamile teı 
bit edilmit değildir. Fakat hayvan 
zayiatı çoktur. Zelzele ara 11ra de· 
vam etmektedir. Tedbirler alm· 
mıttır. 

söylemi§, 5 Mayıstan yani intihal" 
tan sonra da Maçek'in ıerbeıt hl 
eket etmek gayretini kaybedece 
ğini ilave ederek nutkunu bitir 
mittir. 

Yugoslav seçimi 
açık olacak 

Belgrad, 5 (A.A.) - Baıveki 
B. Y evtiç, bugünkü aeçim neticf'I 
leri hakkındaki nikbinliğini izbı 
ederek, Havas ajanaı muhabirin' 
ıunlan aöylemittir: 

"Muhalefett partilerine arzu I" 

dilen propaganda ve hareket İtı' 
kanlarını bıraktık. Neticenin hiiJJ. 
met için tamamen memnuniyef 
verici mahiyette olacağını ve uhı' 
sun bugün teıebbüı ettiğimiz ~ 
devam ctmeğe karar verdiğimi 
lzer • Eıer -i tavaip edeceğiıtl 
umarım. 

6 Şubatta dağıtılan Skeupçin' 
için 360 Üfe ıeçilecektir. Ataf 
yukarı 4 listeye aynlmrı 2,000 ~ 
day (namzet) vardır. 

Birincisi B. Yevticin hü~ 
partisi listesidir. Iİcincisi, ı92f 
da dağrtılml§ eski partiler birlijİ· 
,olan Macek ayırıt (muhalefet) 
listesidir. 

Üçüncüıü, F atiıtliğe eııi' 
(meyyal) uluaeil Lü,tiç listeıidir. 

Dördüncü, Yevtiç hükiıınetcpat' 
tiıine bağlanmıyan ulusal Yuıol' 
lav partişinin bir kısmıdJT .. Bu d 
Makaimo~ Ji.te.idir. 

Milyonlarca seçici yazılmqtıt' 
Seçim açrk olacaktrt. S-~i, ti' 
çim komitesi önüne geldiği zama' 
hangi li•te için oy (rey) verce' 
ğini söyliyecektir. 

3kupç1naaalti üyeliklerin bef t' 
üçü memleket ekseriyetini topl 
yan Iiıte kazanacaktır. J 

lstanbuldaki 
beyaz Ruslar 
TUrk tabiiyetine 

alınacak 
Ankara, 4 (Haber) - 9'l2 -' 

nesinde lstanbula gelerek on ~ 
ıenedenberi tabiiyetaiz olarak y•' 
§&Dlakta olan Beyaz Ruslard 
tabiiyetimize ahnmalan arzu'!' 
ıayan olmıyanlarmdan gayrileri 
nin tabiiyetimize alınmaları h~ ~ 
kında hükUmetimizle Milletlr, 
Cemiyeti murahhasları arasmd• 
ki müzakereler bitmit ve sa 
mühim bir yekQne varan Be 
Ruılarm tabiiyetimize almmal 
alakadarlara bildirilmittir. 

TEŞEKKUR 
Müptela bulunduğum ülser ıı.' 

talığında Doktor Profesör Ne.f'İ 
Ömer ve Operatör fyf. Kem.al -ti 
tabiıbi müdavim Bay Emin ŞükrO' 
nün hastalığımın devamı müdd• 

1 

tince derin vukuf Te hazakati' 
1 

gösterdikleri ihtimam ve müt-
kiben Operatör Bay M. K~1ftl 
Şiıli Sıhhat yurdunda icra ettiİ 
çok dakik ve tehlikeli bi1' amel~ 
neticeainde beni muhakkak 1'i' 
ölümden kurtardı. Bu münueı,,& 

1 

le gerek tabib baylara ve ı~ 
hastahane müdür ve heyetİJI;; 
lenf teıekkür'lerimin mUhte 

1 gazetenizle nqir ve ilanmr rld 
derim. 

Edirne eski belediye reilİ: 
Mithat Vardar 
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Cebldellkler fahı At;ıkgözler Padl9ahı ·· 
ULUSKIZI l.q ~=: CEBiDELIKLER il çiçekler 

il NA- BI AH Cenglzln batından ge~enler ~i Yeni keşfedilen bu No.8 1
-;:;;i·;;ı-a;k··;~ı 
•ava9 romant I 
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Sana beraber bulunabileceğimiz -18-
Ali Cengiz dairesine yerletmit 
ıüzel, toplu ve candan eve sahip 
olmUflu. Oldukça ıüzel moble
ler de satın almıftı. Bir gün apar· 
tnnanın kapıcııı kendisine ıeldi: 

zaın•nlar mektup yazarım; kalkar Londra nebatat müzeaine en 
son konulan nebatlar balık yemek ıelirain .. 

Marika cevap vermedi. Y q1ı suretile yqıyan bir cin• çiçekler-

Tugayın baltası kurdu 
hemen yere serdi 

_ Efendim, dedi, ıizi bir ha· 
mm aradı. ilmini de aöy1emedi. 
Gene ıelirim diye ,itti. Yarm ıa· 
hah saat on birde ıelecek. 

- Pekili ... 
Ertesi sabah erkence kalktı ve 

kendiıi için büyük bir eksiklik 
biuettili rob döpmbr aldırttı. 
Çünkü kibar bir gencin sabahları 
odasında rob döıambrla oturması 
nm moda olduğunu zann~diyordu. 
Kendiıini arad!1darı zaman rahat• 
sız olmamak için kapıyı aralık hı· 
rakarak kanapeıinin üzerine uzan· 
dı. 

Saat on buçukta kapı vuruldu. 
Ali Ceqiz: 
- Giriniz diye aeılendi. 
içeriye Marika ıirmifti,Ali Cen· 

ıia küçük bir tatlunlık ıeçin:li ve 
kendi kendine: 

- Ben, dedi, bunun için mi rob 
dötambr aldım. 

Marika: 
- Gelitimdea pliba memnun 

olmadm? 

ıözlerini sildikten ıonra hıçkırık· dir. Bunlar bir takım borularl.a 
lar içinde : denize baib olan havuzlara yer · 

_Siz dedi. Gene bir ıün kalen- lettirilmiılerdir. Deniz med ve ce
der sokaimda oturduiunuz za• zirlerinde sularla birlikte ~)~ 
manki vaziyete düıerıiniz. O za· bu borular vasıtaaiyle havuzlara 
man bana gelirseniz, sizi beni ka· ıelmektedirler. Balık çiçeğin üs • 
bul ettiğinizden daha iyi, hem çok tüne yaklqmca, nebat yaprakla • 
daha iyi kabul ederim. Allaha ıı· riyle hemen onu sarmakta ve ka -
marladık .. S~zi bir daha rahatsız mm emmektedir. 
etmiyeceiimden emin o1bilirainiz. Ortalarına konan an ve diier 

Genç kız bunlan söyledikten böcekleri lcavrıyan çiçekler ma· 
sonra çekilip gitti. JWndu. Nitekim ııcak mıntakalar 

da küçük kut ve sıçanlan tutan 
Ertesi gün Ali Cengiz dıprı nebatlarda ketf edilmiıti. Bunlar 

Çıkmak üzere hazırlanırken kapı· 
aı YUruldu. Gidip açtı. KarfQlnda kutlarla sıçanlann kanlannı em · 

dikten ıonra leıi atmaktadırlar. 
iki arkadaımı Nejatla Demiri 

.... 

Adamlardan da yaraJananlar 
vardı .•. Birisinin ıırtlağmm derisi 
kopmUf, diterinin omuz batında 
derin bir yara açılanf, bir kaçının 
da ellerinin, kollannm ötesi beriıi 
aıyrıbnlftı •• 

Fakat Tup.y bunları ıörmiyor 
ve dü9ünüyorclu. Çünkü mqara • 
sına doiru baktıiı zaman f&flun • 
Jrldan dona kalmııtı ... 

iri bir ayı, onun kapısmdan çık· 
mlf, dallara deiil ovaya dofru 
koprak kaybolmuıtu. O ıırada. 
ıeriye kaçan ikinci kurt ıüriisü, 
maiaranın önünden ıeçerken bir· 
denbire durmuılar, dört yanı kok· 
lamıtlar ve içeriye dalmıılardı • 

...:~L b. · l Cavada bir cinı çiçek, yaprafnu ıörmüıtü. Bü,-Üa ır aevınç e: aniye aürm:ıa.ü •• 
G-" · ba ııçanın ağzına sokarak, içeriye """T• 

- Vay! .. Siz miıiniz? eıın • Yerinden fırladı •• 

Tupym ıqlmılriı ancak bir iki 

akıttığı ıu ile onu boğmaktadır. 
kalım naıılsmız Arkadqları da onun arClmC.lan 

Diğer bir cins nebat ta bir köpefi, 
Nejat: hatta kocaman bir keçiyi zehirle- kottular .. Bir kaç dakika ıoma 

- Evet biziz! Artık görünmez mağaranm açık kapısından gir • 
ok1uiun için geldik.. mek suretile öldürdükten sonra dikleri zaman korkunç çıilıklar, 

kanını yavaı yavaı emer. Bunlar· Demir hayretle haykırdı: homurdanmalar ve bir çok inilti· 
· - Ne güzel apartnnan .. Mapl· yaklapn hayvanlan zehirli bir lerle kartdatblar. 

)ah mqallah .. Meğer Marikanm duman püskürterek boğmaktadır- Turakin, bpmm önünde yere 
bize zengin olduiunu söylemekte lar. terilmifti. Bir kurt onun aırtlaiı • 
hakkı vamnf.. Ancak balık yiyen çiçek timdi- na aanlmqtı .. 

- Doiruaunu iıtenen ziyaretı· Nejad: ye kadar bilinmiyordu. Yeni ket • Daha iJeride çocukların ıittik • 
ni hiçte beklemiyordum.. -Rop dÖfB.JDbr•da pek ıüzel fedilmittir. çe knılan çljhklan •anlı. 
-Teıekkür ederim. -,alDlmıf, diye ilive etıt; ·•------------- Ulcay, deli ıibi, derinden deri· 
- o-aea iatiyordam ki ıiain E BU fam ı--... · ... ··-·- - .... 1 ne haykırıyOl'du: 

49hi .._.,. pleceeiiaiai 11111- - vet.. prenaten ız.. 1 8 Q R J • Y A - Baba! .• Baba!.. Bizi kurtar!. 
_,_..._ Demirin bu cümleıi Nejadm 1 1 Botanan atlar, iplerini koparan 

- Şüphesiz .. Bende biraz kalp daha yüksek seıle söylediği cüm· 1 -- ,..._..., ____ _... .... _ _..._.. 1 inekler, mağaranın içini kaup ka· 
Ye izzeti nefİe olaayc:lı 1elip aW leler araımda kayboldu: : romanımızı i vuruyorlardı. 

'*'!:ı.:ı ıo. ,. rtsr aW:ı m ,,. ziyaret etmesdba. -...ır•ım.. • Tap1111 a.Jta11 Tan.kinıi hô • 
- Oturmnz mıanm? IJlyle tJirdenbire ...... oldun.. toplıyanlara: fulıyaa kurdu hemen,... Hl'Cli. 
- Güzel ai~ 1eriniz nr .. Çok Biz aeni Nacinin yanında tanıyor- - - - - •---=-- Çocuk1arm ,....d..- lllDfl'•lar da 

mükemmel, merdivenler temiz ve dulc.. Ona eordufumuz zaman ~:;::.;;::-:=! diler dört kurdu hMladılar. 
hofa)ı .. Bw-uı it~ te kalende" so- bize cevap yerine senin yazdıim itibaren her sün renkli bpaldari- Fakat pek ~ blm!fludı. 
kafma benzemiyor. Demek zen· mektubu gösterdi. Adresini de le henber Ankara caddetinde Ulcay, ıeaç bir lloianıa arka • 
rin oldunuz. Marikadan öirendik.. (V AKIT) lcitaphanaine INrab- tına simnifti. Sivri boJDBlariyle 

~ 1! Ce • d Wlirler. kurtlara kartı koyan ba caar hay· - HaWTP zenıin olmadım. U· "" nrız A ece: 
J •• Cilt olarak yalnız (10) vanm sayeainde ilimden kurtula· 

zak bir akrabamdan miras düftü. - Arbk biraderlerimle ıeçin· puuı Lı'Jımı· .. .;. 
i L-- d' Ze • im kanat idemeJ.-i Jbnndır. o ~· Sizin yanmızda iken aJdıfım me e ~~r ver ım. nam o uı Ç 1 

d i·ı· d' d' ...... ___ .. __ , __ .. _ .. _ .. , ____ , ı ım ıibi annesine ve kardeı· 
mektup bana bunu haber veriyor- e ı ım, ıye cevap ver ı. )erine doiru koftu. 
du. O vakit aiz bana inanmak il- Demir bü.bütün hayret etmi•· Ahak ve Jakak, --1-6-- bo • 
temediniz .. Şimdi ıörüyommuz ti: Göz Hekimi iuhnu! ve ölmüılerdr-~ala • 
ya doğnı imif... - A! dedi.. Senin biraderin Dr. Şükrü Ertan nan bolaslarmdaa ve parça par. 

_Bana bundan i»ahaetmemit· var mıydı? Ne zamandan beri.. BaWli, Ankara caddeai No. 80 ça etlerin kopanldıjı omuzlarm. 

tiniz. iman böyle ae'rinçli bir ha· Ali Cenaiz birdenbire cevap Salı ~==a&.. dan, kaba etlerinden kanlar alo • 
her alınca bunu yakın olan birine vermedi, kekeledi. Öksürdü. Ka· ı•--•·---••••llill yordu. 
Daad .öylemez anlayamam. fumda 'bin bir cevabı evirip çe- ------------ Z.Yalb Tarakin, solsun yüzünü 

- Gene suallere mi bqhyacak· virdi. Nihayet damdan düter ıi· onlara çmrmit, ıöslerincle iki 
ımız? bi: damla yqla öyle ölıün bakıyordu 

·- Hayır! Size timdiden IOllJ'a - Piyango vurdu •• dedi. H A 8 E R ki. • 
bir fey sormamaya karar verdim. - Piyanıo mu? Bizde piyanıo tl\k41H:.m Postası T1qay, ne yapacafmı f&fll'llllt. 
Seninle darım olmu.k Y• bera• var mı? ı DAR E· Ev 1 tı. 
ber yqamak iltedilll.. - Ha)T bisde yok.. lapanyo) ISTANBUL ANKARA CADDESi Bir heykel ıi1'i auaafordu. 

Alı• ,. __ 11·z ._._._ '-·-·ak pifanloeG YUl'Clu. Ulcay, anneeinin rliaüne eiili· 
~ --..... ._...7... Telpaf Adrell: 18TANBVL ~ •- .1-J • • •e rob dö pm1.._ anlarak: Dmair ıenek ıenek pldü: Telefoa Yuı: 11171 idare: 141'71 yor, sonra aarwwy erınm ,anına 

&-- M 'k -•- ba ---·-...................... ·-·-·· koıuyor, ajlıyor, çırpmıyordu. 
- Rob dö p•lwmı wd bul· - ~ Mil an aya wa • ABOnE $ARTLARI •• ! . T•-arar, verele JMau uvallı el··-. larmm birinden miras düftiiünü -· ·~ .1 - ı ı ı u •)'bir 1 annenin batını ellerinin Ültüne al-
- Güzel ••• Fakat...,.._ ce- liylemipia.. 'l'Drld7e: uo 111 "' ıuo ""'I" d 

• • • d ki d Eenebl: ı11 tu Bto Hıo • ı ı. 
ap vemaı.. Ali Centiz ura a ı: ıLAn TARIFESJ 1 O zaman T111a1 da kendine ıe. 
- Bu lraa ~.. - Evet, dedi. Ona öyle söyle- Ticaret Ublarnun •tın ıı.oo ! lebilmitti. 
- Ent Wli.. dim. Fakat dotnuunu Marikaya ._.. Ublar ıo 1am1ttar ı· Karıamm önünde diz çöktü •.• 
Maıib Ali Cenıisbı cen.p ver- 861Jevecek defildim ya!. Siz bat· _ ............. - ............. _ •• __:. Tuıaçar'm tuttu~ ... i..--ı kendı' el. i Jm J ;:,~hibi ve Neşrıyat Müdürü: -•-~ 
.~ tiaeriae miiteell r 0 

Uf b o bqka.. HASAN RASiM US lerine aldı, darım bakıtlarla Tu-
'fe ftnaldarma iki damla ,., JU• Ali Ceııcizin bu ıeveleyiıleri, .......... JVI (VA&ft) lılat.... rakinin sözlerinin içine ıirdi veı 
~. arkadqlan iberinc:le iyi bir teıir .. __________ .. 1 aordu: 

Ati C-.is: bırakmamqtr. Aliyi ıüplıeli bakıt·r.-----------... ı -Kapıyınedenaçtuı?. 
- Nifia atlıyonun? diye tor· lanyle eziyorlardı. Neden sonra Turakin inledi.. Parçalan&D 

et.._ ellerini bile ıılmıadan aittiler. K u PO N ıırtlaimcı.a hınltılar çıktı: 
- Sebebini aen bil~in;·: ___ ,.. _ 19 _ 

117 
- Ben ••• açma ... dım .• 

- Seninle beraber bUJ1lllll- - Ya kim açtı?. 
~ Ayın son günüydü. Ali posta T aJrin b 
..... Ye .. beni çok memnun e- müvezziinin getirdifi bir zarf İ• &·5-935 Kur , itlrindi. 

• Pabt bartınlcü yuiyetiıll ne ocaamın sözlerinde: 
aeı.t 1 çinde aylıfını almıftr. Büt 
~11 e Hr&!ter dolapnama, ne - .. ÜQ bunlara sen 1eheb 

.L_ d (Deuanu. UtlT) '~ n" ·1191' oturmama müsaade e er. oruu •• 

Diyen bir hal sezmifti.. Kalbi 1 

bütün acılardan daha derin bir a.• 
cı ile sızlamıftı ..• 

Kocuma, aon ve eevıi arayan 
ıözlerle baktı •• 

Üzerine çöken kocaman bir da· 
iı devirmek ister ıibi büyük bir 
zorlukla: 

-Ta •. Ta .. Tan .. aut! .• 
Diyebildi. 
Tusay ,kurtların ıiritinden ön• 

ce mataradan çıkan ayıyı hatırla
dı .. Bu, ayı ~a bürünen al • 
çak Tanpttan batkuı olunu • 
dı. Kurtlar, en aç kaldıkları za • 
man bi)., ayılardan çekinirler .. 

-6-

Ikl kaçak 
Tugay baltaımı kaptı ve kapıya 

dofru yürüdü .. Çok kızgındı •• 
T uıaaçar IOl"du: 
- Nereye?. 
- Tanpttan Öç almıya.. 
Alak, Tuaay'm yolunu ketti: 

- O, ölümü hakketmiftir. Fa• 
kat bu cezayı vermeden önce IÖJ• 
letmek serek. ••• 

Diierleri de araya firdiler •• 
T Ul•YI yatqtırmafa çalıftılar ve 
bu itin bitirilımeaini T~r ile 
~uk üzerlerine aldılar. 

Kurt akmmdanberi b.r Yaima· 
mııtı .. Bunun için Tugayın aardü
iü aynım ayak izleri ıilinmemif • 
ti. 

Fakat bun1ar daha ziyaCle in• 
-.1aı ...... ı..-i,.C1& 

T .. -rar, ••mmd.nclr: 
Tanaat'anlal&Leeineseldiler. 
Kanar ipıriclen tordu: 
-Kimdir o?. 
Tuıaçar c:eval, verdi: 
- Biz.. Tuıaçar ve Barçul[_ 

T&QIUtu f6rmete ıelclik .. 
Bir çocuk ailamaja bqlac:lı. 
Bir takım kımıldanmalar olcla •• 
Kadın kapıya ıelerek: 
- Tanpt burada yok l 
Dedi. ... 
-Nereye ıitti?. 
Kadının aeıinde bir korku ve 

kuruntu seziliyordu: 
- Bilmiyorum! •• 
Tuıaçar birdenbire IOl'da: 
- Kurt akınında ıizin yanmız. 

da değil miydi?. 
- Hayır .• O zamandanheri si

zin yanınıza ıelmedi mi?. 
-Gelmedi ... 
Tuıaçar kapıya bir telane 'Nl'

du ve içeriye girdi. Kadm 1'it- çıf· 
lıj attL Kulübenin karanbiına 
doğru çekildi .• 

Gelenlerin önlerine ıeçti .. 
Fakat dinliyen olmadı. • 
Taopt, kötede, bili o ayı poe-

tunun içine ıinmit, duruyordu • 
Barçuk bir tekme wrdu: 
- Kalk, alçak!. 
Diye baiırdı •• 
Demin atla7an çocuk IUlllNt. 

tu. ••• 

Kadm köteye büzülmüttü.. 
T anıut birdenbire a7fa kaJktr • 

Uykudan uyanmıı ıibi Japb. Ken
dini toparladı Ye: 

- Ne istiyonunuz, ._en?. 
Diye IOl'Clu •• 
Tucaçar onwı JÜSÜD• tükiirilr 

ıibi mmldanclı: 
- Bir ayı bıle senin yaptılnu 

yapma! •• 
(Devamı var) 
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Biır Aşk11n ··Yakın Tarihten 
~~~;~Y~~i ! Kanlı Yapraklar 

-

iHatıce sureyya 1 e ı 1 ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
Sa.mye ileriye doi;;iki···-;:i;;:·ı··;;i;;k:·;~~~ kızı pek • s•,ka•n•b•u" mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 11 

atım'fken, duraladı. Bir hayli fa - vaziyete bir nihayet verdi. Takri • N i h ayet d •. va n 1 harpten g_e_ı _e_n--b-.ı-r 
§ırarak, sola doğnı baktı. ben krrk bcı yqlarında kadar u-

~irmi bet y&§larmda lkadar bir farakbjr kadın içeri girdi.. u iti nıatonı beni nı adeta taburcu 
genç kız, orada duruyordu. Yanm- Paşanın karısı olduğunda ~üp • 
da da, daha yatlı bir delikan1ı var· he yoktu. e d İ 1 rT1 e rn İ İ st •. yo rd U 
dır, ikisi de, gürül gürül yanan bir Baıtan aıağıya kadar ıiyahlar · 
ocağın baımda ıaınmaktaydılar . giyinmif .. Sıska bir kadındı .• Çe • ikimiz de gülümsedik .. llk adım sal mevzulardan dışarıya çıkmı - ( yoksa heyetimizce hariçten tayin 

Demin !haykıran, meğer bu neıi ,burnu, elmacık kemikleri iyi atılmıştı.. Divanrharbi örfi yor. olunacak emarzı akliye ve asabi • 
genç kızmış.. çıkıntılı çıkıntılıydı .. En bariz ta - heyeti üzerinde yaptığım tesir Artık hastahanede vaziyetim J ye mütehassıslarından miirekkeb 
Mürebbiyeyi görünce, yüzünde rafı, gayet 4<ukin, adeta çivi gibi müsbetti. Yolda etrafımıza bakı· daha emin bir hal almıştır. Çünkü, 1 bir heyet tarafından muayeneıi 

bir hayret ifadesi belirdi. Fakat insanın üzerine saplanan gözleriy- na bakma yürürken içimde masum yalnız sertabib Talat, doktor Na • yapılacaktrr. Eğer kendisi yata -
hemen derhal kendini topladı . di... bir ümidin sıcaklığım duyuyor • zım Şakir değilJ dahiliyeci miralay ı rak tedaviyi istilzam ebniyecek 
Yavatça omuzlarım kaldırdı. Saçları kestane rengindeydi ... durn •. Muhafızlar, bir iki adım Tevfik Salim (General)' kulakçı derecede hafif bir rahatsızhktan 

- Buyurun, küçük hanım ... içe· içlerinde epe)"Ce ak teller de görü· fasrla ile bizi takib ediyorlar. Ge- Sani Yaver, göz doktoru Niyazi miiteessir ise kendisini derhal ta • 
ri girebilirsiniz .. Tabii size bağır. nüyordu. Bilhassa alın tanfında )ip geçen dönüp bize bakıyor. ismet, opel'\atör Kemal ve Murad burcu ederek Bekirağa bölüğüne 
madım... Hizmetçiye bağrrdrm .. iki beyaz perçimi vardı.. Çünkü omuzlarına doğru uzanmış ve diğer büyük profesörler de be
Ramiye denen bu kız aptaldır •.. Muayene eder gibi, mürebbiye - duran iki parlak süngünün önünde nimıırrımı ve hayatımı üzeri erine 
Bir türlü laf anlamaz, terbiye yi, baıtan aşağıya kadar bir kere giden bir adam, bu kaldırımlar ü- almış bulunuyorlar. Artık bu ka -
kabul etmez.. süzdü .. Sanki fiyat biçecekti.. zerinde istedikleri gibi kollarını dar umumi bir himaye karşısında 

ZavaUı hizmetçi: Bu imtihan neticesinde şüphe • ıaHayabilen, hürriyeti kanıksamış hayatımı tamamen sigorta ettiği -
- Küçük hanımın içeri getiril - siz ki, iyi not vennit olacaktı .. Zi- insanlar için hayretle, belki daha mc emin oluyorum. 

meıini paşaefendi bana emretti ! ra, hanınun yüzünde, tebessüm fazla merhametle bakılmıya layık Divanıharbi örfide duruşmaları· 
-diye kekeledi. • sayılacak bir kımıldama oldu. bir zavallı oluyor. Ben de onlara mız devam ediyor. Fakat bizi 

- Peki, peki.. Kapıyı kapat .. - Bu tarafa gelirseniz konuıu • bakarken, kalbimin acı acı kana· derhal ve en ağır cezalarla mah-
'.Aimerne git haber ver .. Bizi don. ruz, küçük hanım! .. - dedi.. yuvamdan, çoluğumdan, çotu _ kUm etmek için Ferid (paşa) dan 
Üuruyoraun .. Bu tarafa buyurun - Baıüstüne, efendim.. ğumdan uzakta, bir hastahanenin kat'i emir ve talimat almış olan 
küçük hanım .. Gelin, ısının; pek Batka lbir odaya g""'tiler. d divanıharbi örfi benim mutlaka -~ çıplak taş uvarları arasında, her 
ÜfÜmÜ§e benziyorsunuz.. • Bu oda, yazıhaneden elbise do- hastahaneden taburcu edilmemi 

G 
an yeni bir korku ve heyecan için-

enç kızın yanındaki deli-kanlı, laplarma kadar muhtelif eıyanm temine çalışıyor. Hastaheneye her 
.. _,_ 1 de bulunuyorum. Kafa tası içinde b 
lBKem cainden ayrılarak, hızla bulunduğu bir yerdi. gün ir tezkere geliyor. Bu yazı -
ilerledi .• Gayet c;entilmence,, Sa- Kapının kapandığı sırada, Sa • kendisini saklayan insanı ölüm gi· !arda iyi olup olmadığım, ne zn • 
miyenin elindeki çantayı aldı .. 1 miye, Denizin §Öyle söylediğini bi fena bir akibetten kurtarmak man taburcu edilebileceğim soru-
Koltuğu e.teıin yanma ıürdü .. vazıh ıurette duydu: için durmadan işleyen beynim acı- luyor. Bunlara hep menfi cevap -

Samiye, teıekkür ederek, ev ıa- 1 - Mürebbiye, fena değil.. dan, düşünceden o kadar yorul • lnr veriliyor. 
hiplerini seri bir nazarla süzdü .. (Devamı var) muş, o kadar hara:b olmuş ki, bir Nihayet, divanrharbi örfiden. 
Rauf ve Deniz bunlar olacaktı türlü patlamıyan sert bir çiban son ve kat'i bir ültimatom geldi . 
§iiı>heıiz... H.DSRETLE·TAHAYYUL-E: TTIGIN gibi zonklüyor.. Hastahane sertababelinin asabiye 

,6EN ÇLIGE- vu;; 
Delikanh, yirmi yedi, yirmi ıe· 

1 
~ F Alqam olmuı .. Herkes yuvasına mütei}assısı doktor Nazım Şakire 

kiz yqlarında kadar yakışıklı bir 1 ~ dönüyor .. Biz Beyoğlu caddesin _ havale etliği bu tezkere de şu sa • 
çocuktu.. Muntazam hatlı yüzü, den seçiyoru• .. B-. mlı>nra aün - tırlar yazılıydı: 
bademlbiçinıfode iri gözleri vardı. gülü muhafızlarrmın heni 'bekledi- ··- Hastabanenizde aylardanb e-
Etti dudaklarında daimi bir tebes· ği Ioı koğuşlara gireceğim.. Bu ri tedavi altında bulunan maznun 
süın gözüküyordu.Heyeti umumisi itin sonu ne olacak? Bu meraret· İ!tihat ve Terakki katibi mes'ul -
aempatikti .. Sırtında güzel bir et • li, bu azaplı ya§ama daha ne ka· lerinden Cemal Oğuz hakkında 
biıe ve ayaklarında ıkocaman a- dar devam edecek? yoksa bütün mahkememizce l<at'i bir karar itti-
yakkalbıları Tardı.. bu c.abalamalarım boıuna mı gi _ hazı için merkumun sıhhi vaziyeti-

H 
· • H d bab nin tesbit ve iş' an lazımchr. Egv er 

emııreaı, asan ayının er decek, deliliğimin yalancıktan ol-
verdiği gibi, hayli güzeldi .. Erke - duğu anlaşılacak ve ipe çekilecek hastahaneniz heyeti ıhhiye i ara· 
v• •• • 'l · · 'f d 1 • • smda merkumun sıhhi vaziyetini gın yuz çızgı erının ve ı a e ennın miyim?. Bunları düşünürken tüy· 

iade edeiniz.,, 
Gümüşsuyu hastahanesinin o 

zaman bu kuru sıkı ültimatoma 
verdiği cevab çok kestirme idi: 

"- Hastahanemizin emrazı 

akliye ve asabiye koğuıunda le • 
davide bulunan Cemal Oğuz, ta· 
burcu edilemiyecek derecede ıid· 
<lctli bir ruh ve dimağ haıtalığın • 
dan mustariptir.,, 

Bu cevab üzerine divanıharbi 
örfi heyeti israrda fayda görmedi. 
Duruımalarımız devam etti. Ben 
gene yanımda bir asistan doktor -
la birlikte muhakemeye gidip ge
liyorum.. ilk celaeler de bizim 
duruımafarımız yapılmııtı. 

Sonraları para ile tutulmuı Er
menilerden, Hürriyet ve ltilafçı· 
la ı Jeton il,aret alancı ıahitlerin 
dinlenmesine başlandı.. Bir kaç 
para için, kendi ıoyundan olan 
günahsız bir avuç adamm kanma 
susayacak kadar insanlıktan u%ak• 

mı o1 n bu •icd~ okaulu 
damların sözlerini dinledikçe la -
zarıyor, üzülüyor, :ürpertil.,- · inde 

kalıyordum • 
Eğer bunların söylediklcrint 

inAnmak laznn sr,..ı-,...ı;, t.iıı:; hcpı• 
miz katildik, haindik, htr11zdık •• 
Bizim işlemediğimiz cinayet, yap
madığımız habaset kalman111tı ... 

( Devanu var) 
aynı, fakat da:ha inceıi. Siyah göz- lerim diken diken oluyor. Fakat tetkik edecek mütehassıs doktor 
lerinin etrafındaki kirpikler iri ok yaydan çıkmıştır. Her halde _ __: _______________ _ 

iriydi ... Küçük ve düz burnunun 1 ,,,,.J.loı-m ' ı' n denaete kuzu gibi boyun uzatım • T l:..:J Q K i v E 
kanatları hassa.atı .. Minimini ağzı, U /; yacağrm. R /\. /\T-
iatlhfafkir bir ifadeyle bükülü - E UNU· TEM I N · EDER· Elimde batka bir kuvvet ve im- l \ /_Jı,. ~ 
yordu· ve Ademi iktidarı kan olmadığına göre göz beki -

Matmazel Deniz, tam manaıiyle giderir. Ec:ıaneJerdc bulunur. Fi- mi doktor Yusuf izzetin bana tav· BAN K A5 ' 
güzeldi. Samiye, bu kanaate gel - yntı J tanbulda 150 kuruştur. siye ettiği bu delilik halinde de -
'di. Lakin daha az güzel olması • Adres: Gala.ta Posta kutu u 1255 vam edeceğim ... 
na mu'kabi1, daha sevimli olma11 Gümüf suyu hastahanesinde 
temenni edilirdi. l>ArİıİH e~ BÜYÜK tedavim! devam ediyor. Bu haata-

Sırtmda yakası ve kolları itle - tıÜeSSeSelerİ ttfje~ hanede o zaman vazife almış olan 
meli pembe ipek bir penyuar vat'· bütün idare ada.mlan, doktorlar , 
CClr. t'Küçücük ayağını etrafı lbeyaz ~ele~ OAYA~ IArA asistanlar, hatta-genç stajiyer dok· 
tüylü terliiinin içindeoynatrp du. MAhSUS ze~.-tİN torlar, memleketin geçirdiği bu 
ruyordu. ~ kara günlerin bütün namuslu şa -

Bu eınada Rauf, nazikane cüm- ~APl<A (€~İr\er)~j bitleri gibi hakikati goruyor ve 
leleri ıD'a1ıyordu: •• , . • biliyorlar. Dış düşmanla elele 

ı ll!aallah iyi seyahat etmiş _ QV r t1 € 1\ 1Ç1 N ver:miı iç hiyanetin, irticaın ve 

sinizdir, eziyet çekmemiş!ini.u!ir. •l'i'J6j•ı~•ıc • ~ biitün bunların teşkil ettiği soysuz 
- Hiç 11lontı çekmedim, gayet T '-. ~J J ~ ~ bir iktidar unsur1arının iç yüzünü, 

iyi seyahat ettim efendim.. Tren M.AÇAZİSİN°~ (; Y 1 , işlenen habasetleri ve hiyanetleri 
:rahat, sonra, eksik olmayın, ara • Z I YAre~ - ... göz yaşlarını içlerine akılarak la· 

ba da yollamıııınız.. ecH~iz·!· . b ... ) ~ ~ ı:... kib ediyorlar. 
- Estağfurullah .. Tabii değil · Bunun için sevgi ve himayele -

mi ya?. Hem•irem de g"""en gün D •ı 7'" ~ rini bizden esirgemiyorlar. Elle -
T ~ ./Jtf109tV·Jvnnel 11tıdam . 

geldi.. Fakat o, hayli yorulmuş tra,,,~aylfl4Mı1ra ctar sotagı rinden gelen her yardımı yapıyor· 
geldi.. ~11/ıe: .hf,'/.:/al Cao'd. ,6 3~0 lar. Hatta hazan bu fedakar -

Rauf, hemıireaine dönerek onu Sent-.Aları' kHrast lar111111da lıkları, kendilerine zarar verebile-

da muhavereye iJtirak ettirmek is- ••••••••••••••! cek büyük f erağatJar ha~ini alı • 
tedi .. Lakin, güzel kız, hiç oralı 
görünmiyordu. 

Koltuğunun derin1iğine gömül -
müftü .. Bacak bacak üstüne at -
mı§h .. Mürebbiyeye müstehzi na • 
zarlarla bakıyordu. 
Odanın öte tarafında, bir kapı 

DOKTOR 

Kemal Özsa n 
Urolog - Operatör 

Bev liye MUtehassısı 1 
Kraköy - Ekselsiyor mağazası 

11anındcı. H~r gün öğleden sonra 
1 Z • <len S • c kadar.. Tel: '<11235 

yor. 

Bu doktorlarla her gün yabancı 
ve şüpheli gözlerden u:ı:ak odalar· 
da toplanıp görüıüyonız .. Görüş -
melerimiz, hep yurdun istikbali, 
kurtulu§ çareleri gibi muayyen ve 
hepimizi biri birine kenetleyen ulu-

' 

/DA~A 
BiRiKTiR E N 
RA~T-bD~t2 
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NiÇiN 
Tulumbacı edebiyatı? 
Fransızca, ingilizce ·konuşan 
tulumbacılar ve tulumbacılığa 

eski merak ... 
Çalgılı ıemai kahvelerinden ve 

oralarda söylenip okunan maniler
den, ıemailerden, kopnalardan, 
destanlardan falan bahsederken 
ne için o yazılarımın ba,hğını 
(tulumbacı edebiyah) diye koy
muıtum? Evet, ben buna (çalgılı 
kahve edebiyatı ve meydan tair
leri) desem daha iyi olurdu! Fa
kat unutulmasın ki çalgılı kahve
lerin hemen hepsi ayni zamanda 
birer tulumbacı kovuşu ve kahve
ıi idi. Tulumbacı olsun olmasın 
o zamanın bütün meydan şairleri 
eserleri ile birlikte hep bu kahve
lere ıuğınmı§Jardı. Çünkü eski 
.saz şairlerinin Tanzimattan sonra
ki haleflerine lstanbulda ancak 
bu tulumbact kahveleri ağuşlarmr 
a.çmışlardr. 

Pap konaklarrnda, devletlu, a
tufetlu, saadetlu yahlarmcla, kibar 
rneclis1erindc kendilerine en ufak 
hir yer değil; en ki.içük bir ehem• 
rniyet bile verilmiyen ~on zama· 
nrn meydan şairleri bu tulumbacı 
kovu!larında el üstün.de lutul
mUJlar, eserleri buralarda seve· 
ıeve okunmu!, çalınmış ve kendi
lerine buralardan birçok çıraklar 
yetişmiş ve daha doğrusu Tanzi
mattan sonraki halk ıiiri hep bu
ralarda yaıamı,tır. 

Gelelim tulumhacrhğa: 
TulumbacJJık öyle sanıldığı ka· 

dara ağıhk bir zenaat değildi.l(
lerinde belki fenalar, çapulcular, 
itler de· vardı. Fakat, bunlaT han
gi zenaat sahiplerinin arasında 
yoktu? Fena, çapulcu, it, terbiye
siz, edebsiz insan her yerde her va
kit vardır. Tulumbacı demek ev
velce itfaiye demekti. 

Frengistandan maiyetindeki bir 
kaç frenk tulumacı ile buraya ge· 
len Davit (1) burada ilk itfaiye 
t,ekilatmr tulumbacı oca~ları ile 
kurmuştu. Onun kurduğu bu tu
luınbacr teşkilatıdrr ki uz n yıl
lar lıtanbulun o eşsiz, emsalsiz 
büyük yangınları karşısında dur
?nadan, dinlenmeden çalıtmış, a· 

teşler içinde, yıkık duvarlar altm· 
da birçok da kurbanlar vermiş; 
daha sonra askeri ve atlı arabalı 
itfaiyeler teşkil edilince Davidin 
vaktHe kurmU! oldnğu o küçük kü· 
Çük ve takım takım tulumbacılar 
ikinci planda kalmr§tı. Böyle ol· 

lllakla beraber ~ene ath, arabalı, 
itfaiyeler zamanında da bu tulum
bactlr, uzun yılJJ', yangmlara karşı 
bir hayli İ§e yaramıılardı. 

Daha sonralarına gelince İ!, Is
lanbulu yangından koruma ve yan 
aın söndijnne §eklinden bir hayli 
çrkınrs; tamamile yarr zorlu, yarı 
fa.nta;i bir ko§uculuk sporuna dö
ltiilınüştü ki i,te tulumbacıbğm 
lıtanbu1da en çok dal budak saldı-
ğı çağlar bu zamanlardadır. O za
ttı.anlar lıtanbulda tulumbacılık 
hevesi, mera ıkolmıyan; belli baş
lı reçit yerlerinde takrın formaları 
biiyük bir heyecan içinde seyret
l'lııyan kimler yoktu acaba?· 

kahvecisinden bakkalından. n ' d a.nıalmdan, ahçısından ttıtun a 
kitihine, mümeyyizine, ınüi:lürü· 
~~. hatta baıkatibine kadar ne a.
~~l"l'rm, ne efenJilerim, ne beyle· 
l'ırn 'Va.rdı ki İf başında köş)ü na-

rumı duydular mıyd,, heyec.an~ 

dan sapsarı kesiiir soluğu ya ko· 
VUJta, yahut geçit yerlerinde alır
!ardı. 

Hele ben, birini bilirim, Şey· 
hislamkapısmda sarrklı bir me
murdu: Adı Hafrz Şakirdi. Yangı· 
nı duyunca hemen daireden fır
lar; sarığı, cübbeyi, şalvarı, mest 
pabucu Süleymaniyede bir kahve
ye bırakıp bir fanila, bir dizlikle 
soluğu, ta Vezir tekkesindeki tu
lumbacı kovuşunda alırdı. 

Hasköylü katip Mahmutları, 

Aksaraylı katip Hulusileri belki 
işitmişlerdir.Bunlar gibi daha ne· 
1er dairelerinde yazı masalarının 

başında bir tezk~re, bir tahrirat,bi~ 
mazbata, bir bilmem ne kaleme 
alırken yangını duyar duymaz 
ellerinden kağıdı. kalemi atıp yd· 
dırrm gibi sırıklarının başlarına 

fırlarlardı. 

Bir gün, hiç unutmam: 323 yı
lında f ğrikapı dışarısında kalt-Jeri 
seyretmeğe gelen kadınlı erkekli 

bir seyyah kafilesinin yanındaki 

acemi tercüman, onlara çatra pat· 
ra fransııcasile kalelere dair ya
lan yanlış malumat verirken sıcak 
bir yaz yan,gınından yeni dönmüş 
olan mavi fanila, siyah dizlik, be
yaz kiHahh ve yalrnayak bir genç 
tulumbacı kan ter içinde hemen 
seyyahlara sokulup bir reverans 
yapmııt ve fasin bir fransızca ile 
onlara bir ıeyler söyledikten sonra 
za valhların iyi fransızca. bilnıe

diklerini anlayrnca bu sefer fuih 
bir İngilizce ile kendilerine iste
dikleri izahatı vermişti. Düşünün 

bir kere o man:ıarayı ! Buna sey· 
yah1ar da şapnıılar; hemen elle
rindeki küçük makine ile o genç 
tulumbacının resmini alıp ona bir 
araba teşekkür savurmuşlardı. Bu 
dediğim, iki yabancı dil bilen, mü· 

nevver tulumbacı o zaman lstan· 
bulda küçük bir katipti ve şimdi 
hala orta ya§h, orta halli bir me· 
murdur. Onun için (tulumbacı) 

tabiri it, köpek, çapulcu, seueri 
demek değildir. 

İçlerinde belki böyl~leri de var· 
dı; fakat bir çuval pirincin için
de ne kadar taı varsa onlar da o 
kadardı! işte, ben, onun için yakın 
geçmışm tamamile tulumbacı 
kahvelerinde söylenmiş, okunmu§, 
çalınmış, manilerine, semailerine, 
koşmalarına, yıldızlarına, destan· 
larına, kalenderilerine (tulumbacı 
edebiyatı) başlığını koymuştum. 

Oaman Cemal Kaygısız 

(1) Sonradan !slam olan (Ger
cek Davut ağa) 

f 1 A T 1 

m.-z•an 11.m& 
• asa ı• ıv•r i 
l·HIClllrAE IC TABEV 

lıfıtnbvl dnl.."drd ctddeı\ 1't1'l 

Sinema perdesinin en 
meşhur Artisti cansızdır! 
" M~~ia~!~,, yi ·m • 
Fakir artist nasıl ~ .~ 1:-/ 

para ve şöhret l . ~) 
kazandı? ' 

Sinema me • 
raklıları, "dün· 
yanın en meıhur 
artisti kimdir?,, 
sualine ayrı ay • 

rt ve her -
kes kendi beğen· 
diği artistin is • 

mile cevap verecektir. Fakat bu 
cevap verecektir. Fakat biz bu 
suale ıöyle bir cevap verebiliriz! 
Son senelerin en meşhur artisti 
cansız bir yıldızdır, Miki Fare! 

Aşağıdaki malfunatı okuduğu -
nuz zaman sizin de bizim gibi "en 
meşhur artis Miki Faredir,, diyP.
ceğinizi zannediyoruz. 

Douglas Fair • 
banka dünya ıe
yahati yaparken, 
Miki Fare film 
terini göster · 
mek suretile keıı 
disini yamyam 
lara ve yan ya 

bani adamlar~ sevdirdi. Son za 
manlarda Cenubi Afrikanın Kaf · 
fir aşiretleri, üstünde Miki Fare 
resmi olmıyan sabun kalıplarını 
almamağa başladılar; nasıl ki es· 
kiden de üstünde Kraliçe Viktor· 
yanın resmi olmıyan paraları al 
mazlardı. 

Miki Fare son günlerde F ran· 
sacla yapılan karnaval şenlikle • 
rinde Granville hemşeriJiğine H'· 

çildi. 
Miki Farenin geçen 28 EylUlde 

doğumunun beşinci yılı dolayrsiy
le İngiliz gazeteleri birinci sayfa· 
larmda büyük başlıklarla sütun 
lar dolusu yazılar yazdı. 

Almanyada, Hitler kolunda Na· 
zi iıareti yerine Miki Fare resmi -
ni taşıdığı için Nordiks adlı deli· 
kanlıyı kapı dışarı etti. 

1 İsveç ile Hindistanda program 
olarak yalmz Miki Farenin ma 
sallarından yedi ıekiz filmi gös · 
teren bir kaç sinema vardır. Ge · 
çen yıl bütün dünya Miki Fare 
filmlerini görmeğe gidenlerin sa 
yısı 468,000,000 kişiyi bulmu§tu 
lngiltere Kralı beşinci Jorj, Kra 
liçe Mari, Musolini ve Ruzvelt 
Miki Farenin aşıkları arasında. 

dır I 
KapT perdesinden tutun da mii· 

cevherat. ve altın saate kadar, o · 
nun resmini taşıyan 60 den fazla 
nevide mamul eşya vardır. Şika 
go san'at enstitüsünün müdüri; 
Mister Robert Harş asri büyük e 
serler arasına Miki Fareyi de yer 
leştirirken "Miki san' attır!,, sö:ı: 
lerini söylemiştir. Büyük m".lda 
mağazalarmm dıvarlarmda onur 
resimleri göze çarpıyor. Hulasa 
Miki evrensel bir karakter olıı·ıut 
tur. 

Miki Farey; 
yaratan küçü 
cük boylu, na 
hif zayıf "\Vah 
Disney şimdi 32 
yaşındadır. Ka -
zandığı şöhrete 

kendisi de şaf • 
mış olmakla he raber pekte Şf • 

marmıt değildir. Bu adam dokuz 

Walt Di.ney ve Miki Fare 

ya!mdan 15 ine kadar her sabah/ 
saat üçte yataktan fırlar ve akşa
mm saat altısma kadar sokak so-

kak kotarak gazete ulardı. Gaze
te satarken, vakit bulup mektebe 

de devam etmiş ve ilk mektebi bi
tirmitti. 15 yaşına girince trenler
de garsonluk iti buldu. Bütün ka
:undıklarr ailesinin bakımına gi • 
diyordu. Genç yqta mes'uliyet ve 
ağrr İf ona tuttuğunu koparmak 
kudretini vermİ§tİ. 

Disney daha 
yürümeğe baş -
larken resim de 
çizmeğe başla • 
mııtı, mektep 
Y&§ına varma • 
dan kara kalem
de adeta Ü•tat 

olmu§tu. 1917 de, g~eleri de -
vam etmek ıartile, bir sene kadar 
kara kalem dersleri aldı. 

Sadece bir tesadüf onu hare . 
ket eden resimler yapmağa sev -
ketti. Sinema kumpanyalarından 
biri, müteharrik reklam yapacak 
bir ressam aradığını ilan etmitti. 
Bu ilana yaptığı müracaate muva
fık cevap aldı. 

Eşhas resimleri 
o vakitler bizim 
Karagözler gi -
bi hareket ede -
bilecek parça -

ve büyük mikyasta İ§e giriıti. Fa· 
kat tevzi a.cantesi iflas edince o da 
Holivuda gitmeğe mecbur oldu. 

Orada kendisine bir ıtüyo kura 
mak üzere 250 dolar kadar serma· 
ye veren kardeıi var#r. lk' · ~ ir 
ay kadar yarı aç yan-t* ve-.ftaciz 
memurları peflerinde olduğu hat .. 
de uğratıp dutdular. Nihayet bü
yük kumpanyalardan biri onlarm 
yaptıklarile alakadar oldu. 

28 Eylül 1928 de Miki Fare t;e. 
yaz perde de ilk olarak boyunu 

gösterdi. Halk zevk ve heyecanla 
bunu alkışladı. Gün geçtikce Mild 
sinema aleminde en tne§hur hm 
p.hsiyet oldu. 

Disney ötedenberi Çarli ÇapH .. 
nin hayrant idi. Daha çocukken 
elindeki bastonu ayağıyle havaya; 
fırlatmağa ve düterken de eliyle! 

tubnağı öğrenmişti. Geceleri yataJC 
oda.aı penceresinden sesizce llVl4 

tarak amatörlerin tiyatrosunda; 

numara yapmağa giderdi. Kausas 
şehrinde ona "ikinci Çaplin,, laka.
hını takmışlardı. Disney eskiden .. 
beri "Miki Fare,, sine Çap linin 
karakterini vermek istel'di. 

Her iki sanatkarda zeka delia 
' ve ahvali ruhiyeye vukufu itibarile 

aşağı yukarı ayni seviyededirler. 

lardan yapılı - ------------
yordu. 'Valt böy 
le parça parça 

ve birbirine ekli !ekillerden vaz 
geçilerek müteharrik resimler ya
pılması için kumpanyayı ikna et
ti. Bugün kullanılan usul de işte 
budur: Miki Farenin her filmi 
İçin ayrı ayrı 15,000 resim yapıl
maktadır. 

Disney 19 yaşına varınca kendi 
başına ilk filmini yaptı. Babasının 
garajını stüdyo olarak kullam
yordu. Bu ilk filmleri tamnınıı ço
cuk hikayelerinden ibaretti. 21 ya. 
şına vardrğt zaman, artistler kira· 
layarak bir şirket vücude getirdi. 
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"Aynasız,, hidrellez! Mebusların teşrii masuniyetleri devre 
Havalar bozuk olduğu için çin
geneler(hındım) yapamıyacaklar 

sonlarında kaldırılabilecek 
inhisar idaresinin tütün fiyatlarını indirmesinden 

çıkan netice ne oldu? 

- Nanay ki nanay:! 

Yanı baırmrzdaki çadırdan ince -
bir ses yarı meyus, yan gülerek: 

- Em de şey nanay! 

Lafa karııan bu on sekizlik 
kahve rengi kız, dediğim, kara 
elmastı. 

Bu sefer ona döndüm: 

- Büsbütün nanay mı, yoksa 
çadırların içinde falan uf ak tefek 
hmıdmı (eğlenti, çalgı) olacak 
mı? 

- Belki olacak, belki olmıya· 
cak ... ille ve lakin bu yıl idrellez 
aynasız kaçacak! Kim isterdi büle 
olsun bu mumbarek gün? Geçen 
yıl nasıldı, lbe1kileyim hatırlarım! 
Kokar idi mis gibi çayır çimen ep 
buracrklar ... Meler idi kuzucuklar 
çadırlar araslnda keyiflerinden ... 
Keriz ederdi kuşlar avtamdan sa· 
bahacan ... Şimdi titretir suvuk: 
tan (çadırların kazıklarına bağlı 
çoban köpeklerini göstererek) 
bizim çomarlar bile! 

- Dua et de bari, ·yarın hava 
açsın, günlük güneılik ol.un! 

- Haha! Benim duvam ile ha· 
va açacak! 

- Sen et bir kere kız, ne olur, 
günaha girmezsin ya! 

- Madem ki istenin edeyim: 
Ellerini havaya doğru açarak: 

Hoy su! Hoy su! (Hey Alla· 
hım) ederim duvayr! .. Açaaın ha
vayı! ... 

Çıkar günefi, ayı!.. Kızdırsın
lar ovayı! .. 

- Kız, ne güzel dua bu! 
Güzel iıe kabul etsin mev-

li.mız! 

- Ya duan kabul olunur da ya· 

!1,15: Senfonik konser. U: Söz -
Jer. 17,30 Parti yayımı. 18,30: Opera 
temsilini nakil. 22,55: Almanca ya • 
yım 23,05: İngilizce. 24,05: Almanca. 

823 Khz. BÜKREŞ 364 m. 
12: Kilise konseri. 12,30: Radyo or

kestrası. 13,30: l\litica Gretzu orkes
trası. 14,15: Duyumlar. Konserin de· 
vamı. 17: Köylü saati. 18: Diniko or -
ke.~trası. 19: Duyumlar. 19,15: Hafif 
musiki. 20: Konferans. 20,20: Plak. 
20,45: Konferans. 21: Radyo orkes -
rosu. 22: Spor. 22,05: Şarkılar. 22,35: 
Radyo orkestrası. 

:>!5 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
19,15: Salon orkestrası. 20,35: 

Sözler. 21: Varşovadan nakil. 21,3:;: 
Şarkılı konser. 22,40: Duyumlar, 23, 
10: Reportaj, 23,45: Çingene musiki
si, 24,2.1: Cazband. 

841 Khz. BERLlN 357 m • . 
20: Radyo orkestrası ve korosu. 

20,45: Duyumlar. 21: Şarkılı konser. 
23: Duyumlar. 23,20: Spor duyumla
rı. 23,4:>: Dans. 

22:3 l{hz. VARŞOV A 1339 m. 
19: Oda musikisi, sözler, plak. 20. 

35: Musikili skeç, 21,30: Viyana nls 
plakJarr, 21,55: Sözler, konferans. 
22,45: Duyumlar. 23: Reklam. 23,15: 
Senfonik konser. 2-1,05: Dans. 

592 Khz. V1Y ANA 507 m. 
20,05: Genç bestekar eserleri . .20, 

35: Şarkılar. 21: Leh halk musikisi. 

Ba,ka meleketlerde tütün 
satışları ya devletin inhi.ıarında · 
dır, yahut çok büyük fabrikaların 
inhisarı altında gibidir. Bunlara 
ve büyük gümrük vergilerine kar· 
§I göğU. gererek o memleketlerde 
çok tütün satmak kabil olmıyor, 
maamafih çalı,maya devam edi .. 
yoruz. Yeni tecrübeye Mısırda 

batladık, bu tercübenin iyi netice 
vereceğini ümit ediyoruz. Malla • 
rımız henüz piyasaya çıkmıştır. 

tün varidatı dütmüştür ve ne de 
Milli müdafaa vergisinden bekle· 
nen miktar azalmıştır. Bunların 
hepsi tahmin edildiği gibi kati 
surette tahakkuk etmit bulunu • 

Tuz için bahıettik1eri layiha. 
meclistedir. Yüksek meclis tuz i • 
çin ne karar verirse hükumetin de 
onu tatbik edeceği fÜpbesizdir. 

Barut için bundan bir buçuk 
sene evvel gene bahsettiler, o za· 
man fitek 8 kul'Uf idi. Bugün bet 
kurut kadar indirdik. Bu İf aske· 
rl fabrikalara geçtikten aonra, 
maliyet fiyatı ilk günlerde hariç • 
ten getirttiğimiz malların maliyet 
fiyatından biraz yüksekçe idi. Fa• 
kat yavaı yavq hariçten aldığı -
mız maUarm maliyet fiyatlarına 
mal etmeye muvaffak olduk. Ma· 
liyet fiyatı indikçe fişek üzerinde 
de yeni tenzilatlar yapabiliriz.,, 

Demiryollarr İ§letmesine 10 
yılda 10 milyon liralık yeni vapur 

1 Hınlarında vıldıı işareti 'llanlar üze· 
rinde 4 5-935 de muamele görenler· 
dir.J Rakamlar k .apanış fi atlarını ~österir 

alma tahsisatı verilmesine ve aı • 
keri ve mülki tekaüt kanununa ek 
kanun layihalarının ikinci müza • 
kereleri yapılarak kabul edilmit • 
tir. rtukut (Sabş) 

* l\eyyork 
• Parls 
• l\lllino 

• Brühc 

• Cenen~ 

1 • Sofya 
1

'' • Amsterda ı 

1 
* Prıg 
* ~totho'm 

fı08, -
1~6. -
168. -
~06, -
ss, -
24, -

814 ·-
2',-
84, -

IOl, -
ll2 • •• 

* Vlyııoa 
* Madrlı 

* Berllo 
* Varson 
• Budape~te 
• Bül.:re: 
• Belgrat 
* Yokobama 
*Altın 

* Mecldfye 
• Renknor 

1 

24,-
17, -

·~.-
!4. -
~5. - 1 

16. -
:;4, -

34. -
039, -
44, 50 

!40. -

Bundan sonra dahili felgrafti.r
dan alınacak ii<:retlerin Nafia Ba· 
kanl~mca. tanzim ve Bakanlar he-

yetince tasdik olunacak bir tari • 
f eye göre almmaıı hakkındaki 
kanun liyihaıının birinci göriifül· 
mesi yapılmıtt:Tr. 

1 Çekle~ (kap. sa. Bu kanunun diğer maddelerine 18) 1 
göre müvazenei umumiye, husu • 

3
· 
1940 I siye ve mülhak bütçelerle dahil l 

ıı tondra 608 7~ * Stothlnı 
• f\'nyork 0.79j0 • Viyana 

I "f· PtriS 12.(1:!5 • ~t.adrlı 
, • l\lilAno cı.6365 • Rerlln 
* rrükse 4.695q • Varşon 
• AtlnA §4.301i • Hadapeşte 
* Ceoeyıe 2.4~87 • BilkrC$ 
* Sotya 64,4660 t Oelzraı 
* .Amsterdın · r.ın~ • Yokohamı 

4:l!'i6 ı 
~.S!- resmi makamlann açık ve kapalı 
ı,9762 dille yazılı telgrafları da bir ücre· 
4·21 ~' 1 te tabi tutulmaktadır. 
4,!'14.~6 

78.~~90 Gene birinci müzakeresi yapı ' 
;ı.~.'l.i)/13 l 
9..soıs an bir kanunla yukarda isimleri 

1090 2~ geçen idarelerin her nevi posta 
lr===~=:'.":'E=s==H=A==M====:j müraseli.tının ayni suretle üçte bir 

f
:=-=;:I =======::=-=, r-=a-=m=va=y==.9=_~ ücrete tabi tutlması ve posta ida .. 

• Praıı ıo,os · • Moskova 

ş Bankası 9.5•) • , 
ı•Anıdolu 2s.w *Çimento as ro 70 1 resinin alelumum posta müraseli-

1
* Hejı 2 30 Cnyoo Oe!. -.·· tından alacağı \jcretlerin Nafi• 

Ştr. Hayri•~ 15.~o Şark ile!. - - B ka t 

l
•MerkezBaokuı !IP.'O Balya : a nnğınca tayini kabul olun .. 

U. Slgort• -.oo ~ırk m. ecu -.- mu§tur. 
Romontl 11,65 Telefon -.-

<Varsovadan) 21,30: Viyana musiki ll:ı tik ı tııınQ111111111Dıııı ınıııuııınnmııınııııııınııııııımııımıııııııufllllll 
~ ,.~;=;;;:;;•=:;:;r_a;;:z;.;;l==a==r====t=a~h=v::::i;U;;;;e;;;r= . 1 Şişli Etfal hastanesinde popurisi 23: Duyumlar. 2.1,35: Dans. 111 ıl 

24 35 S .• ı 1 ·o v· k ı1ı 1933TllrlcBor. 1 N>.6.• Elektrik -. - ' ' Göz mütahn~ısı doktor , . . : oz er. 2· .;> : ıyana uartet • , 
musikisi. • · 

11 28
'
1175 

Tramvay 31•
70 ı ı Rıfat Ahmed Göz berk 

• • M ili ~9.40 Rıhtım 17.00 
180 Khz. PAR1S 16-iS m. fstıı:ruıDihlll 1 ç11.~o • Atııd"la 1 .,.., 00 C. Halk Fll'kaaı ıırasuıda kıs Ji· 
22: Napolyonun doğumunun yıl Erıaaı ist i krazı ~o.~ • Anıdol• ıı 44,no 1 ;esi karşısmda 32 numarada. Mu:t· 

dönümü münasebetiyle asker mızıka- fQt3 A 'I ıo. Anadolu nı •6 - ı vene ~aatleri saat ı:; ten rn e kadar 
sr. Duyumlar. 2.'J,30: Hava raporu, 1

1 

• Sıvu·Erzurum 9'. - l\.l t!mustı ,\ :11.lio • 
ııınıııııııuuuınıııtııııı.uııuııımıııı ııııııııııuıı ıııı ıııuıııı nıı ttıı ıııoo_..,,-23,35: Dans musikisi. 
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HABER - Akşam Postast 

Satılık 
Habeşistan~a 

insanlar 

Hala en karlı 
bir ticaret mataı 

halindedirler 

Lira 
Ge ç bir Habeş 

il berinin 
b g··nkü satış 
piyasasıdır 

Esirciler, takib edildikleri 
vakit esirleri denize 

atarak cezadan kurtulma
nın yolunu bulmuşlardır 

r , 

Bi ·Habeş d:lber; 

Dünyad \ en kadı t:iraret nedir? 
Buna hepLm muhtelif tarzda ce
vaplar ver."l'eksiniz. 

Kimini.< 
- Sila'· ticareti! 
Kimini': 
- Tay /"'J.ı'C fabrikatfü!~;;ı ! 
Kimbilir, belki de kimb 2: 

- Dil ;r.r:Tlik ! di1ecel siniz. 
Belki de b •p!nizin ayrı ayr· hakkı 
var. Hep· 11:.t. ayrı ayrı Jr,!.hsmız. 

Yalnız öyıe zannediyorum ki bu 
suale ben de: 

c..meliyat 'f .:f irerek erkekliklerini 
kaybederleA çoğu gayri s 1ıhi bir 
şckiltle ya:-~. Jan bu ame!iyat neti
cesinde ö\:i_..- . Ancak y'..t~de onu 
bundan kı.·rtulabilirle.t. l.:2undan 
tonra ''ma!l •.r !,, hazır olarak esir-

cilere s:ıttılar .. 
Haydu~:-u esirciler Jen nisbcten 

mütevazi ')r para alırlar. 
Müstakbel h3remağasmı çocuk

lar 10, orb "a§h kadınlar JS, on, 
on iki yaşında kızlar 20, erişmiş 
tlzun boylt,, ince belH. güıel vü
cutlu dilb?tler de 30 liradır. 

Esirciler bunları onar, on bqcr 
kiti1ik kaf"~~ler halinde ieniz ke
narına incf'•;rJer. Ve oTa-.:111 lrendi
ıerini bek

0

İy"'n büyük ye!1'Pnli ge
milere bin rrirler. 

Eğer r:..-\gar iy\ olur, ve l:ir ma
nie tesadLr f=tmezlerse 'iç. dört 
eün içind'!' Jrırmızı den:7i l!§arak 
karşı ıahi:e '·.apağı at ~L:'i.,.ler. 

Bunda.ı ,·onra artık h"çbir teh
like kalma.·. 30 liraya nld1kJarı dil
berleri seı :-ı!lyenin on misi: fazla
sına salan.k Allaha -lua e~ e ede, 
yeniden 1-'abe§istan ~araf•ttı. dö
nerler Hev<fotlara yeni s:nari~ler 
verirler. 

Zaten bu İ§te bütün tehlike, krr· 
anızı deniz~ r.şarken Jngifü: gam
botlarma r<Atgelmekt•r. lrıg:lizlç 
esirciHğin önüne geçmek içir. gör-

dükleri ye~k~nlilerde araş•,rmalar 
yapar1ar. Eğer içlerinde satılık Co9 

sir bulurlarsa esircinin hali du • 
mandır ! · men yakalanc!·~ı gibi 
hapse tıkJır. Ve sencl~r'.e bura-
dan çıkaruaz. · 

Fakat esirciler de kurnaz adam· 
c.ır hani! .. bunun çan~sini çoktan 
bulmuşlardır. Esirler yelkenliye 
bindirildir zaman ihtiya~""D hep
ainin ayağınp ağır taş'ar b-r.~lanır. 

Uzaktan g mbot gö:-i:lc.H.i rnü he
men esirl<· birer birer c!en;ze atı

.tir. Tabii a~rak1armda1.i : fır ta~· 
lar kendi1Prini derhal iJel'izin di-· 
bine indir:r İngilizl!:r de vclken
Jıyi arad.ığı zaman b1ttal:,; hir fey 
bulamaz}., ·• 

Kar n;~N-ti yüzde hin olduğu. 
na göre b ' denize atma!:. mesele
sinde esirciler fazla zarar etmez · .. 
ler. 

On seferde 8 defa yakalansa • 
lar, netice \(> gene kar etn. 1 olur
ıar. HalL l!n on sefer J~ s. kiz de
fa yakala,..ın.aları da imkm. hari
.... indedir. l 

Esircilerin bir hususiyeti de çok 
hasis olm.t 'nıdır. Za.val!ı 1.:!irlere 
ne olur, .n~ olmaz belki elet.ize at
ınak rnecb 1riyetinde 1mlırız .da za
ıar ederiz : iye karş,ya varıncıya 
kadar yiyc-:ck vermeı:ler. 

IJıı . s. 

Doktor Ahmet Asım 
Ortaköy Şifa Yurdu 

Tramvay yolu. l'Juallim Naci cad. No 115: 
lstanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri 

nonforu haiz çok temiz, fiyatları çok eh\'en ve kadın erkek her türlü 
lınstalara açık hastahane. 

Yatak fiyatları iki liradan itibaren 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 39 
Tesbit etmek - Saptamak - {Fr.) 

Fixer 
Tescil etmek - Kütüğe geçirmek, 

def tere geçirmek - (Fr.) Enregis • 
trer, inscrire 

TeseJli - Al"Unç, avuntu - (Fr.) 
Consolation 

Teselli bulmak - Avunmak - Se 
consoler 

Teselli etmek - Avutmak, avun -
durmak - (Fr.) Consoler 

Teselsül etmek (Bak: Tevali) -
Dizilenmek, dizilip gitmek, zincirle -
mck - CFr.) Se succ~der, s'en chainer 

Tesettür etmek - Bilriinmek, ör
tünmek, kapanmak - (Fr.) Se ,·oiler 
se couvrir, s'enf ermer 

Teseyyüp (Bak: ihma1, terahi) -
(Fr.) N~gligence 

Teshil etmek - Kolayla~tınnak 
- (Fr.) Faciliter 

Teshin etmek - Isıtmak - (Fr.) 
Chauffer 

Teshir etmek - Almak, ele geçir
mek, büyüJemek - <Fr.) Conqu~rir, 

ensorceler seduire 
Tes'id etmek - Dayramak -

(Fr.) FMer 
Te'sir - Etki - (Fr.) Eff et 
Tesis (Bak: Müessese) 
Tesisat - 1 - Koyaçy koyra, 2 -

(Bak: müessesat) - (Fr.) lnstitu -
ti on 

Tesis etmek - Kurmak 
Teskin etmek - CBak: sükQn) -

Yahştırmak, sakinleştirmek, dindir -
mek, sükun ,·ermek - (Fr.) Apaiser, 
calmer 

Teslih etmek - Sillhlamak -
Armer 

Teslim - Teslim (T. Kö.) - (Fr.) 
Livrer 

Tesellüm etmek - Teslim al • 
mak-

Teslimiyet - Verinim, verinselik 
- (Fr.) C:ıpitulation, resignation 

Teslim teseJlüm - Alaca verece -
(Fr.) Formalite de livre et de reçu 

Teslis - Üçleme - <Fr.) Trlpler, 
trinite 

Tesmiye etmek - himlemek, ad -
t. lamak, ad koymak, isim vermek -

(Fr.) r\ommer, denommcr 

Tesmiye olunmak - lsimlenmek, 
adlanmak, ad konulnuı!c, isim veril
mek, denmek - (Fr.) Se nommer, 
~·appcler 

Örnek: Anadolunun birçok yerle
rinde ııcrcme ince hastalık tesmiye o
ltınur. - Anadolunun birçok yeT'.le -
rinde ı·creme ince hastalık denir. 

Tesri etmek - Süratlendirmek, 
hızlnndmnak, tezleştirmek - (Fr.) 
Acc-<lcrcr 

Tesrir etmek - Sevindirmek 
Tes'"icl etmek - Karalamak 
Tcs\'iye etmek - Düzle-mele -

(Fr.) Nh-eter 
1'es\i}e ruhu - Düzeyglç 
Tcş."luu etmek - Kol salmak, dal-

lanmak - (Fr.) Se ramifler 
Teşbih - Benzetiş 
Teşbih etmek - Benzetmek 
Teşdid etmek, - Sertlendirmek, 

sertlemek, artırmak, ağrrlaştır -
mak - (Fr.) Rendre dur, aggranr 

'fe~ebbiis - 1 - Girişme, 2 - Gi· 
rişit - (Fr.) Entreprise 

Teşebbüs etmek - Girişmek -
(Fr.) Entreprendre 

Te;t'kkül - Şekillenme - <Fr.) 
Formation 

Teşekkül etmek - Şeld1Jeşmek, 
§ekil almak, meydana gelmek, kurul
mak - (Fr.) Se f ormer, se consti • 
tuer, s'orgnniser, se composer 

Örnek: 1 - Semada bir kaoıl ku
zQ)ı teşekkül etti - Gök yüzünde bir 
alkın §elı:üleşli (fekil aldı). 

2 - Yedi azadan teşekkül eden 
'lıe11etl muJ"alıhasa - Yedi üyeden 
meydana gelen salkur. 

3 - blilll itimada istinaden fefe"k· 
kül eden ıu banka - Uluaal güvene 
dayanarak kurulan JU baraka. 

Teşekkür - Teşekkür (T. Kö.) 
Teşennüç - Buruş 
Teşennüç etmek - Buruşmakt ba· 

runmak 
Teşenilf etmek - Onurlanmak, 

§ereflenmek 
l'eşettiit - Aynla§ma. dağılma 
Teşeüm etmek - Kötümsemek, 

§Omsamak, kötüye yormak 
Tqevvilş - Karmaşlık, karışıklık 

- (Fr.) EmbrouiJlement 
Teşviş etmek - Karıştırmak, ba· 

Jandırmak 

T~hir etme)( - 1 - Göstermek, 
2 - Çekmek (silah). 3 - Sergemek. 
- <Fr.) Exposer 

Tepi! etmek - Tanımak, seçmek 
- (Fr.) Reeonoattre 

Te§.kfl etmek - Şekillemek, şekil 
ftnllelr, m~ciana Kttfrmek, kurmak, 

hükmünde olmak, demek olmak -
(Fr.) Former, constituer, organiser, 
composer 

örnek: 1 - Şurada bir müselles 
teıkü edelim - Şurada bir üçleme 
,elcilliyelim (buna bir üçleme şekli 
verelim). 

2 - Bu hareket çalışmanuza iyi 
bir mebde teşkil eder - Bu hareket 
çalışmamıza iyi bir başlangıç mey • 
dana getirir. 

3 - Bir ~rket teşkil etmek - Bir 
ıoayete lı."Urmak. 

4 - Bu hareketiniz kanunen bir 
cürüm te§kil eder - Bu lıareketiniz 
kanunca bir ıuç hükmündedir (de -
mektır). 

Taazzi - Örget 
Taazzi etmek (teşekkül etıgek) -

Örgelenmek, örgenmek - CFr.) S'or
ganiser 

Taazzi ettirmek - Öğremek, ör· 
gelemek 

Müteazz1 - Örgen - (Fr.) Orga. 
nlse 

Uzuv - Örge - (Fr.} Organe 
Teşne - Susamış, susuz, susak -

(Fr.) Alterc, assoiff e 
Teşri etmek, teknin etmek - Ya • 

samak, kanun koymak - u~r.) ligi· 
f erer 

Kuvvei adliye - Tüzetgen km· -
vet - (Fr.) Pouvoir judiciaire 

Kuvvei icraiye - Yürütgen kuv • 
vet - <Fr.) J>ouvoir executif 

Kuvni teşrüye - Türütgen kuv • 
,·et - (Fr.) Pouvoir legislatif 

Meşru - 1 - Törümlü - (Fr.) 
Ugitime, 2 - Kanunlu, yollu -
(Fr.) Legal 

Gayri Meşru - 1 - Törümsüz -
(Fr.) lllegitime, 2 - Ifanunsuz, yol
suz - (Fr.) lJJegal 

Teşrif at - Protokol 
Teşrif etmek - Şereflendirmek, 

onurJnndırmak - <Fr.) Honorer 
Teşrih - 1 - Dilge (terim), 2 -

(Bak: şerhetmek) - (Fr.) Commen
taire 

Teşrih etmek - 1 - Dilgemek, 2-
(Dnk: şerhetmek). 

Teşrik etmek - Ortaklam:ık, or · 
tak etmek - (Fr.) Associer 

Teşriki mesai - EJbfrliği - <Fr.) 
Collaboration 

Teşriki mesai etmek - Elbirliği 
etmek, elbiretnıek - (Fr.) Colla -
borer . 

lştirak - Ortaklık, birgelik -
(Fr.) Association 

Te§Tllc etmek - 1 - ŞeTklendlT -
mek, öm·ermek - (Fr.) Encourager, 
2 - Ayaklandırmak, kışkırtmak -
(Fr.) Soulcver 

Teşyi etmek - Uğurlamak, geçir· 
mek. 

Tetabuk etmek - Uymak, uygun 
gelmek - (Fr.) Se conformer 

Tetebbu etmek - İrdelemek 
Tetevvüç - Taçgiyim 
Tetimme - Tümge 
Tevakki - Korunma, sakınma 
Tevakki etmek - Korunmak, sa . 

kınmak - CFr.) Se preservcr 
Tevahhuş etmek - Ürkmek -

(Fr.) S'effrayer 
Tel-ali etmek - Süremek, kova -

Jaşmak, arka arkaya gelmek, biribi -
rini kovalamak - (Fr.) Se succeBer 

Te\'artis etmek - Miraslanmak, 
mirao; almak - Hcriter 

Te\>atür - Yaygaz - (Fr.) Ru • 
meırr, bruit 

TevnzUn ettirmek (Bak: Muvaze . 
ne) - Denkleştirmek - (Fr.) Equi
Jibrer 

Tevcih etmek - Çe\irmek, doğ -
rultmak, yöneltmek - CFr.) Diriger 

Tenccüh etmek - Çevrilmek, 
doğrulmak, dönmek, yönelmek -
(Fr.) Se diriger 

Tevdiat - Yatın - (Fr.) Dcpôt 
Tevdi etmek - (Bak: Emanet et· 

mek) - (Fr.) Deposer 
Tevehhüm ct'mek - Kuruntura 

düşmek, vehme düşmek, '·ehimlen -
mek. 

Tevekkiil etmek - BelbağJamak 
- (Fr.) Se rCsigner 

Tev'em - Eş, ikiz 
Tevessü etmek - Genişlemek 
Tevessül etmek Sarılmak -

(Fr.) Entreprendre 
Tevettür etmek - Gerilmek -

(Fr.) Se tendre 
Tevezzü etmek - Dağılmak 
Tedikan - ... e göre (Fr.) 

D'apres 
Tevfik etmek - Uydurmak, uy -

gunlaştırmak, yaraştırmak - (Fr.) 
Conformer 

Tevhid - Diret, birleştirme -
(Fr.) Unification 

Tevhid etmek - Birleştirmek, bi· 
retmek - (Fr.) Unlf ier 

Tevil - Evele, çevri 
TC\il etmek - Evelemek, çevrile· 

mek. 
Tevkif - Tutsama - (Fr.) Arres

tation 
Tevkif etmek - Durdurmak, alı -

koymak, tutsamak - (Fr.) Arrcter 
Tevkifhane - Tutsalık 
Tel·kiJ etme\( - Vekil etmek, ve · 

kil bırakmak, yerine bırakmak. 
TevHd etmek - Doğurmak 

'l'evsi etmek 
(Fr.) E.largir 

Genişletmek .... 

1'evsik etmek - Belgelemek 
Tevsim etmek - İsim koymak 
Tevzi etmek - Dağıtmak 
Te,"Zin etmek - Denkleştirmek, 

dengelemek 
Teyakkuz - Uyanıklık, tetiklik, 

ayma 
Tcyid etmek (Bak: Müeyyide) -

Berkitmek, sağlamak - (Fr.) Con -
firmer 

Tezahur - Gösteri 
Tezahurat - Gösterim - (Fr.) 

Demonstrntion 
Tczahur etmek - Görünmek, gö -

zükmek, meydana çıkmak - (Fr.) 
Se demontrer 

Tezad - Karşıtlık 
Zıt - Karşıt 

Tezayüd etmek - Artmak - (Fr.) 
S'accroitre augmenter 

Tczebzüb (Bak: Teşevvüş) 
Tezehhür etmek - Çiçeklenmek ·

(Fr.) 1',leurir 
Tezekkür - Görüşme 
Tczeyyün etmek - Bezenmek, süs· 

lenmek - (Fr.) Se parer 
Tezhib etmek - Yaldızlamak -

(Fr.) Dorer 
Tezkar (yad) etmek - Anmak 
Tezkar etmek - Anmak - (Fr.) 

Mentionner 
'I'ezkere (tahrirat) - Bitik 
Tez,ir - Dolan, yalan dolan -

(Fr.) lntrigue, machination 
Müzcvvir - Dolancı 
Tez)id etmek- Artırmak - (Fr.) 

Augmenter 
Tezyif etmek - Alaya almak, a -

şağsamak - (Fr.) Dedaigner, mcpri
ser 

Tezyit etmek - Ulamak, eklemek 
Zeyl - Ardata - (Fr.) Appen -

dice, supplement 
Tezyinat (Ziynet) - Bezek 
Tezyina tçı - Bezekçi 
Tezyin etmek - Bezemek süsle -

mek - (Fr.) Parer, orner 
Tezyini - Dezekşel - (Fr.) De • 

coratiC 
Örnek: Sana11ii tezyinige - Be -

zckscl arlar - (Fr.) Aru decoratifs 
Tıhkı - Tıp!tı (T. Kö.) 
Tıl:1 etmek - Sürmek 
Tılsım - Tılsım (T. Kö.) 
Tıyn - Balçık, çamur - (Fr.) La 

:.:>Ue 
Tıynet (Bak: Hilkat, cibillet) 
Ticarethane - Tecimge - (Fr.) 

Maison de commuce 
Ticari - Tecfmel - (Fr.) Com -

mercial 
1lıra<'at - Çıka (Fr.) Egportation 
JdhnJat - Gire - (Fr.) lmpor • 

tation 
Tilavet - Okuma 
Tilmiz - Izdemen - (Fr.) Dis • 

ciple 
1'imsal - Sim, sembol - (Fr.) 

Sy:mbole 
Şehih - Simi, simil 
Töhmet - Suç - (Fr.) Delit 

1'ufcyli - Karaboğaz, ekti - (Fr.) 
Parasite 

, Tuğyan (Bak Feyezan) 
Tuhafiye - Türlüç 
Tuhaf - Tahaf (T. Kö.) 
Tuhte - Armağan - (Fr.) Sou • 

venir, cadeau 
Tül - Boy, uzunluk - (Fr.) Lon

gueur 
Türbe - Türbe (Yakutçe "tüör • 

be,,) 
Türş - Ekşi - (Fr.) Afgre 
Türrühat - Abuk sabuk 

· Tütuk - Bürgü, duYak - (Fr.) 
Voile 

Tüvan (Bak: Takat) 
Natüvan - Halsiz 
Tü,·cyç - Tümek - (Fr.) Corolle 

u 
Ubudiyet - Kulluk, kölelik -

(Fr.) Servitude 
Ubur etmek - Geçmek, aşmak -

(Fr.) Pnsser, franchir 
Ubuset - Somurtkanlık, yüz asık

lığı - (Fr.) Refrognement 
Ucube - Danak - (Fr.) Monstre 
Udhuke - Gülenek, gülmece, gU· 

lence - (Fr.) Comedie 
Udul etmek (Bak: Nükul etmek) 

- Vazgeçmek, geri dönmek - (Fr.) 
Se ı·~tracter, reprendre 

Ufuk - 1 - Ufuk (T. Kö.) -
(Fr.) Horizon, 2 - Gözerim (Ufku 
mer'i) 

Ufki - 1 - Ufkiğ, - (Fr.) Ho -
rizontal, 2 - Düz 

Ufal etmek - Batmak, dolun -
mak, sönmek, inmek - (Fr.) Cou • 
cher, s'eteindre 

Ufunet (Bak: Taaffün) 
Uhde - Üste - (Fr.) Charge 
Uhu\rvet - Kardeşlik - (Fr.) 

Fraternitc 
Ukab - Karakuş, Tal-şancıl 
Ukala - Bilgiç 
IBcde - Düğüm. boğum, ilinti -

(Fr.) Noeud 
Ukubet (Bak: ceza. eziyet) 
UJQhiyet (Bnk: !\abUd) - Tan -

nlık - ( Fr.) Divinite 
Ulüv - Yücelik - (Fr.) Gran -

de ur 

Ulüvvü cenap - (Fr.) Magnimite 
Uhi - Yüce - (Fr.) Sublime 
Umde - Kök, dip prensip 
Umk - Derinlik - (Fr.) Profon· 

de ur 
Umman - Dolay - (Fr.) Ocean 
Umran - Bayındrrlık - (Fr.) 

Prospcrite 
Umum-Kamu 
Umumi - Genel, kamusal 
Umum mUdür - ~nel direktör 
Menfaati umumiye - Kamoğa • 

sı - (Fr.) lnt&et public 
Efkan umumiye - Kamoy (ka • 

mu oy) - (Fr.) Opinion pub1ique 
Reyi Am - Genoy (genel - oy) -

(Fr.) Pleblscite 
Umur (Bak: m88lahat) - l~ i~ • 

Jer - (Fr.) Affaire 
Umuraşina - lşbilir 
Umurdide - Görgtilü - CFr.) 

Expcrimente 
Unf - Kalabalrk, !lertlik - (Fr.) 

Violence 
Unf ile muamele etmek - Tersle

mek, kaba davranmak - (Fr.) Tra • 
iter a'fec violence 

Unsur - tıke - (Fr.) Element 
Örnek: Anasırı erbaa - Dört Uke 
Unsud, iptidai - İlkel - (Fr.) 

Elementaire 
Unvan - 1 - Başlık - (Fr.) Re· 

putation 
Uruç - Ağmak, yükselmek -

CFr.) Ascension 
Usare - Sıkta - (Fr.) Sur 
Usul - Usul (T. Kö.) - M~thode 
Uzuv - Örge - (Fr.) Organe 
Uzvu his - Duyak 

Ü 
Übfivvet - Babalık, atalık - (Fr.) 

Paternite 
Ücret - Aktı - (Fr.) Paternlt6 
Ücret <hekim, avukat ücreti) -

Onurluk - (Fr.) Honoraire 
ücreti maktua - Kesenek 
Üftade - Dilşkün, düşmüş. 
Üknüm (Bak: Umde, rükn) -

(Fr.) Pir.incipe, hypostase 
ülfet etmek - 1 - Sokulmak -

(Fr.) Frcquenter 
2 - Alrşmak - (Fr.) S'habituer, 

1 - Gar0pnek, kOD11JlllÜ 

üm-Ana 
Ümera <Askerlik terimi) - '0!!1811· 

baylar 
Ümid - Umut, umaç - (Fr.) 

Espoir 
Nailmid - Umutsuz - (Fr.) De· 

sespcrc 
ümmet - Omet - (Fr.) Peuple 

lıtanbul dördüncü icra memur·ı 
luğundsn: 

Yeminli ehli vukuf tarafından 
tamamına makinelerden iri ola • 
rak kırk bin heJ yüz lira kıymel 
kesilen Boğaziçinde Çengelkö
yünde Kuleli caddesinde eaki 55 
yeni 49 - 49 - 1 No. lu ki.rgir 
kemik Vejetalin ve Soman f abri· 

Ommi - Okusuz, okuma yazını 
bitmez - (Fr.) ltletre, ignorant 

Örnek: Memleketten üm.müliİ 
kaldırmak için - Yurddan okuıuzlrJ• 
ğu kaldırmak için 

Unsiyet (Bak: Olf et) 
Ürcüf e <Bak Ecacif) - (Fr.) 

Fausse nouvelle 
Üryan - Çıplak, cavlak, yalm ...

(Fr.) Nu 
Üsbul - Haftalık - (Fr.) Heb ' 

doma daire 
'OslQb - üsltlb (T. Kö.) - (Fr.) 

StyJe 
üstad - Usta, öniit, üstat (T. 

·Kö.) 
Ostüre - Mit CT. Kö.), sürçek 
Üstüvane - Yuvak 
üstüvanevf - Yuvul 
ÜzJet (Bak: inziva) - (Fr.) Ret

raite 

v 
Yabeste - Bağlı 
Vadb - Gerekli - (Fr.) Obliga• 

toire 
VAd - Adanç- (Fr.) Prom~ 
Nezr - Adak - (Fr.) Voeu 
VAde - Ödel, gUn - <Fr.) D6Jai 
VAdetmek - Adamak, söz ver· 

mek - (Fr.) Promettre 
Vadettirmek - Söz almak ..,, 

(Fr.) Faire promettre 
Vadi- Dere 
Vafi (Bak: kAfi) - Suffbant 
Vafir - Bol - (Fr.) Abondant 
Vahamet - Ağırlık - (Fr.) Grt 

vite 
Vahdet - Birlik - CFr.) Unioll 
VAhi - Boş - (Fr.) Valn, futile 
Vahid - Bir, tek 
Vahim - .Alır, korkulu, tehlike • 

Ji - (Fr.) Grave 
Vahşet (Bak: gadr) - Yabanlı,. 

yabanilik - (Fr.) SoJitude, sau'VS ' 
gerie 

Yahşt (Bak: gaddar) - Yaball
yabant - <Fr.) Sauvage 

Yahy (Bak: ilham) - (lı,r.) lnt 
piratior 

Viız - ÖğJtçen - (Fr.) PrEdj' · 
cateur 

Vak'a - Olgu, olga - (Fr.) F 
Vakfe - Durgu - <Fr.) Arret 
Vakfı nef•tmek - önermek 

(Fr.) e consacrer 
Vakf - Bekit 
Vaki ( Vfkaye'den) - Korur ' 

(Fr.) Preservatit pr~ventif 
Vaki olmak - Olmak (Ft·I 

Arriver, avoir Ueu 
Emri vAki - Olut - <Fr.) Fail 

aceompli 
Vakt - Vakıt (T. Kö.) 

Jş arıyorum 
25 yqındayım, lise ıon ımıfı. 

tudilmamem vardır. lngilizelı 
fraruızca bilirim, heaap ve türl'" 
çem bilhassa. kuvvetlidir. lıten•
miktarda kefalet gösterebilirid" 
Ayda net altmıf liradan qağı ol· 
mamak üzere it arıyorum. Güıı ' 
düz vazifeyi geceye tercih ed' 

kası kazan yeri ile ana ve depo- · 
rım. 

lar dairemizce açık arttırma aır Adreı: Kadıköy Poste R~ 
retile satılığa çıkarılmıı olup prt te A 22 

nameıi 20-5-935 günle1llecin- ::•::m:s::::m::=:m:::::m-m::am:nn:rallllll 
den itibaren divanhaneye uıle.· : .. mm:::::a .. Doktor 
rak ~935 günlemedne rast-

layan cumartesi günü •aat 14 ten Ali ismail 
16 ya kadar dairemizde satılacak· 
tır. Arttırmaya girmek için yüzde Haydarptıfa laa.tane.i beuliyl 
7,5 teminat akçaıı alınır. Birik· mütelaauın 

mit vergi belediye resimleri ve .. Urologue - Operatmr 
vakıf icareai mütteriye aittir. Art Ü B b • I' dd • M 

h . . . :. a ıa ı ca eıı eserret o 
tırmada ta mın edılen kıymetm ij . 
b 1 a tt 929 ta 'hl' · a :: lı 88 numarada her aün öjled u unmaıı f r ır. rı ı ıcr :: . . . 

·fı· k 119 H ıonra saat ıkıden aekixe kadaf ve ı as anununun uncu :s 

dd . 'b' . k h.b. :::·= .. =nz:s:ı=ııaı::::aımmıına:=:•:cii:=tı11111111 --aa•c•IP'! ma eıı mucı ınce ıpote aa ı '· 
alacakhlar ile diğer alikadarla • 
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklan· 
nı hususile faiz ve muarife dair 
olan iddialarınr müıbi\ evrakla -
rile birlikte ve yirmi gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Akıi takdirde hakları tapu si· 

ZAY1 
Galatasaray liıeainden almıf ; 

duğum tudiknamemi zayi etti ' 
• 

ğimden yeniıini alacağımdan tJI 
kisinin hükmü yoktur. 
Galatasaray liıeıi talebeaindefl 

849 numaralı Mu~_;..,, 

cillerile sa.bit olmadıkça s&bf be· .. __________ _....,..., 
Dermatoloı, Veneroloı 

delinin paylapnumdan hariç ka· 
lırlar. Daha fazla bilgi edinmek 
iıtiyenlerin 33 - 266 dosya No. si· 
le dairemize müracaatlan ilin 
olunur. 

Dr. HAZIM 
Beyoğlu lst. cad. Bekar•· No. J-
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SUT VERErt ArtrtELERE 

Fosfatlı Şark Malt Hulasası 
Kullanınız. SUtUnUzU arthr1r. Çocuklar1n kemlklerlnl kuvvetlendlrlr. 

Minora Traş 
Bıçağı 

Herkesin bıçağı iımiyle maruftur. 
Tekmil Buenoı Ayreı ahalisi 

MINORA tırat bıçağı kullarur. 

1 
10 adedi 35 kuru§tur. Her yerde 

~-------------•a-tılrr_. ____________ I 

#-• Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş 
ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. 

ismine dikkat buyurulması 

KASE 

NEDKALMiNA 
!inhisarlar U. Müdürlü{lünden:I 

Bazı kimselerin bandrollu içki şitelerini boşaltarak içlerine 
su doldurduktan aonra tekrar pıyasaya sürdükleri zaman , 
zaman görülmektedir. 

Akay işletmesi · . 
Müdürlüğünden: 

Kadıköy - Haydarpa§a - Yalova - Adalar ve Anadolu 
hatlarına i§leyen vapurların kahve ocaklan mültezimliği 1 Haz\. 
ran 935 tarihinden itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile 
ihale edilecektir. Arttırma 15 Mayıı 935 çarıamba günü Akay 
Şefler encümeninde ıaat 15 de başlayarak 16 da ihalesi yapıla· 
cağından taliplerin ~artnameyi görmek üzere her gün İ§letme 
Şefliğine ve arttırma için de 7o 7,5 güvenme parasile o gün En-

Saçların dökülmeıine ve kepek· 
lenmesine mani olur. Komojen 
aaçtann köklerini kuvvetlendirir 
ve besler. Komojen saçların gıda -
ııdır, tabii renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Komojen 
K!lnzuk saç eluiri eczanelerle ıtri· 
yat mağazalarında bulunur. 

İnhisarlar ldaresi bu hilenin önüne geçecek bütün idari ve 

teknik tedbirleri almış olmakla beraber müstehliklerin de tat· 
bile edilen uıul ve şekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin 

için bu yolda mevzu lakyidat aşağıda izah olunmuştur. Şişeler 
de bu eşkale aykırı vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiyetin ett 
yakın İnhisar İdaresine bildirilmesi rica olunur. 

1 - lçki ıiıelerinin karnına matbu etiket, şişenin yukarı kıs· 
mındaki boğazına boğazlık; yapıştırılmakta ve şişenin ağzına 
mum ve bandrol konularak damga ba.sılmktadır. 

cümene gelmeleri ilin olunur. "2309,, 

"Hlf Teknyr 
hpatlln dılma 
~yle hpılı mi 
ftnıaoadı e c z ı 

2 - Etiketlere, içkinin nev'i, mikdar, derece fiatı ve hangi 
fabrika mamulatı olduğu yazılmaktadır. 

3 - Müskirat fabrikalarında içki ıişelerinin ağızlan man· 
t.arlandıktan sonra renkli mühür mumuna batırılıp üzerine ban-

drol geçirilerek fabrikanın mühürile damgalanmakta ve ban' 
drollann iki ucu ıiıeye yapı§trrılmakla beraber boğazhk bantla
n da uçlann üst ktımına ilsak edilmektedir. 

~~~. - ıeJcnle uıııır. 

4 - Bandrollar için, gayet ince ve su ile temua gayri mü· 
sait vasıftaki kağıtlar kul!anılmakta olup Üzerlerinde inhisar 
idaresinin monogramı, içkinin ismi ve matbu seri harflerile mii

r teselıil numaralar vardır. Etikette yazılı içkinin mikdarı ve ıiıc· 
ye yapıştırdığı tarih de ayrıca lastik damga ile bandrollarda 

j@ 
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dü~üncelerf söylemeğe lüzum görme- Jarını ara),nız; mel'un bir kitap, Haz. 
mişlerdi.. reti Meryemin hami sırrını alçakça-

l<'akat aşağıda kaydettiğimiz bun- sına inkar eden bir kitap bulacaksınız. 
Jarm meraklı konuşmaları, bu düşün· .Monklar ciddi bir hiddetle: 
celerinin belli oluşundan başka bir - Dehşet! Sözünü mmldandr. 
şey değildi. - Bu kitabın bir çok şahitlerin ya· 

Loyola: nında bulunması lazım. 

-Dole denilen bu herif, güzel Fran- - Emriniz istediğiniz gibi yapıla· 
sanız için hakiki bir yaradır.. cak.-

- Heyhat, muhterem peder, Kral -Kitabı bulur bulmaz kftapcıyı ya-
bazan pek gel-şek davranıyor!- kalıyafak ~ğ!am z_indanlardan birine 

E . t' E t ·ı· Jik .. Airlik tas- hap edeccksınız .. İşın nlttarafını bana 
- 'e • ve 8 ım ' s- b k il d" "d" · 'ı·· ·· k 

k 
. i "" k" K 11 Ta rı ıra ınrz.. ay ı gı ınız ı• osyo Mon ·-

)ama ı t yor .. .;,an ı ra ar n 1 1 d' . T"bo ·ı .. 
d 

, 1 •. i t zyik e- ar, ace e e ınız.. ı ı e Luben bu 
tarafın an ınsan ar uzer ne a tt d d 

bi 
. 1 , A san e orn a rr. 

dilen elden başka r şeymış er." • . ~· 
zizim :Mösyö Monklar, insanlar mu- l\fonklar, saygı ıle egılcrek: 
kaddes nüfuzumuza kar~ı isyan et· - Sizden bir istekte bulunmağa cc-
meğe hazır oldukları za~an Krallar saret edeceğim .. 
bizim memurlarımız olmalıdırlar... - Söyleyiniz I 
Yokp Krallan da ezeriz!- - Bir çok senelerden beri kalbim 

Hu •itapçı herkesten ziyade aleme bir üzüntü içindedir. Çok Se\"diğim bir 
ıncl'un bir san'at yaymağa çahşıyor. çocuğumu çaldılar. Şüph~iz öldürül· 
l\ıösyö l\fonklar, biz matbaacıhğı yok müştür .. Valdesi son derecede se,·di· 
edeceğiz ve bunun için de işe kitapcr- ğim kadın, kederinden öldü. O zaman· 
Inrı öldürmekten başlryacağız.. danbcri bu hattra aklrmdan hiç çık· 

_ Muhterem peder, Dole pek ted· madı •• Ne yapsam, ne söylesem .. Bu a· 
b.irli ,·e ihtiyatlı bir adamdır. ziz kadını görüyorum". Gülüşünü gö· 

_ Diliyorum .• Fakat> Hazreti lsa· rüyorum.. Çocuğumu görüyorum ... 
nın ruhu bizi koruduğu gibi, bu ya- Oh! Hele ~ocuğumu ! .. 
)ancı mel'unun yok olmasını isteyecek- Papazın önünde eğilmi~ olan polis 
Hr. Dolc yok edilmelidir •• Bu adamın müdürü bir ah etti .• 
iilümü Fransaya bir ibret nümunesi -Muhterem peder, bu gibi elemler, 
olmalıdır ... Jspanyada, ltalyada, Al- zamanla sükunet bulmazsa ta~rnnıası 
~nan)-atla iter yerde böyle nü~uneler güç bir haJ alır. Düşündüm .. Taşın· 
~östermeli~iz? Siz de çalışmaga ha- dım .. 
kır mısınız.? - Çekinmeden söyle;tiniz .. 

_ EmirJednizi bekliyorum.. - Cür·etim pek büyük olacak .. Fa· 
_ Kitaprınrn evine gidiniz, şimdi- kat, Papanın tnkdisine nail olursam 

> "ktn d adamla farahhyacağımı anladım .. 
den tcr.;i yok, kafi mı r a 
orayn koşunuz. • . • 

Tibo • Lüben icımindekı ild papa-'e - .. . 
.' t\"den çıktığını uzaktan gorunce • 

- Bun1an tanmm .. 
- O ,-akit, Do lenin e'fine. ~ral n~· 

nuna gidiniz.. Kütüphanelerının ra • 

- Doğrudur! Sözünüzü tamamlayı· 
nız. 

- Yakında Romaya a,·detinizde ar
zumun yapılma!'lı için Papaya namı

ma dua etmesi için yahar:ınanızı rica 
ediyorum. 

,. 

c 

gösterilmektedir. "237 4" 
• 

- ltAGASTA~P.J ora u - 85 -------
öbürleri gibi süslü olmasına lüzum 
yok! dedi. 

l\fadlen kızardığını hissetti. 
Bütün yüksek kadınlık duyguları 

isyan ediyordu. 

- Enela bunu alınız .. Bunu size 
susmanız için veriyorum. Görüyorsu
nuz ya, hakkımzı fazlasilc aldınız. Fa· 
kat ağzınızdan hir söz kaçırmryacak
sınız! 

Fakat kendisini tuttu. - l\ladam ! Bütün \'arlığımla bir kö· 
Kral Birinci 1''ransm·nnın alaycı lenizim. Susmak bahsine gelince e· 

se~i kulaklarında sınlıyordu. nelerdenberi bu evde oturuyorum. E-
Bütün o alçakcasına tertip olunan ğcr şimdiye kadar ufak bir gevezelik 

vaka gözünün önünden geçti. Nefret, yapmış olsaydım, çoktnn asılacaktım. 
iğrenme, kin \'e dü manlık bu kadın· Çünkü buraya pek çok tanınmış a
lık duygularını mah,·ederek onu hir 

damlar gelir. l\farkiler, Prenslert hnt-
intikam heykeli haline koymuştu. ta. evet hatta Kral bile gelir. 

Maladr ona merakla bakıyordu: l\fadle.n titredi: 
- Hay kahrolası kukuletel Yeni 

arkadaşımın güzel yüzünü seyretme- - Kral da mı gelir dedin! 
me mani oluyor! dedi. - Bana karşr pek JQtufkar ve cö-

- Yüzümü ne yapacak cnız.l mert bulundunuz,bunun için ize haki-
- Her halde yiiıilnlizü görmckli· kati söyliyeceğim. 'Evet madam. Kral 

ğim lazımdır. Eğer uyuşmak i tiyor- da gelir. Yalnız şüphe yok ki maiyetile 
sanrz bu lbımdır. hirlil .. ı· gelmiyor. Tebdili kıyafet e-

- Ne zannediyorsunuz?. derek bir asıl1 .. adc kıyafetinde geliyor. 
- Güzel çocuk. arnmızda kalmak Fakat ben kendisini gayet i)i tanırım. 

istediğinizi 7 .. annetliyorum. Güzelliği- Madlen dalgın bir halde kendi ken· 
nize göre size iyi bir kazanç temin e· dine mırıldanıyordu: 
derim. 

- Kral!. .. Kral buraya geliyormuc: 
:Madlen titriyerek : d k ..,, eme ... 
-Ah Fransuva! Uçuruma doğru 

·· ··kı · A d - - Şimdi burasının ııe kadaı· emin suru . enıyorum. ra ıgım ölüm pek b. 
ır yer olduğunu anladınız değil mi? 

adi H pek korkunı;tur. Fakat sen de -
benimle beraber geleceksin sözlerini ~imdi hiç korkusuz öyle.) iniz. Bura· 
mırıldandı: da bir şey Öylenir söylenmez derhal 

- Haydi ne duruyorsunuz! Jliçbir unutulur. Bunun için e\imi muhafaza 
~eyden korkmayınız yavrum. Bul'ada, eden Sen (j · taş kili e~inden her pa
iyi bir eYde bulunuyorsunuz? Bunun. zar on mum yakarım. 

Ja iftihar ederim. Fena isim kaıannn~ Madlen ce\'Rp vermiyordu. l\lnladr 
diğer yerler gibi değildir. :. tekrar etti: 

- Buraya 7.annettiğiniz şey için gel- - Sizi dinliyorum madam. 

medim... - Ilt>ni dinlc)iniz ! Hayır bö~ Je de-
- Öyle ise ne istiyorsunuz? fil, yaklaşınız, daha ziyade ynldaşı· 
Madlen: nız .... Kulağınızı bana 'eriniı! .. 

' . - GüzelJiğimi _zehirliyerek ~ilah gi- l\laladr tereddütle yaklaştı. Ye ku· 
hı kullanmak .. dıye düşündü •• Sonra )ağını l\ladlene doğru ç lrdi. 
)falad~ın büyük bir hırsla kaptığı Acaba l\ladlen neden bu kadar ) a. 
dolu hır altın kesesini fırlat~-" 'aş söylemek lüzumunu du) uyordu? 
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Polis hafiyesi ( X : 9 ) un 
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Türk matbuatında bir yenilik 
olarak sayılacak bu roman :..: :___: 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu ro· 

manı bir sinema seyreder gibi takip 
edecek, heyecandan heyecana dü
§eceksiniz. 
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- nt\GAST ANIN Of1LU -

.\ :,uıa söyliyeceği sözlerin deh~e

tinden kendisi bile korkuyor muydu? 
Belki?. 
Söyledi ..• Gayet yavaş bir sesle bil· 

yük şeyler söyledi .• Alnını iki eJi ara
srnda sıkmıştı. Kafa.c;ı birtakım feci 
hadiseleri sıralıyor, dudakları sanki 
fiÖyledikleri sözlerin dehşetinden 

kendi kendilerine titriyorlardı .. 
Söyledi... 

1 
Yahut dişlerini gıcırdattı. 

Maladr bu feci sözlerj dinlerken 
re;lkten renge giriyordu. Evvela kı· 
zardı .• Sonra sapsan oldu. Nihayet 
yüzündeki bu kızıllık morardıktan 
sonra bembeyaz oldu. 

Gözleri yuvalarından fırlayıp çık· 

mış gibi bir hale geldi. 
Bununla beraber bütün hu sözleı· 

hiç te çok uzun sürmemişti. 
Fakat çok müthiş şeylerdi. 
Bunu şimdiye kadar hemen hemen 

heı· türlü facialarla burun buruna 
gelenMaladnn titriyerek geri çekil
mesi isbat ediyordu. Gözlerinde bir 
mcr:1:ımet dalgası okundu. Bu kadı· 
ııın herhangi bir şeye karşı merha· 
hamet duyması, pek harikulade bir 
vaziyet karşısında bulunduğunu isbat 
ediyordu. 

- Ah, ah.. Madam •. Bu mümkün 
,111ii1-Galiba, galiba değil, muhakhak 
td _sözlerinizi yanlış işittim. Yahut 
yanlış anladım. Ne istediğinizi bir 
dahıı ~krarlar mısınız .. diye kekeledi. 

l\la~len, kendisini titreten büyük bir 
ııo;: uk kanlılıkla cevap verdi: 

- Hayır, yanlış duymadınız. Söz· 
lerim pek doğru, Ye pek ciddidir. İsti
yorum. 

-Oh madam ... Düşününüz! .. lstedi
jiniz pek mlithiştir. 

- Olsun istiyorum. 
- Fakat kendinize acrmıyor mUliu· 

iniz? 

- Bu sizi alAkadar etmez .. 

- Oh! madam ... O kadar güzelsiniı, 
o kadar gençsini7~. İmkanı yok .• 

- Rica ederim böyle şeylerden hah· 
setmeyiniz .. Ben istiyorum. Ve size 
ücretini de peşinen verdim. 

- Ne ,·akit? 
- Eğer mümkünse hemen şimdi. 
- Mümkün, fakat. .. 

- Tereddüde Jüzum yok. 
- istediğiniz şimdi olabilir, yalnrı .• 
J\tadlen gürledi: 
- Haydi çabuk büyücü karı! Daha 

ne bekliyorsun? Sözlerimi anlamıyor 
musun? lstediğimi yapmakla beni ne 

derecelere kadar azaba düşürdüğü-
görüyor musun? 

Maladr boğulur gibi bir sesle cernp 
verdi: 

- Bir dakika bekleyiniz madam! 
Dışarı çıktı. Sıkıntısı biraz yatıştık

tan sonra hizmetçilerinden birini <:a
ğırdı 

- Bana Jan lö Piyetri gönder! em
rini verdi. 
Birkaç dakika sonra Jan lö Piyetr sal-

lana sallana geldi. Maladr kendi!'ıini 

lüks odalarım dediği odalardan birin<.~ 
soktu. Odada iki iskemle ile bir karyola 

bulunuyordu. Kapıyı kapadıkdan son
ra bedbaht adama yaklaştı 

- Mezanj seni istemiyor değil mi? 
- Evet! 
- Sperans da seni istemiyor. 
- Evet! 
- Borniyes de senden ka<:ıyor. 
- tvet .. 
- Gerek benim fahişelerim, 'e _ge-

rekse diğer fahişeler !'!enden korku
yorlar, ,.e kaçıyorlar değil mi ? 

- Evet, hepsi korkuyor ve ka~ıyor. 
Ah! .. . 

- Halbuki sen bir kadın istiyorsun 
öyle mi? 

.Tan 1ö Piyetr ~iddetle sarsıldı. 1W<'· 
rint havınıı doğru kaldırdıktan sonra 
birleŞtirdi. · 

Polis hafiyesi x : 9 Şikaıoya 

giderek yeni bir iıe atılıyor. Bu ae 
fer Kara Maske adında bir haydut 

la çarpıtmaktadır. Haydutlar ken 

disini bir tuzağa dütürüyorlar. Ve 
tayyare ile seyahat eden Marlo iı 

minde zengin bir adamı yakala 
mak için pusu kunıyorlar •• 

- RAGASTANIN OOLlJ -

- Ah •• EvetI •• 
- Fakat, sana temas eden kadının 

ölüme mahkum olduğunu bilmiyor· 
mufo'un? 

Jan Jö Piyctr homurdandı: 
- Ben de öleceğim. 
-Öyle ise hurada hekle! 
Maladr dı~arı ~ıktıktan ı-:onra ken· 

di odasına koştu. Madlen hiihi. l'ı-ki 

vaziyetini muhafaza cderl'k oturuyor
du. llerledi. J\fadlenin kolundan tut
tu: 

- Madam. son bir defa, düşünü· 

nüı, hu ~ılgınhktan 'azge~iniz. 

- Sus! 
- İstiyor musunuz? 
- istiyorum! 
- O halde huraya giriniz! 
Madlen kapının önünde yarım ı<a· 

niye bile siirmiyen bir tereddüt gi)s. 
tereli. Bu tereddiidii darağacı, daha 

doğrusu cellat kar;:: ı sında bir mahku
mun sevki tabii ile duyduğu <:ekil· 
meğe benziyordu. 

Sonra her şeye kat'i surette karar 
Yermiş gihi ilerll'di. Göğe karşı la
net, ldn fışkıran son hir bakıs fırlattı. 

Ye kapıyı itcrt'k içeri~· e girdi. 

-2.1 -

I\ITAP, KITAHIN J'ER/ı\'J TUTAR 

O sabah rahip Loyola Paris Emni· 
yt't Müdürii l\:ont Monklar ile konuş

tu. 
fionuşma <;ok ~abuk oldu. Çünkü 

hu iki adam hiribirlcrinin iderini ça. 
buk anlamışlardı. 

J\lonkların ruhunda mü~tehitlik. 

da umumiyetle bir muame1ei diniye 
ile nihayet buluyordu. 

Muamelei diniye: Vicdanlarında 
bir takım gizli fikirler bulunan on 
iki kadar suçluyu yakalamak bunlat' 
hulunmadığı halde kim olursa olsun 
yakalamaktan ibaretti •• O vakit, mun
tazaman karr:;ıhkh olarak birihiri üs· 
tüne odunlar ,.e demetler yığılJ)·or-

du; zira mukaddes kilise daima inti· 
zamsızhğın düşmanıydı. Odun yığı. 

nından bir direk ~ıkıyordu .. Üç, on ve 
])azan bu güzel direklerden yirmi ta
nesi münasip ıoıuretlerde dikiliyordu. 
Katolikliğe az taraftar olmalanyJ.e 
suçlu serseriler yeni iplerle bağlanı

yorlardı; sonra, meş'alelerle gelen 
paı>az1ar demetlere ateş veriyorlardı, 
duman yükseliyor, alevler fışkınyor-
rlu. Biça reler, bağlarını kopar19ak için 
fevkalbeşer bir gayret gösteriyorlar
clr ; etll'ri cızırdıyor. duydukları acı
dan dolayı ahları ye feryatları ile or
talığı sarsıyorlardı. Fakat, Katolik 
dininin ve Papanın mukaddes sadası 
bu feryatlara galebe ediyordu.. Za
'<ıllılar bu yüzden telef oluyorlardı .• 
lşte huna: Din işi diyorlardı. Bazan 
hPyeti diniye. daha mühim sebeplerle 
de insanları yakıyordu .• 

İngilizleri müthiş bir düşmandan 
kurtarmak için Fransız rahipleri tara· 
fından yakılan .Tan Dark buna bir mi· 
saldir. Halk: hu kahramanın hatira
tınr takdis ettiği içfo heyeti diniye 
kendisini evliyalar arasrna soktu: 'Bu 
da b i kötü bir yalan ..• 

7.a!imlik .. Lo~olanın rnhunda. f:eytan- I>inin mes'ut deni! insanların di· 
1 k d 1 k d ri diri yakılma deni! ı ·, cssas ı var ı. 

'Zaten engisizyon, müthiş bir polis, ı işte Loyola ile polis müdürü bun-
bir şeytanet makinesinden başk:ı r.e- Jarı düşünüyorlardı. 

dir?.. l\fonklar ile Loyo1a bu çeşit haki· 
Yalnız hu Jlolis: ı\) ni zamanda katları söyll'ml'i{e mechur olduklarını 

Rokaklarda Ye \'İcclanlnrcfa h<'l.:cllil\. <'· zanndmiyeceı~ dl'rl'c<'.d<• hiribirlerir.e 
diyordu. Dimağları h:ıczccliyorchı. Bu · oldukc;a hiirml't besledikleri için bu 


