


==== -==---======:::-...ı.=====------==:..ı:;...-.::;..:..~....__,___:.;;:..:._ . -
yarın bitecek olan. "Streza .. __. -=-r== -~r ~ ~:c·i n i n ·i · - T~ıİfjk~Riiştil':.At.4$ 

Belgrad gazetelerine 
Meşhur Lüdendorf beqanalla bulundu 
Hırı~tiyan a~~!!hfne Atatürk namına.Kral Aleksandrın 

-- • · · - -. "'- · - ,.._ . ·-·- - #o. - •• .. 

konferansında beliren neticeler: -.. tek-eden 

Musolini Balkan 
andlaşmlı.sı ve Küçük 

ililiifla uzlaşacak 
Strezada üç devlet nraaında 

batlıyan görÜ§meler devam edi· 
yor. Müz4kereler bugün bitecek • 
tir. Konf eranaın ne netice verece· 

ği henüz kat'iyyetle anlaşılmıt de
ğildir. Müzakereler etrafında ge -
len haberler oldukça karışıktır. 

Jngiliz, Franıız ve ltal,tan mu· 
rahhasları dün sabah dokuz bu • 
çukta Muaolininin reisliğiu.ie top

lanarak saat on üçe kadar Fransa 
' tarafından Milletler Cemiyetine 

verilen ve Almanyanın tekrar ıi.I 
lahlanmasma dair olan muhtıra . 

manidar bulduğunu kaydettikten 
sonra diyor ki: 

'Son yirmi dört saat içinde in 
giltere ile ltalya araamdaki mµ 
nuebetlerin adeta kendiljğinde· 

sıklatmıt olduğu görülm~§tür.,, 

lngiltere bu konferansa Alman 
yanın da tç.ajnlmuı için ıiddetlt 
ısrar etmektedir. ı 

Mak Donald müıterek ~rzunur 
Almanyayı açıkta bcrakma~ 
delil, onu genel emniyet nası ü 
zerinde dür üst ve samimi bir tef 
riki mesaiye davet olduğunu eöy · 
lemiıtir. 

nm müzakeresine devam etmiıler- Alınanların mütalealan lse an . 
dir. 

cak Alman gazetelerinin ~azdık . 
Öğleden sonraki toplaı•tıda bu larmdan öirenilebiliyor. Börsen • 

muhtıranın müzakeresi bitırilmit. çaytunı l"Zetesi "Stre:zanın ne 
Avusturyanın vaziyeti tetkik e · netice vere<e~ini ıükunet•e bekli· 
dilmit, Musolini bu hususta mu • yoruz. Fakat hiç bir fey Alman· 
faasal izahat vermittir. Muteakı · yayı yolundan çeviremiyec.ektir.,, 
ben Şark misakı ve hava misakı demektedir. Doyçe Algernayne 
görü§ülmüt mlizakerelerc saat on Çaytung iıe Musolininin fikri al· 
.Jokuzda nihayet verilmi4\İr. tr yüz bin kitilik bir orduvu ıefer· 

ltalya tarafından netredilen her ebnek olduiunu s8y!!yerek 1-
bir tebliğe göre öileden aonraki talyanın bu suretle konferansı bir 
toplantıda Sir Con Saynıf"n Ber · emri vaki karıı11nda bırakmıı ol
linden yem bazı malumat aldığı • duğunu yazmaktadır. 

rı, Almanyanın bir "ademi teca- Müzakereler etrafında bugiin 
vüz Şark n.isa~,, na girmeğe ha· gelen haberler ıunlardır: 
~ır olduğu yolunda Alman Dı§arı Fransanın istidası 
ısler Bakanı Fon Ncurath tf\rafm. 
dan lngil;z elçisine beya,ıatta bu· kabul edlldl 

general 

soylemedıgını • . 
bırakmı.11or kabrın~ çelenk konuldu 

Almanyad bu· Belgrad, 12 - Dıp.n işler Bakanı 1 sefirlerini kabul etmijtir. ~ 
gün adeta Hin- Tevfik Rüştü Aras Yugoslavya Baş- Dıp.n işler 1 '.\kanımız gece tlJI' 
Jenburgun ye. baltanı Yevtiç ve Belgrad Elçimiz Ali pr~le Ccnevteye hareket dmltdr 

Haydarla .b~ı:likte Y,ugoslş.yya kra) - Te' fik Rüştü ile birlikte se~ 
tini tutan Gene · lbi P P l f d k b 1 eden Rı'yasetı'cümhur Baayaverl ,. .. , ... na rens o tara ın an a u e- ~ ~ .. 
.al Lude:ıdorf ye- dilmiştir. Prens Pol bir kaç giinden ve Bayan Afet ve Bayan Emel Jl\lte" 
.ıiden f aaliyei beri rahatsız olduğu halde Dışan lş- veffa Kral Aleksandr'ın mezarını si
ıahnesine girmit Jer Bakanımııı kabul etmiştir. yaret ederek Atatürk namına bir$" 
:>ulunuyor. Tevfik Rüştü Aras bundan sonra Jenk bırakmışlardır. 
Doğumunun 70 Başbakanlık binasına gelerek Yevti~· Dışarı tşler Bakanımız :eeı,racl 

le bir müddet 00örUcımU~ Yugoslav t l ı diği b tta F-11• ıci y:ıl dönümü • Y • gazc e er ne ver eyana ~-
Başbakanı, Tevfik ~UştU Aras şere- sa ile $ovyet Rusya arasındaki anlat" 

>Üyük merasim • fine bir ziyafet vermiştir. · rnadan memnuniyetle bahsetmi§, prl& 
le kutlulanan Ge- Ziya! etten sonra Tedik Rüştü, rnisakına "taraftar olduğumuzu söyle
neral Ludendorf Fransız, Yunan, Romanya, İtalya, Çe- mi~ Sareza'da muayy.en neticeleri• · LadenJorl 

Röyter Ajansı muhabirine din 
hakkında beyanatta hulunmuı 

ve hiriatiyanlık üzerine kendi 
mütalealarını anlatmııtır. 

Alman Generali Ludendorf, 
hiristiyanlığa kartı ınuhalef etini 
ve çoktandır hiristiyanlığa veda 
etmit oldufunu izah etmi9tir. Hi· 
riıtiyanlıiı. ferdin cemiyetinden 
ayrdrnaımı istihdaf eder mahi· 
yette görmektedir •• 

General Ludendorf töıle de · 
mittir. 

"Hiristiyanhk telkinab, yalnr~ 
bir gaye iç;ndir. O da Yahudi hal· 
lan hakimi)·etine yardımdır ••• 

"Hiriıtiyanlık, halkımızın ırki 
hasletleri üzerinde pek tehlikeli 
bir teıir yapan ıeydir .• Irk pren -
aiplerine sadık kalan halk inkitaf 
eder.,, 

koslovakya, Arnavutluk ve Arjantin çıkılacağını ummadılını bildirmlfıir• 

Yunanistanda yeniden 
idamı istenenler var 
Venlzelosun vaftis oğlu 20 seneye 

mabkftm oldu .. 
Atina, 13 (Huıust) - Bugün çu alayı zabitleri hakkında hük4• 

Atina divanı harbi isyancılar hak- met komise:ri muhtelif cezalar i•• 
kında hükmünü vermi§tir. isyan. temittir. Bunlardan Mir3lay Li • 
cılar arumda bulunan Venizelo . nartakis, yüzbaıı Ksepolıta.a ~· 
sun vaftiz çocuğu Pistolakis'le be- mülazım Kolyas'm idamlan iı · 

lenmiştir. Maznunların adedi kırk raber üç kiıi yirmi seneye mah. 
kfun edilmi 4 ki i IS 2 ki i 12 iki kitidir. Diğerleri .h~kkmda i•· 

1 f ' f ' tenen cezalar muhtelıftır. 
3 kiti 2 ıer sene cezaya çarptml- Orfi idare kalkacaK 
mıtlardır. Geri kalanlar beraat et.. At" 13 (H "') H b' • • ına, ususı - ar ı -lunulduğur.u bi!dirrniıtir. Mu mi • Streza. 13 (A.A) - Havaı A· 

saka i,tirak edecek olan devlet. jansı hususi muhabirinden: -------------
lerden baztla.n mülekabU yardun FranMnın Ulualar Kununu Timürlenk 

mıttır. N G 1 K d'I" b !:• ye azırı enera on ı us Ui" 
idamı istenenler bir._.be,.y.an UA b•''"""'"ll• "fi! hun -

Sellnik, 13 1Hususi) ·- "Bu · d~ örtı ; arenin div~nı ham!erıl' 
_yol\~nd ht1.tust rnukavelder ak • komeylne "Yerdllt iıtldayı tudik d d k J 
detseler bile Almanya bu muka . huauıunda üç hükilmet an'Afmı§ - eVtİD en a ma 

lar ve Almanyanm arsı ulusal ka- b d f. 
gün bura aivanı liarliınde-muha· faaliyeti nihayete erer ermez bl' 
kemeleri cereyan eden 6 ncı top· dırılacağmı söylemiıtir. 

veleye gerıe girecektir. Bu Taat 
Londrada Almanyanın vaxiyetini 
değİ§tirdiğine bir delil sayılıyor. 

yıllara riayetaizlilini teıı=it ede. i r e 1 ne Ü h . 1 . il 
rek karam•me IUretinin yazılma· (Ba§tarafı 1 ndde) Türk m . acır enn 
sını bizzat konıeye bırilkmaya kUlmüctfir. Bunun Uzerlne alt.kadar Ö 1 d Ü ren 1 er · 

Streza 9?1Üzakeleri etraf rnda ıe· 'i 

karar -e-lt1erdı'r makamlara malQmat verilmi._ polis- B u L G A R len ikinci mühim haberi Ovr adlı " ..... • ~ 
A 1 n ler defineyi muhafaza altına aldıkla· 

Fransız gnet•si vermektedir. Bu 
gazete diyor ki: 

"Söylendiğine g8re Muıolini 
bir "Franaız - ltalyl\n u~ert an· 
)aşması teklif etmit ve Kuçilk iti
laf, Ba!k"'n itilafı ite anlatmalar 
yapmak vlldlnde bulunm Jtlur.,, 

Eko dö Pari gazeleıine göre de 
"asıl mesele, Sovyet - Fransız 
anlaşmasmın peıinden bir fran • 
ıız - ltalyan anlaşması yapılıp 
..,apılmıyar:ağım bilmekt~d;r .,, 

Ayni gazete Orta A vnıpada 
lngilterenin hot göreceği bir Fran· 
sız - ltalya - Küçük itilaf an · 

la§ması ihtimalinden bahsediyor. 
Halbuki anlaııldığına göre Lehli· 
ler Fransa - Rusya anlllımaaım 
bile şüpheli görmektedirler. 

Polska Zbrojna gaze\ıı!aine gö· 
re böyle bir itilaf haberleri Strezi'I 
konf ero.naı arifesinde yapılıiiı' 
bir diplomnsi oyunudur. 

Diğer le.raftan Streza konf e. 
ransından ve Milletler Cemiyeti 
konseyi toplantıaından 1onra Al· 
manya, Lehistan ve Sovve\ Rys • 
yayı da ihliva edecek daha ıeni~ 

bir konferansın topianm:ısı ihti • 
maileri de mevzuu bahıolmakta · 
dır. lngifüı: Röyter Ajanıunın dip· 

manvanı r• sırada maliye milsteşariyle milze- M h f I d 
hareketi manen ıerdcn memurıar getmi" define bu· U a iZ arı ır 
takbih edilecek lunduğu yerden çıkarılarak karakola 

götUrülmU~ orada usulü dairesinde 
Streza, 13 (A.A) - H~vu A· bir zabıt tutulduktan sonra müzeler 

Romanya elçlllğl 
hAdlseyl an tatıyor jansından: 

Oç devletin üzerinde mu~bık 
kalacaklan karar, Ulusla.· Kunı • 
mu konaeyince kabul ediHrae, u. 

}uslar Kurumu, Almanyanm teıeb· 
büsüni manen takbih flttikten 
batka, Uç lzadan mürekkep ko · 
mitenin va7ifesi, istikbalrl'::, mua · 
hedelerin ve rnalt ceza tedb;rleri 
nin tatbiki suretile bir taraflı ih
laline mini olacak usull~pi arat· 
tıracaktır. Konferans itiJ B. Mu· 
solininin, Nazilerin Avut'turya İt· 
tiklaline kartı teıkil ettikleri teh· 
likeden bahseden sözlerini dinle· 

idaresine teslim edilmiştir. 
Yapılan tetkikler paralann lsan ) G 

atlkadan olduğunu göstermiştir. Gtl· Ankara, 11 (A.A. - eçen 
müt paralann bir yüzünde .. 792,, ta· hafta, Sofyadan ge1en bir telgrafı 
rlhi, diğer yüzünde de "Beyazıt bin dercetmek suretiyle Bulgar - Ru • 
Murad" damgaSJ bulunmaktadır. Al· men budunda bir hidiıe olduğunu 
tı yüz yıla yakın bir zaman yeraltında 

1 
haber vermittik. Romanyanm 

kalmış olan bu paraların, Yıldırım Ankara elçiliii bu mesele hakkın -
Beyazıtın ~nkarada Tlmurlenk·e da a a"ıdaki taırihin neırini rica 
mağlubiyeti üzerine kaçınlamayıp • f • 5 

gömüldüğü tahmin edilmektedir. etmııtır: 
Define çıkan yer bir müddet evvel Aıdlan Türk olan Bulgar teba • 

Mermerci Z.'ldelere ait bir arsa iken aıından 12 muhacir 29/30 geceıi, 
yol yapılacağı için belediye tarafın· etlerinde muntazam paaaportları 
dan istlmUık edilmişti. Bu vatfyete im k 8 Bulgar h d d 
göre define bir müddet evvel, yani ar· 0 a 11 ın u u unu g~ • 
sa belediyece lstfmlAk edilmeden ~ık· ç~ek ~omanya topra~lanna gır· 
saydı Mermerci zadelerin kanun mu· dıldennden mevcud nızamata tev
cibince detincdcn bir hisse almaları fikan hudud muhaf ızalrı tarafın • 

Konferans, Fransa ile lt .. •lyanm icap edecekti. dan Bulgaristana iade olunmuılar-
hirnayelerinde bir aderni tecavüzr ~ . dır. 
ve ademi müdahale miıaknıa var· cektır. Romanya hudud rnuhafız1annın 
mak için Avusturyanm bütün Avusturyanın bu muhacirler üzerine atet eyle. 
komıulariylc müzakerelel'e de • i s ti k 1a1 i diklerine dair bazı taraflardan 
vam edilrnetinia münasip olaca • Streza, 13 (A.A) - Röyter ileri ıürülen iddia doğru değildir. 
ğı kanafttini izhar etmiştir. Ya • muh•bı'r'ınden·. B h · ı · ·· ı · ... u mu acır erın uzer erıne ate§ a • 
kında alakftdar d°ivl~t.ler arasına Avusturyanın istiklalini temin çarak ikisini öldürenler Bu1ga1' 
da husu at bir konferans toplan • d' . dl . • h 1 hudud muhafızları dır. Esasen 

arazisinde buulnmuıtur. 

e ıcı an a~ma proJetı azır anır 

rnaaı mı•htemeldir. · h l Al · maktullen"n c-edlerı· de Bulgar azır anmaz manyanın reyıne ... 
lnglltere, Fransa arzedilecektir. Konferansm. Fran 

lomatik mt,habirine göre böyle lehine rey verecek 
bir ihtimal J,enüz StrezadA konu· Stroza, 13 (A.A) · - Röyter 
şulmuf olmamakla beraber bu muhabirinden: 

sanın Uluslar Kurumu konıeyine 
vaki mür~c&atına dair olacak mü· 
zakereleri bu müracaatın kendin· 
Clen ziyade, ileride herhangi bir 
muahede'lin tek taraflı feshine 
rnlni olmak meselesine ta:ıllOk e
decektir. Müeyyedeler nıeselea; 

mevzuu bahsedilmemittir. 

Hadisenin erte•! ıünü Bulgar 
ve Rumen makamatı rnüıterek tab. 
kikat yapmıılar ve muhacirleri ka
çakçı zannederek ateı edenlerin 
Bu~gar muhafızları olduğunu tes • 
bit etmiılerdir. 

l;onferansm Londrada ~oplana • lngiltere hükumeti, Fransanın 
bileceğine dair kuvvetli tir inli • Uluslar Kurumuna müra' aatini, 
ba vardt1'. ltalya, konferansın bu müracaat konıeye gelrliği z• ~ 
Londrada toplanmaaına teıraftar· 'ı man, reyi ile takviye edecektir. 
dır. Ayni muhabir bu taraftarlığı Streza konferansı bugün bite -

Ayni zamanda Bulgar makama· 
b Romanyaya tahrir! teminat vere· 

Nazi r.e · sleri 
değişiyor 

Viyana, 13 (A.A) - li.a.zete" 
lere nazaran, Nazi fırkası yeni· 
den tanzim edilmektedir. Eskile • 
rin yerine, Berlinden, yenı rü~ 
tayin olunmuftur. Eski rüesa ieet 
üç ay içerisinde sivil bir vazife a
rayıp bulmak emrini almıflardıt• 
Nazi propagandasına germi vr 
rilmiı ve ezcümle posta kutuları -
na risaleler ve mektuplar ablrnıt • 
tır. 

Avusturya dahilindeki yeıP 
t 

propagandanın merkezi Dreıde11 
de tesis edilecek ve Viyana zabr 
tası ıabık komiserlerinden biri
nin idaresi altına verilecektir. J.· 
vuaturya 1eJyonu Bavyerada Da· 
hau kampına ikame edilmit oluP 
burada aıkeri terbiye görmekte· 
dir. 

ZepJf o balonu bir 
ev yıktı 

Bernambuk, 13 (A.A) - J)üll 
sabah aaat 6,30 da, Zeplin ı,.
lonu, yağan yağmurlardan alır · 
laım19 olduğu ve layıkıyle önüıaU 
göremediği için, yere bağlanaC.S • 
ğı ıırnda yolunu ıaıırmı§ ve bir I' 
ve çarparak yıkmııtır. Baion he · 
men oracıkta tamir edilerek b" 
sabah 2, 1 O da tekrar yola çıkrıttf 
br. 

rek Romanyada bulunan aaı11-" 
Türk Bulgar tebaaeından muha • 
cirlerin Bulgaristana avdetlerine 
müsaade olunacağını bildirmi!Jer· 

. dir. Bulgaristan 9imdiye kad•' 
bir kaç defa bunları Keri almakt•" 
imtina etmiıti. 

it 
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Sovyet tayyarecı-

lerile artisler~ 
( Baştaralı ı ncide) 

Jeri yalnız Sovyetlerin değ-l, bü . 
aan'at· tün dünyanın en tanınmış 

karlan arasında bulunmasıddır. 
l d .. nuz zaman a Ruayada t•u un ugu ,. 

M~ıısererı 
siz de balet oyuncusu ak 

E onu tanım 
habrlaraıııız. sasen .. da hacet 
için Rusyada bulunmaga .. 
yoktur. Ba zat, bütün dunyanm 

en iyi baleteisidir •.• 
_ Muganniler 7 •• • • 

B esi olan Pırogof. Ban· _ a•o s .. 
. N rtzof da dünyanın en mu • 

ton o ı· . l d el kalın ses ı ın an an ır. 
kemm d".. h era· - Bunlan ıger meı ur op 
ların hangi artistlerile kıyas ede • 

biliriz?. • 
_ Hiç biriyle! •• Etıizdırler ••• 
_ Peki baritonlan? .• Ke.dmla· 

n?.. • 
Muhave?emizi dinliyen artıst 

Küçük Kemal gülümsedi: . 
- Ruslv, ekseriya kalın seslı 

. • fnnekle ~öhret mugannıler yetı§ 1 • • 

kazaıunı§brdır da onun ıçıtt soru· 

yor ••. -dedi. 
Ertuğrul Muhsin ise, bu gelen 

ki b .. t.. aan'atki.rların heyette u un 
dünya mikyasında birinci derece • 

d lduklarmı tekrarladı. 
e 0 d Mu· 
Artık ,·apur y~~a§ıy~r :·u. va· 

Spor 
al onu 

Halkevi Beyazıt da 
yaptırmıya karar 

ver dl 
l&tanbul Halkevi gençliğin be -

deni terbiye ve ıpor ihtiyaçlarmı 
tatmin etmek için bir jimnastik 
salonu yapmağı ötedenberi d~şün

mektedir. 
Bu salonun parası geçen sene 

ayrılmıı, fakat yeri bir türlü tayin 
edileınemi ti. Jimnastik ıa1onu · 
nun Halkevinin bahçeıi ve yanın • 
daki arsa üzerine yapdmaın müna · 
naaib görülmekteydi. 

Halkevi uzun tetkiklerden ıon· 
ra jimnastik salonundan gençli • 
ğin ve bilhassa Üniversite genç -

liğinin kolaylıkla istif adeıi için 
bu salonun Beyazrtda yapılmasına 
karar vermiıtir. Salon için Beya • 
zıdda arsa bu1unmuştur. Aldığı -
mız malumata göre salonun parası 
hazır olduğundan Halkevi idare 

heyeti i~aata yakında başlanma • 
sına karar venniıtir. 

danyaya j~1iyen bızım kü~~k 
urlara benziyen ufarak bır ıey ..• =======:::==~:==:~::==:== 

P • b"' "'k sandık "lstanbul ve Türkiye intiba.lan,, 

Halkevi spor tubeıi jimnastik 
salonun projesini hazırlamıştır. 

On güverteyi ikı uyu 
ne olabilir? Tayyarecilere yakla· 

lcaplamıf. z T C • 
Üzerlerinde, Rusça olarak: !Iforum... ira, ayyare emıye-
''Yere ahlmuın !:, diye yazılı. tinin misafirperverliği olmasa, u · 
Tayy:ırc Cemiyetinin 1?ümes· nutulacaklardı az daha... Bütün 

•11 ·anden üstat Arif Cem1l: hazirun, tayyareciliğin istikbal ol· 
aı er 1 k 1 d". ' b _Bizim planörler o aca · · ı duğunu unutmu§; opera sana 

vor. nm gayyuına dalmıf ... 
Mnf .. uı1 ...... 1"1mat toı>,admı: llcm, ~ılİollcı, üudUz yır.pa.-
.Ankarada bir sivil t.ayvareci· caklan reami ziyaretlerden .son · 

lik mektebi açılmııtır. laıni Türk ra, bu aktam Ankaraya hareket e· 
·Kuşu'dur. Bu mektepte ttı.tebenin deceklerdir On nün sonrtı buray1'.l 
tayyarec~l~ği planör de~~len m~ - dönecekler •.. Musiki ve dans tem· 
törsüz tayyarelerle ogre-ı:mege ıilleri verecekler ... O zaman ken· 

b 1 a.sı lazrm Zira, Ahnanya· dilerinden uzu uzadıya bah ede· 
a~ am • 1 

1 dı.g .. er yerlerde o sun, · da o sun, .. 1 nm. 
• l" böyledir. P!anor e Tayyare.cilerin ikiai de genç .•. tedns usu u 

··nsiyet kesbettikten sonra aynca Şimdiye kadar KmmdcJci Ali 
u .. .. . eniliyor. Sov.vetlerde tayyarecilik mektebinde •ahsil et · 
motor 0 ST •• ··ı··k d p 1 ı· 'J'l bilhassa pla"lOl'CU u mitler .•• Şim i erapa aı ote ıne 
ıayyarecı ı · b 
f k iade terakki ettiği i~in, bu yerleıtiler. Fakat yarm ö ürgün 

d
evta kom~u memleket sh·~l tay· Ankaraya giderek, itlerine batlı · 
os ve :ı- • • b" ki T ğ;mizin inki§afı tç1n ıze yaca ar •.• 

yaredcı 1 
edecek Askerlik yaşında Gümrük muamelelerinin yapıl-

yar ım · k 1 a ma.sına yardım ettiğimiz anada, 
bulunan fakat henüz a.s er. o -~ı : yolun fırtınuız geçtiğini söyledi-

• burada etı tın e 
mış genç er, l 

er. 
cek. _Herhalde neıeli de geçmif -

Sivil tayyareciliğin hen:.iz ?1em· Artiıtler ıarkı s:;ylediler 
pek tir .•• 

• d "nk' f etmemesı ı· . k" d" ? leketimız e ı ıp. d · 1 içlerinde en nqe un ım ır. 
d B• ay ka ar mı ... l" . E 

büyük bir noksan ı. ır _ Yol çok eğlence ı g~tı... n 
1 b• d bundan acı acı "d" 

evve ır yazım a k ·-· - ne§eli Barsova ı ı ... 
bahsebn\ftim. Şimdi bu e sı~ı • Son ayfamızdaki ı esimlere 
miz de tamamlanıyor demektir. bak 

ın •• . . . (V3·fıl0) 

i h racat.ı m ıza 
kasteden 

Bazı tüccarlar
da mı varmış? 

Berlin Ticaret mümessilimiz 
Türkofis m rkezine müracaatla 

bir kısım ihracat tacirlerimizden 

iki.yet ebni§tir. Berlin ticaret mü
measilimizin bildirdiğine göre bu 

ihrac tacirleri muhtelif hareketle -

riyle ihracatımıza kMtetmektedir· 

ler. Buna misal olarak u vak'a 
zikredilmektedir: 

Almanyada soğanlanmız için 

11ürüm imkanları olduğunu yaptığı. 

mız tetkiklerde öğrenmi~ ve Al • 

man firmalariyle temasa girişmit • 
tik •. Bunun üzerine Münihte Ham 
Tremmel firması Türkiyeden so -

ğan almağa t~ebbüs etti ve ilk 
tecrübe olduğu için biraz da fiyat 
fedakarlığı gösterdi. 

Fakat ne kadar ayanı teessüf • 
tür ki bazı tacirlerimiz Türkiy • 

Almanya ticaretinde yeni başla -

yan bu işten istifade şöyle dursun, 

bilakis iş yapılmasın ( !) diye ilk 

hamlede fiyatları yükselttiler. Bu 
§ekild fiyatlar )Üzde on pahalı· 

la§tı. Bu vaziyette Alman firma • 

lan Alman hükUmetinden aldık • 

ları soğan ithal müıaadesi ile baş· 
ka mem1eketlerd n soğan almağa 
baıladılar.,, 

Berlin Ticaret mümeaıilimiz 
bundan evvel de portakal ihracaın 

da ayni şekilde hareket edildiğini 

bildimıİ§tİ. Türkofis bun1an naza
rı dikkate alara.K tetkikat yapmak· 
tadır. 

-o-

Malatyalı gençler 
toplantısı 

Şehrimizde yüksek tahsil gö • 
ren Malatyalı gençler dün öğle· 
de:ı sonra Halkevinde toplan· 
mıştardır. 

Toplantıda lstanbulda bulunan 
Malatyalı gençlerle gelenlere yar • 

dım etmek ve bir yurd açmak için 

hazırlanan nizamname okunmu§ 
ve münaka.§8 edilmiştir. okunan 

nizamn meden de istifade edile -

rek yeni bir nizamname yapılması 

istenmit '~u istek· egseriyetle ka· 
'\bul edilerek bu i için sekiz kiti· 
lik bir heyet seçilmiştir. 

Dlln EyUpte balkı 
teU\şa dllşUrdü 

Dün Eyüpte Halk araıında bü -
yük bir tela uyandıran bir hadise 
obnuf, et.rafa ıaldıran azgın bir 
boğa bir kaç ki iyi öldurdükten 
sonra zabıta memurları tarafın · 
~an gü~ naile öldürlilmü tür. 

Boğa, Defterdarda kepekçi Ali· 
ye aitti. Eyüpt Kalenderhane 
caddesinden Ramiye götüriilürken 
birdenbire sahibinin elinden h-ur -
tulmu , kaçmağa batlamıştır. Az
gın hayvan evvela kasap Celalin 
dükkanına, boynuzlariyle dükka • 
nm ön kısmını kırarak girmiş, 
tezgahı parçaladıktan sonra tek -
rar sokağa çıkmış, üç yaşında bir 
çocuğu dü§ürerek yaralanmasına 
ebeb olmu tur. Bundan onra Es

ki y ni çeşmesine doğru ko mağa 

b~lamı , oduncu lsmailin e~ini 
boynuzlariyle karnından yara1a • 
mı , Fuıtıklı sokağında evinin ka -
pı ını çalmakta olan Mehmedi de 
yere dü ürerek boynuzlnriyle bir 
kaç kere vunnu , tekr yoluna 
devam ctmi~tir. 

Bu ırada yirmi kadar polis ye
ti miş, azgın boğ nın üzerine ate§ 
etmeğ başlamışlardır. Boğa an· 
cak yüze yakın kur§unla ölmü§tür. 

-0--

Yaz mahsulleri 
Son gün.erde ıehrimize yazın 

ilk mahu ulleri gelmeğe başlamış
br. Akdeniz sahil vilayetlerimiz· 
den gelen bu mhauller oldukça 
ucuz fiyat1ar1a da 68.tılmaktadır • 
Bakla ve enginardan sonra bu 
hafta lstanbula marul ve .'.:ağla ha 
demi de gelmeğe başlamı§tır. Ma -
ru1larm tanesi on kuruştan tıatıl • 
maktadır. Baklanın kilosu on lru
nı§a kadar inmi§tir. 

-0-

Büyükdere gençle -. . .. . 
rının musameresı 

Dün Büyükdere Halk Fırkası 

binasında Gençler mahfeli tara· 

f ından güzel bir müıamere veril-
miştir. Müsamerede Münirin yaz -
dığı iki piyesle, bir facia oynan -
mı§tır. Baı rollere çıkan Mtinir ile 

Hayrullah muvaffak olmuılar ve 
fevkalade alkışlanmı§lardır. Gene 

kendi aralnnndan teşkil ettikleri 

bir caz dnvetlilere güzel bir gün 

geçirtmittir. Kendi kendilerine 
çalıtan bu gençleri tebrik ederiz. 

~::~~7bma yana ırken, et· [ • • -ı 
Bir kaç yüz lciıi birilanitti· Ka· Ş E H R ( N D E R D L E R 1 _ 

labalığın arasında bir çok ta.k~- 1----.:.------------~~---------~~----~~--~ 
dınlar göze çarpıyordu. Hcpsının e ı e ı d • ı ? 
ellerinde buketler ••• o_:le ~i' .. nh· sın· eymanıye 1 er ne ıyor ar. 
tını çiçek tarla.sına donmuıtu. . 

1 d rt• ti • · b"ll · k k 'a \ie k ık gcçı}or- Bu snada ~olun dar kısmına geldik. Birdenbire hur-
rka güverte e a ıs er, gıyı cyyah otomo 1 en ar ·a ar ar · numa fena bir koku geldi. Koku üleymaniycli arkada· 

• 1 • d ki ve saç tarayıııannda· ı r Bahar olmasına rağmen yol tozlu olduğundan hır ,.ıma da tesir etmi olmalı ki özU dcği tirdi: 
mş enn e b riz surette ö· a · b'lln rıkardığı toz daha dağılmadan arkadaki O· 
ki hususiyetlerle, a g otom~. 11 bu toz bulutuna dalıyor. Ilunun için arka oto· - Burası dn senelerden beri böyledir. }'az kı pis im· 

Ze r~rpıyorlardı. Herke. s. bunla.rı tornboillıerdeki c.vvahlnr mendi11eriyle burunlarını tıka· kudan geçilmez. Bu cimrda umumi bir lıalü bulunmadı-
~ . . "ylıye .. ek hı . mo " iiı l~in umumi lıal<i vazif< ini oörm"k bu medre c duvar-
. lıimlerını so mışlar. [arına kalmı§lır. Şimdi tasat'l ur et! Scuyalılar buradan 

e!rıyor. • du .. le ~ınani)C camii ile Unh·ersitc ara ındaki )Oldan geçerlerken duuarlnrın bu lıalini Bcyrcdiymlar. 
ribirine göstenyor . tı. Artist aşağı~/ doğru Süleymaniyede oturan bi~. nrkad~ mln rkndaşımın )erden göğe kadar hakkı Yardı. Başka 

Nihayet vapur yanaş I b. likte yürüyoruz. Arkadaşım bana C::ulcymnnı}cnln, mcımleketlerde senahların uğrağı, büyük bir eserin et· 
1 b ldiklerinden do ayı v~r ..,üleymnniyelilerin dertlerinden bahsediyor: rafını yoluna koymak, güzel parklar vücud, getirmek 
er, ura!a ge. • bildiriyorlar. _ Şehrimize her sene gelmekte olan binlerce seyya· belediyelerin en birinci şartı a),hr. Halbuki biz değil 
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!Bugün için: .. ._., .-. ~ .-...._... 

Uluslararası 
Kadı.o ar irliği 

kongresi ve 
Türkiye 

Son yıllar içinde nıemıcketi • 
miz, ikincı defa olarak, Ul'1sJara· 
ra ı bir çalışma bucağı halinde
dir. 1934 E.ylulünde Ulu~lararnsı 

parlamentolar konferan r, İstan 
bulun Yıldız konfernn anıc.nundıı 

toplandı. işsizlikten, mul\f,edele 
rin yeniden gözden geırnilmesi 

meseleleı İn<:: kadar kooufuldu. 
En makul tedbirler üzerinde du
ruldu. Ve her murahhas, kendi 
memleketinin parlô.mentosunda 
faaliyete geçmek üzere mcmleke· 
timizden de. iyi hatıralar edin • 
mi olar k yrıldılar. 

• 
Bunlar. erkekler arasındaydı. 

Bugün "kadınlar arMmda,, di
yerek, ar~da fark gözetmek gibi 
büyük bir yanlıt yapmadan &Öy · 
liyeyİm ki. gene Uluslararası mü· 
him bir kongre memleketjmizd 
toplanıyor: Düny feminizm 
kongresi ... 

• • • 
Mesleğimiz icabı olarak, her " 

gün, bu kongrede yer alac,.}l olan 
yabancı murahhaslarla gÖtÜ§Üyor 
ve görüştüklerimizi kelime kaçır
madan gazetelerimize ~eçırıyo. 
nız. Bugün bütün dünya kRdınla • 
n, muhtelif hükfunet idareleri al· 
tında elde etmek istedikler! bazı 

hakl~rı, şiddet ve sıcaklıkle mü· 
dafaa ebne vaziyetindt-dirler. 
Bunlar, ya!nız medeni dünyada 
ya§ıyan kız kardqlerinin hakla 
rını değil, kabile hayab geçiren 
yarı yabani kadınlar e.rasmda 'bi. 
le ayni müsavab, ayni mli§terck 
ilerleyİ§İ lemine çalıııyorlar. Fa -
kat, medel"İ dünya i~erisinde bir 
yola koymağa uğrnıtıklan kadm 
hayatını, ayni derecede mühim 
ve çarpı§mağa değer bulmakta -
dırlar. Kadın ticareti, i stzlığin e

&eri olan f uhut, kadınların erkek
lerle tam hukuk müsavab, kadı
nın özel hürriyetinde ka yatsızlık, 

kütle halinde kadınların işten çı· 
karılışı; k dmları eve döndürmek 
tetebbüsü ile kalmayıp onlan eve 
"mahkum etme,, temayülleri .•. Bu· 
günkü feminist hareketin bütün 
&inirlerile çekiıtirdiği nihayetsiz 
mevzulardan bir kaçıdır. 

••• 
Bunlan, mücerret bir takım me-

&eleler halinde, tehrimizd.ıeki ya • 
hancı kadın murahhaslarla her 
münakata ettikçe, bir §ey dikkati· 
mi çekiyor: Türkiyeye kaı§ı mef
tunluklarr ••. 

• • 
Bu kad!u dünya kadınmm Tür

kiyede kongre yapıılan yalnız 

bir tertip, anlaşma meselesi dc:ğil· 
dir. Kad1nın, erkekle ayni basa -
makta. tam hürriyeti ile bütün 
medeni ref hı duynbilmesı için, 
münnkaşalarma bu defa Türkiye· 
yi uygun hulmalan, yeni. ağlam 

ve anlayı lı cümhuriyetim~~e olan 
kat ısız bağlnndır. 

• 
Kaynaşan dünya lmdınhğmın 

yüreğini en hoplatan me~eleleri, 

Türkiye, bir örnek sayılacak su • 
rette dah dünd n halt tmit bu • 
lunu or. 

Hlkm t MUnir memnumyetlerım .. 1 t bes· lıın hep i nwlıakkak 3urctte Süleymaniyc camiini gezer- böyle bir şey yapmak, eserleri bile iyi muhafaza ede. 
Zaten yüzlerinde de guze e ler Dünyanın en büyük şahe erlerinden biri olan bu ca· miyoruz. --------------

. ı :. - d .. -- "b" b d ce ber ınıınıınııı nııııııııııııımuııı ıııııııunııııf!!lllnıu nınım•,, ümler var. mlln yanıbaşındaki yo ~e gor ugun gı ı u ere • Arkadaşım devam ediyordu: 
Etraflanm çiçek ve insan kala· battır. Beyazıt tarafı1!f1rın '!rtası .. P!'r~e, iki yam Ar;a: - Şunu da sörıliyeylm ki ben, bu yolun dıizcltilmesf. 23 Nisan 

b .. .. I bir anda, vut kaldırımı olmak uzere ıyl kotu bır cadde var. . ~ nl, buraya ruıri bir ltalti l/apılma ını ve talebeleri ser Çocuk Bayramı haltcuının ilk 
alıgı lmııtır. Boy e . • kat bu caddeyi otnmnbillerin ilönii~ yolu olan bıı ıslı· 1 kakta oymyan ili: mektebin balıçe i;un bir duı·ar irine günüdür. )' avrularınrzm bayramı 

aan'at hakkında kend1ler1nden. kamete de biran evvel uzat~ak Uı~ımdır. Zaten, par~c- almnıa ını yalnız c11yaltlar için i tcnılyorum. Bu i le· 
bir aual sormak pek gülünç ola ~ siz yer nihayet yüz mctredır. llerıdc tekrar parke kal- 1 ~:~Y~~~~~ıasını ilkön~c bizim için. kendimi: için .::.::,:;azırlanınız.. 
cak. Onların bana söyliyeceklerı dınma çıkılıyor. 



HABER - Akşam Postası / U NtsAN - 1935 ~ 

-===-===~~==~====~==~========~==========~====-----~-~·;=~~~==-:-:-:~:~~~~~~;;;ı~iililiil:iiiiiliiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllliiliiiiiiiiiiliii., 
Büyük ikramiye talllUerl: Sabah Gazeteleri 

Taksimde Talimhane 
melJdanında bir 

apartıman alınacak 

ne diyorlar.? 
CUJJHURIYET - Abidin Da.ver Esir Kadın 

imazalı makalede "Feribot i§i ne ol· ......................... -1 

du?,, Diye bir mesele münakaşa edil· Nakleden: ı -
mekte ve !ll{IUtere ile Fransa araınn- ( VI • rtQ ) ! 
da yeni başlıyacak olan bu küçük va- , ..... - ... ·-·---: 
pur seferlerini Ueri sürerek, bizim de'~---· 

HABER 'in 
tefrikası 

................. --...-
i rto. 54 
i Aşk ve His R~ ................... 

Anadolu-lstanbul arasında böyle bir _Ben yokken ne yaptın?. 1 Dütünceleri bir mevzudan öbil' 
'f rüne uçuyordu: 

BUyiik ikramiyeyi kazananlardan Bayan 
Maide neler anlatıyor: 

sefer ilıdas etmemiz ve bunu kuvuetli 
yapmamız i8teniyor. 

biat.en gazetesinin bu yolda bir pro
jesi yazılıyor. J' e saı;aş zamanlarmda 
pek büyük ehemmiyeti olabilecek bu 
ife muhakkak dikkat cdilmainl öğüt 
veriyor. 

Tayyare piyangosunun son ke • 
fidesinde en büyük ikr8Jlliyeyi ka
zananlar tamamen hem olmU§tur • 
Bunlar, Şi~lide Krr sokağında otu • 
ran Hüsniye, Beyoğlunda Sakız 

Salim çıkmazı beı numarada Kre
di Liyone Bankası eaki veznedarı 
Y nni Kukulapulos, Çatalcada 
mahkeme katibi Adnan, Kalyoncu 
kulluğunda oturan Maide, Trab -
zon lisesi Fransızca muallimi 
kaptan Rıza, Ankarada Tabtaka • 
lede elbiseci Marko, 1zmirde İkin· 
ci Karantinada binba§ı Yahya ve 
Buraada Tahtakalede Taban ha • 
nında Abdülmeciddi. 
Yirmi bin lira kazananlardan biri 
de, T epebaımda İngiliz sefareti 
kar§ısmda Matmazel Ki veli, diie • 
ri Heybeli adada Mihaldir. Bir 
muharririmiz dün büyük ikramiye
yi kazanan Maide ile görÜ§ltlÜJ ve 
onun kazandığı parayı nasıl ku11a· 
nacağ1 hakkındaki fikrini öğren • 
mİ§tir. 

Muharririmiz konuımaıını fÖY· 
le anlatmaktadIT: 

- Daracık &okak hangisidir?. 
- Soldan ikinci .•• 
lkt gün evvel tayyare piyango • 

aundan 200.000 liralık büyük ik -
ramiyeyi kazanan Maidenin evini 
sc>k çabuk buldum .. Evi komıular, 
ahbaplarla dotu bulacağımı zan• 
baligım 1falde aldandığımı anla -

" · dmı. 'Mlii~e beni içeri aldı. Ve ko. 
nuımağa baıaldrk: 

- Dokuz enedir, yani piyango 
çrktı çıkalı muntazaman bilet alı • 
rım .. Bugün değilse yarın, fakat 
günün birinde muhakkak surette 
kazanacağımdan emindim .. Nite • 
kim ummduğum gibi de kazan • 
dnn. 

- Piyangoyu kazanmadan ev -
ve'} bu ay kazanacağınıza dair isi· 
nize bir !CY doğdu mu 1. 

- Nasıl diyeyim? Bu ay büyük 
bir ferahlık ve aevinç Cluyuyor • 
dum. Ahbaplarıma da tôylemit -
tim. Meğer hialerim hakikaten be· 
ni aldatmamıf .. 

- Kazandığmızı size naarl ha -
ber verdiler?. 

- Pertembe günü idi. Saat 
dört olmuftu. Mutfakta dolma ıa · 
nyordum .. Birdenbire evin önün • 
de bir otomobil durdu. içeriye bi • 
Jeti aldığım gİ§ede bulunan bir 
genç girdi.. Kendisini görünce 
biletime bir tey iaabet ettiğini an • 
ladım •• 

Bana evveli: 
- 2000 lira kazandınız! dedi. .. 

Herhalde fazla bir heyecana kapı· 
lacağımı zannediyordu. Fakat 
ben de biç bir fevkaladelik gör .. 
meyince o zaman hakikati söyledi 
ve: . 

- 20.000 lira kazandınız, dedi. 
Dediğim gibi, günün birinde 

muhakkak surette kazanacağıma 

emin olduğum için bu hal bende 
hiç bir fevkaladelik uyandırma • 
dı. 

- Bu para ile ne yapmak fik • 
rindesiniz?. 

- Tak.simde Talimhane mey -
danında bir apartman satm ala • 
cağım ••• 

- Alıbaplara, dostlara ziyafet 
falan?. 

- Ben öyle pant.yı çarçur ede-

cek bir kadm değilim •. Eh, ne de 
olsa ahbaplara bir ziyafet vermek 
lazım .• Bunu yapacağım.. Fakat 
o kadar. 

- Bir seyahat fikriniz filan 
var mı?. 

- Bunaya ka.dar da gitmek 
iıtiyonmı. 

- Kocanız var mı?. 
- Hayır, on üç aenedenberi ko-

camla ayrıyız .• Ve on üç ıeneden • 
beri hayatımı yalnızca kazanryo -
rum •• Burhaneddin iıminde 30 ya
tmda marangoz bir oğlum Tar •• 

- Piyanro almakta devam ede. 
cek misiniz?. 

- Elbette! Ve daha da bir çok 
defalar kazanacağıma eminim • 

- O halde ben de ıizi daha bir 
çok defalar ziyaret etmeği ve ıize 
böyie tatlı sualler 10rmatı lemen· 
ni ederim •• 

Talili Maideyi bir daha tebrik 
ederek ayrıldım .. ,, 

Umunıi 
mağazalar 

Ticaret odası bu 
mevzu·u tetkik 

ediyor 
Ticaret Odaımın bugünlerde 

tetkik ettiği umumi mağazalar te • 
ıiai meselesine büyük bir ehem • 
miyet verilmektedir. Dünyanın 
bütün ticaret ,ehirlerinde olduğu 
tekilde lstanbuida umumi mağa • 
zalar bulunmayııı ticaret erbabını 
ötedenberi fena bir vaziyete dü • 
!Ünnektedir. 

Umumi mağazalar teıiai hakkı 
ticaret kanuniyle münhasıran Ti· 
caret odalanna verildiii için ta • 
bit bu ite kiıme de ıiritmemekte

dir. 
Evvelce lıtanbul Ticaret oda • 

aında bu buauıta hazırlanınl§ bir 
nizamname de vardır. Bu nizam
nameye göre umumi mağazalar 
antrepo muamelatı, emteanın it • 
lenmeıi ve standarizuyonu ifleri • 
le meuıu 1 olacaktır. Maiazaya 
malını bırakan tacire verilecek 
emre muharrer ıened hariçte para 
gibi tedavlil edeuği için piyasada 
tabii bir geniılik huaule getirecek • . 
tir. 

Ticaret odaaı timdiye kadar 
ihma1 edilen bu çok mühim vazi • 
feıini timdi yapmaia karar vermit 
bulunmaktadu. 

--+-

Almanya ile ti car et 
anlaşması 

ZAMAJ\1- "Şeker ucuzluyor" bar. 
lıklı makalede ıckerin on kuru§ ucuz. 
latzlması yani otuz kuru§a satılabil· 
mesi i§indcn balısediyor. iktisat Ba· 
krınlığının bu yoldaki tetkiklerini an· 
tatıyor ve bu tahakkuk ettiği takdirde 
bilhassa fakir halkın çok sevineceğini 
yazıyor. 

MiLLiYET - Fransa ife Sorıyet 
RtUJyarun yakınlaşma siyasetini ele 
alarak bunu tahlil etmekte ue Fran· 
sanın eski Aurupa siyasetiyle karşı· 

laştırmaktadır. fffaJcale sahibi Ahmed 
Şükrü Esmer, Alman ve Lehistan an· 
laşmaJlına karıı bu anlaşmanuı vere
ceği imkcinları tahlil ediyor ı:e niha· 
yet btı anlaşmanuı bir ba§langıç ol· 
duğunu yazarak ilerlek küçük itilw 
oe ltalyarun da içeri alınması ihtima
linden bahsediyor. J' c sözünü §Öyle 
bUiriyor: 

"Streza'daki. görüşmelere rağmen 

dı~arda Aı:rupayı iki zümreye ayıra· 

cak olan ittifak &'tl/CUJMı almlf yürü· 
milıtür.,, 
AKŞAM - Adalara BU gelmesin

den memnuniyet göstererek bunun 
finuüye kadar ne bilyük bir eksik ol· 
duğunu anlattıktan sonra, hafifçe BU 

f igatımn yüksekliğine dönüyor, ve 
~öyle diyor: "Biraz pahalı olmak ta. 
bil i&e de belediyendzfn bunda kar ~ 
aranıjja kalkmıyarak 11alnız zaruri 
la.:la maJJraflan terkos fiyatına zam 
etmekle iktifa cyliyeceğini ümit ede· 
rim .. ,, 

SONPOSTA - Jhtiklir üzerine bir 
tahUl ve nıllnaka a ya.-ısı yaz11Uftır. 

Demirle yaraladı 
Akaarayda Mehmed Lutfi aoka· 

ğrndıı 15 numaralı evde oturan Hi
dayeti ayni evde oturan Mehmed 
demirle ba!mdan yaralamıJ, ya • 
kaa!namı§tır. 

Yo§urt~ular döaUştU 
F eriköyünde ıeyyar yoğurtçu 

Anin ile seyyar yoğurtçu Sadık 
yoğurt satmak yüzünden kavga 
etmitlerdir. Sadık dirhemle Arti • 
ni batından yaraladığı için yaka • 
lanmıftır. 

Yol v6rmeyince 
Fatihte oturan iOför Abidin O· 

tomobili ile Fenere mü§teri götü • 
rürken arkaıından gelen otobüse 
yol vermemi§, buna kızan otobüs 
ıoförü Ahmed Mahir, Abidin müı· 
teriıini indiriken üzerine atılmıt , 
kama ile yüzünden yaralamıştır. 

Taşta 
Mahmutp*da Hamam &0ka • 

ğında oturan 12 yaşında Tevfikle 
arkadatı Musa oyun oynarlarken 
Musanın attığı t~la Tevfik ba ·• 
şından yaralanmı~tJr. 

Saca tutuştu 
Samatyada Selami Ali mahalle • 

sinde Ermeni yetimhanesinin ba • 
çaıı tutuşmuş, hemen söndürül • 

Almanya ile aramızda bir ticaret mÜ!tÜr. 
ve klcring anla~aaı yapılması i~in 1 Eski ahba clar 
Berlinde yapılan müzakereler nihayet Kalyoncukulluğunda oturan An 
bulmuştur. Anlaşma Pazartesi günü don ile alacaklısı Dimitri kavga 
imzalanacaktır. etmiş1erdir. Dimitri Andonu döv-

----0- düğü için yakalanmı~tır. 
Tnrkspor .. Rami oun iki zelze'e oldu 

Dün Karagümrük ıahaımda da Dün tehrimizde iki zelzele ol • 
gayri federeler araımda bir çok muştur. Bunlardan birinncioi, onu 
maçlar olmuştur. Bunlardan en altı dakika on beş saniye geçe §id -
mühimmi Türbporlar Rami ara - det~ice, diğeri üçü on bir dakika 
ımda oynanan maç idi Çok ıüzel on saniye geçe hafif bir surette 
olan bu oyun netice.inde Türkıpor olmuttur. Bu iki zelzelenin merkew 
kunetli rakibini 3 • 1 yenmi,ıir. zi Hindistandadır. 

- ? ..... 
Kadın, bir !CY anlamadı: 

- A,ıklarm var mıydı?. 
Öyle vah§ice bir aualdi ki bu ... 
Ayni zamanda, erkeğin tırnak • 

lan bir pençe gibi, kadının omuzu
na geç.ti •• 

işte o zaman Kamilenin zevkine 
payan olmadı: 

" - Beni kıskanıyor •. Kukanı • 
yor ... ,, diye dü§ündü. 

• • 
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Erkek örtüler üzerine uzanmıf"' 
tı.. Yüzünü yastığa dayamıştı. 
Dinleniyordu, meıu'tdu .. 

Kam.ilenin biraz ıonra ıeleceği 
bu yatakta tam bir saadet hine • 
diyordu. 

Gözleri, lake paravanalara ve 
diğer oda eşyasına ilİ§İyordu. Per • 
delerin düz ve baıit hatlarına ba • 
kıyordu ..•• 

Umba, vaktiyle Vahidin tayin 
ettiği yerde duruyordu Efyanm Ü· 

zerine aüzülen ziya, eıkiıinin ay • 
niydi .• Ortalıkta ayni güzel koku
lar dolqıyordu. 

Kamile hiç bir fe'Yİ değiftirme -
miıti. O da buraya geldikten tonra 
bir §CY değiıtirmek niyetinde de· 
ğildi. Zira, eskiden o1duğu gibi, 
ayni dekora bir bağhlık hiaaedi
yordu .. 

Kamileyi bekliyordu .• 
Kıskançlık artık kalmamqtı. 

itte bu oda eski odaydı. Burada 
""'-fK&'""'IJ1T"~G1S"tU t;,r;t , .............. ..,.._ 

hid, bu huısu&ta tamamiyle tatmin 
olunmuftu. 

Kendi kendine: 
"- Aman yarabbi .. Beni naııl 

aeviyor!.,, diye düşündü. 
Ve, bu, o kadar basit bir teY ha· 

linde tecelli etmİ§ti ki ...• 

Hatırlıyordu .• Hatırlarken, gÖ:z· 
}erini yarı kapıyor ve gülümsiyor
du .. 
Betbaht olduğunu ileri ıürerek na· 
ııl da yanmıı yakılmı§tı.. Ukin 
hııkikatte, hiç de mesele böyle de
ğilmiş .. Hayat onu taliıiz bir adam 
olarak ortaya atmamı§ meğer •• 

Kendi kendini istihfaf etmiyor -
du gayri •... 

İşte sonra, onu elden de kaçır • 
mayacaktı ... 

Oh ... 
Yatak sıcaktı .. • 
Vahid, mes'ud vücudiyJe boylu 

boyunca uzandı •• 
Kamile, neredeys~ geri döne • 

cekli. . 

"-Evimiz! .. ,, diye söylendi ... 
Hiç bir yerde, hiç bir ~y Öl' 

iiımemitti ... Bu odada olduğu ~ 
bi, ıalonda da her §ey yerli yeri' 
ce muhafaza olwımu§tu •• Ba~ 
nin aüsleni§i bile ayni tarzdaydtl 

Kamile, Vahidin avdetinde, 1 

vin eıkiai gibi bulunm_aaı için ~~ 
yük bir emek ıarfetmı§, bekçıl 
etmitti sanki .•• 
Şu biçare Feride de bakın he!"' 
lnaan halinden nasıl da an'

mıyor •.. Aptal .•• 

Vahide, boyuna: , 
"-Brak oıw.. Rahat bırak.~ 

diyip durmU§tu.. • •f 
Halbuki kanımm rahati neyd•. 

Onu tayin edememittl-.. Bu e~ 
hikmeti vücudu kendi phaıydı 
Bu yuvayı, Kamile, onun için ~ 
tekilde alıkoymuftu •• Buraya dö' 
memek büyük bir cürüm olurdu' 

"-Kimile beni beklemif, dııf' 
mut demek. •. ,, 

Merdivenin baıamaklan çıt~ 
dat:lığı zaman, ne kadar tabii 
aesle: 

"-Dikkat! Turgud uyannı• 
ıın !,, diye mınldanmtfb .... 

Turgud .... 
Oğlu ••. 
Oğullan .•.•• 
Ne de gilzel iıim koymU§Iardı' 

Turgud ..• Türk ismi. •• 

Acaba çocuk güzel miydi?. J!~ 
oa1ue 15""'.n uıınuı 1KTIZ.B. u~ , 

Kamile, kendi güzelliğini ~...s 
maktan korktuğu bu çocuğa ~' 
vaktiyle kin beslemekte ne kadl' 
hakaızlık etmitti.. itte, aradan -"' 
ıene geçmiıti ••• Şimdi, Kamile " 
kiıinden bile güze1di .• Tam mil"' 
ıiyle harikulade bir kadındı. 

Vahid, Kimilenin çıplaklık hl' 
lini gözünün önünde canlandır~ 
Fakat bu hayalinde ıehvet hiııi' 
den eaer yoktu .• Şun lan dütürıi1' 
yordu: 
Oğlu ..•• 
Karııı .•• 

Evi.... rii' 
latikbal, ona, gayet sakin gö 

nüyordu.. Jl 

Bütün bunlar, - aralarında keJY 
de dahil • hep birlikte, ibtiyarıd' 
doğru kayıp gideceklerdi. 

BaJlarmdan geçen bu tecrü~ 
onların biribirlerine yalanhi_

4 
arttıracaktı.. Ba§ka çocukl&J'JP"" 

doğmasına ihtiyaç yoktu! Matııı~ 
zel Jackson Turgudu büyüt~~ istikbali düşündü .. Fakat, dima

ğı daha ilerilere varmadığı için ge· ti. 
ri döndü ... (Devnm1va~ 

lsfcmbul Altıncı icra memurıul"' "-Vah zavallı altı senem .. Bu 
altı seneyi naıd da heba ettim .. 
Nasıl heba ettim.,, 

Fakat, birdenbire: 
"- Acınmamalıyrın .. Bu altı ae· 

ne· için esef duymamahynn .. Zira, 
bunlar böyle geçmeaeydi, onun 
beni ne kadar sevdiğini ula öğ • 
renemiyecektim... Onu aldattığım 1 
için bunu anlayabildim .. ,, 

dan: ; 
Mahcuz olup paraya ~vril~ ~ 

mukarrer 135 kilo kösele 15 - ~ 
935 tarihinde saat 11 den l~ ye kıl*" 
birinci açık arttırma suretıyle Js 5' 
bulda Hacı Alaettin mahallestnd# 
ka Çeşme sokağında 4 No.: lu dÜ 1"' 
önünde satılacaktır. Talıplerin tıı"' 
ha11inde hazır bulunacak meınu 

müracaatları ilan olunur. (4~ 

r•·ıaı:rn~.,:~:~E~:,, .. .. 
~= .. :: .. .. c: .. :: 
ii 

Türkçe, F ransııca, lniİlııce,ltalyanca , Almanca v. S. • 

Kayıt muamelesi batlamışhr .. Tecrübe ders• 
meccanendir. 

0 An'°' ata: Konva caddesi lıtınbul, 373 latHclAI 
:::::::::::!::::::::::::::::::mu:::::::::::ıi=nt •• :C:iCICllliiililiiDiiim=m 1 Dil 
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Meclis donanmamn Akdenize 

gitm'esi için karar verdi ... 
- Mevaim sonbahardır· önü 

müzde Türklere zorlu bir vuruı 
yapmak için çok zaman yoktur. 
Be kendimizi her zamandan da • 
ha ~vvetli buluyorum •. Madem ki 

Akdenizdedir Türk donanması 
biz de oraya gitmeli, onlarla kar • 
ıılatmalıyız .• İçinizde Türklerle 
kartılaımaktan çekinerek bir kor· 
san aavaıı yapmayı dü!ünenler 
bulunamaz .• !sanın ruhu hatları -
nıızın üstüne beyaz kanatlarını 
açını§ ve kulaklarımıza "zafer ıi • 
zindir, ileri! .. ,, diye .esleniyor .... 
Bu mukaddes sesi duymayan var 

mıdır? 
- Yoktur. Evet.. Dosdoğru 

Türklerin üzerine gitmeliyiz .•• 
Bu sözleri de V enedik Baı ami • 

rali Venyero söylemi§ti· 
Diğer kumandanlarla kaptan -

lar da ayni sözleri tekrarlamakta 
geç.ikınediler .• Don Jan onların en 
duygulu yerlerine dokunmu§, Hı • 
ristiyanlık gayretini ayaklandır • 
lDJfb •• 

Don Jan yeniden söze ba!ladı: 
- Hazırlığımız yerinde.. Do • 

nanmamızın kaptan1an da kuman· 
danlan da, timdiye kadar ıelmi.t 
Fçmit kumandan ve kaptan • 
Jardan daha tecrübeli daha atıl -
gandırlar. Askerlerimiz Avrupa -
u.&ü ... u ı ~n cu.l c.rlori.l~r. Duıı • 
elan batka .. yı itibariyle de Türle .. 
lerden üstünüz.. Son aldıfnn ha • 
berlere göre onlann da donanma • 
lan ancak 220 - 240 kadirgadır. 
Halbuki biz üç yüz parçayız .• Bi • 
%im gemilerimizin içinde onların 
iki, hatta üç gemilerile, bata çıka -
cak derecede büyük kalyonlar, ga
Jerler de vardır. Bütün bunlar ol
maaa bile içimizdeki Hıristiyanlrk 
gayreti, Allahm yürek'lerimize ver
diği sonsuz cesaret ve ümid, bizi 
zafere ula!tmnak için yetiıecektir. 
Yalnız bir teY dü!üneceğiz: Bir 
an evvel barbar Türklerle kar§ı -
tatmak, dövüpek ve yüzlerce yıl· 
danberi Hrristiyan kardeılerimi • 
zin gördükleri zulümlerin öcünü 
almak •. Bu yüksek ülkünün ardın • 
dan gittikçe her savattan yüzümü· 
ziin akiyle ~ıkacağımı.za tüphe et-
meyiniz! 

Mecln, donanmanm doğnıca 
Akdenize gitmeıi için karar verdi, 
ve dağıldı. Yalnız 0 sabah amiral 
Venyeronun Korfu ve Sanla 
Mavra taraflann keıf için gönder· 
ıdiği kadirgalara da rutlamak için 
evveli doğuya döndüler ve yola 
çıktılar •• 

Ertesi gün tafakla beraber, ke· 
tiflen dönen kadirgalardan biri 
göründü ve ıu haberi getirdi: 

- Türk donanması (Lepant -
lnebahtı) da imİf·· Oraya gireli 

bir hafta olmuf·· 
Bunun üzerine toplanan ikinci 

hut da bir buruıwn ucundan, bir 
küçük adanın arkasından, hazan 
da denize indirdiği küçük filika 
ile kayalıkların, çıkıntılann yanla
rından çıkarak adım admı takib e

diyordu. 
Dü~man donanmasının Lökad 

ve Kef alon ya arasındaki boğaz • 
dan geçtiğini görünce: 

- lnebahtıyn gidiyorlar! •• 
Dedi .. 
Hepsi de tıpki birer Cenovalı 

gemici gibi giyinen leventleri de 
onun bu ıözüne: 

- Evet!.. 
Dediler •.•• 
Yoksa babasını valdiyle zincire 

vurulducu yerde mi kurtaracak • 

tı? 
lnebahb körfezine girerken aol 

tarafta büyük bir çıkıntı vardır. 
Bunun biraz ilerisinde Aspropo • 
tamos yahut Ahiloı denilen birçay 
denize karııır ve bu çaym &ğzm -
da da bet tane ufak ada vardır. 
Bunlara Körzolari adalan ve bu 
kıyılara da, çok ıülük bulunduğu 
için sülük manasına o1arak Ekine 
derler. 

Birle§ik de,•letler donanmaıı fU 

ıekilde yürüyorlardı: 
Jan Kordona kumanda.unda K

kiz Sicilya gemisi ket ifteydiler • 
O nun o.Tlmoındet.n Gclcıı ve J~n An
.y&; DM.Ya Jnımandaamdaki elli 
dört Ceniviz kadirgaaı pİftarlık 
vazifesini görüyordu. Venedik • 
lilerin yüksek bordalı, eski kara 
ordu1anndaki fillere benziyen alh 
yük gemiıi, zamanın en büyük 
toplariyle merkez kuvvetinden ya
rım mil ileride idi. ilk harp ıafı 61 
kadirıadan ibaretti. Bunlann 
ortaamda Don Jan ile Dük dö Pal
yano ve amiral Venyeronun bay. 
rak1arı dalgalanıyordu. Bunlar 
Barbarizo kumandaıında (53) ge
miden ibaret ikinci bir 111fa daya· 
nıyordu. • 

Napoli amirali Alvaro dö Ba -
zano Marki dö Sanla Kroza ku. 
mandasındaki son kuvvet 36 ka • 
dirga idi. 

Böylece yola çıkıldı .• 
Türk donanması, Oluç Ali Pa • 

tanın Cezayirden getirdiii 20 ka
dirga ile birlikte 260 gemi olmuı· 
tu ve lnebahtı da demirlemiıti. 

6 • 7 T etrinievvel gecesi Hırİs· 
tiyan donanması Körzalari adala
rının arkasında idi. Ertesi gün, 
lnebahtıya keıf için giden gemi, 
Türk donanmasının limandan çık
tığını haber verdi .• • 

Don Jan, gemisinin arka direği-
ne dört köteli ye§il bir bayrak 
çekti .•. Bununla, saf yapılmasını 
emretmit oluyordu. 

54 gemi ile sağ cenahı kuracak 
olan Jan Anderya Dorya, Körza • 
lari adalannın su ile beraber olan 
iki tatlığını geçer geçmez Türk 
donnamasını gördü. 

Cİler rakabetİ Cebidelikler Şahı Açıkgözler Padltahı 
:: "~~ .. Balıkp!UannJa Tıqçıiar, 21 nıı- § Ali Cengizln başından gecjenler il -~ L • s-ıA . . ::::::::::::=::::::::::::::::·---.. --.. --.. - .... ·-·-.......... ı marCKıa 11omuyoncu eıam- ımza- ---··---·-·--·00
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-35-sile bir mektup aldık. Aynen ner 
rediyora:: 

"Balılcpazan piyuaam la gün 
ıeçmiyo1" ki bir iki kavıa olma· 
11n. Bu kavgalan çıkaran14nn da 
hepsi hama.ldır. Köprü hatmdan 
Meyvahofl' kadar bütün iskeleler· 
den çıkan teneke, çuval, fıçı, Ba· 

hkpazarı piyasasına kadar 5 ve • 
ya 10 kurup. getirildiği haJde bi· 
lahare sabJdığı zaman ayni yere 
götürmek için 20, hatta 30 kurut 
alıyorlar. Halbuki küfeciler ha • 
malların 30 kuru~ götürC:ükleri 
yere ayni yükü 1 O kuruta götür . 
meğe hazırdırlar. 

Fakat Luna da imkan yoktur. 
Çiinkü hamallar bu mıntakayı in· 

hisar albna almıtlardır. Eğer mal 
bir küf eciye verilirse o tüccarı 

tahkir ediyorlar ve hatta dövüyor· 

lar bile ... Bu hamallann avni is -
kel eye böyle iki misli daha paha-

lı ve cebren, para almaları doğ· 

ru mudut? 

Fakir küfeciler bu memJ~ketin 
efradı değil midirler? Küfecileri 

bet on para kazanıp ail~ geçin· 
dirmek \çin çalıımaktan ml'neden 

bir kanun var mıdır? Bu fıamal -
lan insaf~ getirmenin imkanı yok 
mu?,, 

Galatasaray talebe
sinin HIU\llahmere 

yardımı 

Hilaliahmer Cerniyetinden ; 
Galatasaray lisesi yurd seven 

okurlan tarafından Marmara ver 
sarsmtıSindan zarar gören muh'iaç 
halka verilmek üzere cemiyetimi • 

ze 160 lira ve 28,50 kuruş teslim 
edildiğinden kendilerine şükran 
ve minnetlerimizi sunanz. 

-0-

TeşekkOr 
Bir ka~a neticesi çenesi kırılan 

biraderim Necibin çeneıiııi.n teda
visi huawunda kıymetli ya.rdım -
lariyle teda.vi eden lıtanbul Uni· 

veniteıi dit tababeti prof e-sörle· 
rine ve as?ıtan Nuri Beyle ikbal 

Hanıma •eıelckürler eder~rr.. 
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HASAN RASiM US 
Buıldıtı J<er: (VAKiT) Matbauı 

Demir de genç kıza uygun bir 1 
c~mle ile hürmetini anlatmak iıte
dı .•• Fakat ya beceremediğinden 
yahut da cesaret edemediğinden 

sustu •• Şen tavrını takınmıt olan 
Ali Cengiz de Matmazele çok mi· 
nalı bir göz ipreti yaptı •. 

Marika odaya girerek: 
- Takımlarımı almaya ve has 

ta hakkında malumat edinmeğe 
geliyorum •• 

A1i Cengiz: 
- Hasta himmetinizle demir 

gibi ... Size çok teıekkür ederim • 
Ali Cengiz matmazelin küçük 

ve tombul elini tutup dudaklarına 
götürmek istemit~i .• Marika acele 
ile çekti ve kızını§ gibi bir tavırla 
götlerini Ali Cengize dikti. Son • 
ra: 

- Çok itim var, dedi, 
kahvaltımı hazırlayacağım .• 

- ltiniz çok mu acele?. 
- Evet .• 

daha 

- Biz de sizden bir ricada bu • 
lunacaktık.. • 

- Siz benim itime bakmayın 
ne gibi bir iıiniz varsa söyleyin •.• 

- Biz büyük bir aaadete ka. 
VUttuk •. 

- O! Ne mükemmel! 
- Çabuc.ak döneceğini aanma· 

dığımız bir arkadaşımız bu sabah 
çıkageldi. Bir çok şeyterlmizin 
noksan olduğunu gördü. 

- Sahi mi söylüyorsu~ •. Bunu 
görmek için insanın çok zeki ol • 
masına lüzum yok.. 

- Onunla aramızda teklif te· 
kellüf olmadığı için her ıeyi açık· 
ça söyledik .. 

Nacinin verdifi paraları göa
tererek ilave etti: 

- Fakat timdi, bu dakikada 
zenginiz •• işte .. 

-Bu da ne? 
- Bu bir banknot .. Topu topu 

yüzelli lira .. 
Marika hayretle: 

- Bu eski aarannış kiğrt par· 
çalan mı? Bun] ar yüz eli i lira ha? 
A .. Böyle bir paranın üç parça ka· 
ğıda çıkacağını hiç ummazdnn. 

- Şimdi sizden ricamız §U: Dı· 

tan çıkabilmek için elbisemiz a-
' 

yakkabımız yok.. Bize derhal 
bunlar lazım. 

- Kravatımız da yok. 
- Mendil de itler .. 
- Y a-kahk da lazım .• 

- Çorap da almalı .. 
- Gömleğe de ihtiyacımız var. 

Marika gülerek: 
- Bütün istedikleriniz bu ka· 

darcrk mı? dedi. 
Demir: 
-Gerçi ihtiyacımız yalnız bun· 

lardan baıka bir ıey değilıe de .• 
Nejad Demirin ııözünü bitir· 

mesine fırsat vermedi: 

- Şimdi, alelacele birer kat el· 
bise, birer çift bot in .. Lutf en bize 
bunları ıatan birini çağırınız 
Çünkü bh sokağa çıkacak hald·~ 
değiliz. 

- Emredersiniz. Derhal gider 
iıtediğinizi yaparrm. 

- Bana bu yeter •• Ben ömrüm
de daha yüz liranın bir arada ol· 
duğunu görmedim. Bundan baıka 
göreceğimi de sanmıyorum. 

Marika kotarak gitti. Gençler, 
zamandan kazanmak için mevcut 
olan ıeylerle tuvaletlerini yapmıt· 
lar, son İ§i alacakları elbiseyi giy• 
meğe bırakmıılardı. Bu hazırlığı 

yaptıkları sırada da istikballerine 
ait projelerden bahsetmeğe başla· 
mışlardı. 

Nejad: 
- Paranın hepsini elbiseye sar

fetmiyelim, dedi. Biraz da mefru· 
tat!\ ihtiyacımız var .. 

Demir: 
- Mefnııattan en•el yatak çar

ıaflariyle yastık laznn, dedi. 
- Evet bir kaç sandalye ile bir 

de ıamdan almalı .. 
Ali Cengiz: 

- Siz yalnız almaktan 'bahıe
diyonunuz .• Hi~ biriniz de geç.in
mek için paraya ihtiyacımız oldu
·ğunu dü!Ünmüyorsunuz .• 

- Ali, galiba maaıh bir me
mur olacağını unutuyorsun? 

-Benim için öyle .. Fakat senin 
için Nejad?. 

- Benim de romanımın kabul 
edileceğinden eminim.. Bundan 
baıka Ertuğrul Muhsin için bir pi• 
yes ha.zırlamak istiyorum. Onu 
oynatırsa muvaffakiyet kazanaca· 
ğı muhakkak.. Demire gelince; 
babaamın gönderdiği para kendi
sine kafi gelir .. Şimdi iıtikbal ba· 
na güller ' 'e çiçekler içinde ~örü· 
nüyor. Artık bizim için .aaad8tten, 
zevkten batka bir fCY göremi3•0-
rum. 

Demir cevap verdi: 
- Evet evet .• Dedi.. istikbal 

gözüme f Üphesiz görünecek.. F 4 • 

kat böyle olabilmesi için güze) 
komşumuzun nzası lazım .• 

Ali Cengiz: 

- O kadar aceleye lüzum yok 
Demir.. Bana da, dr.ı.ğrusunu 

söylemek lazımıa, hiç de fena gö· 
rünmüyor. Zannedersem 0 da be
ni, benim keodisini gördüğüm 

gözle görüyor. 

- Hele hele bak ıuna .. Alclm· 
ca Matmazel Marikayı elde ettim 
sanıyor. Bahsederim .. O senin ıöz
lerine ehemmiyet bile vermez. 

- Bunu aonra anlarız. 
- Onun beni seveceğinde !U 

kadarcık ıüphem yok •• 
- Öyle öyle .• Sen zaten bir ka· 

dına beğenilmenin yollarım çok 
güzel bilirsin .. 

Nejad aralarına girdi: 
- Şimdiden mücadele be) hu

dedir. Belki ikinizi de istemez .• 
Zannederim ki sizi boı ümitlere 
düşürmiY,ecek kadar serbest bir 
kızdır. 

- Sus işte geliyor! 

harb meclisi Akdenize açılma • 
yarak doğru~ Jnebahtıya gidil • 
meıine ve bundan sonra da donan
manın ıartaız ve kayıtsız 01arak 
Don Jan'ın dütünce ve kuman~a • 
ıına terkedildiğine karar verdı • 

Hıristiyan donanmasının sol ce-
nahı adarlarla örtülü idi. Bunun - ----- ------ -- - Lutfen §U yüz liralığı da boz. 

durunuz .. Satın alacağımız eıya
nın parasını ödemek lazım. 

Filhakika Matmazel Marika 
bir hazır elbiseci ve bir kunduracı 
ile dönmüttü. Gençlerin onune 
paltolar, yelekler, pantalonlar ya· 
yılmıştı. Demir potinlerden birini 
ayağına geçirmekle meşgulken 
Nejad arkasına bir çekel, Ali de 
bir palto geçirmişti. Mabnazel 
Marika bir dakika için odasına 

gitmitti. Çünkü komıulnnın pan• 
talonlarını da tecrübe edecekleri
ni düıünmüttü. Gitmezden evvel, 
bozdurduğu kağıt paranm kar§ıh· 
ğını Nejada teslim etmeyi unut· 
mamııh 

Ali Reiı bütün bu toplantılarıı 
ileri yürüyüıü, etrafa gönderilen 
ve dönen keıif kadirgalarınt gö · 
rüyordu. 

için Türk bat kumandanı düşman 
kuvvetinin ne kadar olduğunu bir
denbire kestirememişti .• 

Bu yüzden, arkasını açık deni -
ze vererek her türlü manevraya 
elverişli bir duruş yapacağı halde 
Mora kıyılarına müvazi bir ıaf 

KUPON 
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Marika yüz liralığı aldı: 

. ~ Pek ala! Ben §~mdi gider ge· 
lırım. Paranızı alır, bir daha dön
mem diye kork muyor muau 

- Keıke haıka paramıa olsa 
Dütman donanmasmın tuttuiu 

Yolu, yaptığı iti, ya ufuktan, ya • 

.. lıııılııİııı_..........; ______________________________ ..-...................................................... Iİlll ...... İİll .................. ________ ~~(D~evamıvar) 
kurdu. (Devamı var) da size versek. • 
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Yapma 
.Mücevherler 

Kadınların süsleri 
artık bir laburatuvar 
mahsulü olmuştur 

Haydutluğun Amerikada, ala -
bildiğine mal ve insan yediği bir 
sırada tehrimize gelmİ§ bir Ame . 
rikalı kadının bana söylediği söz. 
!eri hiç unutmam ... 

Bu genç kadının sırtında bizim 
paramızla 4000 liraya çıkabilecek 
bir kürk vardı. Onun bir yerine 
yama yapmak üzere, Kapalıçar§r 
dan aldığı bir küçük parçaya ver· 
diği para 250 lira tutmu§tu. 

"-Fakat ben bu kürkü Ame 
rikada heyecanla giyerim, demi§
ti .. Bu zamanda bu kürk için içe
risindeki insanı öldürüvermekten 
hiç çekinmezler .. 
"- Şu halde üzerinize takındı 

ğmız kıymetli taşlar için kimbilit 
ne endi§e çekiyorsunuz!?,, 

"- Ona §Üphe mi var? Hele 
geceliyin, bir balo veya müsame
reye giderken, hakiki ta§ları tak -
mak kimin haddine dü§mÜ§tÜr ! 
Yapma -kıymetli- tatlar takı -
yoruz. Taklit bir inci gerdanlık, 
yarı kıymetli bir küpe veya yüzük 
itimizi görüyor .•. ,, 

1(. :r • 

Amerikalı kadının verdiği ce -
vap beni o kadar §a!ırtmı§ ve -ne 
yalan aöyliyeyim- üzüntüde hı · 
rakmıttı ki "giydiği kürkün de a
caba bir sahtesini mi kullanmalr 
mecburiyetindedir?,, diye ne so ~ 
ri\bildim, ne de buna fıraat kaldı .. 
Amerikalı kadın, dünyanın da

l-- a bir çok yerlerini dola.tıp o za -

nan pek tehlik~li olan Gangster'· 
!erin fink attığı memleketine dön
mek üzere şehrimizden ayrıldı. 

~ lio • 

Fakat bugün pek modem o -
lan bir hadise var ki, bu Amerika- ı 
ıl kadının haline ıaııp kalmağı 1 

lüzumsuz bırakıyor •• 
Bu nedir biliyor musunuz? 
Hakiki kıymetli taılar yerine 

sahtelerinin geçi§i... Ve bu kim • ı 
yevi suretle yapılmıı tat!arı~, es -
kilerden, hem daha emnıyetlı ve 
modaya uygun olarak sevile sevi· 
le kullamlıtıdır .. 

1i> • ... . 
Harpten sonra yapılmadık şey 

kalmadı. 
IS14 lere kadar salkım saçak 

küpeler ve parmaklar üzerinde 
fındık gibi yüzük tatlan, arap hal
hallarına benziyen bilezikler, hat· 
ta bele sanlan kemer tatlan, in -
sam gezer tozar bir kasa halinde 
hem ağır bir zırh giymif gibi bas
makalıp dolaıtırıp durmaktaydı. 

Bunu herkes için söylemiyorum. 
Kiminin hiç yoktu. 
Kimi yalnız düğünde, belki de 

rehin olarak giyerdi. Kimi yıllar 
ea önce, anasının anasından kal
mıt miraslan orasına burasma ta -
kınırdı. 

Fakat bugün, hemen herkesin 
üzerinde gtirdüğünüz "kıymetli 
tatlar,, ın çoğu, bütün dünyayı ga
yet orta bir ökonomik yükle sar -
mıı olan fenni surette yapılmıt 

tqlardır. 
• 4 • 

l . tQ~ . 

·Anıerikalılar 
1tedbir düşünüyor 

Hava haydutlarına karşı 
ne · qapmak lllzımdır ? .. 

1 
1 Batavya ile Amsterdam .uasın- ' ğc razı olmayınca onu öldürmek-! .da geçen ve hakiki bir muharebe-
\ da yolcu nakliyatı yapa.'l hır fc. 1 len ba§ka çare bulamadılar. Ken·ı den farkı clmıyan kavgai~rda o· Bu ıerıJel bir kimyakerin 

laboratuvarndan ~ıkıyor •• 

Erkekler, süs, ziyneti çoktandır 
attılar. 

Kadın, buna yaklaımış olmakla 
beraber, gece ziyafetlerinde, da -
vetlerde, mühim eğlenceli toplan
tılarda gene az çok, tabiatin can -
hhğından başka bir ka~ yapma 
parıltıya rağbet etmeden yap:lmı
yorlar. 

Genç, sağlam ve güzel bir ka -
dını küpe, bilezik, yüzük ve ;ıer -
danlık daha mı güzel gösterir, pek 
bilemiyorum. 

Pek güzel olmıyanlara, hu süs
ler bir dikkat ve itibar gözü çeke-
bilir mi? 1 

Hele yaşlılar, için nasıl bir tak
dir yolu hazırlar?. Bunları müna -
kaşa edemeyiz .. 

Yalnız. §UDU söyliyebiliriz ki, 
yapma taşlar, bugünkü topluluk 
hayatında hakiki olanların yerini 
yalnız parasızlık yüzünden almı§ 

değildir ... Hemen hemen hakiki -
lerin i~ini görüyor da ontfan •. 

Cam t~nelerinin :i1.eri:ıc hir sır 
geçirmek suretile ine\ gerdnnlık • 
lar yapılıyor ve kullanılıyor. 

Bazı kıymetli taşlara o kadar 
çok benziven ve bugünün kadınla
rının bile bile kullar.dr\.- öyle ter
kibi tatlar var ki, bir müt:ıhassısın 
anlattığı gibi söyliyeyim: "Ona et 
olacak hakiki taıların arasına at
sanız, bir kuyum.cu bu p3.tavatsız
lığınızdan sıkılır; çünkü aradaki 
farkı bulmak ve b: ... ini ötekinden 
ayırt etmek oldukça güçtür.,, 

"' ~ :r 
Anlattıklarına göre bugün fen

ni surette "hakikilerinden daha 
büyük ve iyi zümrütler ortaya 
koymaktadırlar. Niçin daha bü -
yük ve daha iyi? .. Çünkü istenilen 
büyüklükte hakiki ve lekesiz bir 
zümrüt taıkı bulmak kola) değil-
dir.,, 

İste bir görüş d~ha: 

lemenk tayyaresi üç ay kadar ev· dilerinin te..yyareyi idare e·lebile-
1 

tomatik tüfek, mitralyöz kullan • 
vel Suriyede çöle dii§erek parça-1 ceklerini ıanıyorlardı. Fakat tay-• Jıklannı biİiyoraunuz. Bh· tayYa· 
lanmıf, hepsi yedi ki§İ olan bü - yareyi ümit ettikleri gibi kullana- re elde eden haydut çer.PıerinİJ1 
tün yolcular ve mürettebat bu ka- madılar. Yere dii§erek hepsi par · bir mitra!yöz ilave ederek bir ha· 
zada ölmüılerdi. Bu kazanı:ı ha - çalanıp öldüler. va korsanı halinde posta rayyare· 
kiki sebebi bir türlü anlnşıJama - Bu tabın in ve farazi yeler belki lerini çevirdikleri de oilllu§tur· 
dı. Bazılarına göre motör bozul - c!oğru, be:ki de yanh§tır. Fakat~ Geçen sene böyle bir tayyare Sarı 
duğu, bazılarına göre ise tayyare- muhakkak olan bir §ey va:ıa tay- Fransiako hatbnda bir po.na taY· 
nin benzin deposu havada ateş yareleri kaçakçılıkta, haydut • yaresine hücum etmiş. hayatların· 
aldığı için kaza wkua gelmiı::ir. lukta kullanmağa başlamı§ol - dan mes'ul bulunduğu yolcular 

lngilizce Deyli Herald gazete· malarıdır. Tayyareden b:}hassa 
tatıdığı için tayyaresini kaçırına· 

si ise kazanın sebebini büsbütün kaçakçılar çok istifade etmiıler • 
ğa teşebbüs edemiyen pilot teh • baıka tekilde izah etti: dir. h d tl 

Çöl üzerinde uçarlarken, yol- Üç dört sene evvel Paris - la· dit altında yere inmiı, av u ~ 
culardan biri pilota, tayyareyi tanbul arasında sık sık yc.lculuk yolcuları •oyduktan, kıyme 1 

P · ı 1. b l posta paketlerini aldıktan aonrş gösterdiği bir yere indirmesini y·a--pa_n....ıb-ir. g:..·e;rn,_cin __ .a .. r1ı_s e_._.s1t~~-\ ... ._ . _ _ volcu tavvareainin .......... ii.-iinii h aöylemiı. pilat, tz.Öateril~n v•• ,:. k ta J • b' "A 

tasyon olmaaığı için, buna razı nazarı dikkati celbediy"ordu. Bu zara gene yyare erıne kınır 
• kaçmıtlardı. O zaman Ameri a " olmayınca yolcu onu öldürmü• ve genç çok şık geziyor, cekefnın ö- J 

:r da bu vak'a çok heyecan 11-van ır-
pilot yerine geçerek tayyareyi in· nü daim.'\ ilikli bulunuyorrlu. Bir • 

ıd mıf, hükUmet çok tiddetH tedbıl"" 
dirmeğe çalı§mııtır. Fakat acemi gün cekei:inin önü açık o uğ~ 

d b b 'k halde ta'-·yareden ı'nmek ;h\1"yat - ler almı§tı. Nihayet o.yni haydut • olduğu için bun a azı ~erı - .1 • • 

!.ızlıg .. ındr. bulundu. Meydanda lar ba§ka bir yolcu tayyareaın 
sizlik!er yapmış, tayyare parça • h f hücum ettikleri sırada yolcu tay • 
lanmış, yolcuların hepsi öJmü§ - gümrük memurları ve da. !l ena· 

sı güneş vardı! Güneş ye:eğinin yaresini m&.ktan takip eden harP 
tür. du''gymelerı"ne vurunca go·· ... ._ama•- tayyarelerinin hücumuna uğra • Bu esrarengiz yolcunun tayya- co H" :r • ı d 
reyi muayyen istasyondan başka tırıcı bir parlaklık oluyordu. mıılar, mitralyöz ate§ı a tın ş 

ı '-t ı hepsi ölmütlerdi. 
bir yere indirmek istemPaindeki Gümrük memur arı yaK 11.ştı ar. O zamandan beri böyl~ bir 
maksadı ne olabilir? lngUiz gaze- Delikanlının giydiği yeleğin ve 

vak'aya tebadüf edilmemekle be tesi bu nokta üzerinde d~ §Ôyle gömleğin cütün düğmeleri aon 1 d 
bir tahminde bulunuyor: derece kıymetli elmaslarJ~ Ken- raber Amcrikada, "Gang~ter,, t' 

Tayyaredeki yolculardan biri disinin seyahatinde bö~le kıy - nilen haydutların cür'etin~ bildik
1
: 

leri için, sırt bu tehlike ihtima ı veya ikisi büyük bir afyon kaçak- metli mücevherat kaçırdıŞZı . anla-
çıhğı ıebekesine dahil butunuyor- şıldığı için §ık delikanlı tevkif e- yüzünden tayyareye binmekterı 

1 l dı.ldı". korkan çok kimse vardır . lardı. On ara çö ün muay· 1' 
yen l:iir noktasında yere inerek Büyük harpten sonra 'k1'çakçı- Böyle hadiseler, haydutlu 
kendilerini bekliyen ark:..da§la • Irk yapan hazı pilotlara bi!e tesa-

1 
hadiseleri pek ıık olan Anıerika ' 

rından kaçak afyon almaları ten- düf edilmişti. Fransız tayyarele- da bile pek nadir olmakla bera· 
bih edilmİ§tİ. Kaçakçı veya ka - rinden bir pilot tayyaresinin ma - her posta tayyarelerine haydutlıı: 
çakçılar pi!otu kandırabilocekle - kinesine kokain gizlemek•.en baş- rm da binerek yolcuları anymalş 
rini şanıyorlardı. Pilot yeı'.! inme· ka bir v~zifesi olmıyan fazla bir rı her zaman akla gelebileceğitı 

silindir ilave etmiıti. Böylece u -ı den Amerikan gazeteleri töy)e 
zun zamau kokain kaçakçılığı bir tavaiyde bulunuyorlar~ 
yaptıktan sonra ancak bir tesa- 4'Posta tayyarelerinde piloh111 

düf saycsLıde kurnazlığı meyda - yanında 5iJahlı bir memur bulun: 
na çıktı. malı, bu adamın yegane vazifes1 

reket etmekten geri kalmamakta -
dır. Büyük ölçü de para sahipleri, 
modaya göre yüzük ve küpe taıla
nnı değiıtirmeae de, onları bir 
yenisile değiıtirmekte hiç üzüntü 
çekmezler .. 

Y n.pma tatlar, bu çağda dur -
maksızın değiıen modaya hemen 
uydurulabilecek biçimlere de so -
kulabileceği için en itibar gören 
ve kullanılmasında -sizin de be -
nim kadar pek paranız ~ımadığıl 
için- mahzur görülmiyen klldtnl 
ve erkek ziynetleridir. 

"Hakiki değerli taşlar, bı1giin

kü maymun iştahlı modanın istek
lerine kolay ko1ay kendilerini ver· 
mez; her istenilen fekle giremez -
ler .. Bu yüzden yapma mücevher 
bir kre daha süs diinyasında ~~ri
ni geniıletiyor, r.itikçe daha fazla 
kullanılıyor .. Bugünkü moda laf -
ları, üç be5 liraya edinilirken ayni 
İ§İ görmek üzere kıymetliı'ne baş 
vurmak bir kaç bin liraya oturur.,, 

• • • 
Hakiki taşlar kullanmak isti -

yen ve bunu kullanmai?a c!a kud -
reli olan, ,üphesiz istediği gibi ha-

Fakat gariptir ki, eskiden fiyah 
göz önünde tutularak, hatta insnn· 
lar için bir servet hayali•tadı, dü 
şünceai le§kil eden hakiki kıymet
li tatlar, bugün bir çoklar "iTasmda 
yerini fennin icatlarına bırakmış
lardır, \'e fennin ortaya koyduğu 
bu şeyler, görünüıte ayni işi gör -
düğü için bütün acunun cicibici 
bayanlarına enditesiz bir süs vası
tası oluyor. 

Bu yeni uaul: 
"Ucuzdur ıJardır illeti,, gibi bir 

ata sözüne bile pek kulak aıtırmı· 
yan, başlı batına ve kullanı•lı bir 

mettir... 1 
Hikmet Münir 

Tayyarede haydutluğa ~elin - pilota ve yolculara vapılaLilecel' 
ce, buna yalnız Amerika~la tesa-

1 
tecavüzlere kar§ı koymak olına j 

düf edilmektedir. Amerikada lıdır. Trenlerde, vapurlar:!a nat1 

bankalar sık sık birbirlerine altın bir v~ya bir kaç polis memunı in· 
yollarlar. Bazan bunların süratle' zibatı temin için bulunuyorlarsa• 
gönderilmt;~i lazımdır. Böyle va-1 bu, tayyarelerde de böyl~ c-lına 
ziyetlerde tayyareden ist~f ade e-1 Jıdır. Vapur veya tren nası' bir~! 
dilir. Bu tayyarelerde yolcu da 

1 
nakil vasıtaları ise, tayyare de bır 

bulunduğu için hazan bur,\ar ara-ı nakil v~ıta~ı~ır. O~da da ~ükU; 
sına karı~an Amerikanın r.üretle- met otorıteaını temsıl eden hır 111 

rile meshur haydutları p'~otu öl·! mur bulunmalıdır. Buna ihtiY•~ 
dürmekte, içlerinden pilotluk bi-! olduğu tayy~relere sık sık t~ 
len· birisi onun yerine geçerek tay vüzler yapıldığı vakit akla gel " 
yareyi, içindeki altınltrla bPraber, l m~melidir; böyle bir tedbtr hsl~ 
istedikleri yere götürmektedir. ta tayyare yolculuğunun ha11' 
Son zamanlarda buna benzer biri dutların tecavüzüne '1ğraJ11• 
kaç vak'a olmu~tur. I noktasından tehlikeli olduğu hsl<• 

Amerikan haydutlarınm ban- kmdaki doğru veya yanlış kana 
kaları soyarlarken veya araların-J atleri de kökünden ailece1'tir.,, 



,... 
.,.,.,, - s,,,,., . ..,,. ... 

Blblse 
Koc:uı, nrr.mm ,-! bir elbi· 

ae yaptıriıiöıı a&riince Jmdı: 
- Gene mi yeni elbiae? Bihni

~r ID11l1ID iri ubk eski dmrlenle 
deiiliz. 

- lJi ,. itte r Ben de ymi de· 
Yirde olclutumm İ9İll Y9Dl elbiae 
yaptırdım. 

lbtlz 

1 ' 

B~ - Btld 6oAflt ilfigor. - s.,,.,. .,,. l/olc. ,.,.. ,,,.,.,,.. °""" ,,.,,,,,.. ,.,,.,,,,,. B,.,,,.,_ _ İ• .,. ... .,,,,,, ,,.,..,., _,.. ..... , .. 
Bir llOrgD k: 

laJ&D Fatma bmire, lrardefi· 
nin ,__ pdiJ'ora KocuiJle 
beraMr bıraktıiı biri dokuz, ite-
ki alb J&tnıdalci çocuklanadan 
bG,.UIGne o 101cken neler yapaca-
ıuı. anla~, utlu 4urmalarııu ıı· 
in ııla tembih etmlttl. l>ıtan sı· 
lmcalı saman çocuk aordu: . 

P_u kk Damatlun ne feırtlıa,_,,, Ken6 - ._.~anne, •11 ıo • eo ,,_ lb laı ..,,.....,,.; ....--.. 
bir ........... ..,.,. ıelın1 •• '"' ,,..,__ lgln 6ir '* ..... 
ne,........, O.. :tl,temedia!.. .,,.,.,_ uu.. ~ ,,,,,.,.. 

. 

Hazırlık 
""9..t ._ Elet siler ditlerint 

İ)i.,..... .... ....,. .... 
riiriİlllL 
~ ........ ,...,..,.. 

daha iyi!. •• Dltleriml 'beni ,... 
haneJ• ~riirken .,... 

1 

-~ .. ~ ....... ~-

"..,, .... .,... ,,... ,,,,,.,,.. .,.,, . 
•· _ ........ ... 

- ,. ....... lllnlen ""' .. ,,., 
kull ......... 1. 

'" . Çakı 8Jtdl 
- o~ .,. • ., ha razıhanede 1.N· 

._,. .. ...._ ~ llir kere bile 
,. ;udıtnu.ı ,arm.dim. 

- ş., •. ~. Kalebdmin ucu Jan1. 
dı• .. Bm Wrpla ~mizi ........ 
.,.. •ü•ilrü ~JaMDJMb ,.. 

delikanbJa hakikaten bir $&lav ... 
dt. 



SEFiL 
Çocukları kurtarma yurdu 

Serseri çocukları cemiqete 
fay dalı birer unsur qapıqor 

Kapının sağında büyücek bir 
levha asılı: Çocukları Kurtarma 
Yurdu .... 

Bodrum katında küçük bir oda -
nın kapısından uzanan iri yarı ka
pıcı, hüviyetimi tahkik ettikten 
sonra önüme düştü •• Merdiven -
lerden çıktı ... Yurdun müdürü bir 
it için belediyeye gitmi§.. Beni 
nöbetçi muallimi, müdür odasın -
da kabul etti. Burası tertemiz, 

modern bir büro.. Masanın, eta -
jerlerin Üzerlerindeki vazolara 
pembe, beyaz renkli bahar çiçek -
leri doldurulmu§ .. 

Maroken koltuklara kurulduk .. 
Yurdun ülküsü hakkında verilen 
izahatı d!nliyerek yüz on ayak 
merdiven çıkmanın yorgı;nluğu . 
nu giderdim .. Ondan sonra mües
aeseyi gezmeğe batladık.. 

Beni evvela, yemek salonuna 
götürdüler .. Yurdun yetmişi bulan 
çocuğu burada idi. Hepsi bir örne1< 

elbiseler giymi§ler. Sıralara kurul
mutlar .... Önlerinde servisi mü
kemmel b ir sofra ... lıpanakh yu· 
murta, börek ve hoşaftan ibaret 
yemeklerini sessiz, sadasız, ittiha 
ile yiyorlar. Daha bir kaç gün ev. 
ve11 serseriliğin bütün ayip ve ku
surlarını taşıyan bu sokak mah
lUklan, adam akıllı muaıerete va· 

kıf aile çocukları haline giriverm iş 
ler .. Çatalı, bıçağı doğru kulla -

nıyorlar, ağız §apırdatıyorlar, 
ekmeği ağızlariyle koparmıyor -
lar· Ba! tarafta ayrı bir ma

sada yemek yeyen mualli~leri de 
boş durmuyor, yemekte onlara ah· 
laki bir konferans veriyor, yalan 

söylemenin fenalıklarını anlatı .. 
yor. Çocukar hem bir taraftan 
2\tıştırıyor, hem de hocalarını din· 
liyorlar. 

Bu çocukların hemen hepsi 1s . 
tanbul polisinin yaka silktiği kü -
çille yankeseciler, hırsızlar, esrar -
keşlerdi. lçyüzü bize gizli kalan 

f adaların kaldırımlar üzerinde se-
falete teslim ettiği bu yavrular bi-

rer birer arandı, bulundu, yaka -

landı ve yurda teslim edildi. 

Şimdi burada evvela serserilik -
ten kurtarılıyor, sonra bir it sabi -

bi edilerek insanlığa yarar bir ha
le getiriliyor. 

Her gün yurtda öğleye kadar 
fikir hayatı vard ır. Yani çocuk -

• 

lar okutuluyor. Öğleden sonra da 
yurdun maran.goz, kundura, ter -

zilik atelyeleriyle matbaasında 

çalıttmhr.. Usta yetişenler ha -

riçte müesseselere veriliyor, bu 

suretle hayatını namusiyle kazan -
mak yoluna sokuluyorlar. 

Biz yemekhaneden sonra yatak 
odalarım, banyo dairelerini, duş 

mahallerini, yurdun hastahanesi
ni, çamatırhaneıini gezdik .. Ço -
C'oklara her hafta banyo yapmak 
mecburi .. Her gece yatmadan 

evu:.l yatakhanelerinin yanındaki 
du~tarda soğuk banyo yapıyorlar, 

dikişler" : Jikiliyor, çama§ırları yı -

kanıyor, ütüleri yapılıyor. Velhasıl 

burasının hır yatı mektebinden 
hiç bir farkı yok .. 

hürr:yelin manasını anlar, uslanır. 
Bu tecrid usulünü 56 numaralı 
Burhan isminde bir çocuğa daha 
yaptık. O da çok la§kınlık yapı -
yor: 

- Benimle uğraşmayınız. Ben 
fena adam olacağım .. Çalacağım, 
öldüreceğim.,, 

Diye barbar bağrıyordu. Onu 
buraya :ki hafta kapattık. Adam 

oldu. Evvelce rakr, esrar içiyor -
du. Şimdi ağzına sigara bile koy-
muyor. Kundura atelyeımizde usta 
dır.,, 

Yurtda çocukları ıslah ve terbi -

ye için takib edilen usullerle mü • 

essesenin müdürü doktor Kazım 

Zaf İr meşgul oluyor. Mükemmel 

bir pedagoğ olan müdür, bu serse-

Yurtta bir derıhane 

yaşta hir çocuk .. Ona bir gün: 

''- Ulan, be Al:, gel seninle 
seyahata çı!"alım.,, dedim.. O da 
benim gibi . ' n .. hat meraklısı ... Ka-
rar verdik .. \'Pıdik amma, cepler· 
de metelik 'o?4' .. 

Kalktık Sirkeciye geldik .. Bak
tık Samsun vapuru kalkmak üze
re .. ikimiz de vapura gizlice g!r -
dik. .. Herkes meşguldü .. Ben Ali

ye: 

- Ulan Ali şu kayığın ıçıne 
saklanalım, dedim· Hemen kayığa 
gird;k .. 

Ne ise, vapurun aıçısına yamakt~ 
ederek Samsuna kadar geldik·· 
Samsunda bir kaç gün seraeril~ 
ettik. Bir gün, bir kadıncağız b1" 
zimle alakadar oldu. KimseıiS 
olduğumuzu anlayınca bizi evlat' 
lık aldı .. Samsunda Irmak yolundf 
büyük bir evde oturuyordu. Koca" 

kızı, inekleri, koyunları, atları •' 

Yurdu gezerken, demir parmak- ri mahlukları İptilalarından yavaş 
lıkh küçük bir odaya kapatılmış yavaş kurtarıyor. Evvela onların 

Ü7erindeki muşamba örtüyü 
tekrar kapattık; yattık aşağı ... 

dı. Orada üç hafta kadar kaldıJc. 
Namusumuzla yaşa yorduk .. F ~ 
bir sabah gözümü aştım, ne gör' 
yim, bizim Ali, kadının sandıi•.,ı 
açmış paralarım, mücevherleriol 
a§ırmıyor mu?. 

- Ulan ne yapıyorsun?. 
- Sus, gece rüyamda gördiiJllr 

lstanbula gideceğ!z .. 

Ortalık ağarıyordu.. Ya vaf9' 
evden çıktık .. Evin yanındaki,..,_ 
dan atları da çözdük. Düttük Çatj 
şamba yoluna .• Çarıambada bi 
jandarmalar yakaladı .. Fakat oO' 
ları kandırdık, kaçtık.. Orad,ıt 
Termeye geldik .. Geceyi Ak~1 
kenarında açıkta sigara içerek ,.-

~- _.., ·-~-.... , 
rayköy ve F atsaya geçtik. 

Ayaklarımızdaki pabuçlar ~ 
parça idi. Fatsada bir camie ı;ı: 
dik. Herkes namaz kılarken ~ 
yeni ayakkabı aşırdık.. Atları 4' 
burada batı boş bıraktık. F aU- ' 
dan Vovnaya gitik. Geceyi bur•' 
da bir viranelikte geçirdikt-' 

sonra sabahleyin motörle Ordu'f' 
geçtik .. Oradan da Cümhuriyet .,.
puruna binerek lstanbula gel ' 

' dik .. ,, 

Muallim vakitsiz efe olmu§ Jr 
mirli bir çocuğu çağırdı. Üç nuıısl' 

Çocukları kurtarma yurdunun adam ettiği küçüklerden bir grup rah Hakkı .... Kendisine: , 
"UI ' d' 1 b' . iols 

çocuk gördüm. 

- Bu tecrid edilmittir, dedi -

ler .. Nasihatla, tatlı sözle adam 

olmadı. Ahlakıızlığm, huysuzlu -

ğun her nevini yapıyordu .. Mües -

sesemizde dayak yoktur. Buraya 

ha§in ruhlarını yumufatıyor, sonra 
Üzerlerinde fazilet nişleriyle işle -
miye batlıyor .. 

Bana, Malatyadan lstanbula ya-

ya gelmik bir iküçük serseri gös

terd:Jer .. Hastahanede hasta ya -

B. k Ik B' - an .,, ıye ses enen ır11 
ır saat sonra vapur a h.. ız B Ja 

k d d k E - Burası efe yatağı... uraP"'" 
ıpır ama ı .. pey zaman geç- bit 

t 'kt k kt kt k F ulan değil ülen derler,, diyerek 
ı en ıonra ayı an cı ı .. a - ı ...., 

kat derhal enselendik .. ~Bizi kapta- yumrukta devirmiş ... Korkunç ~ 
··t·· d"' l H 'f bizi deniz rıltılarla yanan iki şa§ı göz... JC na go ur u er. erı , c d tf 

atacak değildi ya ... Mecburen kal _ fasının sağın a kocaman bir y• 

d k V ı b l 1
. niıanesi ... Büyük bir ağız ... 

ı .. apur ne o uya ge ınce . :ısı' 
tıyordu. Başından geçeni §Öyle an- yolcuların bavullarını taşıyarak Bu on yedı yatında çocuk t· .... 

kaparız .. Yalnız kuru ekmek veri- 1 tt d' k d d v ·1 ldud"' a ı: (4S) k k d k F k f-. ıye a ar vur ugu ı e vuru ııı · G l uruş azan ı .. a at ena ti' 
rız.. ün erce burada kapalı kalır, _ Malatyada valiye çıktım, pa- h d . ' nun hesabım tulamamıf... En• 

uyumuz an vazgeçmedık.. Ora- d b b d . ... ~ 
bu pencereden serbest serbest ge-

zen, oynayan arkadaşlarını görür, 

· t d' B } d' d b" . · · · nun a anasını a asını a çıg ra ıs e ım.. e e ıye en ıraz Ja bırısının de elmalarını çaldık • k b l k · İf•' 
para kopardım. Yola çıktım .. Kay- - · yere aşını a mış, çı mış, gıtırı 
seriye kadar kolay geldim.. Ora_ Azılı bir aeseri olmuş ... Fakat, tiıt' 

di, mükemmel bir sanatkardır. f e' danberiye, ti lıtanbula kadar zor- , ...... - ... ··-········ .. ···............................... tt' 
luk çektim .. Hep yaya yürüdüm. i na huylarım t erk etmişt:r. Ha rJ 
lstanbula gelince de ilkişim valiyi 

görmek oldu .. Beni buraya koydu-
1ar.,, 

Mektebin 2 numaralı Hüseyini 
de, vaktiyle, boyuna posuna göre 
hayli fazla macera geçirmiş .. Ha -
la bir omuzu yukarıda, boyun cola 
kıvrılmış ... 

Jestlerinde kabadayılığın ica -
batını ihmal etmiyor .. Fakat ko -

nuturken gözleri önünde .. Serseri-
!;ğini anldırken 

gi~i: 

adeta utanıyor 

"- Ben Çeşme meydanlıyım ... 

r Hr ABE' D buradaki çocuk mahkemesinin 
~ J'1. 1" sidir. Kabahat yapan çocukl.ı' 
i muhakeme ederek onlar hakkıncll 
!lstanbulda ençok. adilane karar veriyor. 

is.atılan gazetedid Ve İzmirli Hakkı, çocukl-" 
~ .. ~ kurtarma yurdunda bir islih *' 
! : terb:yc vaftizi geçirdiği gündeP" 
iilanlannızı. azamli beri; onun küfür etmekten b~ 
i faydayı temin birşeybilmiyenağzı, iyilik, il' 
1 edebi 1 m ek için zellik ve doğruluk için söz ,011" 
i mekte ve istikbalde kama ve ~ 
= H~BER' ., .. ! ververle oynamağa hazırlanan 1-
i e leri adalet leraz:sini dikkatle kıJ 
! veriniz !anmakta hiç güçlük çekmeırsekl.,.. 
i dir. 

Yurdun yatakhanuinden bir köıe .• Kom~umuz bir Ali vardı.. Ben ......................................................... 1 HSAN ARI F GÖK PJ~JJ' 
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Libertas takımında teknik yoktur 
diye dt, )alnız dünkü O) unu görme~
Je iddia edilemez. Çünkü, uzun hır 
tren yolculuğu insanı tam manası) le 
sersemletir ,.e bu laziyette bir adam, 
kafa i i olan teknik bir kabili) et 
gösteremeı.se haklıdır. Esasen bugün 
bütün dünyada futbol tekniği bizim 
aaladıiımız manadan başkadır. En 
bUyUk teknik sürat ve topu müm
kiin olduğu kadara) akta az tutmaktır 
ki, bu da ' iyana takımında fazlasiyle 
vardır. 
Galatasara) a gelince, dün hal.ikaten 
ok güzel \'e canlı bir oyun oynadr 'e 
~ bi7Je olmmyCü muakhk bir 
maflablyefe UfrayabillrdL T'akımcla 
he~es elinden .selditl kadar azami 
rarhğını sarfederek çalıstı. 

Sarı Kırmızılılar da, )eni merkez 
muhaciminin çok akıllı oyununu, sonla 

daki arkada ları almış O) unun sonla
rına doğru değil, başlarında anlasa
lardı çok he) ecanh bir maç seyredebi-

lirdik. 
Sağiçi Münen•er, görüşleri, ileri 

&'eri çalışması, ,.e nefis. şü~l~ri;~e, 
hergün biraz daha terakkı ettığrnı ı · 
pat etti ,.e hemen de yanındaki merkez 
muhacimle beraber, bütün muha· 
dm hattının yükünü üstünde ta,.ıdı. 

'iyana takımında, en fazla beğen· 
difim oyuncular, başta sağaçık olmak 
üzere sağ müdafi ,.c sol haflan oldu. 

H~kem Halit Galip Ezgünün idare
si baştan sona kadar fevkalade güzel 
ve bilgili) di .• 
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HABER - A.k~m Postası 

Osmanlıcadan Türkçeye •• o 
ı ıavuzunu neşrediyoruz 16 

1 - Ô:. türkt;e köklerden gele11 
sö:.forin lwrşısma (T. Kö.) beldt•(i 
(alimıeti) konrrıu~tur. Bunların her 
biri hak/unda sırası ·ue uzmanlarımı
zın ( miitehas:su) yazılarım gazete · 
'ere vereceğiz. 

2 - Yeni honan l>arşılıklann iyi 
ayırd edilmeı>i için. geregıne göre. 
f ran.n:.~·aları da yazı/mı~. ayrıca Ör . 
ne/der dP lwnulmu~tur. 

3 - Köldi tiirkçe olan kelimele · 
rin bugiinlı:ü işlenm~ ve kullanılau 
§ehilleri alınmıştır: Aslı ak olan ha/;. 
aslı ii.giim olan lıülcii.m, türkçe ••çek •. 
kökünden gelen şekil gibi. 

Hamiyet = Egemenlik, başatlık = 
<Fr.) Souverainete, Domination 

örnekler: 1 - Hamiyet milletin • 
dir - Egemenlik ulusundur - La 
souverainte appartient ala Nation 

2 - Hindistan f1tgilizlerin hakimi

yeti altındadır - Hindistan lngiliz • 
leirn başatlığı altındadır - Les in . 
des se trouvent sous la domination 
Anglaise. 

Mahkum = Kölemen - {Fr.) As -
servi 

Örnek: l'ılahldlm millet - Köle -
me;ı ulus - Nation asservie 

Mahkümiyet = Kasınlık = (Fr.) 
Condamnation 

l\Ialıkum olmak = Hüküm giymek, 
'.asanmak = <Fr.) Etre condamn~ 

Mahkum etmek = Kasamak = 
(l"'r.) Condamner 

Muhakeme = 1 - Ökem, 2 - Du • 
ruşma - (Fr.) 1 - Raisonneınent, 
2 - Jugement 

Muhakeme etmel< - 1 - Öklemek, 
2 - Dur~mak - (Fr.) 1 - Juger 
• Örnek: ..!. insan lıiç bir fikri ltW• 

luıt:eme etmeksizin kabul ediverme • 

"relidir - insan hiç bir fikri ökle • 
Pıeksizin kabul edivermemelidir. 

2 - Alacağımı vermiyerı adamla 
tilin malıkemede muhakeme olduk -
Alacaliımı vermi•1en adamla dün hak 
yerinde duruştuk. 

Hal - Ben - (Fr.) Grain de 
beaute 

Hal - Hal (T. Kö.) 
Halen - Şimdileyin 

Ha 'l hazır - Bugünkii (şimdiki 
hal. 

örnek: Bali hazırda - Şimdiki 
halde, bugünkü halde. - Hali hazır
da bö~1le bir işe teşebbüs edemem. -
Şimdiki halde bögle bir işe girife -
mem. 

Hali Medeni - Soysallık hali 

Hali nekahate gelmek - Dince! • . ' me.<. 

Haleti nezi - Cnn çekişme. 

HalU vaziyet (Bak: ahvalU şerait) 
- işler, haller. 

'tlall - Kotarma 

T.arzı bati (sureti tesviye) - An -
latış - (Fr.) Compromls 

Örnek: Tarafeyn 'bugüne kadar 
hiç bir tarzı hall (sureti tesviye) bu • 
lam.adı - lkl taraf bugüne kadar hiç 
bir anlatı; bulamadı - Let dewı: par
ties n'ont pu trouver aucun com"pro ~ 
mis jusqu'aujourd'hut. ·. - : 

Tahlil - Çöze - (Fr.) .~!Hl~~-.: . 
Örnek: Kan tahlUi - ~a~ _çözesi 

- Analy11e du sang. 
Tahlilt - Çözel - (Fr.) Analyti • 

que. 
örnek: Kimyai. tahlili Ue meşgul -

dür - Çözel kimya Ue uğraşıyor -
il s'occupe de la chimie analytique. 

Tahlil etmek - Çözelemek - <Fr.) 
Ancllyser 

Tahallül - Erime - (Fr.) Disso -
luti on 

Örnek: Onun tahallülü pek gilç 
oldu - Onun erlmeıl pek güç oldu -
Sa disıolution a ete tre& diff icile. 

Münhal - Erir - (Fr.) Sotuble 
Örnelc: Suda münhal cillimler -

Suda erir clılmler. 
Münhal - Açrk - (Fr.) Vacant 
MünhalU - Açık yerler - (Fr.) 

Les places vacantes 
MünhallAt - Erirler - (Fr.) Ma

ti~res solubles iruıolubles 

İnhilal - Dağılım. çözülüm -
(Fr.) Decomposition, desagregation 

Örnek: lnhllali siyasi ve içtimai i· 
çinde bulunan memleketler - Siya • 
sal ve soysal dağılım içinde bulunan 
ülkeler - Les pays qui se trouvent 
dam la decomposition politique et la 
desagregation aociale. 

lnhilll - Erime - (Fr.) Action 
de fondre 

Ornek: Şeker •u içinde inhildl e • 
der - Le sucre fond dana rean 

lnhilaJ - Açılma - <Fr.) Vacanee 
Kabili inhilal - Erir - (Fr.) So

luble 

Örnek: Bikarbonat dö ıud •uda 
kabili inhildl cf ·;/mlerdendir - Bikar· 
bonat dö aud suda erir cisimlerden • 
dir. 

Gayri kabili inhiJ!l - Erimez 
(Fr.) lnsohıble 

Örnek: Demlr ıuda gagrl kabili 
inhiltil cisimlerdendir - Demir suda 
erimez cisim.lerdendir - Le fer est 
insoluble dans l'eau. 

Kabiliyeti inhilA.l - Erigenlik -
(Fr.) Solubilit6 

Ornek: K.abillyeti inlıildliyesi çok 
olanlar - Erigenliği çok olanlar -
Matieres qui ont une grande solubi -
lite. 

Mahlul - Erimiş - (Fr.) Resou 
MahlUl - Eril - (Fr.) Solution 
Örnek: Asitborik malılülleri - A · 

sitborik erilleri - Lea solutions bori· 
queeı. 

Muhallil - Eritir - (Fr.) Dissol· 
vant 

Mürekkep - Katınç - CFr.J Com
pose. 

Örnek: Mürekkep cisimler - Ka -
tınç cisimler - Leı corpı compos&ı. 

Hali - Eritme - (Fr.) Action de 
«11ss:>udre 

Örnek: Şekeri suda hallettim _ 
Şekeri ıuda erittim _ J'al dissou le 
11ucre dana l' eau. 

Terkip - Takım - (Fr.) Compo ~ 
sition 

Halletmek - Eritmek _ {Fr.) 
Resoudre 

Halletmek - Açmak _ (Fr.) De-. 
nouer, dcviner 

Terkip etmek - SomtözJemek -
(Fr.) Syntl~tisier ser 

örnek: Bu ilacı bir çok maddaleri 
terkib ederek yaptım - Bu ilacı blr 
çok etenleri katımlıyarak yaptım -
C'est de beaucoup de matiereı qııe 

}'ai.· compose ce mediiament. 
. Terekküb etmek - Katımlanmak 

- {Fr.)· Se composer 
Ornek: Su mii.vellidülma Ue mil • 

DellidÜlhumuzadan terekkü.b eder -
Su ldrojenle oksijenden katımlanmJf· 
tır - L'eau se compose de l'hydro. 
gene et de l'oxgyene. 

Halas - Kurtuluş, kurtulma 
Halas etmek - Kurtarmak 
Halas olmak - Kurtulmak 
Hal!skar - Kurtarıcı 

Halavet - Tatlılık. 

Hale - Ayla 
Halef - Ardıl - (Fr.) Successeur 
Halel - BozuklUk 
Hali - Boş 
Hala - Boşluk 
Halim - YumU§&ks ya.vq 
Halis - Katıksız 

Örnek: Halis kahve. hal~ gaj -
Katıksrz kahı·e, katıksız yağ · 

Halita - Karmaç - (Fr.) Alllage 
llahlüt - Katışık 

örnek: ıJlohlut yağ - Katışık yağ. 
Halk - Halk (T. Kö.) - (Fr.) 

Peuple 

Halketmek - Yaratmak - (Fr.) 
Crcer 

Hilkat - Yaradılış {Fr.) Creation 
Halik - Yaratan - (Fr.) Createur 
MahlUk - Yaratık - (Fr.) Cr6 -

ature 
Ham-Ham 
Hamakat - Beyinsizlik 
Hamailt - Arkuru 
Hame - Kalem <T. Kö.) 
Hanıız - Ekşit - (Fr.) Adde 
Hamil - Taşıyan, götüren, gebe, 

yüklü 
Hamile - Gebe 
Hamule - Yük - (Fr.) Charge 
MahmuJe - Yüklü 

Hapisane - Hapsevi 
Haps - Hapis (T. Kö.) - (Fr.) 

Emprisonner 
Mahpus - Kapsık 

Habsetmek - Hapsetmek - (Fr.) 
Emprisonner 

Mevkuf - Tutsak - -(Fr~) Detenu 

Tevfik - Tutsam - (Fr.) Arres • 
tation, detentfon · · ·-

Tevkif etm~k - Durdurmak; ii°h • 
koymak, tut.'!lamak - <Fr;) Arreter, 
d~tenir 

Tevkifhane - Tutsalık 

Hlr - Diken 

H!r - Yakıcı, sıcak 
Hararet - Sıcaklık, ateş - (Fr.) 

Chaleur, fievre 
Ornek: Hastanın harareti var -

Hastanın ateşi var. 
Suhunet - Isığ - (Fr.) TempEra

tare 
Hararetli - Sıcak, ateşli - (Fr.) 

Chaud, ardent 
Ornek: 8aTaretli <Ulam - Ateşli 

adam. . . 

Hararetlenmek - Ateşlenmek 

ruine 
TahribkAr - Yrkıcr - (Fr.) 

tructeur 
örnek: Tahrihkar bir tesir icra 

tl - Yıkıcı bir etke yaptı - il af 
un ellet destructeuf 

,, Harb - Harp <T. Kö.) - ( 
Guerre- · 

·iıa'fcetrnek, sarfetmek .:... ·-Har 
mak · 

-Harç-Harç 

Hareli - MenevişU 

Harelemek - Menevişlemek 
Hareli - enevişli 

Hareke - Hareke 
Hareket - Hareket (T. Kö.) 
Hareketi arz - Deprem 
Seriülhareke - Tezgideı 

Muharrik (amil anlamına) - E 
- (Fr.) - Mobile 

Muharrik - Elebaşı 

Ornek: isyanın muharrikleri -
zının elebaşları. 

Mü_teharrlk - Oynar 

Ornek: Müteharrik santJaıua 
Ornek: Bugünlerde siyasi konui. Oynar aandalya. 

malaı- pek harareUend.i - B1ıgünler- --------------ı 
de sıyasal korwfmalar pek ateşlendi. 

Teshin etmek - Isıtmak 

Harab - Yıkık, ha.rap (T. Kö.) -
(Fr.) Enruine . 

Ornek: Harab bir hane - Yıkık 
bir eo - U ne maison en ruine 

Ö~ERGELER 
Kılavuz sözleri üzerine, her 

nin (ULUS) ta çılmğuıdan b~ 

üzere bir .ay içi.nde, istiyenler Y' 
ni bir önerge ileri :JÜrebüirler. BIJ/f 
lar T. D. T. C. Genel Katipliğuıs 

Harabı - Yıkım, yıkkınlık, harap- k"l 1 J -nı1 .,_ k · 
lık (F ) R • .~P. ı n tınnn tlO PnwrP tır: 

- r. uıne . ·--••--•••--••il Örnek: Memleket için harabiyi mu-
clb olur - Yurd için bir yıkım (yık- Osmanlıca·'••••• keli1!!'esıne l\ı 
kınlık) olur - Ce sera la ruine pour lavuzda • • • • • • ·.:kar_~ılıgını uygtJI 
le peya. (yahut: yeter) gormuyorunı. 

Barab etmek, tahrib etmek - Yı- Sebebi: (kısaca) ... • • ı • ı ı • • 

kıJamak, haraplamak - ·(Fr.) Ruiner • • • • • • • • • • • • • • • 
Oi'tıek: şıctiUtn M-1' letıe'tfl di.ımH 

köyü harab ( tahrlb) · eUI · - Şiddetli 
bir deprem bütün köyü yıkı.ladı--Un 
tremhlement de terre oiolent a det • (1) Burada bir önerge gösteril 
ruit le village. · lar ilz · b. ı mıycn yazı enne ır ıey yapı a 

Harabe - Yıkı - (Fr.) Les ruines mıyacaktrr. 
Örnek: Balebek harabeleri - Ba -1· 

~~k yıkılan - Lu ruines de Bale - - DÜZELTME Hamul - Dayangan 
Mütehammil - Dayanır, kaldırır 
Örnek: Latifeye mütehammil de • Müırifi harab - Kağıak - (Fr.) Dünkü 15 numaralı k:rlavuzuıt 

ğildir - Şaka kaldırmaz. - Acıya Qui menace ruine, delabre, ruine birinci sayıfasmrn ilk sütunundl 
miltehammild" A d Ornek: Müşrifi harab bir hane -ır - cıya ayanır. 11 inci satırda (Gussa) sözüne 

Tahmil etmek - Yüklemek Kağşak bir yapı - Une batisse qui 
Tahammül etmek _ Dayanmak. menace ruine (delabree ruinee) karşılık olarak yazılmrş olan tür1'• 

çekmek. götürmek, kaldırmak MU§rifi harab olmak - Kağşa· çe söz (tasa) olacak iken makine· 
örnek: Bu kadar eziyet.e taham • mak. .. . de son (a) kırılmış ve (tas) şek~ 

mül edilmez_ Bu kadar eziyete da.- Örnek: Muşrifı,harab olan ebni - J . 
yanılmaz. - Bu hayata tahammül e- ge - Le& batise ses qui menacent ' lınde çıkmıştrr. 
demiyorum - Bu hayatı çekemiyo • muJll!m!lttJ'Jlll'"!JlllllJımjll"l"Jlll!llıllllllıııı... 
;:z:r:m:z~ iı~~t~~ kad;: :;;:;;;:; , i1111ııı~ımnı~ım1111mıııı1m1ıımmınıım~~ıımımınıııooıııım~~mııımııınıım'ııımıııı mınım;:ıı ıııı :i 11 1 "1;e"~. 11~.~T• nBlfllPi 

söyleşme göti.irmez (kaldırmaz). ı• = 111ııımıın11uınııın11ııııııııı ıı ınıııııınıııırnı~ 
A latranga ve alaturka 

Mukavemet-Dayan:.-k ~ YEMEK TATLI K•TABI 
Mukavemet etmek - Dayanmak ~ ve 1 
Mukalim, mukavemetli - Daya - • 111 .. . . mklr ~ . . Hergun pışccek yemeklerm ve catlılann hstesinı ve yapıhşlannı · 1 ~ılth T25 bu kitabda bula.caksımz · · 

Hamle - Atılım cıltsız 100 S i 1 b · ı 
'auş yer , stan il Ankara .addesi No. 157 

Hamletmek (Bak: atfetmek) - k~ru~ , " 1 • 

Vermek - ( Fr.) A ttribuer <•Jm llll~mlıll!lllllWlllıllllill!I llmıllllilll!Jllll'IJl!lmlllllJ!llllllilmilIDlllf,~llffilllı1ıı, 1nkı14 b K ita bevs '11~liffillll !il~ 
Örnek: Başımın ağrısını aoğuk al- •tt 

ğınlığına hamlediyorum - Başımın 1 --' • •• '.. • # • •. .'... f '. • • 

ağnsıru Boğuk alğınlığına veriyorum Doktor Ahmet Asım 
Hnmr~ - Kml 

:::~:':_-;;ü~::ak Ortaköy Şifa Vurdu 
Handan - GUley 
Handan olan - Gülegen Tramvay gol:t, .ııfuallim Naci cad. No 115: 

ôrnelc: Hande, imanda meserre • 
H~lletmek - Kotarmak _ (Fr.) 

Sahıtıonner 

Örnek: Bu işi büyük müşküUitla 
T1allcdebildim - Bu lşi büyük güç • 

~iik!erle kotarabildim _ J'ai pu 80 • 

· utıonner cette affaire aı:ec beaucoup 
de düflicultes. 

Çarei hali - Çözge - <Fr.) So -
lution, arrangement, transaction, ac -
comodement 

Örnek: Suyun terkibinde müvelli· 
dülma ve mii.vellidülhumuza bulun . 
duğunu Lavvaztye keıtetti - Suyun 
katımında idrojen ve oksijen bulun ·. 
duğunu Lavvaziye ortaya çıkardı -
C'est ıavoisier qui a decouvert l'exci
stance de l'hydrogene et dtJ l'oxygene 
dans la composition de l'eau. 

Terkip - Som töz - ( Fr.) Syotbese 
Örnek: K.lmyev talılil ve terkipler 

- Şimik çöze ve momtözler - Les 
anal!;ses et leı synthueı chimiqueı 

Terkibt - Somtözel - (Fr.) Syn -
thetiser 

tin bir alametidir. Randan bir güz. 
görenin de yüreğine lnbisat verir. 
Handan olan insanlar, her yapacak .. 
ları işe gönül rahatlığı Ue el vurur • 
lar - Giilme, insanda aevin<"in bir 
beldeaidir. - Güley bir güz, giirenln 
yüreğine açılma verir. Güleğen iman
lar, her yapacakları işe gönül rahat -

lstımbulun ~n güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri 
Nonforu hait çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü 
tıutaJara açık hastahane. 

Yatak fiyatları iki liradan itibaren 

Doğum ve kadın ameliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur ve buns 
lJenzer nmelfyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve 
hro,ür gönderilir. Telefon: ( 42221) 

• 1 ; J <' o ' • o ' IO • ; < · ·~ ~~ • ~ ,~ , ,.... ! I ,, '• :J ,!~, ;,: )\' • -;:: -F otografları 
Örnek: Ben bugilne kadar bu işin 

çarei 1ıallini bulamadım - Ben bu -
güne kadar bu işin çözgestni bulama
dım - Je n'at pu trouver aucune 110-ı 
lution a 'cette aflaire (probleme) 1 

Örnek: Terkib! hükümler - Som· 
tözel hükümler - Les jergcments 
Synthetiques 

örnek: Eski fikirleri yeni bir ıe . 
kilde terkip etti - Eskt ideleri yeni 
bir fekilde aomtözledi - il a snnthe
tise les idees ancienneı dalıa une 
f orme nouvelle. 

lığı ile el vururlar. 

Hane - Ev 

Hanedan - Dinastf (T. Kö.) 
Hane halkı - Evgil 
Hane berduş - Yersiz yurdsuz 
Hanüman - Ocak, evbark 1 
Hanis olmak - Antsıymak _ 1 

{Fr. Violer le serment 

Günün 
Muhtelit {(aıefelerde çıkan <?Ünüu hadise luıne ait fo· 

to~raflarla spor mecmualarıncla ~ördüğünüz spor hare
ketlerine ait toto1fraflnr valn11 lııtanbulda V AKtT 
kntOphanesinde 41.~tıı m:t 1<-1 adn 



13 NiSAN - 1935 
,, 

Galatasaray la 
Lfbertas 

Habeşistan'ın 
iÇYÜZÜ 

( BaflaTtll• 9 U11Cuda) 

hakim görünüyorlaniı. Her iki 
takım da bermutad bir ıürii fınat 
kaçınyordu. Halk da buna abfb • 
ğından oyunda hiç bir tad ve he • 
yecan kalmamıfll·· 

Nihayet maç.ın bittiiini bildiren 
. ra 

düdük ötünce herket ıenıt ve -
hat bir nef et atdı. 

Libertaa hekkmdaki -~•m• 
Ga)ataial'aJ& ıelınce, 

yazmıttJID• . 
A . -1. it dilitÜ dıyemem .• 
vnıye ...- •&· kal b" t k 

Ç ''nk" declilim 11 ı eye rr e 
u u d" Oyun bü' 

h·ı rkı tüt ,etme •·· un • 1 e 1 d" V "f • • 
t
.. "kü LQtfide i ı. e vazı e~nnı 
unyu v· 

vq kateden uzakla§tı ve oyun ı • 
hakkiyle yaptı .. Osman da zarar .. 
aızdı. Haf hattına gelince, Gal~ta· 
aaray dün haf ıız oynadı da denıle
biJir. Tesadüfen Libertaı takımı· 
nm da sol hafı müstesna diğer haf· 
arı çok fena oynadıkarından oyu. 

!3ununl beraber Viyanalılar 
nun yüzde doksanı ya Galatua • 
ray, yahut Libertaı kalesi önünde 

geçti... . 
Oyunu daha kıaa bır surette an . 

atmak için: . 
Dört usta bek dokuz acemı ve 

heceribiz - Münevver müstesna • 

"Meydan 
o~uyorum,, 

Meydan olıayan bohör Ali 

Kumkapı klübü boksörlerinden 
Ali imzasiyle bir mektup aldık. 
'.Ali diyor ki: bok 

"Gazetenizde rakip arayan • 
.ar Azize meydan okuyonrm • 
Boyum 1.65, ıikeltim 54 kilodur • 
Eier l 7 Niaan çarf&lllba günü ak • 
flUDI aaat 9 a kadar cevab vermez· 
se kendisini mailUb ıayacağım.,, 

Bizde ölü aayılan bob hayatına 
bu kartılatma bir hız wrecek o
luna gazetemiz buna vasıta ol • 
maktan ıevinç duyar. Şimdi bok • 
aör Azizin mukabil cenb1111 bek • 

u3.üncü küme 
maçıa·rı 

Hallç: 5 SUmer O 
D.. Ş f Stadında üçüncü kü-

un ere d"l . . 
l"k 1 devam e ı mıttır. me ı maç anna 

1 Haliç ve Sümmer takım arı) ~~ -
ımdaki maç 5 • O Hailcin ~. 1~ 
bitt. • s·· ,. bu kaıılar büyük 

ı. ummer ın l" • nd 
bir farlela yenilmeıi aebeplerı den 
biri on ki§i olara koynaınaları rr · 

Karagümrük - Fe
ner yılmaz maçı 

yarına kaldı I 
Dün Şeref ıtadmda üçüncü kU-

doku mubacime kartı mücadele 
etti diyebiliriz. 

Dün Galataaarayın aol tarafı bi
raz kuvvetli olıaydı, Vjyanalıları 

yenmesi İften bile delildi. 
Buna mukabil Libertaa takımın

da da ,üt atmaaım bilen bit tek 
mühacim ol1&ydı Galataaaray üç 
dört ıol yiyebilirdi. 

Bununla beraber ViyanaJdann 
Uç sün müddetle mütemadiyen ıe· 
yahat etmekte olduklarım unut -
mayalım. Bunun için pazar günü 
Günete kartı yapacakları maçı ka
zanmalarmı muhtemel görüyo . 
rum. Fakat yannki maçı kazan • 
salar bile böyle oynarlarsa cuma 
günü lstanbu1 §&mpiyonu Fener -
bahçeden münaıib miktarda gol 
yiyeceklerdir. 

Son olarak tunu da söyliyeJim; 
dün genç hakem Halid Galib Ez· 
güyü çok beğendik. 

M. S. 
Yarınki maç 

Libertu takımı, ikinci maçını 
yann •ene ayni aaatte Taksim 
stadmcla yapacaktır. Bu maçı da 
genç ve kıymetli hakem Şazi Tez· 
can idare edecektir. 

Yanan bütçesi 
Atina, 12 (A.A.) - Atina a · 

jansı bildiriyor: 
Bqbakan Bay Çaldaris Mali -

ye Ba.kuı ııf aliyle 1935 bülçeti • 
nio eabahı mucibe liıyihasmı ha -
zırlamıtbr• Bu layihada dt!uiliyor 
ki: 

lzamn: Yatan haini bir takım a
damların devlet iktisadiyatına in· 
dircWderl Tahim -...Wer. ral • 
men hatçtcle ancak 350 milyon 
drahmilik lir açık bulunm.Jdadrr. 

Bütçenin tatbiki aıraam:la bu a
çık 150 milyon drahmiye kadar 
indirilecektir. 

Harici borçlar için bütçede yüz
de 35 niıbetinde bir para ayrlmı§· 
br. 

Bay Çaldariı gazetecilere be -
yanatmda demiıtir ki: 

" - Bütçenin tanziminde bq -
hca tasarrufu göz önünde tuttuk 
ve bu Aye~edir ki milleti yeni 
yüklerden kurtardık. VariJat tah. 
minlerinde çok kııkanç hareket 
ettik. Binaenaleyh tahailltır. tab -
minlerin üıtünde olacaima kati • 
yen kanıim. Bundan batka. bütçe · 
ye 330 milyon drahmililc hir ihti-
yat akçeai konulmuttur• 

Milletin hüldlmet icrasına ha · 
li•ne yardım edeceiine f!tllniye · 
tim vardır. Hük6metin 1egi.ne 
maksadı uluıun refahıdır· 

Yıldırım kamçıları herkesi 
yere sermişti 

Habeı kabrlan bu dajlan trr· büyüklüğünde papağanlardı. 1 Habeıler onu da mtikamsız J;ırali 
manmakta o kadar pçlük çek· Sadık Pqanın maiyethıde bu. madılar: 
miyorlar. Fakat bet aaat yol alan lunanlardan Şevket Efen-:ıi, bir ._ Mademki sen bir arkadqı. 
bir beygir, altıncı aaat yere •rİ taneaini ~du. Fakat eti yenme· mızı öldürdün. Senin de cezan bu 
lir, bunun sebebi de dailann çok! dili için bir ikincisim vur.:lurma • dağ batında bir kaplan tarafın • 
sarp ve initli, yokutlu olmuıdır. cidar. Şevket: dan parçalanmaktrr .• diyerek ya • 

Kafile, denizden üç bin metre - Kadınların ppkaaına çok rah katırı yapa yalnız bıraktılar. 
yükseklikte Habetlerin Kale Cnnız pzel ıüa olur. diye avının kanat Katırların en büyük dütmanla· 
adı verdikleri büyük bir aiacm lannı aakladı. n Habe~lerden ziyade yırtıcı kut-
altında oturdu. Burada bir Ha Bu korkunç yolda kafilenin ö • lardr. Bu ku!lar hele yaralı bir ka· 
be~, çığlıklarla bağırarak gökyü. nüne yaralı bit katırla bir kadın tır gördüler mi, yüksekten uçuyor 
zünü göstermeğe ba§ladı. Biraz rastladı. Katır yürümüyor, kadın birden alçalarak katırm ıırlına 
sonra bardaktan bopnırcaıına kendi dili ile bir §eyler sövJüyor • konup kuvvetli gagalariyle bir tu
yağmur yağmağa başladı. Fakat du. Tercüman kadının söy)edikle- tam et koparıp kaçıyorlar. Zaval
Habeı, çığlığı bırakmıyor, gene rini Sadık Paıaya ıöyle tercüme h yaralı katırlar, kuyruklarını ıal
bir ıeyler söylüyordu. Sonra bir- etti: lıyarak ku§lan uçurmak iateyinci· 
den Sadık Pqanm üzerine abldı. - Kadm kabra babanın ba§ı ye kadar, enselerinden bir parça 
Bqına açmıı olduğu ıemsiyeyi için, ananm bqı için eziyet etme, et kopmu§ oluyor. Kutlarm, kaga• 
kapıp bir tarafa fırlattı. yürü .. diyor, dedi. lannı dokundurduklan yerden et 

Sadık Pata tatırmıfb. Hiddetle Bu kadından sonra, tekiz kiti- koparmadan uçtuklan görü im üt 
Habetin üzerine yürürken, tercü Jile bir kafileye rastlandı. Bunlar, fCY değildir. 
man: sahibinden kaçan bir köleyi zin • • • 

- Ona dokunmayın.. O ıizin cirlere bailamı§lar, götürüyorlar· 
hayabnızı kurtardı .• diye bağırdı. dı. Zavallı e1ir, kaçmıt amma, ya · 
Sadık Pqa bundan bir fey anlı · kayı da ele vermi9. 
yamamııtr. Şemsiyeai batmdan • • • 
ablır ablmaz bir kaç aaniye için· Habe,istan dağlarında yük ta-
de srrııklam olmuttu. Hayab kur- fıyan katırlar dünyanın en zaval· 
tarmak bu mu idi? b hayvanlarıdır. Bu kabrlann a 

Fakat bqka bir teY aöylemefe yaklarma nal vurulmaz. Ayakla· 
vakit bulamamıttı, dağlan tit- n çatladı mı, yere yıkılır, sekiz on 
relen bir yıldmm düttü. Gök IÜ· Habef, hayvanın batına, gövde . 
rüldüyordu. Biraz ıonra Sadık sine oturur, diğer bir Hahet, kız. 
Pa,a, hızlı bir kamçı darbesi ile gm demir ile hayvanın yarasını 
sarsılarak yere dü~tü. Ne olduğu- dağlar. 
nu anbyamamııtı. Toparlanıp •· Bir sün yolda ıene bir ::lajlama 
yafa kalkarken ikinci bir kamçı ameliyeai yapılıyordu. Hayvanm 
yedi. Fakat her kamçı yiyiıinde çok canı yakrlmıt olacak, yatbiı 
etrafında 1&nki bir atef pulıyor - yerden bir defa gerindi üzerine 
du. Bir aralık gözleri Habeşlere çıkmıt, ıekiz on Habetliyi birer 
kaydı. Onlar da yerlere ıerilmit tarafa fırlatarak doğruldu. Yak 
olduğunu görünce, büsbütün f& • lqmak istiyen bir diğerini de bir 
tırdı. tekme ile öbür dünyaya gönder · 

Bu, çok ıürmedi. Biraz ıonra d" 
ı. 

gök gürültüleri dinmit, yağmur Katır intikamını almıttı Fakat 

• 

Kafile, en tehlikeli yolu yirm; 
dör Mayıı aabahı geçmitti. Yolla· 
rı, içi su aygırlariyle dolu Çirçir 
gölünün biraz uzağından geçi • 
yordu. Nedense kaplan aslandan 
karkmıyan Habeıler, bu hayvan 
lardan çekiniyorlardı. Buradan 
ıeasiz ve nefeaıiz geçildi. T ercü • 
man anlatıyordu: 

- Bazan ceza gören Habe§ler 
bu gölün yakınına bırakılıyor. 

Sadık Pata sordu. 
- Peki sonra ne oluyor? 

- Ne olacak •• Su ay11rl&n ge· 
celiyio ıölün etrafındaki yerlerde 
otlarlar. Elleri ayaklan bağlı bir 
insan görürlerse herhalde okıayıp 
geçmezler •• 

N. A. OKAN 
Sekizinci yaı: HabqiıtanJa en 

kü,ük kabahate ıiJJetli c~za -
heykel yerine kabak - yer yüzü -
nün en ,ok avlanılan yeri. 

kalmamı§tı. Tercüman sanki bir 
ıey olmamı§ gibi ıunlan söylüyor
du: 

- Bunlar yıldırım kamçılan· 
drr. Ucuz kurtulduk. Artık korku

TiCARETTE 
muz yoktur. 

Yajmurdan aonra Mabetler, 
hemen büyük bir atef yakblar. Bir 
kaç dakika aonra ırrsıklam elbise
ler kurutuldu, çamura bakmadan 
tekrar yürüdüler. 

Yol, Ha bet is tan dağlannın en 
ıık ağaçlı ve yabani yolu idi. Ko
ni adı verilen bu dağ iki saatte a
tılacakb. Mayıı ayının en ııcak 
günlerinden biri batlamıt olduğu 
halde yüksek ağaçlardan ancak 

Muvaffak olmanız için 

.,;M. '~·~ ...... 
<rPl ' --------

fA KAT 

HA81'9 
enin en mühim maçlanndan bi- damla damla ıtık ıızabiliyordu. 

: vardı. iki ezeli rakip Feneryıl- Gökyüzü kat'iyyen görülmüyor . 
maz - Karaaümrük Ç&Jl)ıpcak- du. 
tardı. Maç batladıktau b~t ~~i· Bu yüksek ağaçları hemen he· 
ka aonra oyun Ahasına b :r ınzı • men maymunlar doldurmuıtu. 
bat memuru girerek Fener)'ılmaz. Maymunlar, kafileden kaçmı· 
takımında yer alan oyunculardan yorlardı bile. Onlara meharetleri 
birini asker olduğu için çıkarmak ni ıösteriyorlarmıt gibi en tehli
istemİ§tir. Hakem Sadi Karsan keli dallardan öbür ağaçlara atı · 
oyun ba§ladıktan ıonra 11?ü1&ba - lıyor, birbirlerine takılarsk zin • 
kanın yeıane imiri hakem oldu· cirleme aiaçlara asılıyor canbaz. 
tunu ve hariçten hiç kimsenin o· lık yapıyorlardı. Fakat Hebe,le• 

müdahaleye hakkı o!amıya- bu harikulade canbazlara o kadar 
:;1 ,a1Jemif, görütülC(.ek bir alışmıt olmalıla~ ki .. batlan~ı ~~le 
cihet varsa bunun oyun h•ttiktenl kaldmp bakmaga luzum iOrmu 
onra halledilebilecefini ilave et- ı yorlardı. Yalnız arada bir bir dal· 

• 1 k d. mi§tir. Amirinden aldığı emir ü .1 dan öbür dala uçan kutla?, en I· 

rine hareket ettiğini beyan e · l lerini seyrettiriyorlardı. Bu kutla
~:n inzibatm cebri hareketi dola·ı nn ıaıalan, gözlerinin kenar~ 

· ı hak~m oyunu tatil etmekı kırmızı, kanatlannm yansı almıı· 
yıııJ e 1-...1- .• • 
mecburiyetinde kalmıfttr. yah, yanll A•ınurmızı, SUVeft1D 
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1 - Ôz tiirkçe köklerden gelen 
$Ö::lerin kar§ısına (T. Kö.) belde~: 
(alameti) konmu§tur. Bunların her 
biri lıalckmda sırası ile u:mmılanmı
zuı (miiıelıa$SL$) '}'azzlannı ga.;;ete • 

lere vereceği=. 

2 - Yeni Tuman. lcar§ılıklanrı iyi 
ayrrd cdümesi i'in., geret,'lne göre, 
f r~<iları. da ,·azılmt§, ayrıcrr ör • 
rıcklcr de konu.lmu§tur. 

3 - Köl•Ü türkçe olan kelimele • 
rin bıısürıkü i§Tenmi§ ve lı."Ullanılan 
~eTalleri alınmı§tır: Aslı ak olan ho.1;, 
aslı ügüm olan hül...·üm, türl'{e "çek .. 

ı.öT.üncJ.en se1en §c>lril gibi. 

ıuteharrik - 1~1er 
Ornck: Buharla müteharrik maki.

ne - Buğarla iflcr makine 
Mürehanik bizatihi- Kendi işler. 
Örnek: Müteharrik bizatihi maki· 

neler, büyük bir temkldye vtuıta ol· 
muıtur. - Kendi işler makineler, bü
yük bir ilerlemeye araç olmu,tur. 

Gayri müteharrik - Oynamaz, kı· 
mıldamaz, hareketsiz 

örnek: Gayri müteharrik bir cisim 
gibi durdu - Kımıldannw: (oyna • 
maz) bir cisim gibi dıı.rdu. 

Kuvve.i muharrikc - 1şletge 
CFr.) Force rnotrice 

örnek: On dokuzuncu asrın kup • 
cel 17Wharrikesi bulıar idi; yirminci 
aaruı kuvvel muharrikesi elek • 
trl.ktır - On dokuzuncu auın i§ld • 
gesl buğar idi, yirminci ~ın i§letgc· 
ai elel."1.riklir. 

Tahrik - Harekete getirme, .kış • 
kırtma, uynndrrma, işletme 

1'ahrik etmek - İşletmek 
ôrnck: l"atanperverlik hi3~iyahnı 

tahrik etmek, (harekete petirmek) -
YurdseOt!Tlik duygusunu uyandır· 

mak. 
Tahrik etmek - .Kışkırtmak 

ôrnek: Fransada memıuat amele· 
8ini tahrik edenler tevJ:if olunmuı • 
tur - FramaıJa dokuma işçilerini 
kı§kırtanlar tutulmuştur. 

Tahrik etmek - Harekete getir • 
mek - (Fr.) Mettre en rnouvement 

ôrnck: Makineyi tahrik etti - Ma· 
klneuf, harekete getlrd;. 

Tahrikllmiz - Kışkırtıcı 

Tahıiklt -Kışkırtım 
Had - Jiar'f (T. Kö.) 
Harfendaz - Lafatan 
Harhara - Hmlu. 
Hariç - Dı~ dışan 

Dahll-lç 
Baric-Dıf 
Ornek: Bari.el cephe - Dıı yö • 

ne11 - Baridge vekaleti - Dıı Ba • 
ianlığı 

Dahnt-lç 
Orne'k: Dalıil ceplıc - iç göney -

DahUlge J'ekaleti - iç Bakanlığı 
Haricen - Dıştan, dıpnda 

Harff- Güz 
Harif ane (Bak: arifane) - Ortak· 

Jqa 
HArika - Tansık 

Harika,1- Tanstlr 
Harikullde <f evkalAde) - Görül • 

ınedlk, t§itilmedik, duyulmadık 

örnek: 1 - Har:ikuUlde (fcvkalô.
de) bir başlretle - Görülmedik (İ§i • 
tümedik) bir öngörü.rlü'kle - AııeC' 
une clairvoyance extraordinair4'. 

Z - GörUlmedlk, ifltllmedik ıeu -
Une chose inouie. 

3 - (konu6U)"ken) lwrikuldde, 
levkalMe yerlM: - Olur ıeu değil -
C'eıt extraordlnalre - Olmaz ff!Y -

C'eat merveUleux. 

----------------· 
Harikullde (feml!de) - 'Onno· 1 

mal - (Fr.) 'Extr:aordinaire, inoui, 
mernilleux 

ôrne/c: Barl.kulôds bir •Ôll - V• • 
nomlll bir r.tıllfma - Un traı:ail exra· 
ordinaire. 

Jlarim - Giıey, avlu - (Fr.) Sanc· 

tuaire, enceinte !l!acree, enceinte 
Örnek: Eu, imanın harimldir -

Eıı, insamn gizegidir - La masion 
est le aanctuaire de l'lıomme. 

Mahrem - Gizli. özdeş-(Fr.) Con· 
lident!el, intime 

örnek: Mahrem ec:rak - Gizli J<ti.
ğıtlar - Pieces conlidentielles. 

l\labnımlyet - Gi7Jitik, özdeşlik, 

içli dışlılrk (Fr.) Confidence, 
intimlte 

Ornek: Bu dosyanın. mahremiye
ti - Bu dosyanın gizlUiği. 

iki. arkad"f aranıdald mahremi • 
yet - iki arkada§ araaındald özdeı -
lik. 

Mahremane - Gizli olarak -
(Fr.) ConfidentieHerne:ıt 

ôrnek: Bunu size mahremaM BÖY· 
liyorum. - Bunu ıizo gfzlt olarak 
söyliyorunı. 

Mahremi esrar - Gizdeş - (Fr.) 
Confident 

Harir - İpek 
Harita - Harta 
Has, mahsus - Or.gü - (Fr.) 

Propre l 
örnek: Onun kendine has bir ya • 

zısı var - Olllln kendi.ne özgü bir ya • 
:w var - il a une mcıniere d"ecriture 
proprc A lui. 

Tahsis etmek - Özgülemek -
(Fr.) Aff ecter, consacrer, destin er, 
allooer 

ôrnek: Bu mağazanın kirtuı rer • 
giye taksi• edilmi§t{r - Bu mağaza. 
mn ldrtuı oergiye özgfilenmlftir -
Le louer de ce ma11Cl8i11 e•t allecte a 
l'impôt 

Has.satan, bilhassa, alelhusus -
Hele, yalnız 

Hassa, hasiyet., hususi:ret - öz -
güllük - (Fr.) Propriete, particula· 
rltc 

Örnek: 1 - Madenlerin hassası -
lUadenlerin ö:gülii.ğü - La propriet& 
deı metaux. 

2 - ılluaiperverlik onun mizacın • 
doki hususiyetinden biri idi - Ça • 
lı§lcanlık orwn ôzgfJlüklerlnden biri 
idi - L'amour du travail formait un 
deı partlcularUU de aon caractere. 

Cevher - Öz - (FT.) Substance, 
essence, fond 

Asliyet - özgünlük - <Fr.) Ori -
ginalit~ 

örnek: Bu yazıda bir tJ.Bliyet gö • 
rünllyor - Bu yazıda bir özgünlük 
görünüyor - On rr.nıarque d~ rorigi· 
nalite dan& cet article. 

Asli - Öıgün - ( Fr.) Original 
Hususi, eabsl, zati - özlük -

(Fr.) Personnalite 

ôrnek: Yük&ek bir §Ohsiyet -
Yiiksek bir özlük-Une haute person· 
nalite. 

Jlasad - Biçme 

Hasad etmek - B~mek 

Hasar - Zarar <r. Kö.) 
Hasbihal - Söyleşi, söyleşmek, 

söylet (monoloğ anlamına). 
Mübahase etmek (Münakaşa et • 

mek) - Atışmak, çatışmak. 

Mükaleme, - muhavere, Konuşu, 
konu§ma 

Münakaşa (MubahaM) - Aytı~ -
ma 

l\{uhabere - Haberleşme, yazızma 

Mliıakerc - Belletim (Okula tc • 
rimi) 

Müzakereci - Belletici 

l\lüıekkere - A bitik 
T-aatii efk!r - Oylaşına 

Tezekkür etmek - Görüşmek 

Tezkere (Tahrirat) - Bitik 
Hasbeliktiza <Bak: Iktiza) - Lü · 

zumundan dolaJ, 
Hasebiyle - Dolayı, ötürü 

örnek: Böyle olmak hasebiyle -
Böule olmaktan ötürü, böyle olmak 
dolayısiyle 

Haseb (Bak: Neseb) 
Hased etmek (Bak: Gıbta) - K1s

kanmak, günülemek 
Örnek: l - Bana ha.set edeceğine 

sen de bir baltaya sap olmağa çalış -
Beni kıskanacağına sen de bir balta· 

ya 8ap olmağa çalış. 

Z - Hased etmek, gıbta etmeğe 

benzemez - Günülemek imrenmeğc 

benzemez. 
Hasud (Rak: Gıbta) - Kıskanç, 

günücü 
Hasıl olmak, husul bulmak - 01· 

mak, üremek 
Hasılat - Ürüt 
Hasılatı safİ)'e - Özürüt - (Fr.) 

B~nefice net 
Hasılatı ga,>Ti safiye - Ham ürüt 
lstiMtı1 - Üretim - (Fr.) Pro • 

duction 
Ornck: lktısad istihsal yolundaki 

terakki. §aJJanı h~et bir derecede • 
dir - ôl:onomlk üre.tim yolundaki i · 
lerleme şaşmağa değer bir derecede· 
dir. 

lstihsal etmek - Üretmek - CFr.) 
Pt'odulre 

Mahsul - Ürüm - (Fr.) Produit 
Müstahsil - Üretmen - (Fr.) 

Producteur 
Mütehassıl - Olma, ürüme, çıkan 
Hasım - Hasım (T. Kö.) {Hak ye· 

rinde biribirine karşınlık anlamına) 
Hasım - Düşman 

Husumet - Hasımlık - (Fr.) Ad· 
nrsitc 

Hu~umet - Düşmanlık 

Hasis - Cimri, bayağt, aşağt 
()rncl~: Hasiıt menfaatler - Baya· 

ğı ( O§ağı) asığlar. 

Hisset - Cimrilik 
:Haslet <Bak: Seciye) - Ira 
Hasretmek - Hasretmek Cf, ırn.) 
Örnek: Mesaisini, ya!m.: ilme has· 

retmiftir - Çal'§malannı, ycdm: il · 
me ha&retmiştir. 

Hasren - Hn.snn 
Milnlıasıran - Snlt 
örnek: lfliinlıasıran pederini ça • 

ğırmış - Salt babasıru çağmn~. 
inhisar (:Monopol) - Tekit 
İnhisara almak (.Monopolize et . 

mek) - Tekitlemek 
Hasret, tahassür - Özlem 
ôrnek: Hasret günlerini cndım -

Özlem günlerini andım. 
Müteha~ir olmak - Özlemek 
Örnek: Mütclıas ir olduğum dem· 

ler - özlediğim demler. 
İştiyak - Göresi 
ôrnek: Günler geçtikçe size oları 

işüoakım artmaktadır - Giinlcr geç
li./\çc size olan gürcsinı artmaktadır. 

Müştak olmak - Gört.simek 
Hasta - Hasta (T. l{ö.) 
Ha~ak - Çöp, süprüntü 
Haşere - lföcek 
Haşin - Sert, l\atı 
Huşunet - Sertlik, katılık. 
örnek: lluşunct göstermeden iş 

yapt.ırmasım bilir - Sertlik göster • 
mcden iş yaptırmasını bilir. 

Haşiv - ~işirmc 

Haşiye - Çıkma 

Haşmet, ihtişam - Görkem 
örnek: Haşmetli bir yürüyüşü var· 

dı - Gürkemli bir yürüyüşü ı-ardı. 

Haşyet - Belin 
ôrnck: Yıldırım düştüğü r:akit 

lıaşyet içinde lmldrk - Yıldınm düş# 

tiiğü vakit belin içinde kaldık. 
Tchasi (Bak l/ıtiraz) - Sakınma • 
ôrnek: Ona söz söylemekten telıa. 

şi ederim - Ona 11öz söylemekten sa-
1.-ımnm. 

.l\f ütcha'i (Bak: Mahteriz) - Sa· 
kmgnn 

parole tacile, beau parleur. 

Nutuk - Söyle" - (Fr.) Discourf 

Muhatab - Aybç 
Hatime - Sonıı;öz 

Hitam - Son, bitim 
Hatmetmek - Rit.irmek, sona er 

dirrnek, tüketmek 

örnek: Koca bir kitabı bir gecedl 
hotmetti - Kocn bir kitabı bir gece• 
de bitirdi. 

HattA - Bile 
örnek: HntM ~en - Sen bile 

Hatve- Adım 
Hava - lla'\'3 (T. Kö.) 

Havale - Gönderi 

örnek: Para haı·alesi - Para görı
derisi 

Hat-1- Çizgi, 2-Yol,!\- Ya· 
zı, 4 - Hat <T. Kö). Havale etmek - Bırakmak, üstiİ 

ôrnek: 1 - Kır!'ıızı bir Irat çek • ne bırakmak, göndermek <para için) 

ti - Kırmı:ı bir çl:gl çekti. Ornek: Bu işi ona havale ettiler"""' 

2 - Hututu hadidlye - Demiryol· Bu işi ona bıraktılar (onun üstüne bf 
ları raktılar ), 

3 - Battı mıhl - Çfoi ya.zııı. Ha,·aU - Dolay 
Battı hareket - Gidiş, tutum - örnek: lstanbul lıaı:alisinde - lr 

(l<'r.) l\laniere d'agir, ligne de con • tanbul dolayında. • 
duite 

örnek: Hattı hareektini beğennıl
yorum - Gldi§ini (tutumunu) 'beğen· 
miyonmı. 

Hattı vasıl - Bağdaç 
Hattil-1- Yanlış, yanhşlık, 2 -

Yanılma, 3 - (Bak: kusur) - (Fr.) 
Fante, crreur 

ôrnek: 1 - Bu yazıda tertip hata
sı (sehvi) ı·ar - Bu yazıda dizi yan • 
/ışı var. 

2 - Bu hottı hauketinizdeld hata· 
~ fffl!ı.uor ~~ - 6Jı~ • 
deki yanlışı anlıyor musunu:7 

3- Hatayı adli - Tüzel yanılma 
Zühul - Unutsahk - <Fr.) 1nad· 

'1ertance 
Örnek: Affeıhr&inlz, di1uil ~tml • 

fİm - Bağl§layınız, lUWUalık etml -
şim. 

Hatacn - Yanlışlıkla 

örnek: nu sözü. lıer halde hataen 

söyledi - Bu sözü, her halde yanlı§· 
lıl•la söyledi. 

Hata etmek - 1 - Yanılmak, 2 -
(Bak: ku!4ur etmek) - (Fr.) Com • 
mcttre une faule, sc tromper 

Örnek: Size itimad etme/de hata 
ettiğimi anlıyorum - Size güven • 
mekle yanıldığınu anlıyorum. 

Zühu1 etmek - Unutsamak 
örnek: Bu İ§te zühul ettim - Bu 

i§fc unutsadım 
Hatır - Tiatır (T. Kö.) 
Batıra - 1 - Am, 2 - Andaç -

(Fr.) SouYenir 
lhtur etmek - Hatırlatmak -

(Fr.) Rappcter 
Tnlınttur etmeli - Hatırlamak -

<Fr.) Se rappeler, se souYenir 
·l\luhtıra - Andıç - (Fr.) Memoire 
YadU tezkar etmek - Anmak 
Hatib - Aytaç 

Hitabe - Ayta 
Hitab etmek - Aytamak 

Etrafö havali - Yöreçevre 
Ornek: Köyün etralü havalisl lıt1 

bahçe idi - Köyün yöre~vresi /ıt1 

bahçe idi. 

Havari - Yarlar 

l>rne1c: BaıxıriJlllndan Scdnt Pazıl 
ilk incili yazth - lıa'mn yarlaaındlJI' 

Salnt Paul ük incili gazdı. 

Havas - Ağal 

Havası hamse - Be§duya 
ff ..... ylct zai'1U1,.. - 'TDjGUIL• 

Ornek: Şeker de haz:ıayid zaruri • 

uaünilir - Şeker de 110fll1ıklardaJI • 
du. 

O~RGELER 

K ılavm sözleri Ü=erine, he1 fütr" 

ııin (ULUS) ıa çı/~ıığındcm ba~lm11rıh 
iaere bir ay için.de. isıiyenler ye • 
ni bir önerge ileri sürebilirler. Burı · 
lar T. D. T. C. Genel K&tipliğıne ~" 
fekil altında gönderilecektir: 

Osmanbca ••••••. kelinıellne /\ ı 
lavu:ıda ••••••• • karıılığını uyguı 
(yahut: ''eler) görm iiyorum. 

Sebebi: (kwıca) ••••••••• ............... 
................ 

Önergem ~rıdur: • • • '(I) 
lm::a 

(1) Burada bir önerge gösten1 · 
miyen yazılar Uı:erine 1fü fCY yapıl" 
mıyacaktır. .. ________ _ 

Örnek: Size hitab ediyonım - Si-l!l••••••••••••-·I 
ye aytayor:unı. 

lradı hitabe etmek - Ayta ver · 
mek, a;> ta söylemek 

Örnek: Iradı hitabe ederken .ÖZÜ· 
nü kestiler - Ayta söylerken (ı'erir· 
!.:en) sözünü kestiler. 

lradı nutketmek - Söylev nrmek 
Ômek: B. !ti. llleclisinde iradı 

nutketii - Kamutayda söylev ı:crdi. 

Natuk - Söımen - (Fr.) Qui ala ı 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolog - Operatör 

Bevllye Mütehassısı 
Kraköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonrtJ 
2 • den S - e kadar.. Tel: 41235..,. 

Her.kesin evinde her A 
şeyden evvel bir şişe M. E y V A TUZ 

Bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müteferrih, mülef' 
yindir. Mide ve barsaklara zarar vermez ve alıttırnıaz. Güç haziJSI .. 
leri kolaylaıtınr. Kabızlığı defe der. Mide 2itkinliğini ve yanaısl•• 
rım giderir. Fazla bir yemek ve içmeden sonra hissedilen yorguıılu1' 

Uve ti~kinliği hafifletir. Aiızdaki tatsızlık ve kokuyu izale edP.r. ,.V.· 
ZON isim ve markasına <lH<kaL Deposu Mazon ve Botton ecza de' 
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Bemzeban - Ağzıbir, dildeş 

Ornel•: Onu aevmektc cümlesi 
hemzeban oldular - Onu 8eı.·mckte 

lıepai ağzıbir <dildeş) oldular. 

Heyet <Murahhas heyet anlnmı • 

na) - Salkur - (Fr.) D~Mgation 

Heyet (Meclis anlamına) - Ku • 
rul - (Jt'r.) Assemblee, conseil 

l\fahcub - Utangaç 

Hiciv - Yeriç, geçi" 
Heccav - Geçivd 

Örnek: Neri, büyük bir heccav • 
dı - N eri, büyük bir geçiv idi. 

2 - Gördüklerini tam hikdye ede
yim diye vaktimizin çoğunu öldiir • 
dü - Gürdiiklerini tam öy/.:iileyim di
ye vaktimizi öldürdü. 

2 - Gene o sütunun 18 üncO 
satırmrla ''hasbihal,, karşılıklatı 

arasında (monoloğ anlamına) o· 
lan söz "söyleni,, olacakken yan " 
lışhkla, "söylet,, çıkmıştır. 

Hemzeman (muasır) - Çağdaş 

Ornek: Timur ile Yıldlnm Baya • ı 
zfd muasırdırlar-Timur Ue Yıldırm 
qayazid çağdaştırlar. 

Heyetiyle - Hep birden, olduğu 

gib~ takımiyle 

Heyeti umumiye - Genel kurul -
(Fr.) Assemblee generale 

Hicran - 1 - iç aclSJ, 2 - Hicran 
(T. Kö.) 

Hicret - Göçme 

Hicret etmek - Göçmek 

Muhacir - Göçmen 

Hilaf - Yalan 

örnek: Bu sözi1e hilafım yoktur- , 
Rll sözde yalanım yoktur. 

Hilaf - Karşıt 

örnek: Hilali hakikat - llaldka - t 

3 -Gene o yaprağın 1 inci si} 

tununıin 36 mcr satırındaki söı 
yanlış dizilmiştir. Doğrusu: ''Tah
rikamiz,, dir. 

Hengam - Zaman 

Henuz - Daha, yeni, daha yeni 

Ornek: Henüz uyannu§tım - l'c. 

Heyhat..! Yazık, ne yazrk - (Fr.) 
Helas 

Örnek: Yanya muhacirleri - Yan

ya göçmenleri. 

le karşıt 
Hilal - Hilal (1'. Kii.) 

Hil'at - Kaftan 
nl uyanmıştım, daha yeni uyanmış • 
frm. 

Heykel - Heykel (T. Kö.) 

Heykeltıraş - Heykelci 
Heykeltırnşt - Heykelcilik 

Heze)an - Saçmalama, sa),klama 
Hezimet - Bozgun, bozgunluk 
lnhizam - Bozgun, bozulma 
Münhezim - Bozgun 

Hicri - Göçüm (1) ,göçeyn 

örnek: Hicri 1250 seııesinde - 1250 
inci Göçiim yılında • 1250 inci Göçyıl· 
da. 

Hile, hud'a desise - Oy ın, nldaç, 
düzü, dek, al 

(1) Göçüm ve Doğum kelimeleri bel 

terimlerde kullaıuldlğı zanzwı baŞ 

hnrflerl büyük yazılacaktır. Her- Her, tü 
Her nevi - Her türlü, her çeşit. 

Haraset - Çiftçilik 
Ziraat - Tarım 

Zer'etmek - Ekmek Münhezim olmak Bozulmak, 

.Miladi - Doğum (1), doğumyıl 

Hilekflr - Oyuncu, aldatıcı, dekçi 

Himaye, vikaye - Koruma 

Ornek: Himayei hayvanat - Hay-
vanları koruma. 

-
ÖNERGELER 

Ziraat V~kateti - Tanm Bakanlr
~ 

bozguna uğramak 

Hezl - Alay 
Latife - Şaka 

Örnek: Miladi 850 senesinde - 850 

inci Doğum yılında· 850 Doğumyılrn

da. 

Hidayet - Uzyönfim 
Kılmnız sözleri ü::erineı her liste• 

nin (ULUS) ta çılctığından ba~lamak 
üz.ere bir ay içinde, istiyenler ye • 
ni bir Önerge ileri sürebilirler. Bun · 
l.ar T. D. T. C. Genel Kaıipliğınc ~'' 
§ekil altında gönderilecektir: 

Hercai - Yanardöner, gelgeç 

Hercil merç - Karmakarışık, al • 
lhtida etmek -1- Din değiştir . 

DÜZELTME 

'clkbullak, altüst. 

Hıfzetmek - 1 - Saklamak, 2 -
Ezberlemek mek, 2 - Uzyönmek 1 - Nılavuzun 17 inci sayı -

Hiddet - Hiddet (T. Kö.) öfke smda birinci yaprağın son sütunu-

'' 

luhafaza etmek - Muhataza et-Herçibadabad - Ne olursa olsun 
Berem - Kocama, çöküş mek (1'. l\ö.) Barınmak, gözetmek Hiddet etmek - Hiddetlenmek, öf. nun dördüncü kelimesinde bir ka-

Herze - Saçma Hırs - Hırs (T. Kö.) kclenmek nşıklık ve yanlışlık olmuştur. Bu 

Hidmet - Hizmet <'r. Kö.) sütunun altıncı satırından sonrası .. ------·-----·· Hesab - Hesap (T. Kö.) 

Hesti - \7arlik 

Hiyanct - llaymhk 
Hisse-Pay O V hi .. l 1 ktır Osmanlıca • •••••• kelimcsıne l\ı rnek: atana dmet, hepimize şoy e o aca : 

lavuzda ••••••• • ~ılığını uyguı 
Heves - istek, heves (T. Kö.) 
Hevl (Bak: Dehşet). 

Hissedar - Paydaş borçtur - Yurda hizmet, lıepimlze Hususi, şahsi zati - Uzel ()-ahut: yeter) görmüyorum. 
borçtur. Şahsiyet - Özlük s b b' (k ) e e ı: l.!aca ••••••• , • • 

Hevlnak - Bak: müthiş). 

Heybet - Aybet 

Haşm <Bak: Gazab ·hiddet) 
Hıtta - Kıta (T. Kö.) 
Hıyaban - Ağaçlı yol 
Hizb- Grup 

Hitret - Hafiflik (T. Kö.) Ornek: Bu eaerdekl şalı8lyet Uk •••••••• ' •••• c 4 

HikAye - Oykü nazarda göze parçacak derecededir - .. ' ........... . 
Hikaye etmek - Anlatmak, öykü- Bu izerdeki özlük ilk bakışta göze Heybet vermek - Aybamak 

Heyelan - Kayşa Hibe - Bağışlık lemek. çarpacak derecededir. 

Ônergem §Udur: • • • ?IJ 
imza 

Heyelan etmek - Kayşamak 

Heyet - Şekil - (Fr.) Forme 
Heyet - Kur - (Fr.) Corps 

Hicab - Utanç Ornek: 1-BCIJJından geçenleri hl- Buncfan sonra onuncu satırda· ( 1) Burada bir önerge gösten1 • 
miyen yazılar Uzcrine bir şey ~afi 
rmyacakttr. . ,...,..) 

Örnek: Hicabından 1apk"lrmızı ol· 

du. - Utancından kıpbrmızı oldu. 
kdye etti - Batından ·g~nlerl an - ki (b d k l°nı sine g • l ~-

/attı. • tir. 

1§ 
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en öldürmezsen ben öldürürüm .. ' 
Hnydi gir! 

-72-
AlJTTN KUPA J'E GliMtJŞ KUPA 

Bir gece evvel, aat üçe doğru, ya
ni gece yarısından üç saat sonra Ma
ga şatonun kapısı önüne varmıştı. Bu 
sırada karanlıkta sık ağaçların için· 
den bir adam çıktı. :\lagaya. yaklaş

tı. Bu adam papaz Anje1o idi. Genç 
papaz ihtiyar Iaganın üzerine hemen 
geniş bir manto atarak dedi ki: 

- Gelin .. Senyöra ı.ukrcs sizin le 
görüşmek istiyor! 

Roza Vanozza papazın arkasından 
yüriimeğe başladı. 

Bu sırada Anje1oyu §iddetli bir tit· 
reme almıştı. Onun bu titremesi Pa
panın öleceği dUşüncesinden doğuyor
du. insan ihtiraslarının husule gele
ceğini hissettiği anda vücudunda böy. 
le bir titreyiş duyar .. lşte Anjelo da 
Papanın ölümüne pek az bir zaman 
kaldığını düşünerek seviniyor ve vü· 
cudunun her azası bu evinçle sarsıh· 
Tordu. 

1\lagayı, hafifçe aydınlatılmış olan 
biı odaya götürerek yalnız bnaktr. 
Di kaç dakika onra Lükres görün· 
dii. 

Annesi olan l'tfaganın bu sırada kı
lını süzdüğü bakış pek derin, pek kat. 
idi. l\laga bir doktor gibi kendi ken· 
disini dinledi. Kalbinin hiç tib'emedi
ğini, bir buz parça ı gibi hissiz n so· 
ğuk olduğunu anladı. Bu anda bir a 
na değil bir canavardı. Böyle olmakta 
hakkı da vardı. Liıkres kim olduğunu 
bitmediği bu ihtiyar kadını büyük bir 
merakla süzdü. Sonra soı·du: 

- Hazır mısınız? •. 
' - Hazırım! 

- Ne \-akit başhyacaksınız?. 

-Evvela ben onu görmeliyim .. Ken-
disiyle görüşmeliyim .. Merak etmeyi
niz, beni seve seve kabul edecektir. . -

- Siz onu ancak yarın görebilir
siniz! 

- O halde i.,imİ7. de yarın akşama 
kalacak demektir. J...akin ondan evvel 
de kendisinin hiç haberi olmadan ben 
onun odasına girmeliyim .. 

- Pek kolay I Her sabah bahçeye 
inmek adetidir. Siz de bu fırsattan i · 
tifade edersiniz. 

-O halde yarın sabah görüşiirliz. 
O zamana kadar beni yalnız bırakın I 

- Pek ala .. Vakti gelince gelir sizı 
bulurum. 
nrn yanından çıkmak :y 

Lukres düşiinceli bir halde, Maga
nrn yanından çıkmak için bir kaç a· 
dım atb. Fnkat birdenbire geriye dö· 
nerek sordu: 

- Onu neden dolayı öldürmek isti· 
yorsun uz .. 

- Ya siz?.. ı 

Lukres, vücuduna kızgın bir demir 
dokunmuş gibi sıçradı. Ne cevap ,·er· 
meğc, ne de başka bir şey sormağa 
cesaret edemiycrck çıkıp gitti. Yolda 
kendi kendine öyleniyordu: 

- Den de ne deliyim .• Babamı niçin 
öldürmek istediklerini soruyorum. Bu 
da sorulacak şey mi ya! .. Lrlkin o de· 
ğil amma ben bu ihtiyar kadının se· 
sini tanıyacak gibi oluyorum. Bu se~i 
i itmiştim, ffıkin nerede?. Ne nkit?. 
Burasını hir tlirlü kestiremiyorum. 

Hakikaten hu ihtiyar kadının sesi, 
nar ve portakal nğaçlarıylc suslü bir 
bahçe)i , .e bu bahçede sakin gülüşlü 
genç 'c çok güzel bir kadının ağaçla· 
rm gölgesinde oturduğunu L1lkre..o;in 
gözünde canlandırıyor, bunlar ona U• 

zak bir rüya gibi hatırlatıyordu. 
- Bu sesi nerede işittim?" 
Diye uzun müddet düşündü. Sonra 

canı sıkılarak aramaktan 'ıızgeçti .. 

• • • 
Liıkres o gece yatmadı. Sabırsızlık. 

la güne~in doğmasını bekledi. Niha· 
yet sabah oldu. Lakin Papa bahçeye 
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inmedi. Lukres sabırsızlıkla çırpnu
yor hırsından yumruklannı ısırıyor· 

du. 
O sabah ihtiyar Borji)a Romaya. 

dönmek hazırhklannı tamamlndı. Is· 
tediği anda gemiye binebilmek için lfı
zımgelen emirleri verdi. Güneş battık· 
tan sonra, saat sekize doğru Papa Al
tıncı Aleksandr okuyueusu Anjeloya ı 
rf edi ki: 

- Şu sevdiğim çiçeklerin arasında 
son kere olarak bir daha gezmek iste· 
rim ... 

Sonra bahçeye indi. 
Çok se\·diği çiçel leri parmakları· 

nm ucuyle okşıy:arak dola mağa baş· 

Jadı. Bu :sırada Ragnstana karşı kal
binde taşan kin ve düşmanlığa kur. 
ban gidecek olan zavallr Prim,·erin 
pencerelerine doğru gözlerini kaldır
dı. Şövalyenin duyacağı istirabı dü
şünerek yüzü güldü. Anjeloya döne
rek: 

- Bak bu güzel çiçeklere hiç el sü· 
rülmemiş.. Ah hayat ne tatlrdır .. de· 
di. 

Jhtiyar l\Iaga o günü Liıkresin ken
rlisini hırakmı olduğu odada geçir
di. Getirilen ~emeğe dokunmadı. Gece 
saat sekizden biraz sonra Lukres bir· 

denbire odanın kapısını açtı. Hemen 
gelmesini işaret etti. Maga onun ar
kasından yürüdü. lleş on adım sonra 
ikisi de Papanın odasına ,·armışlardı. 
Lukı-es oluk soluğa olduğu halde 
telaşla sordu: 

-Kendisiyle görüşmeğe karar 'f'r
diniz mi? 

- EYet mutlaka görüşmelbim .. 
- Her mes'uliyeti kabul ediyor mu-

sunuz? •• 
-Ediyorum .. .Merak etmeyiniz .. 

Babanız b!raz rn>nrn ökcektfr. 

IAlkres titremeğe başlndı. Sapsarı 
kesilmişti. 1\faga sordu. 

- Uyumadan evvel biraz arap iç· 
mek adetidir değil mi?-

- E"ret.. Şarap şu dolaptadır. 
-Dolabı açabilir misiniz? •• 
Lükres cebinden derhal bir nnah· 

tar çıkardı. Dolabc açtı: 
- Çabuk% .. Diyerek Magaya acele 

etmesini iş_aret etti. Lakin sihirbaz ka· 
drn lıiç acele etmiyor dolabın içini a· 
ğır ağır gözden geçiriyordu. Dolapta 
yiyecekten başka on on iki şişe kadar 
hu usi surette yapılmış bir şa.rap Yar· 
dı ki Papa her gece yatmadan evvel 
bu şaraptan bir bardak kadar içmeği 
adet edinmişti. Bir rafın üzerinde ise 
iki kupa vardı. Bu kupaların biri al· 
tın, diğeri gümüştü. Borjiya hiç ayırt 
etmeden hazan altın bazan gümüş ku· 
payı lmllanırdr • . Maga gümüş kupayı 
eline aldr. Lukres: 

- Çabuk olun I Diye tekrarlıyor, 

Iaga buna aldırış etmiyordu. Kendi 
işiyle uğraşıyordu. Koynundan dört 
köşe kırmızım ı bir tirşe çıkararak 
Lükrese dedi ki: 

- lşte zehir!. Bu gayet kuvvetli 
n öldürücüdür. lçen kurtulamaz. Bu· 
na karşı panz~hir de yoktur. Bu ze
hirli tir;:eyi .kupanın kenarına sürt· 
tiikçe gümü ün üzerinde gayet ine 
bir toz kalır ... Bu tozu gözle görmek 
kabil değildir. El ile de farkolunmaz. 
Bu toz gümüşün içine siner .. Madenle 
aeta birleşir •• Dökülmesi veya düşme· 
si mümkün değildir. HattA şiddetle 
silin e de gene· çıkmaz. Dudağını bu 
kupaya değdiren adanı iç.in kurtulll§ 
çaresi kalmamıştır. Bu şiddetli zehi· 
rin tesiriyle hemen ölür.. Dünyada 
hiç bir panzehir kendisini kurtara· 
maz •• 

Maga sustu. Bir müddet düşünce. 
ye daldı. Sonra gümüş kupa ile zehir• 
1i tirşeyi Llikrese uzattı. Papanın ~zı 
geri gerl ~Here~: 

- Babamı ben mi 'Zehirliyeceğim?. 
dedi. 

- Evet siz!. Siz zehirlerseniz ada-
1Pt yerini bulmôş olur. Rodrik BorJi· 

' 
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Vagon-Ll Kook şirketinin 12 gönlük --

Peş e - Viyana 
s yah i 

PEŞTE SERGiSirtl ZiYARET 

1 M Ay ıs lla 12 M Ay l s 
A B : Vizeler de dahil olduğu halde 

F 1 A T L Yalnız gidiş, gelfş se-

A f 98 T L. l A. sınıfı 56 T. L. yahat bnetı 
• SJDl l • A. B. arasındaki fark 

B. sınıfı 79 T.L. B. sınıfı 36 T.L. mc,·ki tarkıdır. 
. tl . Peşte Park Atlantik otelinde ikamet 

Gidiş geliş tren bıleV_en, daki tene;üh, bagaj nakliyatı bu 
ı.. peştede ve ıyana 

ve yeme.n, fi tlara dahildir. ya .. d 
KTlF PASAPORT kambiyo musa.a e

DIKJ(AT: KO~LE .. YATAKLIVAGONLAR-KOOK 
sinden istüade edebılmek ıçın 1 .. caat şarttlr 

~tatarına 20 Nisandan evve mur~ •· mmmm 
i •••• Tele~on: 44670 .. Telgraf Sleepın Galata 

=====~-----========---l inhisarlar u. Müdürlüğünden:!_ 
1 ğ olunda piyasada §ayıa 

Soma fiyatlarmda teal:.ilat ya pı aca ı Y 

olduğu öğrenilmi~tir. . CJ b" tasavvurun aala 
Soma fiyatlannda tenzilab istihdaf ee ~n ır·ıa olunur 

~evcut olmadığı alakadarlara ma IUrrı olmak uzere 
1 ~'lS64,. • 

ZAYi _ 1320 Sicil. n~ma~h1 
b hliyetnameın' znyı ettim. ara acı e k' .. 

Y . . . 1 cağrından es ısının 
enısını n.!a OI<RU ( 490) 

hükm"' oktur. Ş u y ................ . .......... : ................ . ::::::::········ ............ ··:;.......... ı· ··· .............. oc;·ktor ~ 

A i isniail ~~ . li •. 
HaydaTpCl§a hastanui beıJ ye ii 

müteha18181 :: .. 
llrologue - Operatear ~ 

:: Babıali caddesi Meserret ote·g 
İi li 88 numarada her gün öğleden ii 
Ei aonra ıaat ikiden seki7:e kadar • .i 
~====:::::::::--- J .:;::::::::::::ı 

Teodor Vafiadis , 
Zemberek Fabrikası 

Haliı ltvtÇ çe· 
liğiııden yapıl . 

mtf gramofon ve 
saat zembereği 

ıabyor. Kilosu 

140 kunış~ur. Bu çeliği:-ı lıveç 
olmadığını ispat edene 100 lira 

tazminat verilecektir. 1 

AJrea: Beyoğlu Yüksekkaldı· ı 
rım Kulekapı N o. 665 

VE~~'1:f''liJilit.J/ llJ1. 
-~ 

H~ll.k:ClN 
ELiNDEKi 
K.ALEM 
OLJv'ıALID --~ 

Her yerde arayınız. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıili, Ankara caddesi No. 60 
Telefoıu 22566 

Salı günleri meccanendir-

Polis hafiyesi X. 9: ~ak1ntlfhbu 
adamın esraımı ıncy~ana çı'kanlll· 
ya başlayar.ak.. 

Mi 
Tını§ bıçağı h rkesin lıra~ bıça· 

iı namitc ~öhret kazanını§ tek • 
mil Bo nos • Ayres nhalhıi Mj. 
nora braı bıçafı kulla.mr. Tür • , 
kiyede d hi yni fiyatln IJöyl 

bıçak yoktur. Bir tecrübe kafidir. 
10 adedi 50 kuruştan 35 l<uruşa indirilmiştir. 
Her yerde satılır. 10 adedi 35 kuruştur. 

Tramvay yolu, ualllm Naci cad. No 115: 
lstanbulun en güzel yerinde geni bir park ort ında ht'r tiirlü asri 

konforu halı çok temiz, fiyatları çok ehn~n v 1 aldın erkek lıcr tUrlU 
hastalara açık hastahnne. 

Yatak Ciyntlnrı iki liradan iti baron 

Doğum ve icadın :ımellyatlıınyle ap:ındi it, fıtık, ha ur ve buna 
lJenzer amtllyelcr için hususi, fiyatlıır. arzu eden fiyat 
lıroıür gönderilir. Telefon: ( 42221) 

uu••oıuınıt .. •·••nui••••••uııı •••·••uuu•ı•••t1ıaııtu••••ıuuıı1t•••ı11ı11u••Ut1111ııu•••tı111ı•••11ııu 

Türkc 
•• •• oz 

Dictionnaire Turc - Ottoı aen .. • ç 
/smail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lugat öz 

1 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 
aynı zanıanda Fransızca karşılıklarını f!Öst~r mektedir . 
Herkesin ve hatta. ecnebUerin istifade edece 1 bu SOZLOK 

intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. 

........................ Kanaat kütübha e 
a: 
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Ntm;el (Bariton) ilıi mulatelil rolde ve 
tabii hol.de •• 

Poltava lıöylerindenJir. Kiyelte /rorueruatafHll' 
ıah.ili yapmqtır, o feMin o,,.auula ~alqmqtır. 
'1926 danberi M-1ıooa biqiilı operaımlo4ır. 

(Tenor) JaJan Hint ıiic:can roliintle ile 
tabii lwdinJe •• 

Bir zamanlar Vorofilolun da ~allftıfı U.an 
lolıomotil lalmluuınJa bir ifçinin ojlmlıır. 1923 
Nnaine lıtular ayni labrilratla taoiyedlilı yapnUf
tar. 11...;ı,q. UtidaJı anl.,dınca lıonaeruotuoaro 
•önJerilmif. teaviyecililt yaptıfı .ırada muıilti tale
.Ui iÖJIHÜffür. Şimdi birinci nnJ opera artütl• 
riıwl.,.,ir. 

.............................................. 
latanbulun en çok aablan 

kiki akıam gazeteıidir. 1 
rmı HABER' e verenler kir 
derler. 

Sov1Jel Operası 
\ Piragol (Baao) Lalıme operanntla,Çar Setlian 

lünde ile tabii halinde •• 

Souyet Rusya . 
mn en deferli o • 
pera ar'ıiatlerin 
den bir grup bu. 
Pnlertle meınle 
lıetlmü:Jelıi tem 
sillerine lxıtlrya · 
calılardır. Armt 
ler AnkaraJa ve 
felarinütl1r mah . 
tel il operaları 

tenuil edecekler . 

• s ........ 
memleketi. Opera clirijörü Şıaynbcrg 

Menerer (Balet artidi) 

rnUtle opera tem
sil dilmft#iği i . 
çin -billaaaa böy
le ltıymetli bir lae. 
yet tarafından. bu 
haber biitiin .,., • 
at meralılılanm 

•evindirecektir. 

Bu .ayılatla 
Ja.t m.,,.Jeket 
•an' atlıGrlonna 
Jair lrua nuılii • 

dercediyoruz. 

32 1tlflntlatlır. 1921 Jenberi tİ)'Olrotla ~ıımaldadır. Bir Jaru 

V .ı•ıtlır. AvraptılJa tarneler yap,,.,m. 

Bir lıöylü çocuğudur. Ailuinin miiman 
rojmen onlann yanuulan k~arak muailıi t 
yapmqtır. 1924 denberi Ma.kooa o 

(Meuo Soprano) Malualıova Karmen 
oe tabii laal.inde •• 

Malı.alıova aslen Adralıanlıdır. 1919 Jı 
ıehrin operaaında taganni;ye lHıflamq, 111' 
Ayda operaarnda göaterJifi mupallalııyet 
Moalıooa büyük operaaına rainlm.,tır. ,,. 
oallalı oldufu rol, Bi.zet'nin operaaında 
roliidir. Şimdiye lıaJar 40 operada mulaı.liA 
ler 7ar,,,,,..,tır. 


