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Fransız-Sovyet anlaşması halledildi 
• (Yazısı 2 ncı sayfamızda) 

suıgar1Standa A_tina ve SelAnlk 
• • ,,.. I dıvanıharplerinde· 

Hu K u MET Sovy~~ı~~~stıerı ı • • • 

bekleniyor l ıdam olunacak 
Eski başvekil Gorgıyef, kral aleyhtarı 1 

veıçef'le el ele verdi 

Kanlı hAdiseıer 
çıkablllrl 

z.,repte çıkan Noviati ııazeteli -diki krala iıtinal eden Zlatev ka
Sofyadaıı pyanı dikkat bir tel • bineıiyle eıki Baıvekil Kimon 
paf alllntbr· Bu telgrafta deniyor Gorıiyef arasındadır. 
ki: Kimon Gorıiyef, darbei hükU· 

"Bulgariıtanda pn geçtikçe met mütahauııı aayılan, ve geçen 
Wr ikilik belirmektedir. Evveli aene 19 Meyılta Mutanof bbine. 
laliAHaet ada•lan araJJDdaD bat- ıini devirerek Kimon G~yefi it 
laJIP ah~ oradan da halka bqma ıetiren General Velçef'le 
..,_ W• ha ikilitiP e1a11 tim· <Devamı 2 ndde) 

Bulgaristan ve 
Macaristan 
muahedeleri 

kendlllklerlnden 
bozamasın 

I! 
deaış rlfecek 

blrşey 
varsa blrllkte 
görOşütsan .. 

"Şimdi ıiae ba_. kalıp bir be • 
yanatta bulunacaiun •• Fakat bu 
beyanat, buatinldi ıünlerde pek 
mübiıiıdir. Sö,.Ieyecelim fudur: 
Bay Lival ve ben, bütün noktalar. 
da tam UJUllDUf bir YUİJetteyb •• , --~~-:--~~---

---~--~----------~------~~<D_e_ftlDl~2-m_d_ô_>__ ~~ 

Evvelki Cuma günü Pariae git • 
mit otaa Romanya Hariciye Nazm 
Bay Titüıe.ko, Franaa Hariciye 
?fazın Bay Lival ile aym betinde 
bafhyan ve bir tünden fazla ele .. 
ftDl eden konutmaları neticesin • 
4ie ıazetecilere fUllU aöylemittir : 

Keresteciler Eytip 
arasında ışııven 

OTOBÜSLER 
halkın başına belAdır 

cvazısı 4 onca sayfada) 

Çarpaşmadan 
şampiyon il 

E..L:..-1..· ~ ... '. 10 (A..A.) - Eski· ,,,., elelıtrilı ..... lldtiplen arumda Japılacak lıuooetini yenen lıii laeylan lıopılıı -"""' 
olan lik maçlarma .. ki.. • (Yı "" banlanlırl uç up 111'- um 4 Undl •J'lflUla) 

~n vazpçmif ve fatbol hey• 40 
etini protHto etmiflerdir. KiLOM ET-RE VCKSEKTE 

Deminpor ldübü hükmen birin- G •• ellili""..~· A7m on betiıı- uneş mavı· de ' 
de de Tiirlı:iJe liiret lririacililderi- ır 
<;;,:;~-:erıe~ mız Gökün rengi qoktu; ı 
7 ncı sayfadadır) ip, çıt diye kırı il rl • 

b
Sovyet baloncularınm yapt .. JC,. 4aarftbe 

u neticeyi 1 tir &&• ~ 
.,Ukseklere u;:!:!.:r • \'akında daha 

40,000 metre irtifa. Dün lan • 
kapll)'&D hava tabalraaı 80 ki~I JI -nL~~rldi.balon ba irtifu lradsr o. ,,..._ (Dnam4 bfl•> 

metre kadar olduiuna ıöre ba ir-1 
tifam tam yamı. H A B E R 

itte imanlar l• ...... pis ..... .... 
haraya kadar kikt akı•• ............. ilanla • 

çıktılar. Daha dojruau in•nlv rmı HA.BER'e v.enler kir e 
plcmadı, fakat imanlarm 7aı»tık • cı.ı.. • 
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~A~U AKSAM.Ki . HABERLER 
döndü,, diyen Baldvinin hakkı varı Nüfus yazımına'"Dünya tımarhaneye 

hazırhk Streza koni eransı haberleri 
lrlanda da 

nakliyat grevi 
BugUn kaymakam
ların toplan tısında 

görüşüldü 
Önümüzdeki ikinci T e§rinin on 

sekizinde memleketin her tarafın-
da umumi tahririnüfus yapılacak -
tır. Bu husustaki hazırlıkları göz
den geçirmek üzere statistik umum 
müdürü Celal fdırimize gelmiı, 

diln vali muavini Rükneddini zi -
yaret etmittir. 

Bu ziyaret eınasmda kayma -
kamların ittırakiyle bir toplantı 

yo.pılmuına karar verilmiıtir. 
E.u toplantı bu sabah saat do . 

Jnm r a yapılmıı, bire kadar ıür -
m'tür. 

Toplantıda Celil, bütün lıtan -
bı:ıl kaymakamlan, nüfus müdürü 
bulunmu§tur. Saat on bire kadar 
toplanbya vali muavini Rükneff -
din Sözer, on birden aonra da vali 
ve belediye reisi Muhiddin Üstün
dağ riyaset etmittir. 

Bu toplantıda bu sene yapıla -
cak nüfus yazımı kanunu ile lstan
bulun numaratajı, yazımda çahta
cak memurlar meselesi görütül • 
müttür. 

Nüfus yazımı sabahleyin baılaya· 
cıtk. ayrılacak memurlar ellerin • 
Cle birer defterle kendilerine ve • 
ri.en mıntakalaraddaki evleri do • 
la§arak oturanları ayrı ayrı yaza -
caklardır. 

Nüfuı yazımı devam etiği mild
detçe kimse evinden çıkmayacak, 
hiç bir nakil vaıııtaıı itlemiyecek • 
tir. 1ıtaiıbülun her tarafında nü
fuı yazımı bittikten sonra top atı· 
lacak, bundan sonra hAlk aokakla-

250 kilo esrar 
RDyUk . bir kaçakçı 
şebekesi yakalandı 

Haber almdığına göre Emniyet 
Müdürlülü genit mikyasta bir es· 
rar kaçakçdığını meydana çıkar -
mııtır. Bu ,ebeke deniz ve kara 
yollariyle ecnebi memleketlere 
esrar kaçırmaktaydı •• 

Samatyada bir evde yakalanan 
esrarın miktan 250 kilodur. Şim -
diye kadar da bu itle alakadar ol
mak üzere aekiz kiti yakafanmıı • 
tır. Bunların biri Ermeni, biri 
Rum, ve biri de bir Rum kadını -
dır. Diğerleri Türktür. Tahkikata 
Clevam edilmekted;r. 

Çimento fiyatları 
lrecek mi? 

Ankaradan haber verildiğine 

gore Okonomi Bakanlığı çimento 
fiyatlarını 7 lira kadar indirmek 
için tetkikat yaptırmaktadır. 

tıpkı borsa gibi değişiyor! 
Aylardan bert clevadl 

ediyor 
lrlandanın Dahlin §ehrinde 

bundan bir ay önce bathya.n bü
yük nakliyat grevi, hali devam et• 
mektedir. F ransız-Sovqet anlaşması halledildi 

Tramvay ve otobiia kat'iyyen 
iılememektedir. Rusya ile Fransa 

uyuştu 
Pariı, 1 O (A. 

A.) - Sovyet bü
yük elçisi B. Po ·• 
temkin'in 8. La 
val'i dünkü ziya 
reti üzerine Fran
sa ile Sovyet Rus
ya arasında akdi 

mutaaavver muahede hakkında 

uyuıulmut olduğu anlaşılıyor. 
Muahede, 23 Nisanda, B. Li • 

vaJ'in Moskovayı ziyareti esna 
aında imzalanacaktır. Bunun tek
nik cihetleri ise, Fransa ve Sov -
yet Hariciye Nazırları arasında 
Cenevrede taka?'i'Ür ettirilecektir. 

HABER - Bu anla§ma eski 
muahedelerin tayin ettiği ,artları 
değiştirecek ve muhtelif tekiller. 
de taarruza geçecek devletlere 
kartı neler yaprlacağını teıbit et • 
mektedri. Anlatmanın en mühim 
maddesi ıudur: 

Milletler Cemiyeti hakaız bir mu-

amelenin önüne geçmek imkinmı 
bulamaaıiı takdirde, iki clevl.t, 

et mükeliefiyet'" haklarla biribir· 

!ıerini koruyacaklardır. 

Con savmenln 
nutku havadis 

borsasını 
rleQiştirdl 

Bu sabahki tel-
graflara nazaran, 
lnglltere, yer yer 
misaklar istememek 
tedir. A\'rupanın 

bugünkü hudutla
rını esas ittihaz e

s~ c.o~""""''" decek bir umumi 
· misak akdini isteyecektir. Bunu boz
mak isteyen aleyhine hep birltkte ha
rekete ge-~ilecektlr. 

Almanya böyle bir taahhüde gir
meğe razı olursa, onun da diğer dev
letler gibi silahlanmasına müsaade 
edilecektir. 

Bundan da anlaşılıyor ki, lngilte· 
re, Şark misakına girmeğe aleyhtar
dır. Esasen, Şark misakı fikri şimdi· 
den suya düşmüş gibidir. 

İngiltere namına, Streza'ya l\lak-
do.,!'\ldla Sir Con Saymen gidecektir. 

Fakat son daki-
• da gelen telgraf· 
ır, lngilterenin 
er yer misaklarla 
lakasını kesmedi- ' 
ini f'.istermekte-

Londra, 10 (A.A.) • 
Avam kamarasının dünkü celsesinde, 
Sir Saymen, Bay Hitlerin, Avropanm 
şarkındaki alakadar devletler arasın
da bir ademi tecavüz misakına miisa
it olduğunu söylemiştir. 1''akat Bay 

Hitler, bugünkü vaziyet karŞISinda, [ erki.niyle konuımalarını tenkit 
ltalyanın böyle bir misaka girmesine / eden "Asabi Shimbun,, gazete1i 
riza gösteremiyeceğini söylemekte, ve 1 . dd tr b. akal t l 
ademi tecavüz misakını imzalamaları 1 fi e. 1 ır m e :azmı~. ır.. · 
muhtemel olan bazı devletler arasın- fadesınden anlaııldıgma gore Ja. 
da bir mütekabil yardım misakının pon resmi makamatından aldığı 
tehlikeli ve şayanı tenkid olacağı ka- ilhamla hareket etmekted:r. 
naatinde bulunduğunu ilave etmekte
dir. 

Orta Avrupa misakına gelince, Sir 
Saymen, Berlinin böyle bir anlaşma 

fikrini reddedeceğe benzediğini anlar 
gibi olduğunu, fakat bunda bir fayda 
göremediğini ve üstelik A vusturyaya 
müdahale keyfiyetinin anlamını izah 
etmenin fevkalade güç olduğunu söy
lemiştir. Buna mukabil, Var§ova, Or
ta Avrupa misaktna karşı hi bir va
ziyet alacağa benzemektedir. 

Sir Saymen, bir saylavın sorgusu
na karŞı Streza konferansım tama
men istihbarı bir mahiyette telakki 
ettiğini söylemiştir. 

Jtalyanın Streza-
dakl teklifler ı 
ne olacak? 

Bugün öğleden 

Japon Hariciye Nezareti namı· 
na beyanatla bulunan bir mümeı· 

sil de hemen bunun ardından in-
giliz bahriyesi hakkında Lazı mü. 
talealar yürtmüştür. 

Çine yardım 

1f etmek istiyen her 
~ iJJ ~ hangi mil!ete mu· 
~ $. a venet edeceii 
~, ~ söylenen lngil · 

terenin, kendini 
hala denizlere 
hakim sanması 

zihniyetini tah · 
liI elmİf ve de -
miştir ki: "lngil-
tere yalnız deniz 

lere ha.kim olmak iıtemekle kal-

R mTVor, muzik& t'Alan da kendisi, ıonra, oma • ·J r-

dan Franıız Ha. danaeden de kendisi olmak isti-
vaa Aiansırun var ... 
verdiii bir habe - Japonlar, ayni zamanda lnıil -
re göre, Strezada tere ile Amerikanm anlaımaam • 
§U iki mesele gö • dan çekinmektedirler. Bunun ya • 

riifülecekmit: laa MrMlkt-t..ı. '-1-e-b''-'llOlalr 

l - AJmanyanrn silahlanması halini alabileceğinden endiıe e .. 
veyahut gene Almanyanın mua • diyorlar. 
hedeye muhalif olarak ittihaz e • Japon gazeteleri, Uzak Şark. 
deceği kararlar karıııında ln'gil· ta Japonyanın "mühim rolü., taı· 
tere, Fransa ve ltalyamn mü§te • dik edilmedikçe, lngiltere ve Ame

rek ve tiddetli tedbir almasını l - rika ile teıriki mesainin imkan. 
talya teklif edecektir. ıızhğından bahsediyorlar. 

2 - Londrada tavsiye olunan "''"nn""'"---.-----·•www•••='*•,,. 
umumi emniyet sistemini ltalya Ankarada feci bir 
ıüpheli görmektedir. Sulh mese • kaza 
lesinin unıurlarmı ayrı ayn tetkik 
etmek istemektedir. 

Japonlar 
lngilizlerin son 

Ankara Elektrik Şirketi me M 

murlarmdan Kont isminde bir a-

dam yamnda Müller isminde bir 

kadın olduğu halde kendi kullan • 
Siyasetinden aığı otomobilie gece Ankaraya 

kuşkullanıyor doğru dönerken Akköprüde Meh
lngilterenin U

zak Şark siyase
ti Japonlar tara -
fmdan resmi ma. 
hafilde ve gaze • 
telerinde tenkit e
dilmeie bqlan · 
mı ıtır. 

iıliilmillllll•m Söylendiğine gö 

med iaminde bir köylü ile çıra yük

IU hayvanına çarpmıı ve her iki.si 
ni de öldürmil!tür. Knot tevkife· 
dilmittir. 

SabtekAr.lı k 
Buraadan lıtanbula ıelen Ke -

mal isminde bir genç, Denizli aay· 
lavı Necib Alinin imzaımı taklid 
ederek hazırladığı mektupia Halk-

evine müracaat ettiii aırada sahte
karlığı anlatılarak yakalanmıttır. 

re, İngiliz. murah
huı Bay Antoni Edenle, Sovyet 
liderleri araıında Moski>vadaki 
samimi konuımalar, bunun sebep-
lerinden biridir. .. ..... , ............. ., ..................... . 

Halkın bundan çektiği e:ıiyet 

bir hayli olmasına rağmen hükU• 
metçe bazı tedbirler alınmıştır. 

Hükumet, askeri kamyonları 

halkın yolculuğuna aymnıftA'• 
Tramvay ve otobüs yerine bunlar 
kullanılmaktadır. Fakat bu lcanr 
yonlar da azdır ve ancak ıüael 
havalarda kullandabilmektedir. 

Otobüs ve tramvay iıçileriyle 
henüz bir itilaf hasıl oJamamıtbr· 
Hükümet mütkil bir vaziyettedir. 

Meşhur bir 
Alman casusu 

yakalandı 
Paris, 10 (A.A.) - Zabıta, Al· 

man casus tetkilltr ele bqrlarm .. 
dan Edvard Bernhuber'i tevkif et• 
mittir. 

siyasada pazarlık 
(Bqtarafı 1 nclde) 

lngilizce haftalık bir pzete o • 
lan "Manceıter Gardiyan,, diyor 
kı: 

"Anlqıldıima. göre, Rom;.nya 
Hariciye nazın Titüleakonwı Çe • 
1-- _,_ • ,....._,, - &,..-ri-! ..,.il • ı 

de ıon görütmesinde hi;. u;;ima 
husule geldi. Bu da, muabedele.rın 
teılihata taallulç eden kayıtları • 
mn Avsturya, Macariatan ve Bul· 
garistan tarafmdan bir atrafh ola· 
rak hükümden dütürme prenıil;>i • 
ne kartı duramıyacaklan yolun -
daydı .. ,. 

Gene anlaııldığına ıöre, bu ko
nu,malar sıraımda "Milletler Ce· 
miyeti misakrna da sadık kalmak,, 
hususunda uyu§mut1ardır. Bun • 
dan da, Avusturya, Macaristan ve 
Bulıaristanın Milletler Cemiyeti· 
ne müracaat ederek ukert nizam· 
namelerinin yeniden gözden geçi • 
rilmeıini istemelerine eaaş itiba • 
riyle muhalif olmadıkları mi.na • 
11 çıkmaktadır.,, 

Kara Maske 

rülmesiyle alakadar olan Make-çindeki lngiliz sefirinin Çin ~ ,ı donya ihtilal komiteıine menıup Polü ha/iyeli x : 9 pek yakı~• 

Bulgaristan da 
Hükumet darbesi bekleniyor 

üç kiıiyi idam, üç kşiıiyi de müeb- bu 'a.Jamın esrarını meydana ~' -
bed küreğe mahkUın etmittir. karacaktır. 

1111nm1,.............,n._., .. _. • ..........-..ıı- ı ı •' ....... 

Sofyada çarpışma mahkemesi ' , son seneler zarfmd• 
Sofya, 10 - Dün poli•ler üç itlemit olduldan bir çok cinayet· 

komünisti tevkif etmek istemeleri lerden ötürü Makedonya ihti)jl (Baştarafı 1 nclde) J cak derecede genit olmasının da 
yeniden elele vermittir. Velçef, ihtimali vardır. 
kral aleyhtarıdır. Bu itibarıa Bul- Eski Başvekil Gorgiyef yaptı
garistandft. her gün bir 19 Mayıa ğı propagandalarda askerlerin hü
darbei hükumeti bekleniyor. kumet itiyle uğraşmamal~nnı ile· 

Yalnız vaziyetten anlqtldığına ri ıürmektedir. 
göre bu seferki darbei hükfunet Clç komitacı idama 
kan dökülmekıizin olmıyacaktır. . rnahküm oldu 
Hatta bu kan dökülmenin Bulga. Sofya, 10 (A:A.) - Nevrokop 
riıtanda bir dahili harp doğura • divanıharbi eaki bir zabitin öldü· 

üzerine komünistler tabanc:a ile komiteıi üyelerini aorıuYa çeknı~ 
polislere mukabele etmiflerdir. • ~ir. Bu ~om~talin baır Mihailj 

Neticede bir poliale iki koınüniıl ıle muavınlerı Maatef Ye Kurt 
ölmüf, ve diğer bir polis de yara • ölüm cezaıına mahkUm edilmit~ 
lanmııtır. dir. • 

Mihailof idama Kltib Bun.ef müebbed hapi•~ 
zaıma çarptırılmııtır. Mahkt\111 

m ah k Ü m O 1 d U lardan yalnız Mihailof yabancı ~'-
Sof ya, 10 _(A.A.). - . Nevrekop memlekette bulunuY.or. 





4 

MU C 1 Z El 
_,_ awwwı,__ aws-~ • 

At kuvveti elektrik 

BABBB - Akpm Poatuı 

1 Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

"ltalya siyasetinde 
dönemeç,, 

KURUN - Aıım Uı llugiln ltol11a
nın Yugoslavya aelirinln aöyledili 

10 NlSAN - 1935 

Keresteciler Eyü 
arasında lşltyen 

•• OTOBUSLER kuvvetine galebe çalı11ori 
Hem de, bu şaşılacak 
hedise ıstanbulda 
cereyan etmektedlr.1 

doatane nutuklan IMlJZIUlbaJuederek h a 1 k 1 n 
b1' hareketiyle ltalgan fUcrinill delif· başına beıad 

Son gün1erde Jstanbulda timdi· 
ye kadar, beJki dünyanın hiç bir 
yerinde görülmemiı, bir hadise 
geçmektedir. Bu hadise eski ile 
yeninin bir mücade]esidir. Ve fa· 
yanı dikkattir ki !imdiye kadar 
daima ma.ğlub olan eski'bu defa 
yeniye galib geılmittir. 

Son zamanlarda Beyazıd mey • 
danından geçenler uzun seneler -
denberi §ehirde pek de görmediği
miz faytonJarın ııralandıimı gö • 
rür!er. Adetleri oldukça fazla o1an 
bu arabaların Beyazıd meydan.mı 
intihab editlerindeki ıebeb büyük
tür. 

Çünkü arabalar tramvayla re . 
kabet etmetkedirler. Buna hiç 
1&f!]maım. Arabalar tramvayla 
rekabet etmektedirler ve bunda 
muvafafk da olmuılardır. 

Tramvay tirketinin Sirkeciden 
Edimekapıya ve Y edikuleye si . 
den tramvayları aıaiı yukan on 
be§ dakikada bir hareket etmekte· 

dir. Bu on bet dakika da bir kal· 
kan iki vaıonlu tramvaylar bir 
taraftan balık istifi ıibi dolu ol • 
makta dijer taraftan da hızlı ıit • 
memektedir. 

Tabii tramvaylar Beyuıcla gel
diği zaman hiç yer bulunmamakta. 
dır. itte bu vaziyetten istifade 
eden,.rabalar Tramvayla rekabete 
b&§lamıılardır. 

Beyazıttan Edimekapıya ve 
Y edikuleye kadar bir yolcu tram • 
vayla altı kurut on paraya ıide • 
bildiii halde arabalar bet kuruta 
götürmektedirler. 

Bir araba dört het yolcu almak· 
ta ve alqama kadar hemen hiç 
durmadan itlediii için iyi bir ka -
z~ da getirmektedir. Beyazıd, 

bir ta-raftan de?let dairelerinde 
bulunan memurlann, cliğer taraf -
tan Univerıite ve Liaeledeki tale· 
benin ~.oplandıklan yeri tqkil et · 
tilin.den cabalar hiç yolcueuı: 
kalmamakta~ırlar. 

12 kisi daha idam 
~ 

olunacak 
(Baştarafı 1 ncide) Kadro boşluklarını 

itleTinl aütatle bitirmei• çabı - doldurmak lçln 
ml..lrac!ff.far. . 

tijinl luq/detllgor. B1111a •IMp olarak 
da A iman korkıuunıı göaterlgor. N r 
tice itibariı/le ktlçllk ltUdlı illi bir göz· 
le gören ltalyanın, artık Balkan an. 
lfJfmaını da igl gönrwd ldnmgeleee-

jinl aöylüyor, N yazuını memnunl· 
yelle bitiriyor. 

Ct!MBURIYET - Bugl1nki 1'C1f· 
mtıkak Amerikanın ıunıunı lıarpte 
Frant"l!a gönderdJli kuıweUerln er
kanı harbiye reiai miltekait General 
Jamu G. Barbord'un bir 11azuıthr. 
Mlltekait General umumı harblıa dün
gagı ebedt bir ıullıa lttmlfturacak ıon 
bir •tWaf ıagılaralt gapıldılını, fakat 
maalaef aradan lflmıi ıene g~ 
milletlerin ıulh goluna gideukürln· 
den bUQldş harp .,,oluna gittiklerini, 
bunun da bir çok UcU.atft buhranlar 
doğurduğuau ıöylUgor. 

MiLLiYET - Ahmed ŞllkriJ Eı· 
mer, bugün /tolganın nyaıaıından 

ba/uedigor. Ermeld ltalpanlann umu· 
mı harpten. eıJNl Almaga w AVlll• 
turga blokuna dahU olduklarını. u. 
mumı harp çıktı.1-tan ıonra kcndiafnl 
müzageckye kogarak Franıa ttiiatiii"a 
geçtiğini, fakat harp 'fletluainde um
duğundan daha aza nall oldı.ılu ~ 
Stattıko aleyhtan 1Mmle1cctı..ıe an
laıtıiını ıöyledlktm tonra buglüı Al· 
manganın~~ N 
AvrufJ"llı "1ullt .,,,_, kr,_,,. bu 
Statüko ale11htan pollılkaıw ""llf
tirdlğinl, Franıtulan 6aficı k19Jk W. 
ldlla da anlflfl'rllla ean flltılm elr 
ligor. N etlcetle ,,.,..,. ..,.,.. sm. .. 
mtan w M~ tin .,,,., r• 
me zamMllllll pı/ılafb,.,,. Udw etil-
flOr. 

ZA.Jl AN - Zaman lııualı gaa Al· 
manlann lakop landndıld ıamcllli 
lı~ abra &q a ! r ,__ 
fma--o aufrimı ~urf)gor 1'e Almanla· 
nn kazi.ınmaktG oltliJdan tewedUıll 

Son zamanlarda' Eyüple Kere .. , 
teciler arum4a i9liyen otobüsler- ' 
den ıikiyetler çoialmıtbr. lbı ti· 
kAyetler muhtelif noktalarda top
lanmaktadır· Eyüple Keresteciler 
arumda her gün gidip gelenler o

tobüalerin bu halinden çok tiki· 
yetcidirler. Şiki.yetleri §Öyle hü
laaa etmek kabildir. 

1 -Arabaların elueriıi kulla
nılamıyacak kadar haraptır. 

2 - Yolda ıeyrii aefer memu• 
runun bulunup bulunmadıinn el
le itaret etmek toförler için bir u
ıuldür. Bu itareti vermiyen toför 
patronu tarafmclan itten çıkanbr. 
Seyrii tefer memurlan yolda bu
lunmazsa vay otobüateki talihıiz 
mütterilerin batma ıelenlere.. Bu 
otobüae hiç deiilae mutattan faz
la on ki,i alınır. 

3 - Eyüpten aabaıhları kalkan 
otobüler ekaeriya dolu kalkarlar 
ve yahut nihayet Defterdar veya 
Ayvamarayda otobilaü doldurur
lar. 811 vaziyette Balat •e Fener 
yolcalan ya hiç otobüse binme
mek ,...but otobü. içinde üstüate 
ayakta durmak ~buriyetinde
dirJ_.. 

4 - Geceleri otobiillerde tari
fe falan kalmaz. Hot tarifenin 
siindiız de tatbik edlldiii yQ'ktur 

ya!- Otobüaün dolması e1&1 tu
tulur. Gece bir otobüaün dolmaaı 
için de hir aaat llzımdır. Bu bir 
..... ı;Jl'r » ••• alllıHa 
müfteriler böyle ıaatlerce. bekle-

meie mecbur tutulur. 
5 - Otobüscüler mütteri 

madan benzin almaia kendil 
mecbur tutmazlar. Müfteri 
ıe biner ve otobüa hareket 
Ondan aonra üç adım ile • 
Unkapanmdaki yahut Bala 
benzinciden benzin alır. 
benzin bir veya iki ıifedir. 
sonraki ıeferde gene vaziyet 
kerrür eder. 

Yukarıdaki reaimdeki 3316 
maralı otobiiı Eyüp-Kereat 
yolunda her sün görülen 
bir nümuneyi tqkil ebnekt 
Bu otobüı yol ortaımda boz 
ve o ci'Yardaki bir bakkaldaa 
nan gazle itletilmif, biraz il 
artık &itmemek üzere gene 
IDUftur. 

Yolcularm bu tikiyetine 
kabil otobüscüler de diyorlar 

"- HaYadaki tayyare, 
dekf motör bozuluyor da kara 
otobU.ün bozulduğunu niçin 
bul etmek iatemiyorl.; Ot 
bu bozulur da dunır da .•• 

Arabalan biz dold~ 
Ekteriya müfteriler zorla içeri 
ri,,orJar. Bizim bu yüzden 
•en:liiimiz çok oluyor. 

Fener ve Balat yolculan 
hüaletcle ~yer bulurlar. 
otobiiate yer bWaımyan ye,laı 
terinde bulur. 

Biz hallan kolaybfı için ,..._. . -,.... ............. 
den tikiyetci...,, .. Giriite çarpışma terfıler 

Atina, 10 (Husuıi) _ Ciritte A~, (HUiui) ....... Harbiye ""pldlM ~ llbe ... ------------------------

s. yasi mi.inakaıalar yüzünden nez~, ili askeri 19le~le. uirat
ha ik arasıada bir kavga çıktılı ~ uzere erkanı harbıyeı. umu-

mıye erklnı arumda ayrı hır heyet 
g~len hab~rler~en anlqılmakta- tetekkülü hakkmda bir mıinıame 
dır. Kandıye cıvanncla Skalanı huırlam•ktadD'. Bu heyet. ıiyut 
kasabamıda çıkan bu kavpda fikirlerinden ve ihtilile iftiralde· 
iki gnıp tabancalarla birbirine rinden dolayı ordudan allkalan 
hücum etrni!, jandarmalar ıelin - ketilecek zabitlerden kadroda 
c~ ~·:k •n. iad~ o!~n_muıtur. Sekiz bot kalan yerleri dolduracak ve 
kış~ t:ıvkıf edılmı§~ır. ihtiyaç clola)'llıyle terfileri lbım-

1 syana ıştırak ıelenleri tespit edecektir. 
e :'en profesörler Büyük rütbedeki zabitlerin yr 

Atina, 10 (Huauıt) - Sel&nik rini ayni rütbedeki zabitlerle dol· 

gor. 40 KiLOMETRE YCJKSEKTE 
AKŞAM - Akfemeı,,,,,.,. dtıua 

yazısında kadınlar kongrealntla balı- G e e 
ıetmeldetlir. Ye eowlce ,,.,.ılllln tim- uneş 
ıaıı o1•1rı ai11ıenen nr.t Wan-
mn flnull ü Uerlnln tlıtuall olü"'1m 

mavidir! 
!f=~~~Blt,.,:. ı.: Gi;kün rengi qoktur I 
naıebetlgle kent.Utlnln dlinl/fllllll en 1 t d 1 k 1 I 
bllg#Ut ..,,at dalıllmnden ,,,,., oı.. p, ç ı ye ı r ı ı r 
ğunu dglllgor. Ye gllz NMge J1Gku1 So 
hatlatı •lltllUUkı IJflD .-.,. ..,. ~ vyet baloncu larının yaptığı tecrll 
raktılını ll4De e"'1/or. bu neticeyi vermiştir. Yakında d 

yflkseklere uçulacak! 
v• Atina Onivenitelerincle tufi. iı1 ıak mümkün olamaz.., erki· Kahvelerin lsJAhı ... (Baştarafı 1 ncide) ı renktedir. Gak iae billkiı ma 
Ye yapılarak Atina Oniveraiteain- nıharp zabitlerinin muvakkaten Ankara kahve ve --ı--lannda 

h •-·- Moakova Hava Enatitiilü tara· iini kaybetmiıtir. Berrak ve 
den dokuz Sel&nikten de alb mühim yerlerde iati dam edile- ialwnbft, tavla sibi oyunlarm 0 ,.. • 

' -...1-1 • bu • ·ı # fmdan iiç sün evvel yapdan bu faftır. 
profesör ıon iıyana taraftar ol • ıı;ca erıne emımame 1 e cevaz nanma11 menedilmesi Gaerine bq 

verilecektir. memnu· et• J..a.--L-1 ı-L ı_..! Jenİ tecrülae, fennin akıllan dur· Balon aaatlerce gökte kal duklan için açığa çıkanlmıtlar • 11 m •.....uu aanvenrn • 
intihabat zamanı ne de t9f111İ1 ecli'-.J." cluracak hamJelerindeD biridir tan ıonra kendi kendine ;tere dır. --.ı . mnzuq 1 

Ayın 19 unda d ıva- kat' il h~eolmuttu. Bundan, telsraf haberi olarak kı- miıtif. Bu mevki ile haY&laD 
H Y aptlan tahkikatta kahvelerin 1&e& ı.haetmittik. yer aıumc:la tam 200 kilome 

nıharpler bitiyor Atina, ( UIUll) - Batvekil ulah eclı'lm-'"ı ---L-L'=k ~kla d 
muavini General Kondilia intiba· - 11n111-- Vlllll'- Diaya an 40,000 metre ayn • bir meafe w.rdll'. 

Atin• (Huıuat) - Divani" berabe ı·-1--1....·ı ta 1 •1..• _, babn idarei örfiyenin mevcudiye- r "'amuı ' v a llDI OJUJI• lan bu balona muhtelif aletler de Sovyet Rusya Hava Em • 
harpte maznunlarm müdafaaları )arın menedilmesinin timdilik k bta 
devam etmektedir. Harbiye nua• ti yüzünden tehir edileceği hak- mevzuu bahaolmadıiı an'··ı•--- onmUf, ve irtifada bannınl bu tecrübenin •erdiii muı· na .. 
reli, gelecek aynı 19 unda intiba· kmdaki f&yİalan tekzip etmif ve ..., ....,- YUiyeti tetkik eclilmif~. Alınanı neticeden cesaret alarak 
bat yapılacağı ve bundan bir ay divanıharplerin 19 Nieana kadar tır. neticeleri bildiriyoruz: d h b'. iik t .. b 1 • 

vazifelerini bitirerek kararlarmı ------------- BU ,&lneldikte havanın keaa . a a uy ecru • ere il 
evvel idarei örfiyenin kaldmJma. vereceklerini Te idarei 8rfiyenin -Kadın Terzisi- feti, T• tuyiki yerdekine naza • cektir. Bu aefer içinde üç kiti 
ıı lazımgeldiği için Nil&DID 19 un- de kaldmlara.k fırkalara aerbeıt· ı raa üç miıli daha azdır. Hararet duju halde 40,000 me~ 
cu gününe kadar divanıharplerin • belk" d d h ..:~"--eki 

çe propaıanq yapmak hakkı tr A z ı z E iae ııfırm altında 76 derecedir. 1 e a a 7..- ere ç 
işlerini bitirmeleri huıuıunu ordu min olunacağım ıöylemittir. Bu ıoiu]dukta kiiıt, kumaı, ip, bir balon inta edecektir. 
kumanclanlarına teblii ebnlttir. Ven· eros n Atölyeaini lıtanbul ErtuX.-·J ID&• ikisi Atimı, ikisi Selinik, ldıi 1 Z U • .,.. tıpkı cam ıibi aertlqme~e ve ko· ------------

1 d hastalıAı iazumdan Galataaaray Liwi la1blda lunlmaktadır. Bu irtifa· Hava flaeklerlle 
Kavalada çalı~akta olana ti i- lı:f kartwnda 184 No. ı. apartmuma Y 
vanıharbe, bir yedinciıi ilave o- Atina, 10 - Napoliden aelen .____ da bir iman cllf&J'ıya çıka& elle· seyahat 
lunmu§tur. Bu divanıharp, UIİla· haberlere ıöre Venizeloeun.jndiii seçirmiıtir. --••ı rinden, yüzünden, bilhassa gözle· 

-------.... ---..... nn· den •e d••daklanndan kan fıt . Sovyetler haton tecriibe • da te,ekkül etmittir. Selinikte çto otelde huta yattıiı muhakkak. "' .. 
k V · ı· t t 1 • üdu- Y 1 b im ler ba 1 1--r •e b0ır ka,,. dakı"ka ••rfmda aonra timdi de hava fitekl .an enıze ıı gaze e enn m ...-• tır. a: nız maun inme o ayıp e t ........ _ ·--1....:ne ~'== .. aan "' ~ -

- .... .,. ~~ .... ' Ullf'llMI yükselmek tecrübeleri 
eri, meb'ua Janaa ve arkadatlan flebit olduiu söyleniyor. ltalya lannı, artık kendilerine para ve • &IGr. 

?yan azauudan Mawo Kodato ve zabıtası haris ihtiyarın her hangi remiyeceiini hildirmittir. Diler Dlnyadan 40.000 metre irtifa için lıeırlanıyorlar. Bu neft 
diğerleri bu divantharpte muha· bir auikute uiramamuı için p. taraftan haber ..tldiline ıare ela pyet maQtaP!D hava cere- lerin pek 'büJiik eür'ati olM:i~ 
k~e edileceklerdir. Bunlar, ihti- ~aıkıtedhirleralmqtır. Venin- Venizeloıla brumm Napolide yanlan van:lır. Ve fevkallde ao. latdmaktadır. 
lal hareketini ihzar ve muvaffaki- lot kendiıiyle birlikte Napoliye karaya çıkmalarını tuhit eden iuk olmuma raina~n ıünet çok ilk tecrübe için bir fedai 
yetini temin için çalıımakla itham ıiden ul donamna amir&tı De • film Pariıte aö.terilirlmen abaliniD yakıcı ve teairlidir. Burada, gü • mıt, bumUı üzerine Jiiılerce 
olunmaktadırlar· . moatikoe vuıtuiyle dijer zabit • 1 J.Uhalariıle karıılannnıtır. Mft anaeclildiiine ıöre mavi P.ilot naüracaat etmip. 



in'in 
• f'" - ;t-;,:;e U Blyik Deniz Romanı 

______ .nanmarnızaa oüyüi< kahra. 
cesur şövalyeler varı,, 

Ali Reia kılıcına dayandı •• 'Yizi 
çabldı ve elini çenetine sitürdü : 

- Fakat •• TOtldeıe de a,te bir 
fenahk 7aptnm ki, eter ellerine 
ppiİf ollamz her haldL 

Sustu .• y orpni Jlldne baktı • 
O, hll& devaill ffen dalmYUklü 
ih\iyacmr yenemiym ek cevab ver • 

di: 
- Evet, net! •. Doiru •1ltlyor-

1UDU !. Bizim derimizi Jberler, 
içine ••an dotdururlardı .. Tlrk • 
lerin bit adama verecekleri en 1'6. 

Jük ·- haclar •• 
- Banu fap1alar, habızhk 

yapl!IHf olurlarclı? · _,? ? ... 
- sa11.,m1sı •• ._ MlmlJe .. 

cik • nrf. Haldan 10• mu?. 
- Şey... Öyle ........ Çok tü· 

kür V•etlikte iris onların ellae 
__.,u ... 

Ali Reis ,_. m,,k akmclan 
aiJimsedi •.• 
-llylemi~T. 
Dl,. ...... 
iki kanletin yüzleri ıerihnifti •• 

Katlan KY&J& btlnnq, paleri 
..,.... ... Biı: ... biribirleaiae 
WEtdv- Saki tlFle .... 

ticaret 
ra-..ı:e.11, 

klse JOIU 
apıJlnca arttı 

lran tramit ticaretinin yapıldı
lı EarakiM - Trabaon 70lumm 
homklaiu ,UiiDclea bu ticaret 
~dan 1859D 1e11elerle J'&VH ya
vq .....ıeketimiacen uulrlı.
makta;Jdı. Bu v_.et brpmada 
K.ankile ,-- tamirine ..... 
lıJ&D l»Wımetimia ba 7olua ilk 
.._ ... ,........ bitinaittir. 
Bu kıamada llO ldlometreWr fOH 

yapılllllfbr. Gene ita imanda 1690 
klpril ,..Wen ~- IUD
clan bqb 1ohm clil• bıımları· 
nın telt'iteei de yapılmıfbr. 

Trahzon-Karaköae yoha buı 
yerleri pek dar 'f'e ıarp aruiden 
seçmektedir. Bunun buralarda 
daha fazla ıenitlemeaine imkin 
airiilmediiiDcl• 10lan itt......_ 
ti deiittirilerek daha düa aruiJe 
almlflll'. Bu ....-. fimdi lramn 
Ammpa,. hailaathiı • ba tran
sit yohtotolMla .. ....,...._ 
vaıatf saatte 40-IO ldlometre 

ltiatle sidebileeeti bir hale ko
nalmaf olmaktadır. Şayanı d._ 
lrattir W 10hm yapılmumdan 
eoara lnndan ympılan tramit 
lllUmllelesi UtilHftD'. 

o 
Gaz Y&fl çetmell 
B~ cliaJum m wılacak 

.......--. -~ -&l.Wulwianlto Mri 
R111JU11D Baı. aa~clald lfi 

TOrkçeye 

Getif•: 

n•·•• cw.ldelllc... ..... • .... aııı.n . ..... 
AH Cepgfzln b .. md•n g eçenler 

lıte b11 toplantılardan Lirlncle 1 Kad, Miizenene teaadüf ecleıı 
Müzeyyen Ahmet Adında bir Jo. t.e~ ait ettiii '°lllınttlan ka 
zı tam 18111 :vaılann- Çll'llll)'orclu. Çok resı••ll• leDÇ 

da )'& 1o1dlr. ıüel. )az itin bir ,.~aaca ••*• tck-
ıakbi uılu bir lmclı ~ Güzel b. H . ....... MD.,,...U. ,.._. 
bir pun &)'DUi pbl çeh- da~ ........... ,.. .... 
retf, kea.tuine hiiqpet bir luyordu. Fakat daha aiaaclaa Wr 
ta ..... ft fafi:at ÇI • -- -~mlli ........... ... 
kanna1a c:eaaret edll bir Naci. .a. ....... ...,._. 
süzellili Yardı. .._ dma _,.....,__ 11ea•.ı 

Toplanbda M..,,._ .W· olmaJ1Dın 'bu ıMtO-lmm elba&le .ı. 
eltJaiu Wde ,.papl . clutuna hUHdi7onla. O.. p .. 

....,. ~91dbnit& it--- nanda 'buluncluia UDl&D .....,..., 

lıııilııiliıtil ye ıa.ıtU-inin . titriyordu. Çtinldl ineanm iedkba-
tma düıkün ıençler, e linl temin ecl.celderin ıanmda 
hllrmet ettirmeyi bilen bijylece kalpi&lı pek tabltdir. la • 
dan -ne kadar rüzel o ı. Mil limla ....... ftiac:I• huhuaclu • 
aunlar- kaçarlar. Hafif mepep lu, i&imada -..ret etlemedili. 
kadınlardır ki etraflarmcla lm9acli- IMitGa limitleri t& ---- JI • 
lerine tapmanlar elnik delildir. kacak Wr Ulime ititaaekten koık· 

Naci, Müzeyyen Ahmet Hanım- tulu, bununla beraber bilmek •• 
da dütilndülG abna:rı INhnutta. •lunak arwile yanıp tatuttula 
Btitiin pce onu maktan aeyret • .. ..... Wr a..11 Mftl bir ••• 
mekle me,pl ohm. Fakat ona ne .,...ım•ktan pkar ela laekild W. 
bir IÖs liflea1ele Ye ne de ~ • aevda, ciddi bir düıkünliıik olqr. 
lapnaya cesaret ıa.teremedi. itte i ............. ti~ hütiia 

Naci bir batka ıb sene a,.U 1Mft11cllJetiai w .., budu. 
eYdeki toplantıda M...,.._ tıe • Bir akp..... G.ae Naci ile 
aadüf etti. Bu defa au Jtid la . MiurJen IHr toplan&ıda bulut • 
armadan eellml11&cak katlar ce. m1111arclı. Salon ~lal• 
aaret P.webilmifti. On• ,.me ıiJle Yakit ıe;iri1orlardı. bdai de 
ı•nç im kmanaıı .. ıl•lerini..... JaD7U& ohmDallarcb. o,,.. icabı 
atle 1ere indirmifti. Acaba 'bu, o • eU.laia ltii'Wriae .. '* lml• 
nun kalbintle de Naci)'e kartı bir iki ıencin hiaıiyabıu aı.lentllr • 
meli lıud olmut baluainu..._ mit " Wrlrirleriai 1ndiklerini 
mı dC?l\ttor ? aal•tr•b· 

Naci 'ba paç lmm, ayda app NMI ....,,_k lıialıiemm .. ,. .,....,... ... 
tikten ıonra itten el çekmiı hir ~in de fmat aldl,.du FU&t mlil•,.·····wt tüccann biricik kızı oldureu Ö"' • OD11D çok maddi bir aclam olduiu-

·11~~ııi91ıitjjlı .... ~ ... ~Jltllilıı{ıiii1Mliili~ ... ~ ..... iiııiİll\lnımla- · 1M1;--.ıı.; "jW ... llMlil•:tl1ade 
IarT. ·.-.r:.:ııılifllll• ...... ..._ _... pk 

- .,..,...._. a&r- clolraca m ı. 8"stllll Jatiiualı ...... .ıaa • 
Arnl ı•• • .-.,.fllrayacak• G...~leriae ı..ı.ıar, eon- ~•• -~~ ......... rı...........a. ....... aulır .. ln Ilır n ittL ftılı-.-._. _. ..,._ &GIGQlll'*f cd• 111&11 •l.Uni .. ..;..t. n-n...n. l'-..-..;.I .&. L-- D-, L.!.....!-•I ta-'- •• Jar, ~da. VV-E• ıes•ut~ I'& ....... AJi ... .......... d lu ~ ,. ...... ile M- ~ -...-- ...,_1fl' ftlllllfi -~· DUU .. _,. 

a. .. ,.,.. ile V....tik tlolwe0 a• O... .dıU.M ta.- al.ar, lllllll 
11 

,- AJaiaet ae, ... ldaW ...._ .._,. --•ı 
,.dtabatJcalvıdaM..mada ... dem ..... talMallldrW hlçı ..... •ittl.O,ricatcaol. -r.kl~,slDI ıuu, 
............. Otraatof9 .... • dı... dala bclu ahllkp da .. ,,, Mr "' tir .,.. .. Declinbı mi. Arb1C 
....... erada hepli hirlıııceld• • adamdı. ICmm leftlftll, falaat ı.. Mtmit •11.......,..._ O--· .. • 

au o Jatma ıeliacire 'laldar iiç dal,_.,.-apr .. 

-ı::ı.v-r . =~ -~ !...-11ı•111t·ı - Ttbk c1cmMm111 timıtli Ak • a-.a. ,_.- ... ....... el...,_..... Bakalıqa, ....._ ~......... ı...ıwwitaı 'llltıll&M!flıl!'Wllrr.1r...,._ . 
................ ! .. 

_ O halde hen de t~.li tleinı 
,.,...,.. rttuwliyfm .. Geçeaken 
..... -.. ele bir defa ui•Wll • 



• HABER - ~kp• P.tur .. o IS.AN - 1""°' 

Hitlerin muhaliflerini 1 

Almangaqa çekmek için 
Gizli te,kilit mektub yazıyor: 

Habeşistan'ın • •• •• 
ıçyuzu 

"AiLENiZ HASTADIR, 
DERHAL Ge:LINI,, 

Kaplan, habeşi bir saniyede 
yere serdi, fakat ... 

Siyasi Alman mültecilerini hi· 
le ile Almanyaya kaçırmak üzere 
Avrupada bir tetkilit olduğu ve 
bunan genit mikyasta lnrilterede 
balunduiu kanaati hbıl olmut 
tur. 

Muhalif Alman gazetecisinin 
Almanyayı-. kaçmlıp orada tev . 
kif edilmesinden sonra, lsviçre 
hükOmeti tarafmdan lngiltere 
hükUmeti nezdinde teıebbüslerde 
bulunulmuı ve lıviçre müddei u 
muml muavini Dr. Granz, lnıili:ı 
zabrtuile temaı etmek üzere Lon 
draya gitmittir. 

Vaziyet, lnsilterede ehemmiyet 
ve dikkatle kartdanmıf, parli -
mentoda Dahiliye Nazınndan bu 
muele hakkında meb'uılar izahat 
iatemiılerdir. 

lngiltere, Dahiliye Nazm la · 
Tiçre hükiimetinin talebi üzerine 
memlekette arattırma )'aptıfını 
8Öylemiıtir. 

Mevzuu bahiı teıkilitın vazi . 
fesi, muhalif Alman mültecilerini 
bir münasebetle tekrar Almanya. 
ya döndürerek cezalanmalarmı 

temin etmektir. 
Bu gibi mültecilere, ailelerinin 

Almanyada fena halde hasta ol -
dala meal;nde mektuplar ıhder. 
mektedirleı. 

Son defa mühim münakapla . 
ra aebep o1an ve lıviçreden kaçı · 
nldıiını yazdıiHnız muhalif Al
man ıaze~eciıinin ''kaçırılma pli
nr,, nm J..onclrada bazulaıachiı 

Entrikaya kurban giden iki Alman 
kadım: BIJgük reaimFabian 

Habeıiıtanın idare merkezine 
ıidilirken, birdenbire Tilki dağı· 
nı tırmanmak lizımdır. Bu tilki· 
dağı battan bata gölün bir katına 
yükıelen ağaçlarla doludur. 

Heyet buradan ıeçerken bir
denbire Sadık P&f&Dm önüne bir 
Habeı atıldı •. Yerlere kadar eti • 
)erek aelimladı •. Bu dai batmda 
vahti bir hayvan gibi ortaya atı • 
lan bu Habet ne istiyordu. Yük • 
ıek ıeıle töylediği aözler fU icH: 

- Heyet bu ıece benim miaafi
rimdir. Kartılamaja ıeklim •• 
Sadık Pata hayret etmiıti .• Gel. 

diklerini nereden haber almıtlar • 
dr. Bu hayeretini anlayan terdi • 
man: 

- Bir dakika sonra geldiğini
zin nereden haber abndıimı ıö • 

le olan mütekabil notalar teati- rününüz .. dedi. 
ıinde bu delillerin kullamlmakta Yarım ıaat sonra bir tepeye ıe • 
olduiu zaıınediliyor. ' linmifti, •• Buradan bir vadiye ini • 

Jnıiltere Dahiliye Nezareti va- lecek, sonra dijer bir dai tırma • 
ziyete çok yakın ali.ka göıter- nılacaktı.. • 
mekte, ve Hariciye Nezareti ile Sadık Paf&Rln önüne çıkan Ha • 
bu mesele üzerinde daimi temas • bet, tepede durdu .• iki ellerini •i· 
ta bulunmaktadır. zrna ıötij.rdü ve kartı daja dojru 

Her yeni maliimat geldikçe, 
yeni bir taharriyat seferberliii a
çılıyor ve bütün semtler altüst edi. 
liyor. 

Söylendiiine göre, lngiltere • 
deki mültecilerin hepıi takip o -
lunmuf, a.l....Ieri &Jınımf, arka· 

dqlarının hüviyetini meydana 
konmUf, itiyatlan anlatılmıt ve 

bağırdı •••• Aradaki mesafe bir aa • 
atlik, belki daha f azal idi. Bir da • 
kika ıonra kartı dağdan diğer bir 
ıeı cevab Terdi .. 
Tercümaıı izah etti: . 
- itte dedi Habetietamn im· 

günkü telefonu. •••• Şimdi kartı te • 
pecle~ adanı, a'J'Dİ tekHcle eliler 
bir dağdaki arkadaıına telefon e
decek, ıizin yeriniz hazırlanacak • 

1 .... . 

Şimdi, canıız olarak yere u• 
zanmıı bulunan Habeılinin yanın
da ikinci bir küme yrğılmıftr. 

Habetliler: 
- Hayya .• Hayya .• 
Diye kotuıtular. Hepıi mızrak

larını havaya kaldırmıtlardı. Za· 
valh Habet, bir aaniye içinde kap
lanın pençesi albnda canını ver
miıti. Fakat intikamı da almmıt
tı. Kaplanın yaıpna aelindiii va· 
kit, onu öldüren Habeş, bir kolu
nu havaya kaldırarak bileğindeki 
bileziie bir itaret daha koydu· 
bunu, diğer Habeıliler alkıtladı· 
lar. 

Kaplanın deriıi bir kaç dakika 
içinde yüzüldü. Habet, bu avını, 
hey'et reiıine hediye etti. 

Bir aaat ıonra, zümrüt gibi bir 
yere ıelinmi,ti. Buraya diğer köy
lerden geçen yollar da uğruyordu: 

Yoldan ıeçen, hemen hepsi ka
dındı. Çocuklarını birer torba ile 
arkalarma amııılardı. Çocukların 
yalnız batları ıörünüyordu. 

Güneı, imanın beynini delecek 
kadar tiddetliyken, bu minnacık 

Habeı kafaları güneti içerek bü
yürler· 

Kafile, deniz yüzünden iki bin 
metreden fazla bir yükseklikte ge
.:elemifti. Sabah ajamıca, on m~ 
Te ilerisi srörülemivecek derece bir 
aie etrafı l&l'llllflr. Sia bir aaat k4· 
dar sürdükten aonra ancak yol 
almmaia batlandı. Hava açmca, 

diyordu. Şimdi, bütün habetlert 
de teli.t almııtı. Hep, bqlannı or
manların içine yüksek aiaçlarlll 
dallarına dikmitti. Tercüman Sr 
dık Pataya: 

- Ancak, diyordu. Kurtulmr 
mız için bir yol var .. 

- Nedir? 
- Bir kaç yabani hayvan ıör-

mek .. 
- Peki bununla ne olacak·. 
- Nerede bulunduğumuz an-

cak bu tekilde anlqılacaktır. Ha· 
betler, dağları içinde yaııyan haf 
vanları ile tanıyorlar. Şimdi hanıi 
dağın içinde bulunduğumuzu biJ. 
miyoruz. Fakat bir hayvan ıörii
lürae yolumuzu buluruz. 

Tam bu eınada uzaktan bir ld 

duyuldu: 
- Van .•• Vani. 
Onu diğer ıeıler takip etti: 

- Van vani •• • 
Yükıek ağaçların üatünde bir 

denbire hııırtılar, ıarip ıarip ser 
ler duyulmağa batlanımııtı. 

Sadık Pqa, Habeften hemell 
tüfeğini iıtedi. Habef, ilk defa i
taat etmiyor, ıili.hı vermiyordu. 
Sadık Pap, kaılarmı çatarak elll"' 

retti. Habet, vabti bir haJV&D ıibi 
ditlerini ııcırdatarak: 

-Ho ho •• Ho.• 

IM-ı!lll.lll~t- -............. .. 
ittl'-"'hn' ltu\ı\'llt.r a'ld••· ~t1eı1p1ıt1e~i~lm~İf~ti~r.1Mlı1!8tıı~~~ - lai'dw. Simdi on an .-

lm~u ~6met;nin iı~cği ü • 
zerine yalmz Londr.ı.nm ınuhtelif Diğer taraftan Londradaki ev-
blabalık semtlerinde değil iç in lerinde ölü bulunduklanm Ana
~ilterede ~~ arqtınnalar )apıl • dolu Ajansının bir tel~flyle bil-

dirdiğimi~ iki Alman mülteci ka
mqtır. 

lıviçrec!eki müddei umumi mu· dınm, daha hayatta iken evlerine 
aTini Dr Cranz, Londradan mü • ıizlice girilerek bütün evrakın ça
him evrak ve vesikalarla dönmüt- lmdıjmı ve bunun ıene Nazi tet
tür. Alman hükameti ile gayet kilib tarafmdan yapıldıiı zanno 
nazik bir u.fhada cereyan etmek· lunmaktadır. 

Pek zekice bir sual: 

Her devlet müdafaa 
için hazırlanıyor 

Peki ama hücumu kim yapacak? 
En fyl mtldalaa usula. sllAblan arttırmak 

değil, mlltearrıza karşı elblrllğlle 
karşı koymaktır 

lnailiz parlimentoau bumdan 
C. R. Athlee, "Silah yarqr - mu
hakkak harbe giden yoldur.,, ıer
llThuı altında bir makale neıret· 

'qtir. 
Burada diyor ki: 

"Bu yd, milletler arasında bir 
üstünlük çabalayqı kendini göste
riyor. 

"Amerika, bailandıiı muahede
nin son müaaadeıine kadar do • 
'lanma yapmaja karar verdi. 

Bu da 17 milyon İngiliz liralık 
yeni bir muraftır. Japonya, mu· 
ahedenin azami haddini tatbik ile 
kalmadı. Ayni zamanda onu fes
hetti. Hareketinde serbest kaldı. 
Fransa, askeri hizmeti iki seneye 
çıkardı. lnalterede 10 milyon ka· 
dar hsilis' ...... müdafaa büt • 
çeeine sarf etmek kararındadır. Ni· 
hayet Hitlerin muahede hilifına 
Almanyada mecburi askerlik ih • 

du elmeıi ile karıdqıyonu: ki, 
yarq bqlamııtır. Ve ancak harp
le nihayet bulabilir. 

"Devlet adamlarmın söylediği
ne ıöre, her devlet, apanı1ız bir 
hücuma kartı emniyette kalmak 
için ıilihlanıyor. Bu apanaız hü • 
cumu kim yapacaktır? Böyle bir 
aua t aonılduiu vakit cevap veren 
yoktur. 

Makale sahibi bu izahattan son
ra "harp iatediii söylenen memle
ketlerin hile harpten kaçınabilir • 
ıe daha memnun kalacağmı,, an -
)atıyor. 

Yazı, fÖyle bitmektedir: 
"Yeniden ıilihlanmakta emni • 

Jet arıyacaimuz yerde dünyanın 
h:\\tün memleketlerini · tecavüze 
kartı tekeffül edelim. Meteli, A • 
mrika Japonyadan vaki olacak 
herhanıi bir hücum anında lnıil
terenin kendini kurtarmaieı ıele • 

il- • • 

Heyet vadiye doiru inerken, 
Habet, biraz hızlı aitmelerini, 
çünkü bir arkadatmı nehir boa • 
rıncla bırakmıt oldujunu aöylemit
ti. Tercüman anlatıyordu: 

- Bu dailardaki kaplanlar, de
rilerinin makbul oldujunu, avlan • 
dıklannı bilirelr. Onun için kala • 
balık bir yolcu kafilesi ıördüler 
mi, yerlerinden kımddamazlar. 
Fakat, tek bir yolcu ıördüler mi, 
yolun bir kenanndan ok sibi hü • 
cum ederek zaTaHı yolcuyu parça
larlar •• 

Bu emada .-hire yaklapnalr 
üzereydiler. Uzaktan Habetin ar
kadqmı ıördüler. Meydanlık hir 
yerde duruyor Te bqmı mütema· 
diyen iki tarafa çevirerek baJu. 
yordu. Fakat bu bakı" i»ir makine 
hareketini çok andırıyordu. Hü
seyin: 

- Korkuyor •• dedi. 
Sadık Pap. dilmatıle balcmap 

bqlamqtı· Tam bu eanada idi. 
Gözleri bulandL Çünkü, meydana 
koca bir kaplan atdmıt ve Habeti 
bir paçavra sibi yere sermifti. 
Baılarmdıaki: 

- Hay ya •• Hay ya.. 
Diye batırdı ve elindeki oku 

omuzlarına kaldırarak Te tazı Iİ
bi ııçrayarak kopnaia batladı. 
iki üç. yüz metreyi bir kaç saniye
de kotmUflu. Birden durdu. Kol
larmı prdi. Bet yüz metre kadar 
ilerde bulunan kaplana mızraimı 
doirulttu ve fırlattı· 

bileceiini biline, bu, AmerikaJ&t 
donamnaarna bir kaç tane harp 
ıemisi daha itiYe etmesinden zi • 
yade emniyet Yermiyecek midir? 

"Unutmamalıyız ki, ıelecek 
harp, yalnız A vrupaya müılhaıır 
kalmıyacaktır •• 

)ardı. 
Saddc Pata hizmetinde bulu

nan Habete, hemen tüfeği uzata· 
rak bir kaç tane kut 'YUl"IDUIDI j. 

taret etti. Sadık Pqa, her atıfta 
bir kartal alüdrüyor, Habet kofa· 
rak ıetiriyordu. Bu ıuretle on ka· 
dar kartal öldürülmüttü. İlk veri
len molada piıirilerek yendi· 

Mayıım 21 nci Cuma günü ka· 
file, o vakte kadar rutgelmediii 
bir orman içinde kaybolmuıtu. 
Onde yürüyen kılavuz, ikide bir 
ıeri dönüyor, ellerini havaya kal· 
clll'IJ'or, yolu kaybettiğini iıaret e-

Maymunlar, keçi kıllı, 
renkli, kedi ye köpek büyüldüiün
de ıarip hayvanlardı. 

Sadık Pap, bir muziplik ollUll 
diye belinde tafıdığı ta4>anca11 ÇI" 

kararak ateı etti. 
Bütün Habeıler, yere yuvarla• 

narak yüzükoyun yatmıılardr. O
na yalvarıyorlardı. Maymunlar, 
her ıilih aeıinde bir çıilık kopa• 
rarak kaçıııyorlardı. 

Zaten Sadık Pqa vurmak ni
yetiyle ateı etmediii için hiç bİf 
maymun vurulmamı9tı. 

N. A0 0kan 

Çocuklar için hediyeli roman 

Bolllala Yarı,ıı 2 

-
Milıi, Mini t'e lıöpefi Bobi ııezerlren bir lıöpelı yarlfl ilam g·Wı"'riit" .,-. 

lar Miki lıöpeğin, bu yanıa yatlırmalc istiyor. 

(DeYam ~..k), 



iki ve 

iki cevab 
QaDat1e8I sftnil milli takım nam· 

tıerbdn son maçına ait yaz~ 
:. ltltaa ,amma karşılık olm~ Ü· 

çırmadığım halde bu isim sahipleri- Gelecelı laalta a, ~nı Nyrtilece iimü: Viycmamn Libm,,. talıunı 
ni tanıyamadım.. . 

bctın bir mektup aldım· Dun de 
=matbaada olmadığım bir ~da, 
lsmlDl ye kblı olduğmıu bilmediğim 
bJr at, ayni yazı münasebetiyle gel· 

na::::.e::.e:::, b:.:;~nc:!::s::: Vı· yananın Lı· bertas takımı 
mllll takımı çalıştırmak _iç~ dünya 
kadar para verilerek getirtilen lngi-

mit beni anmış ve bulamayınca:.:: 
~=nA::::r:,m;~~=r? ~:::~: Cumaya Galatasaray, pazara Güneş, gelecek 
::~;;.:; ~;a0yh:~:

01

:~;:~ cumaya da Fenerbahçeyle karşllaşacak JUllDdan dolaJI bana biraZ aşagı 
yanaim satırlan yaZJDIŞ bJrakmıŞ, 
mJler llOl'Dl8'"-••• 

Din alcbfım mektuP aynen şudur: 
9.15 _Nisan _ 6 tarihli muhterem 

_---.1.ın (yazması benden) stitu· 
..---;:._ -KrdUklerim- başlıklı ••da_..,_ av 

:JUDldl okuclum-
Makalenfzfn son krsmılarmda; ~!1• 

D takm'm tam kadrolu takmllm gor
--' lsteclJiinlA yazıyorsunuz. Anlı· 

clJimı bir yer için mUsaadenizi 
=:aecieifm; hangi tam kadrodan 
...._..,,,rsmıuz?. 

llfllt takım namzetleri ilk olarak 
Jlalknble davet edildikleri mman, 
...-tıerl g6zda geçlrmi§tim. Bir 
be ....,.....c1ı1ım isim karpUDda 
d1rr8kJadım. Futbol sah•amda her 
llafta mUdavfmf oldufum fçhı bir tir
li ba WiD salıfplerllll Jaamhyamadma 
............ laft 'bir maçım ka-

antrenör bu 0yanculan hangi mühim 
maçda görmüş de mUll takım kadro
suna ve yahut milli takımda yer ala
bilmek için antremanda davet etmiş!. 

Bugün bir senelik lik maçlarmda, 
oynamış, didf nmiş, emek sarf etmiş el
amanlar var ki bu çağınlanlardan 
çok üstündürler .. 

Ayni zamanda çağırılan oyuncular 
araşında da zannedersem bazı . isim 
yanlışlıktan olacak; 1De&eli Beşiktaş
lı Hakkı yerine SalAhattin, ne bileyim 
Fenerli Cevat yerine lstanbulsporlu 
Hasan Rebfi yerine Jstanbalsporlu 
Repd've bana benzer daha bir kaç 
Wın yanllflıiı olsa gerek?-

.Jkfncl anJıyamadıfmı ve sormak 
istedJiim bir de (maçda gelen gelir, 
plmlyenin ismini bu yerden siler ata
nz)- Diyorsunuz.. 

(Devamı 8 ncide) 

Jı yeti;" yas bin nii1aJa I• ttınlialan lıoca lırot ıampi70naı • 
Brn a ı mn ('I) lıİfİ ae baflaJıfım göriiyor•nru •• 

~ası ~nden: Ağlı yalım 

~-· ünecek bilimize 
G.f• Cuma l•tanlnıl Kros fani· 

pi,. • """"'·· Y .ıi 1iia bin lıifililı bir ıehrin 

,,...,,.aini bu gitlifle ~olı belıl• • 
mi~·· 

s.n.d• bef 6in lira lıoca para· 

Nihayet beklenilen gün geldi bertuta .aağiç oynar. Pariae giden 
çattı. Viyananın tamnmıı Liber · A VlUlurya milli takımına ihtiyat 
taı klübünün kat'i surette ıelece- olarak iıtirak eden Lebeda da Li
ği anlqıldı. lki ıün aonra Taksim bertu oyunculanndandır. 
ıtadmda ilk defa olarak Galata • Öyle zannediyoruz ki yukarıki 
saray ile çarpıpcak. Bu maçm satırlar gelecek takımın kuvveti • 
neticesini arqtmnadan evvel Li- ne dair bir fikir verebilir. 
bertu takımı hakkında bazı ma- Libertaı ilk maçını, bu sene la-
IUınat verelim: tanbul ikinciliğini kazanan Gala-ı 

Libertu, Viyana birinci ıımf tasarayla yapacaktır. ikinci maçı 

Boksör 

Pazar günü Günet, ve üçüncü ma

çı da ıelecek hafta Cuma sünü 
F enerbahçe ile yapacaktır. 

Birinci maçın hakemi Halit Ga • 
lip Ezgü, ikinci maçın hakemi 
Suphi, ve üçüncü maçın hakemi 
de Şazi Tezcan olması ihtimali 
vardır. 

Maç hakkındaki fikirlerimizi 
yann yazacağız • 

Mustafa 
profesyonel takımlar arasındadır. -
Ve lilde dördüncüdür. Viyananın 
bütün birinci derece takımlarına 
kartı ciddi bir tehlikedir. Bu sene 
Iik maçlarmda aldıjı bazı netice
ler ıunlardır: 

Aclmitaya -1 - 1, 3 - 1 ıalip, 
ı ve 3 - 3 berabere. 

Aziz Besımıe maça 
haZırım diyor 

Vienne ile 1 - t. 
0 ...... 2,, .2,,3-3. 
W. A.tC ile l - O, 3 - l p . ... 
Hekiıw. ile 4 - O plip. 
Rapitile0-0, 3-3. 
Bundan batb Libertu seçen 

acr ... 1'ü,.uk tmneler yapmıf, ve bir 
ço.:&: "11Unffa.Jatetler kazanmqtır. 
Ezdimle .Aimanya pmp:yommu 
ı - O yenmiıtir. Fran•da on bir 
maç ,.._.., onuna kazanm11, bi· 
rinde berabere kalmqtır. ltalyada 
dlit maç yapa111, dardünü de ka
zanmqtır. Bu arada Naıpoli takı-

mını da ı - o J'8DIDİftİr· 
Lveç, Norveç, Danimarka, Le-

tonya, Eatony.a, Fenlindiya, Le • 
hiltanda J&Pbiı bütün ....... 
hir atiltesna lraa'DllllfbT'. Y almz 
laveç muhtelit taknnma 3 - 2 ,... 
DİllDİftİr· ~ 

Libertaa takanı eDeri,.etle 
ıenç ft atletik OJ111lCulardan mü· 
rekkep çok aüratli ve atdıan bir 
takımdır. lı.Jyada oynanan A • 
~a, ltalya (B) milli takım • 
lan maçında Awaturya tarafmda 
~kez muhacim olan Semp, Li • 

Bolfiiör Jlmttlla Kmltan 

Bu haftaki 
lııanbulapqr klübi BQfkanlığuulan: 

lıtanbulıpor Klübünün ikinci 
celaeıi 11 - 4 - 1935 Cuma sa • 
babı aaat 10 da lıtanbulHalkevin· 
de toplanacaktır. Oyelerin ıeJme. 
ıi rica olunur. 

Cumartesi günkü ıpor sayfa. 
mızda boksör Be~ 1;~~'1'in 
bir nakip......., ,.....bk. 

Din Betiktat klübiinden bok • 
.ar Mustafa JCmltan'clan Besim 
Tessidenle çarplflDaia hazır ol .. 
dulunu bildiren bir mektup al • 
drk. Aynen yazıyoruz. 

Bay Aziz Baim T ezwiden, 

6 Ni1an tarihli Haber gazete • 
ıinde maç yapmak için bir bokaör 
aradıiınızı okudum. Kilom 56, 
boyum, 1, 70 dir. Eğer bu vaziye • 
tim müaait görülürse ıizinle 8. 1. 
kliibünde 18 Niaan Pertembe ıü • 
nü aaat 21 ,5 ta icra edilmek üze -
re maç yapmayı kabul ediyorum. 
Y almz maç 8 ravunt ikiter daki • 
ka olmalıdır. 

B. 1. Kliibüntlen Mmtala Kadtan 
Siyah Beyaz S6 itila ıampiyona 

kongreler 
iki haftadır tehir edilen kon • 

ıremiz, 12 Ni1an Cuma günü ıa. 
babı saat 16 da muhakkak topla • 
nacaimdan, üye arkadqların 

klüp binaama gelmeleri bildirilir •• 
atletilı 6ir .. •IJTiJ'bllGnll" lıaç irili 
girJi hliyor ........a? •• Topa to-

11 
oeren; memleketi binlerce lira· 

lılı tnMTallara .alıaca.lı .. yaltat • --------------------.. ---------------

ler ! luaırlamalıla metıal olan af. 
ldism feJerayonrı ! bu nn Kros 
f'll"piJOnaı ile iltilaar etsin ••• 

Jlfl 1 lıitil •• 
• • • 

K.qın yapdan atlelilı •porlann 
en ,e.-li olan Kros lıotalan bii -
tün J;;nyatla meralıla, alalta ile 

talıip edUir •• 
Medeni ıehirlertle~ bu • ~a • 

ı.._ı.._ı n elaemmıyet•U:laıne, 
uıuc•arın e ı... • • . .:.ı_, __ , .ı X:l binlerce "lfl gırer
~ene aeıp ı •• ı.. ı.. 
it lıoc l.ıanbalun, musaU'ı11 
.. ~' ı.. • a. iki halta bekledikten 
U'U1111C111 ıçın • onuı • 
aonra.Yapılan Kroı ıatnfJl! • 

ı.:.. • gırm~ne 
ncı, topu lopa 1 "llfının bil 
.almeli mi, ağlamalımıyız . ......,,_ 

••• 
Senerden beri can çekifen ~e: 

tiam •porunun, arhlr •0 n nef aını 

Bütün dün~; ( •poran 1• -
meli} diye Wul ettifi atletWne 
lai~ altlırq etmiyen lılüplerimiz 
•evin.inler·· 

Sporla ujraflltl hepimizin lıol • 
takları lrabar1111! .. 

/ft• lroca lttanbal Kroa flllllpİ• 
yonaı (1) liiti ile yapıliıl. 

Bu giJif değİffneue, korlıanm 
ıelecelı ..,.. bana Ja 6alamı7fl • 
cağu ••• 

Aflıyalım biz, gülanecelt lıali-. , 
mıze .... 

lzut Muhittin AP A1' 



8 HABER - Akşam Poslast 

Ştlıicde <1e~Htilec-' 

rne 
ve 

t b
- Şikayetler, · ie11J.enniler 

U Hile yapan esnaf 
Ben, geçende sizin gazetede es -

nafın el çabukluğu ile müıteriyi 
Çay ve Çay meraklıları 

nasıl aldattığına dair bir yazı oku.. • 
1 1 cevab 

dum ve bunun üzerine geçen gün 
benim de başımdan geçen iki al -
danma vak' aaım size yazmaya. ka
rar verdim: 

Eski lstanbulun çay meraklıları 
arasında Tahir Nadi hoca ile rah· 
metli Musa Süreyyadan başka 

·kimler vardı hatırlayamıyorum .. 
Lakin yeni l&tanbulun çay merak
lıları arasında Hakkı Süha, Refik 
Ahmed, Abidin Daver, Salahad .. 

(Baş ,tarafı 7 ncide) J 
Şimdiye kadar değil maçlara hat

tı ferdi antrenmanlara dahi çağırı- ; 
lanlar tam olarak geldiler mi acaba?. 
Zannediyorum ki hayır- Binaenaleyh ı 
bu milli takımı kim yapacaksa ve ya
hut kim yapıyorsa ona sorunuz ve de
yiniz ki antrenmanlara ve maçlara 
neden gelmiyorlar neden alaka gös
termiyorlar._ Belki onların da bir 
söyliyeceği bir düşünceleri belki de 
bir manileri vardır. Zannındayım .. O· 
nun için çocukları hiç bir zaman ka
bahatli göstermeğe hakkımız yoktur. 
Gelmemelerinin herhalde sebepleri 
olacaktır. Çünkü onlarm hisleri duy- 1 
guları miJJi izzeti nefisleri her şey
den yüksektir. Binaenaleyh gelme
mekte belki de haklıdırlar.. Onun İ· 
çin hemen ulu orta (silip atarız) diye· 
meyiz. Şayed silip atarsak yarın milli 
şerefi koruyacak ve bizleri temsil e
decek klmseyi bulamayız kanaatinde
yim • . 

Derin saygılarımı sunarım efen
dim. 

OkuyucuUırımızdan Rahmi 
* '* * 

Yukarıkl mektubun haklı buldu
ğum yer.Jeri oldu. Benim fikirlerime 
aykırı gelen kısımlarına gelince onla
ra şu cevapları vermek isterim: 

Mektubun baş tarafındaki satırlar
la, 'milli taktma çağmlan namzetle
rin eksik olduğu söylenmek isteniyor. 
Esasen ben de bu güne kadar başka 1 
bir şey iddia etmiş değilim ki Bay 

1 
Rahmi bana (hangi milli takımdan 

bahsediyorsunuz?) Diye soruyor. 
Bütü!l sene tik maçlanna iştirak \ 

etmiş bir çok oyuncuların da çağml· 
ınak hakları olduğunu muhtelif ya
zılarımla, zaten müdafaa etmiştim. 

Mektup-sahibinin, isimlerini tanı

yamıı. ı1fl oytll'lctdarın çağırılması ü
zerinde durması bence bir mesele de· 
ğildir. Bizlerin tanımadığı bu oyuncu
larda, ya antrenör veya federasyon 
bir m~ziyet görmüş olarak ça- I 
ğırabllirJer .. Ve elbet böyle bir iş de 
onların haklandrr 

Ç~ğırılan her oyuncu henüz milli 
takıma girmiş oJmıyacağına nazaran, 
kaç · kişiyi çahştmrsak, kaç fazla o
yuncuyu tecrübe etsek o kadar fayda
sı var, zaran yoktur. 

Bizi çağırrlanlardan ziyade çağml 
nuvanlar alakadar etmelidir. ı 

Yukardaki satırlarla, isim yanlış
lıkları diye başladığınız tarizkar kıs· ı' 
ma da cevap vermiş sayıldım değil 

"? mı ..• 
·Yaz~izm -sÖn kısımlarından ben 

iki türlü mAna çıkardım .• Birincisi şu: 
"Maçiara ve oyu~lara gelmiyenle

rin isimlerini si:.:> atmalıyız,, dememe 
sinirlenmiş görünüyorsunuz. 

Ve hem oyuncuların oyunlara gel
mediklerini kendf satırlannrzla tastik 1 
ediyorsunuz. Hem de onları müdafaa 

1 

ediyo~-, "bir kere de onlardan sorun 1 
bakalım?,, Diyorsunuz. 

Benim iÇin milli şerefi muhafaza 
etmek yo_ıu~da oynryacağımız bir ma- ı 
ça hazırlık olacak idmtınlara gelme~ 
mek için kolay kolay kabul edilen 
mazeretler pek azdır. 

Ben antrenman hatta maç günü
nün gecesinde sabaha kadar gezen, 
eğlenen oyuncular tanırım!. 

Hem hakiki mazeretleri olup da 
çalışmalara gelmiyorlarsa, bunlardan 
mazeretleri geçinciye kadar istifade 
edemeyiz demektir ki, o zaman ben 
gene hakir çıkarım. 

YapacağTmız en doğru hareke't hu 
oyuncuları bir zaman i~in unutmak, 
ve yerlerini başkalarıyle doldurmağa 
çalışmaktır. 

Yani çalışmaya galmiyen oyuncu
yu, bunda haklı da olsa haksız da ol
sa, listeden silmek lazımdır. 

(Silip atarız) düsturuna riayet e
dersek "~in sonunda milli takım için 
~nca bulamayız" diyorsunuz. 

Ne çıkar! O zaman daha i)1 olur. 
Gelip çalışmayan adamlara güvenip 
u!raşacağımıza, çürük çarık. takım
larla elci.lemin karşısında Türk for· 

masmın bir hezimetten, başka bir he
zimete uğrayacağını göreceğimize, bu 
işden vazgeçer, milli takım idmanları 
için canla başla çalışacak, mazeretle· 
ri çıkmıyacak ı Cevherli oyuncular 
buluncıya kadar, milli temaz yapmaz 
bekleriz. 

lşte ilk çıkardığım manaya ceva-
bım: 

Ayni satırların altında saklı ikinci 
bir mana daha hisseder gibi oldum 
ki, onda da zannedersem şunu demek 
istiyorsunuz: 

"Milli takım için u1u orta. ve hakkı 
o1mıyan oyuncular çağrılmıştır. Onun 
için bazı yüksek ve iyi oyuncuların 
buna sinirlenerek, idmanlara gelme
mektedirler ve bunda da mazurdur-
lar.,, 

Ben bunu da haksız bulurum .• Se
bebini de yukarda yazdım. Milli ta
kım işinde şu veya bu oyuncu mevzuu 
bahs değildir. 

Sizin gibi benim de, ((milli izzeti 
nefislerini her şeyden üstün) görmek 
istediğim oyuncularımız, hiç kimseye, 

1 - Geçen aktam Balıkpaza -
rmdaki seyyar bir elmacıdan kilo
su on bete iki kilo ala, nefis kıp -
kırmızı ve ipiri Amasya elması 

tarttırdım, kağıda koydurdum. 
Fakat birde eve gidip keae kağı -
dmı boşalttım ki içinden çıkanlar 
hep çürük çank ve kozalak gibi 
şeyler değil mi?. 

2 - Gene geçende Tahmis ta • 
raflarından bir ki'lo taze, yetil, iç 
bezelya aldım .• Fakat bunu man .. 
galda dört saat kaynattığımız hal • 
de pişiremedik .. Meğer bu senenin 
taze diye satılan bu bezelyalarınm 
çoğu geçen seneden kalma bayat 
bezelyalar olup bunları kuyu suyu 
ile ıslatarak renkleri yeşillendiri -
lip müşteriye taze diye yuttu -
ruyorlarmış .. 

Böyle hilekar esnafın hakkın .. 
dan acaba kim gelecek?. 

Muallim: Anastaıyadis 

din Enis, Gelenbevi Müdürü Cafer 
Sadık, edebiyat hocalarından kü -
çük Abdulbaki timdi en batta ge· 
lenlerdendir. 

Geçen gün çaylara dair (HA -
BER) de küçük bir yazı ~ıkmıştı. 
Bu yazıda bir takım kokulu otlann 
şimdi Iıtanbulda mevcudu tüken· 

mek üzere olan Çin çayları yerine 
öteki çayların hannanlanna katıl· 
dığmdan bahaolunuyordu. Peşin 

şunu söyleyelim ki Çin çayları 

harmanlara renk için değil, koku 
için katılır ve hemen hepsi de 
burada popof lağabı ile satılan bu 
çeıid çayların batında Lapsenk 

hiç bir şeye kızmayıp Türkiyenin spor ====~========~s 

soıun gelir. Sonra sıra ile Gemon; 
Panyonk, Monink isimli Çin çay • 
ları derece alırlar ki baştal..apsenk 
olmak üzere bunların hepsi §İmdi 
ateı bahasına çıkmı§, çünkü Çin 

şerefi için çalışmalıdırlar. 
Eğer, maddi yahut sizin yazmak 

istediğiniz gibi manevı hakiki ve hak
lı mazeretleri varsa, bunu efkarı u
mumiyeye açıkça bildirsinler, haykır· 
sınlar.. • 

lşte ancak o zaman kendilerini a
ğır ithamlardan kurtarmış olurlar .. 

O zaman haklı olan mazeretlerini, 
ilk müdafaa eden gene benim kale
mim olacaktır. 

Fakat bugünkü vaziyet karşısında 
ben antrenmanların eksik kadro ile l 
yapılmasının kabahatini f ederas
yonda bulmayıp, sizin fikirlerinizin 
aksine oyunculara yüklemekte hiç te
reddüt etmem •• 

·Bir sorgı.(· 
Milli takım namzetleri hakkındaki 

ayni yazı münasebetiyle, beni matba
ada arayıp bulamıyan zat ta şu sa
tırları yazıp bırakmış. 

Sayın Bay izzet Muhittin, 

*** 
Cuma günü milli takım naın . 

zetlerile Galatasaraylılar arasın -
da bir talim maçı yapıldı ve bu 
maçta milli takım namzetleri sıf ı
ra kartı üçle Galatasaıaylılart 
yendi. 

Bu maç için siz diyorsunuz ki: 

harririne soruyor ve cevabını da 
ondan bekHyoruın ! 

( .... ) kümeden bir oyuncu 
Meçhul muarızımın ilk kısmı -

da bahsettiği noktaya verilecek 
cevap çok basittir. 

Milli tak.un namzetleri ekseri · 
yetle iyi oynamadıkları halde, 
kendilerinden daha. beceriksiz oy
nıyan Galatasarayı 3 - O yendi · 
ler. Fakat herkesin, gördüğü gibi 
oyun hiç te böyle bir netice ile bi
tecek kadar, namzetler takmıınm 
hakimiyetinde geçmedi. Bilakis. 
bilhassa ilk devrenin baş_Jarın_da 
Galatasaray daha fazla hakimdi. 

Galatasaray biraz akıllı oyna
sa, solaçık inatçı çalımlarla oyu • 
nu bozmasa, merkez muhacim de 
adeta karf t taraftan oynuyormu§
casma akınları kötülemes ;di, ne
ticede hiç te böyle olmıyabilirdi. 

Bana ıual soran zat ~aba o -
.. d. ., yunu gorme ı mı ..• 

Mektubun son kısmına gelin • 
ce: 

Bu sualin sahibi herhalde beni 
tanımıyor. 

ile aramızda alım satım itleri dur
duğundan memlekette mevcutları 
azalmıştır. Azalmıştır amma bun
ların fiyatlan ne için böyle ate§ 
bahasına f ırlanııştır . acaba? 

iki.ay önce bunlann en kabada
yısı olan Lapıenk toŞonun kilosu 
perakende olarak alb, yedi yüze 
satılırken, bir buçuk, iki · aydır fır
laya fırlaya bugün on bir, on iki 
liraya kadar: çıkmıt; fakat gene 
bunların en külüstürleri olan ve 
üçüncü Popof diye an.İlan eski dört 
liralık monink çayı da ~imdi . 'bl! 
çok yerlerde birinci Lipsengin di: 
ye ha.ika bin, bin iki yüzden yut -
turulmaya başlamı§ın!. ·Artık Çi~
den bu çaylar gelmiyor; ala! Gel
mediği için mevcudu gittikçe aza
lıyor: O da ali! Fakat eldeki 
mevcutlara yapılan bu pek fazla 
fiyat zamlan nereden ve nasıl Çı -
yor?. 

Vaktiyle, yani bundan bir· bu • 
çuk, iki ay önce satıldıkları fiyata 
sonradan eklenen bu zamlardan 
edilen iki üç misli karlar nereye 
gid iyoı"!. 

Kendisiyle tanıtmayı çok is · 
Milli takım iyi -değildi, boz~k: terdim .. O zaman belki anlardı ki 

tu, aralarında tesanüt yoktu, ıyı 

Yukarıda adlarını srraladığun 
bugünkü çay meraklılarından biri 

bir çok yazılarımla da ispat etti- bana dün çay hakkında · şunları 
ğim gibi milli takım işinde büyük söyledi: oymyamıyorlardı. 

Bunu yalnız ıiz değil, öteki ga
zetelerin spor . muharrirleri de 
söylüyorlardı. Peki ama bu iki ol· 
mıya11, bozuk olan, aralarında te
sanüt bulunmıyan, fena oynıyan 
takım nasıl oldu ~ da karşıJarmda
ki takımı sıfıra karşı üçl~ yuvar . 
ladı? 

Elikalem tutmıyan biz sporcu -
farın bir türlü aklımız ermediği 

bu meseleyi ne kadar zahmet ise 
bize biraz daha açık anlatır mı • 
sınız? Affedersiniz ama bizim an
ladığımız şu olsa gerek: 

Bazı spor muharrirleri içlerin
de Galatasaraylı, Fenerli a.z bu -
lunduğu için bugünkü mim takım 
çerçevesini beğenmiyorlar. Fa · 
kat, gene eli kalem tutmıyan, fa
kat ayakları pek güzel top atıp 

tutmasını hilen biz sporcular öyle 
sanıyoruz ki Cuma günü Galata -
sarayı sıfıra kar~ı üçle yenen mil
li ta'~ım namzetleri bu iş için tam 
biçilmi, kaftanlardrr. Selam ve 
saygılar ... Bize cevap verirseniz 
seve seve okuruz. 

Not: 
Haber okuyucusu olduğum i · 

çin bu sorguyu Haberin ıpor mu· 

klüpler inhisarcıİığının en büyük - ·Azizim, çay, ancak çay ola· 
dü9mamyım.. rak içilir ve onun çay olarak içil -

Buna en büyük delil de milli mesi de gene ancak şu eskiden 
beri bildigv imiz beli ince, kenarla. 

takım için bugün beğendiğim o -
yuncuların mühim bir kısmının rı çiçekli çay bardaklariyle içil .. 

mekle kabil olur. Benim bildiğim ne Galatasaray, r-~ fe!'..er, ne de 
Beşikla§la bir alakaşı olmasıdır. ~imdiki çay ziyafetlerinde oMuiju 

gibi öyle koc koca yayvan fin<:an
En son satır1an ise, doğrusu lar, ve bazı kahvelerde, gazino· 

biraz tuhaf buldum. Çünkü, ( .... ) larda olduğu gibi altı üstü bir ·§er· 
kümeden bir oyıw...cu,, diye imza bet yahut su bardaklariyle çay 
atan zat, eğer namzet hkımının içilmez. Çayın tadr, tuzu salt o be
Cuma günkü kadrosunu ve oyu· Ji ince, kenarları çiçekli eski çay 
nunu beğeniyor, mükemmel bulu- --------------
yorsa, kendisine söylenecek ıöz Bu hattaki resmi 
yoktur?.. maçlar 

Son olarak şunu da yazmak is- Mmtaka Futbol Heyet i haşkan-
terim ki, asıl milli takımımızın, lığından: 
yapacağı temaslarda; karıısında 12 Nisan 935 Cuma günü yapı1a-
bulacağı takımlar, eksik ve o gün cak mıntaka resmi maçları: • 
bozuk oynıyan Galatasaray değil, ı - Beşiktaş Şeref alanında. A· 
ondan kat kat yüksek varlıkları lan gözcüsü Şazi Tezcan, Saat 14· 
olan zorlu rakiplerdir.. de Karagümrük • F eneryılmaz A 

Cuma günkü gibi bir tllkımla, takımları Hakemi Sadi Karsan. 
ecnebi temaslar yapmağa kalkar- Saat 15,45 de Sümerspor ·Haliç 
sak, korkarım, rakiplerimiz bizim- A takımları hakemi Şazi Tezcan . 
kilerin ayağına topu vermeden 2 - Fenerbahçe alanında: 
Türk kalesine düzinelerle gol a · Saat 13 de Doğanspor - Orb'.-
tarlar!... köy A ta~ımlan hakem.i Ali Rid -

izzet Muhittin APAK van. 

bardaklariyle çıkar.. Sonra 
çay denilen şey mutlaka inaa.nın 
bet duygusuna hitab etme1idir ki 
ona çay densin!.. · 

Bu be§ duyguya bitab da ıöyle 
olur: 

1 -· Çay rengi ile basrraya (gö
ze). 

2 - Kokusu ile şammeye (Bur• 
na). 

3-Harareti ile lamiseye °(ele). 
4 - Semaverde kaynarken çı .. 

kardığı kulkule ile sa.miaya (Ku
lağa). 

5 - Ağza verdiği çetni ile zai • 
kaya (Damağa) ... 

l9te içilen çayda pu bet cluytu • 
ya hitabeden bet hassa (öz) bu• 
lunuraa ona çay deriz. Yoksa öy
le rengi bulanık suyu, kokusu 1&• 

mani, harareti Temmuzda deniz 
suyunu, k~ynarken çıkardığı aeı 

tokurtuyu ve lezzeti acı ağaç kabu
ğunu andıran çaylara çay değil, 
Nasreddin hocnın ılık abdest ıuyu 
derler •• 

-En çok hangi cim çaylan ae
verıin~z?. 

- Doğrusunu isterseniz ben za· 
ten Çin çaylan denilen Popoflar • 
dan pek anlamam. Onlann kokusu 
bana katran, zift, ocak iai kokulan 
gibi gelir. Sonra renksiz olduk -
lan için onlar sade içilemez. Da • 
ha sonra taam cihetinden pek ha· 
fiftirler, malUnı ya, çay .dediğin 
'biraz dil bumıalıdır. -

Ben, en çok Hindiyadan gelen 
birinci cina Himalaya ile Seylb 
çiçek, lranilerin Tila.t dedikleri al• 
tın ba§, sonra Darcinik harmanla
rını aeveriın .• A~n:l Hindi,._, C..va.. 

Ak b~ gibi çok • aertlerinden 
de pek hoılanmam ! Hem eaucm 
bugün artık piyuada o eaki ~ 
ve keskin kokulu manrala Ak kuJ.• 
ruklan da hiç yok •.• Şimdiki iri, 
ve kaim Ak kuyruklar gayet fena, 
kendilerinde koku namına biT 
teY olmadıiı gibi içlerine katılan 
bqka çaylan da bozuyorlar. 

Şimdi piyaaayı en çok kaplrya.n 
çay, bir adına Tilii denilen .an 
albn başlardır. Dikkat ediniz, 
bütün latanbul çaycılannm came • 
kanları hep bu san çaylarla dolu • 
dur. Bunlar çok kuvvetli çay oldu· 
ğu için hemen her harmana katı • 
lıyor. 

- Bazı dükkinlarda bir de ye
şil çay va~, onlar nedir? 

- Ha a a .... Onlar dünyadaki 
çayların en sertidir. Bunu bizde 
pek içmezler, pek değil, latanbul 
ve Aanadolunun bir çok y&rlerin .. 
de hiç kullanmazlar. Bu Yetil çay· 
lar §imdi biraz Amasya tarafları • 
na gidiyor, oralarda harcanıyorsa 
da bunların asıl tiryakileri Hicaz• 
lı, Mekkeli, Yemenli Araplarla, 
Efganlılardır. Şehrimizdeki Ef .. 
ganlılar da hep bu çayı içerlel'. 
Fakat, mübarek zehir, zemberek· 
tir ha! ... 

- Ada çayı nasddır?. 
- Mid~vidir. Hele hu mev ,, 

simde ak9amdan kalanlar, aaba.h • 
ları ada çayı, limon kabuju, ugul• 
otu kaynatıp birer bardak içerler 
se çok faydasını görürler. 

- Eskiden lstanbulda en meı " 
bur çaycı kimdi?. 

- Rahmetli Mersin Efen~i idi 
ki biz bütün 1stanbulun çay me " 
raklıları gider, biribirimizi orada 
hulurduk .•. 

- Ya timdi kimdir?. 
- isteyen ara.-, onu da bulur .. 

-. Gezgin Haberci-
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ma U. metre......._ 220 lmrat bedel....,.. olanan aao 
metre milrAp adi lmill açalı ......... konalmattar. ~ 
al Lınam MikliirlQlade slrllilr. Ebiltmeye airmelC isti,_. 
m W...,.. baan .. JUlh Telika n.. Z80 lira IO ...... 
.... ...,.._.._.ol.alt-4-ISIP .......... mt 
ısa. mw IDDI'!...., "'*Ma.bdtır. •mı,. 

Yoa.r ..-~ 80 tOlll J•ll biple ma41en..,.... a • 
91&..ı.ibiae Ue abnac:U.tır. Bit toa ................ W. 
• 11 ...... flıi••••tl .......... ~ ........ Ek. 
lilbaere Pa\elr iati,..Jer 2490 mrah utbrma w aWltuı 
kanununda yudı vesika ve 72 liralık teminatiyle iha eu"tint'ilııı.a 

~l""!~!l!&ıqı~~ ........ ,~ . 



E ' ı· n t T~~b!~::a b~~~!~~'==c~ ~ ~m=n =} 
· V defa "HABER,, de ~ıkıyor. Bu Tomanı bir •inema .epe'der gibı ıakib 

.................................................................. -........... . 
Gizli bir çete Pavrs isminde bir zengini öl 

dürüp servetini elinden almak istiyor. Fakat set 
vetin asıl sahibi Evetin isrnindeld yeğenidir. 
Polis hafiyesi x : 9 hırsızlar tarafın dan kaçıtl 

ıın1Ulll'ı 111 ııı ·11111 ıııınmnuıımnıuııuuınıt!llltıtıuımııtllllll1Uınıt1PrlltlttttuıuıııUlllllt11umııllllUllUUu 0 edec';k, heyecandan heyecana clüıecek.iniz. lan genç kızı kurtarıyor. Ve çetenin reisini arıyor . •.................. _. ........................................................ ... 
NE.R~oa L.OU GUNU e>lL.MEM •• F'AKAT Sl-
2: İN ARADI cSlNlZ.• H~ŞE~ VEREBtl::.t

.. RiM. k.ENO&S\N\ 8ULACAG\ .. 
ı..,,r.;;v_-._~1Mt ZANNETME~ORUM .• 

~ 

KAŞE 

EOKALMiNA 
Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağrıları 

Artrltizm - Romatizma 

İstanbul ikinci icra memurlu · 
t'.,undan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme · 
sine karar verilen Biıyükadada 

cami mahallesi Servili ıokak eıki 

(1) yeni ( 6/ 1) No. lu evde mcv· 
cut olan eşyalar 14 4 935 gü
nünde mahallinde saat 14 den 16 
ya kadar açık arttırma ıuretile ıa· 
trlacaktır. Almak isteklilerinin 
mahallinde hazır bulunmaları i . 

lan olunur. (76) 

+• WM*JSW:MA 

KABIZLIK 
HAZ MSIZLIK ..., 

ÔLUN\ OL ... 
MA~AVDa 

HE~ 
lüP...k'l.ıN' 
ELiNDEK.i 
}(.ALEM OLMAUD.,__ __ 

Her yerde arayınız 

1 Ademi iktidar 
Bel gevtekliği, tenaıüli. zafiy< 

ve vakitsiz, vücut ve zihin 
yorfunluğu .. 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Kullanmakla tedavi edilir. 

HORMOBiN 
Mide Ekşilık ve Yanmalarına 

karşı İ)'İ ve zararsız çare 

MAZON 
KANZUK ECZANESi 

Muıtahzaratmdan Uzviyeti tenbih eder, ıinirleri V• 

dimağı kuvvetlendirir, vakitsiz i~ Saç Eksiri tiyarlığnı önüne geçer ve yaı• 

Meyva Tuzu mak. neteıini iade eder. 

Komojen Kanzuk tıtanhutda fiyab 1so kuruı 
Saçların dökülmesine ve kepek· Eczanelerdo bulunur. 

~--imi ............. --.................... . 
t>ütün dünyada tanınmış olan 

REVUE SAATLERi 
Sabf yerleri : 

Beyoğlu lstiklll cad. 399 No. S Mısırlı. 
Galatada, Tilnel ıoknğıada 29 No.lu Meyer ıa· 
at ticarethanesi. REVUE fabrikaları Türkiye 

sahı şuheıi İstanbul Sahçekapıda Taşhan No 1 

Oeulet ~emirvoııarı ve limanları isletme Umum i~oresi ilônlHrt 

Hayvan nak iya ına mühim tenzi a 
Yeni tarife 1 Mayıs 1935 tarihinden itibaren tatbik edilecektit• 

Ehli, yabani ve yırtıcı bilumum kanatlı ve kanatsız hayvanlar. bu ı-· 
rifeye dahildir. Dört ayakh ehli hayvanlar ~ m vagon hamuleaiyle 
nakledildikleri takdirde nakliye ücretleri, verilecek vagonların ı-· 
ban ıabhlarmın beher metTe murabbaı üzerine hesap edilecektir. 

Nakliyat sahiplerine kclayhk olmak için yeni tarif eyi ve her uıl' 

safedeki nakil ücretlerini göıterir haremli tarifeler aatdacaktu. fa1' 
la tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1723) 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18 inci 1 ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

dur. Mide ve baraaklan ahttır
maz ve zarar vermez MAZO~ 
isim ve markasına dikkat. 

Deposu; Mazon ve Botton 
ecza deposu, Bahçekapı. it 1 
Bankası arkasında No. 12 

lenmesine mani olur. Adres: Galata Posta kutuıu 125! 1 
Komojen saçların köklerini iıll-• 1 

kuvvetlendirir ve besler. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca, 25.00 O 20.000, 75.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramiqeler ve 50,000 liralık 
mükafat vardır. 

__ ...,.lm _____ _ 

8'.bıali, Ankara caddeıi Na. 60 
Telefon: 22566 

Snlı günleri mcccanendir •• 

Komojen sacların gıdasıdır ,- ~ımnııınııııı:tııı:••ımuıttıırlll!lıııı!l!!1111hıınn"""""w~ııını~-., :ıı:.--ııc••.-um•--. .. ~ 
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~:~;~::~~ .. ~!~:.bozmaz,ıaıif ~i~ 1J' Türkce & Osmanlıca -Fransızca 
KomoJen Kanzuk ıaç eksırı ~ 

:~:~~~:'~u~:~~:: ıtrıyat mağa. J' s ö z L ~.~ Ü K 
Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français 
lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lugat öz 

1 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 



.. 
............ x , .. 
.... ., •• --- (J;.) ~ 
Hafta - IWta (T. iti.) 



~Jıl·-·--·~~----------------------~ - --- . ---------

--HA B E--R ı 
btanbulun en çok aablan ha-t 

kiki akıam gazetesidir. ilanla ·İ 
rmı HABER'e verenler kire-~ 
derle~ ~ • -······················································· 

---· .... __ , ___ " ...... ··---== . .....,_.-
Polis hafiyesi 
X:9 romanımız 

(10 ncu ıayfada) 
.......................................................... 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 15 
- ( Fr.) Rellcmcnt, vraimcnt 

Hakikatgu = Doğrucu, doğru söz 
lii = Vcridiquc 

tahlilidir - Bıı }'a:ı durumun doğru 
bir çÖ:C$idir. 

l'ahkikatı adliye = Tüzel ıerçin = ı 
(Fr,) Enqucte judiciaire = 

Hukuku amme = Kamulas haklın· 

(Fr.) Droit public 
ı·i elr. S"t.:irdi = Uarmcc :c'csı em 
r f.c de toru le., sommets domin 

Hükkim = Hükümenler. 

Hükümran = Hükümsüren = ( 
Souvcrain regnant. 

Hakiki - Sağici, hakikiğ = ( Fr.) 
Vrai 

prcliminairc Hukuku müktesebe = Edinek hak • 

lar = (Fr.) Droits acquis Ö~ek: Jlakikatgu bir adam -
Doğrucu bir adam· Örnek: Brı elma..~ hakiki midir. 

değil midir? = Bıı elmm sağici mi -
dir, değil midir? 

Tahakkuk (Bak: sabit) = Gerçek

leıme, kesinleme. Hukuku tabiiye = Tabiiğ haklar -
Karibi hakikat = Hakikataı = (Fr.) 

V raiıcmblablc 
(Fr.) Droitı naturels 

Ö~ek: Bir romanın. mcv:ıırı az 
çok karibi lıakikat olmalıdır = Bir 

ro~ın. konu.m CJ% çok hakikatsı ol
malıdır. 

Sahih = Doğru 

Örnek: Vergi tahakkukıı = Ver

k-i kt>$inlemcsi· H&keza = Böylece, böyle, bunun 
Hakim olmak = Baıatmak = ( 

Dominer 

gibi, gene Tashih etmek = Doğurltmak = 
( Fr.) Rectifier 

Örnek: Bu yanlt~ duyuğu Turgut/ 

doğrulttu. 

Tahakkuk etmek (Bak: Sabit ol • 

mak) = Gerçekleımek = (Fr.) Sc 
rcaliıcr. 

Örn~k: Ümidim tahakkuk etti = 

Hakem = Yargıç = (Fr.) Arbit rc 

Hikmet = Öken, gizeyip 

Örnek: İstiklal duygımı kökl 
lan bir millet kolay kolay hôkim 
lurıama:; = Erkinlik duygusu köl 

olan bir ulus kolay lmlay b~atı 
mfl: -= llrrn ı\'ation qui a ııne co 

cnrr pro/onda se son in.depend 
ne pcut pas ,..,trc facilcmenı do ' 

• ~ ' Muvafıkı hakikat = Hakikata uy . 
Umudum gcrçelde§ti. tan = (Fr.) Vcridiquc 

Örnek: Muva/ıkı hakikat bir ha • 
ber = Hakikate uygun bir duyu. 

Hakikatbin = Doğru görütlü. 

Tashih etmek - Düzeltmek - (Fr.) 
Corrigcr 

Örnek: 811 ya:ıdal.-i yanlr~lrın ta(. 
lıih eclirıi:; - /Ju yazrdal.-i y011b~lan 

tlii:dıiniz. 

Tahakkuk ettirmek = Keıinlemek 
Örnek: V r.rgi tahakkuk ettirmek 

- Vergi ke$inlcmelc. 

Örnek: Bu i~te b<'ninı anlamadı . 
ğmı l1ir lıilmırt t'ar = Bu i~te brnim 
anlamadığını bir gi:cyp ı·ar. 

Hakim = Ökmen = (Fr.) Sage 

H&kim = 1 - Egemen = (Ft. ) 

Hakiki Olmuı - ( Fr.) I:ccl 
Tahakkuk ettirmek = Gerçeklemek 

- (Fr.) Rcaliıcr 
Souvcrain 

2 - Hükümen = juge Örnek: Bu romarıda okuduğunu: 
~eyl<•r lwkil•i.dir = Bu romanda oku. 
d11~1•rı11:; Ş<'\ "l<>r olmuştur. 

Muhakkak (Bak: Şüphesiz) 

Muhik = Haklı - ( Fr.) Juste 
Tahkik, tahkikat - Gerçin (Fr.) 

Örnek: Hu adanı bütiin dü1ünce
lerini ıah<ıkkuk cttirmi~tir = Bu. a • 

dam bütiin dii§İİncelerini gerçekle§ • 
mi~ıir. 

3 - Hüküm süren = Regnant, prc

dominant, prcpondcrant 

ÖNERGELER 

Kılavuz &ö:leri üzerine, her ' .. 
Hakiki (Şe'ni) = Gerçek = (Fr.) 

Reel Enquete, instruction 
4 - Baıat = Dominant 11in (ULUS ) ta çıl•tığından b~ 

Ürrıı•k: /Wwula görül<•n ş<>yler /ı,,. 
hil.-'i dr•ğildir - Uiiyada göriilen §"Y · 
z,.,. gr•rç,./~ d<>fiilrlir. 

Ürııek: ... ru.:/11 lıakkmda talıkilwı 

)·ttpılıyor - .. "'.:lıı lwhhmdcı talıki • 
kal yapılıyor . ~w;lrı lıahl>ında gr.r
çi 11 yapıl r yor. 

Tahakkuk ettirmek = Varlatbr -

rnak = (Fr.) Rcaliıer 

Örnekler: 1 - Tiirkiyctle millet 

lıfıldmclir = Tiirl.-iyedc ulus egemen
dir = Erı Tunıufo la Nation csı sou . 

veraitıR, 

iizcre bir ay içinde, isıiycnler 
11i bir önerge ileri sü~cbilirlcr. B 
far T. D. T. C. Genel Katipüğine 
~ı·ldl alımda gönderilecektir: 

Hnkiki - Asıl = (Fr.) Vcritable 

Ürnek: Hu ya:ımn lıakiki manaM 
Tahkik etmek Gerçinlemek :-..: 

Örnek: Dii~iincelerini tahakku/; 
rttirmek için h<•r r;arP.yr. ba§ vurdu = 
l>iişiiruliildcrini rnrla~ıırrnak için 
/ı,..r (arryc ha~ ı•urdu. 

2 - Adliyc V ckôlcıi hakimler içirı 

yeni bir kmıun lıa:;ırlamakıadır =- •••••••••••• •••il! 
şudur Bu ) a.:mım asıl anlamı §il • 

dur. 

(Fr.) S'instruire, se livrer a unc en • 
qctc 

Örnek: Polis, bu ciirmii kimin İş· 

Kabili tahakkuk = Gerçeklenebi -

lir - (Fr.) Realisable 

7'ii:.c Bakanlığı hiikiımenler içi.n ye-

ni bir kanun. hazırlamaktadır = fa 
lff in.i.~trc de la justir.e <'~'it en train el<· 
prepaer un noıwcau projeı de loi 

com·ernant /t!$ jugt!$. 

Osmanlıca ••••••• kelimaine 
lavuzda ••••••• • kar§ılığım uyg 
(yahut: yeter) görmüyorum. Hakiki Trun (Fr.) Vcritablc 

letliği11i tulıldl; ,,dfror - Polis, bu 

. ~uçu kimrı i~lcdiğini gerçinliyor. 
Kabili tahkik . Gerçinlenebilir = 

Sebebi: (kısaca) ••••••• • • ............. ". 
Örnek : Gt•neral ... hal.iki bir im · 

nwndandır - General ••• tam biı 
lwmutarıdır. 

Hakiki Hakkath, candan ::::: (Fr.) 
Vrai, sincerc 

Örnek: 1 lnhihi bir arkadu~ --
Candan bir arkadaş (hakikatli bir 
<ırhadaş J. 

( Fr.) Vcrifiablc 

Örnek: Bu i" rTclt>T.·i ı·csil•alara 
p.örn l.abili talıhil• gifriinmiiyor - flıı 

ış cldchi belgclı•rc göre g1>rçinlerıcbi
lir görünmiiyor. 

Örnek: Kabili talıakkuk tasav -
vurlar = Gerçcldcnebilir ''"arlar • 

Tahakkuk memuru = Keainci, ke • 

sinleyici 

Kat'i = Kesin = (Fr.) DEfinitif, ca
tcgorique 

Kat'ileıtirmek = Keainlettinnek 

Hukuk = Türe = (Fr.) Science ju-

3 - Millçı Mecfüinde hakim olan 
olan kanaate göre = Kamutayda bii
kiim siiren. lmnaata göre = Selnn lr 
convicıion. preponderanıc de la G • • t. 
N· 

• •••• fi fi ••••••• 4 

Ônergenı §Udur: • • • "(1) 
imza 

( 1) Burada bir önerge gösteril 
miyen yazılar Uzerine bir ıey yapı 
mryacaktır. 

Hakiki = Doğru = (Fr.) Veritable 
Örnek: Htt ya.:ı ı·azi)·eıin lıal.·iki 

Ledettahkik = Gerçinlendikte -= 
(Fr.) Apreı cnqu~tc 

ridiquc 4 - Ordu, bütün hôkim tepeleri 

Hukuki = Türel= (P'r.) Juridlque mpteui. =Ordu. bütiin ba.,at ıepek-1•----------· 

- Eğer bizi I.ükresin yamnn gö
türmezlerı;ıe o zaman sen etrafımızı 

ı;;armıı;ı olan adamların üzerine hemen 
hücum eder~in_ Onları oyalarsın .. Hu ( 
ırada canını vermekten ~kinmiye. ı 

cel•sin: Orada öl fakat herifleri bir 1 
müddet alakoy .. Beş dakika alako) · ı 
san ) eter. lspada Kapya.. Anladın 
:ntı?. 1 

t pada Kapya Şönlyeye mahzun 
mahzun baktı. sonra dedi ki: 

- .Mösyö, yalnız benim can ,·ermek
liğimle iş olup bitecekse murnffak o
lacağımıza şüphe etmeyin:. Böyle mü
him bir işde hayatımın ne kıymeti o
Jabilir. Uğrunuzda feda olsun .. İnsan j 
bir kere ölür, o kadar .. Onun i~in bu 
akşamki emrinize hazır bulunacağım. , 

Sadık lspada Kapya bu sözleri j 
söylerken içinden de: 

-Bittik, ikimiz de mah,·olduk ! Dü
şiinccsini ge~iriyor, n bu işin netice
sinden hiç ümitli bulunmuyordu. 

Ragastana gelince onun bu sözle
rinden fevkalade müteessir olmuş ol
duğu halde sadık uşağını kucakladı. 

Gözlerinden se,·inç ve teessür yaşları 
dökülerek alnından ye yanaklarından 
öptü. nu heyecan Şö\ alyenin üzerine 
en amimi bir tesellinin doğuramıya

cağı neticeyi hasıl etmişti. 
Ragastan ikinci günü birinciden 

dııh ı kederli ve daha düşünceli geçir
di. Hatta bir aralık intiharın böyle 
aza;ı'ı bir ömürden daha iyi olacağını 1 
düş~· ndü. 

(;ece oldu. Ragastan artık dü-sün
~elerinden, planından bahsetmiyordu. 
Aklına hundan daha iyi bir sey gelir 
ümidiyle bir gün daha beklemeğe ka
rar verdi. 

Ertesi günü Ragastan ateşli, nö
betli, ağır bir uykuya dalmışken ku· ı 
lağına gelen insaD sesleri onu birden
lıin ayandırdr. iki kişi konuşuyordu. , 
98Yalye dikkat edince hu sesleri tanı 
dı. Biri Maganın öbürü Giakomonun- ı 
do. 

Maga diyordu ki: 
- S<'n hemen şatoya dön Giakomo t 

Sonra \Jen de geleceğim .. Her şeyi öy
h• tertip et ki, şatoya girmekte gUslük 
çekmiyeyim-

- 1şin her tarafını iyice düşündü
nüz mü Senyöra? .• 

- Bvet Giakomo ! Her tarafını iyi
ce düşündüm. Şimdi dünyada hiç bir 
ku,-vet Rodrik Borjiya ismini taşıyan 
Papa Altıncı Aleksandr'ı kurtaramaz. 
Sen hiç merak etme! Demin ne diyor
dun Giakomo, Sez:ar Borjiya buraya 
gelmek için gemiye bindi mi?. 

- Yarın r-;abah binecek!. Yarın ak
şam 'eya gece ) arısına doğru buraya 
,·arır. 

Ra~astan hemen karyolasından a
şağı) a atladı. Gözleri fırıl fırıl dö
nüyordu. Korkunç bir hal almıı:ıtı. 

~iddetle ihtiyar Maganın odasına gir
di. Ye Giakomoyu kolundan yakah
yarak: 

- ~e de-diniz?. :\c dediniz?. Sezar 
Borjiya buraya geliyor mu dediniz?
• öyleyin, çabuk söyle~;n ! Öyle mi de
diniz? .. Diye hağırdı. 

Oiakomo $örnlyeyi görünce hay
rette kalmıştı: 
• - \ 'ay siz misinh: Mö yö Ragas
tan? 

Şörnl) e ccmp Yermeden onu ko
l undan tutup sarsmakta deYam etti: 

- S(iyleyin, cHap nrin ! 
;\faga söze karıştı .. 

- 'K-~et ~chalyc! ~eıar Horji)a 
bura)a geliyor. Giakomo o alçak he
rifi buraya getirecek olan geminin 
kaptanını görmüş. 

Ragastan daha ziyade dinli) cme-
di. Oemen bir iskemlenin üstüne düş
tü. Yeis , .e kederi son haddine gelmiş, 
kuvveti kesilmişti. Giakomo ile Mama 
t*ivalyeye acıdılar. Onu merhametle 
süzüyorlardı. Bilhassa Maga pek c;ok 
müteessir olmuştu. 

Zalallı Sörnl)e i~kemlenin üzerin. 
de: 
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- Sezar buraya gelecek!. Prim\C· 
rin namusuna berbat edecek!. Jlaya
trnı tehlikeye sokacak! Halbuki be· 
nim elimden bir şey gelmiyecek ! Se,·
gilimi kurtaramıyacağım .. Ah .. Bu ne 
dehşetli halı. 

Sözlerini mırıldanıyordu. 
Sonra birdenbire yerinden fırladı, 

Maga atıldı: 
ereye gidiyorsunuz ŞöYalye?. 

- Şatoya!- Önüme geleni öldüre
ceğim .. Evet, kendim ölene kadar ba
na engel olmak isteyenleri yere sere
ceğim •• 

Ragastan bu sözleri öyle korkunç 
bir sesle söylemişti ki Maga bütün 
Yilcudunurt titrediğini his.cıetti. Bu ses 
ihtiyar kadının içini, altüst etmişti. 

Ne söylediğini hile düşünmeden: 

- Bekleyin, gitme.) in! Diye haykı
rarak Şönlyeyi durdurmak istedi. 

Maganrn bu sözü Ragastanın yü
reğine biraz su serpti. Ufak bir ümi
de kapıldı. Ateş sat;an gözlerini ihti
! ·ar kadına dikerek durdu. Maga, 
kendisinin de şaştığı bir şefktale de· 
di ki: 

- Beni yalnız bırakınız Mösyö Ra-
1tastan .. Ye siz de Giakomo! .. Bir saat 
sonra gelip heni görün!. O zaman si
ze şatoya giderek can ''ermekliğinizin 
lazım gl'lip gelmiyeceğini söylerim .• 

1 Ragastan Giakomo odadan çıktılar. 
ihtiyar l\lagayı yalnız bıraktılar .. Za
nlh Şörnlye bu bir saati, hazan yeise 
düşerek, hazan ümide kapılarak. si
hirbaz kadının kapısı önünde geçirdi. 

Maga yalnız kalınca oturduğu is
kemleden kalktı. Senelerden beri iı
det edinmiş olduğu ,·echile c;enesini 
dizlerine dayayarak çömeldi. Kendi 
kendine söylenmeğe başladı: 

- Rozitayı, canımdan çok sevdiğim 
bu kızcağızı gerçi Ragastan kurtar
mıştır. l.akin düşündüğüm f edakflrlı
ia karşılık Şö,·alyenin bu hizmeti ka
fi bir seoop sayılabilir mi? Den otuz 
seneden beri Rodrik Borjiyadan inti-

kam almak se\•dasiyJe yaşıyorum. Bu 
olmasaydı şimdiye kadar çoktan ken
dimi öldilrUrdüm:. İntikama kavuş
mak için bir saniye kafidir. Bu bir sa
niye otuz senelik işkencenin doğurdu
ğu azaba son nrecektir. Şimdi bun
dan ben sırf Ragastanın hatırı için 
nasıl vazgeçebilirim? 

Çünkü Şövalyenin isteğini yerine 
getirmek için Rodriğe canını bağışla
mak lazım geli) or .. Ben bunu nasd 
yapabilirim? Hayır .. Hayır .. Yapamı
yacağım ! .. Borjiyanın canını bağıtla
maktansa Ragastanın kederden ölme
sine razı olmak daha iyidir. Gersi o 
benim Rozitamı kurtardı. Ben de o
nun Beatrisini kurtarmak isterim. La
kin alçak Rodrik Borjiyanın canını 
nasıl bağışlıyacağım .. 

ihtiyar Maga birdenbire iskemle· 
den kalktı. lki eliyle yüzünü örterek 
c;ılgınca de\am etti: 

- Ah Rozita : .. Rozita ! Seni niçiıi 
bu kadar sevdim? Sana niçin öz evla
dımdan çok bağlandım?. Seni kurtar
mış olan Şönlyenin canını vermek 
üzere bulunduğunu düşündükçe yü
reğim kan ağlıyor. Ragastan senin ha
yatını kurtarmışken ben şimdi onun
kinin tehlike) e dü:;mesine nasıl göl; 
) umabilirim?. Buna vicdan razı olur 
mu?. Öhür taraftan Papa! .. intikam 
aşkı:. Oh yarabbi, çıldıracağım! .. 

işte za'allt Maga bu iki zıd düşün
ce altında eziliyor hangisine karar 
Yereceğini hir türlü kestiremiyordu. 

Bir arahk kırık dökük bir sesle 
Hagastanı c;ağırdı. Genç Şövalye ihti
yar Maganın benzi uçmuş \e gözleri 
dışarıya fırlamı§ olduğunu görünce 
ürktü! Maga kendisine korkunç bir 
hayal gibi görünmüştü. ihtiyar kadın 
dedi ki: 

- içiniz rahat olsun Şövalye! Ha. 
tırınız için imkansız bir işe girişece

ğim .. Eğer dünyada Beatrisi kurtara
cak bir şey ,·arsa o da bu gece tecrübe 

edecek olduğum ~eydir. Bu hareket, 


