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CE;;_,evrede Suikast Korkusu 
Anarş~~tlerin ~a~ek~te 1 Bul garistanda 
geçecegı haberı --~-~~~~-~~ ... , Kabine buhranı 
tedbirler alındı ~l. Almanyada l Harbi_ye_ l"""B~T;;~;ı~;··· 

= yeni bir i nazırının ıstıfası '· 
Polonya, Fransız 

muhtırasına 

1 reyiBm l= muhakkaktır! Avusturyalılarve 
i. Mecburi askerıı·k Macarlar nasıl Sofya, 16 (A.A.) - Kabine a· 

itiraz etmektedir 
! ve Cenevreye ~ zası arasındaki anlaşamamazlık, . silahlanabilirler? ~ 
dönmek hakkında yakında bir buhran çıkmak ihti -

halkın fikri 
sorulacak 

Paris, 16 (A.A.) - Mecburi 
askerlik ile uluslar kurumuna 
avdet meselelerinin Almanya -

' • da reyiama arzedileceği zanne -
1: d" 

! 
: dilmekte ır. 

l Matin gazetesinin, Berlinden 
i aldığı bir telgrafta, haberdar• 

1 ~ mahafile göre, Münib kon.gre - 1 

~ sinde B. Hoss ile Göbbelsin baş-
! kanhğmda toplanan Nazilerin 

· k i böyle bir tasavvurda bulunduk. 
Mak Donalcl Italyadan ayrıtır en.. : ı , "JJ" ·ı 'L J' . T ; g.rr De. ıı-ı ııaC:A c ıı • 

;&. c:de Dı~arı işleri bakanım~z ev- : .............. _. ........................................ .. 
Streza konf eransınm dağıl_ınR-. 

k b . d Mı"lletlP,. cemıyetı 
sı a a ın c 
k 

. d'' ı og~leden sonra Cenev-
onseyı " 1 

Graf Zeplinin 
.. • v. 

geçır gı z 
1 Kılıfı yırtıldı, maki

nesi, puslası ve 
perva nesi zedelendi 

fik Rü§tŞ Arasın reisliğinde top· 
]anmr!lrr. Gizli yapılan bu içtima
da Habeşistanm müracaatı görü-ı 
şülmüttür. İtalyan murahhası hü· 
kumetinin mümkün olduğu kadar ı 
süratle i i akem tayinine arar 
vermİf olduğunu söylemi§. reis i 
~evfik Rüştü Aras her iki tarafml 
sulh arzusu gösterdiğine göre bu ı 

meseleyi timdiki fevkalade içtima· 
ın ruznamesine almağa lüzum ol-

\ madığını bildi~miştir. . 
' Bunun üzerıne hu meselenın 
müıakeresi mayıs devresi içtimaı· 
na bırakılmış ve Almanyanm tek
rar silahlanması hakkmdl\ Fran- 1 

(Dc-rnm1 2 ncide) 
ı.~~~~~~~--:_-~-::-

lirandaki zelzele 
Tahran, 15 (A.A.) - Geçen ge-

1 Mazenderan vilayetindeki Şahi 
j ;:hrinde çok tiddetli bir zelzele 1 

~ 1 olmuştur. Evlerinden dehşetle ka· 
E .• d 1 hali dıtarıda barınmaktadır. 1 

Graf Zeplin uçuşlarından .ırın e çan a t k mühimdir. Ölenlerin 
Hasara ço .. 

Dünyanın en büyük ve kazasız~a. ve yaralanların mikdarı henuz tes-

f hava gemısı . . 
en çok se er yapan . bit edilmemıştır. . 

Z 1. . Brezilya üzermde h d da hafif hır zelzele 
Graf ep mm, l k Ta ran a 
şiddetli bir rüzgarla kar.~ı ~dşa)ra hiuedilmiştir. 

(IJe\amı 2 ıncı e 

s o Rb'k'"lmez~am!' Y. ~ 
R anımızın, kolu 11 u k d" · gibi bir kahraman 

om ı. d Iar Sövalye en ısı , g~Junu Kaçır 1 - - •• 
gastan ın ° olan oğlunu bulmak ıçın '-' 

Raga~.t~1!1!~ atla~k~!~, .. , da gorr.ılmemıf t l .. "kliyecektır. 
Romanırt J titretecek macera ara 6uru 

Yeni Çin 
müsteşarının 

Yeni Çfo elçiliği müsteşarı 
Wang Pun . Son'un imz:ıh bir 

fotoğrafı 

Sehrimizde bulunan yeni Çin 
elçiliği müıte~an bay Wang Pun 
- Son ve elçiliğin diğer ataşeleri 
bugün Ankaraya hareket edecek -
lerdir. 

(Devamı !1 üncüde) 

4 kimyagerin 
esrarengiz 

ölümü 

malini gösteriyor. Dün ak~m, ha
riciye nazırı. B. Batalofun istifa 
etmiş olduğu şayi idi. Başvekil 

bu şayiayı tekzib etmişse de, B. 
Batolofun filhakika istifa eyledi -
ği ve istifasını da geri almadığı 
anlaşılıyor. 

HABER -Bir kaç gün evvvel 
de haber verdiğimiz gibi, Bulga. 
ristanda mühim hadise/e.. arife -
aindeyiz.Solyadan aldığımız mek
tuplarda cleniliyor ki: "Bulutlu 
bir havada yağmurun hissedildi -ı 
gı gibi, burada da siyasi buhran 
hissedilmektedir.,, 

FRANSIZ DJŞ 
BAKANININ 

BEYANATI 

Cenevre, 16 (A.A) - Avustur
ya, Macaristan ve Butgariatan 
hakkında, tebliğde, geçen kısmın 
ne suretle izahı lazım geleceğini 

soran Fransız gazetecilerine ce -
vaben 8. Laval demiştir ki: 

''Streza' da, Garp devletlerinin 

mümeaailleri, bu üç memleketin 
askeri vaziyetini tadil meselesi -

<Devamı 2 incide) 

Beynelmilel birlik kadınları neler sliylttyor~ - --- -

rla 

Sual:" Kadın asker olsun mu?,, 
Cevab: '' Erkek de olmasın!,, 

ıatırında heyecan an Y A K I N O A Bel'linden gelen bir Royter ha -
ıf berine göre, Almanyanın en bü - Birlik kadınlarından iki grup .. 

~ E 1"- yükNitrojen ve kimya fabrikala - D " B ı ·ı ı K d 1 r- I da okuyucularımıza un eyne mı e a ın ar Bir. Rasim Refik, Eyüp zade Etem, 
nıan I k rmdan birinde dört kimyager es - liği tarafından verilen çay ziya_ Metin Feridun olarak seçtik.. Bu 

SU ro nıa ve kitab O aca rarengiz surette ölmü~tür. fetine davetliydim.. Daha evvel 

forma fO~re~eğiz. Vukua gelen kazanın ne oldu - Robert Kollejde talebe arasında 
şekilde ~ I okuyucularımıza ğu söylenmemektedir. Resmi ra· yapılan bir inşad dersine hakem 

• porda kimyagerlerin "tecrübele.- olarak çağrılmıştım. 
Renkli kap ag hazırlanmaktadır esnasında öldükleri., yazılmakta· ı . ~afet ~~ni ve Nurullah Ata ile 

~~d~8~~~ı~t~ı~lm~~8~~~~:z:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 dır. • hırl1~e bırınci, ikinci ve üçüne~ 

müsabakadan sonra, bizi müdü • 
rüıı dairesine, aldılar. Orada, ka. 
dmlarla erkekler arasında müsa • 
vat istiyen beynelmilel bayanlar • 
dan bir grub gördüm .. 

.<Devamı :l nciide), 



HABER - Akşam Postası 

Cenevrede suikast ( Ankar~ tel~fonu 
korkusu Büyük 

memurlar. 
arasında 
mühim 

(Battarafı 1 ncide) 
sa tarafmdan verilen muhtıranın 
müzakeresinde takip edilecek u
ıul ıörii§ülmüıtür. 

Franaanın müracaatı iizerinde 
esaab tetkiklere ıiritilmemit ol· 
muı bu yoldaki ihzari scoru§me
lerin henüz ilerlememit f>lmuma 
atfedilmektedir. 

Diğer taraftan Streza konf e· 
ransının verdiii neticeler üzerin
de tefıirler devam ediyor. Fran
aız gazeteleri bu konf eransm ver 
diği baılıca neticenin Fransa, ln 
giltere 'Ve ltalya anımda hır tesa· 
nüd bulunduğunu göste!'mek ol· 
duiu kanaatindedirler. Bu gaze
telere göre bu teaanüd Cenevrede 
temhir edilecektirı 

Gene bir Franıız gazetesi olan 
Echo de Paria neticelerden pek 
nikbin göriinmüyor. Bu gazete di
yor ki: 

likki edilmektedir. Maamafih, 
Almanyanın müsbet va:ziyetinin 
muhtemel hayali neticeleri hak . 
kında §İmdiden bir fikir ı:ıhibi ol· 
mak mümkün değildir. lngili~ 
mahafili, makul bir haddin qıl . 
maması ıartile, Avuaturya.. Maca
ristan ve Bulgaristan'ın ı'!lihlan -
ma müsavatı lehindedirler. 

Cenevrede 
anarşistler mi? 

değişiklik 
Ankara, 16 (Telefonla) - Vi-

layet itleri umum müdürü Hayri
nin 125 lira maaşla terfian Trak. 
ya umum müfetti9liği baş müta -
virliğine ve dahiliye müstetarı 

Vehbinin de birinci umum müfet
titliie tayinleri takarrür etmittir. 

İstanbul vali muavini Rüknet
tinin Trakya umumi müfettitliii 
iskan müıavirliğine, lstanbul em
niyet müdürü F ehminin de Istan· 
bul vali muavinliğine tayin edile
cekleri söylt'niyor. 

Cenevre, 16 (A.A) - Şimdi 
Cenevrede bulunan siyasal adam· 
lara kartı anartistlerin suikaıt 
yapacakl~rı bazı ecnebi memle -
ketlerde söylenmekte idi. lıviçre 
zabıtası gerek Uluılal' Kurumu ıa· 
rayı, gerek oteller ve sefaretler 
etrafındaki emniyet tedl:irlerinj istikrazı dahili 
arttmnııtır. • 

Huduttaki mu haf aza kuvvetle· 
Tİ çoğaltılmıttır. 

Roma, 16 (A.A) - Reuter mu- iki bUyUk ikramiyeyi 
habirinden: Ziraat bankası 

pıyangosu 

20 Mayısta Romada toplanacak kazandı 

16 NlSAN - 1935 

.Tevfik Rüştü 
A.ras diyor ki: 

Türk askeri Bulgar hududuna 
tecavuz etmiş değildir! 

Türkiye Dıtitleri BakanJ Tev . 
fik Rüttü ArM Cenevreye gider . 
ken Sof yada Bulgar gazetecileri · 
ne beyanat vermiş, ve ezcümle ıu 
sözleri ıöy lemi§tİr: 

- Hadiselerin bugünkü haki
ki görünütleri kartııında Uluslar· 
arası vaziyeti düzgündür. Bu va
ziyet ciddidir. Fakat tehlikeli de
ğildir. Tehlike kelimesfü~ harbi 
kastediyorum. Sulh herkes için 
zaruridir. Kimse harbi istemez. 
Türkiye iyi münasebetlertle bu -
lunduiu bütün devletlere ve bil -

- Türk Bulgar hududunda.ki 
çarpışma hakkındaki §ayialar ve 
haberler tamamile asılsızJır. Böy
le bir çarpıtma olmak iç\n iki la -
raf arasında bulunması lazım ge· 
len otuz kilometrelik gayrı askeri 
mmtaka kaydinin ihlal edilmesi 
lazımdır. Bir bu mmtakayı aayı -
yor, ve koruyoruz. Trakyadaki 
kuvvetlerimi:ıin yerlerini değiıtir· 
mek Bulguistana kar§I asker yığ· 
mak değil, sadece ordumn~un da· 
ha muntazam bir şekilde dağıl · 
masmdan ibarettir. 

hassa komşularına karşı bu siya- --------
ıeti benimsemiıtir. Bulgarlar 

Cesaretle aöyliyebilirim ki bu- (Baştarafı 1 ncide) 
gün Balkanlar Avrupanın en çok nin esası hakkında herhaı;gİ bir 
sulh ve kar§ılıklı ça!ıtma dileği . mütalea beyan etmekten içtinap 
nin hüküm ıürdüğü bir koşesidir. etrnitlerd\r.,, 
Balkan misakının ruhu bütün Ayni zamanda, Fransız Hari • 
Balkan memleketlerine tesir et • ciye Nazırı, konferansın, askeri 
mektedir. vaziyetle,.in tebdili ancak, orta. 

TeVfik Rü9tü Aras Türl: asker· Avrupa andlatmaaı gibi rrantaka· 
lerinin Bulgar hududunu geç.tik • vi andlatmalar dairesinde biliti • 
leri rivayeti hakkındaki ıuale de laf mümkün olabil~ceğinj beyan· 

"lngiltere karplıklı yardım mi· 
aakma enıel olmamakla beraber 
Almanyaya kartı müdahaya he· 
nüz faal bir surette ittirak ebni' 
değildir. Konferanı hemen h•en 
hiç. bir müıbet netice vermemİf· 
tir. Çok nikbin olmak için hiç bir 
ıebep yoktur. Zira bir Fransız • 
lngiliz hava anlatnut.ıı ümidi ta· 
hakkuk etmemiıtir.,. 

Avusturya istiklali konferanıma 
ait resmi davetiyeler, ltalya hilkU
moti tarafından, İngiltere . Fran . 
ıa, Almanya ve ıabık Avusturya. 
Macaristan imparatorluğunu is · 
tihdaf eden bütün devletlere bu • 
günlerde gönderilmek üzeredir. 

Ankar:ı, 16 (Telefonla) - Er
gani iıtikrazı dahilt tahv1Ji.tının 
dördüncü itfa kur'a kqidHi bu 
ıabah Cümhuriyet Merke~ Ban • 
kaımda çekildi. 

§U cevabı vermittir: la iktifa ettiğini itaret eylemi§tir. "e 

ln.rilizce Deyli T elaraf iıe Stre
za konfeT&nl?lı ln.riliz ıivaaetinin 
bir zaferi olarak göstermektedir. 

lnglllzler taahhüde 
glrmedlklerlnden 

memnun 
Londra, 16 (A.A) '- Sıreza'da 

lngllia ruümoeolllçnnin yenl hiç 

bir Avrupa taahüdü altma girme· 
111eleri parlamento mahafilini 
memnun etmittir. 

Abnanya'nm, iki taraflr müte -
kabil yardım miıaklarına zarar 
verilmeksizin umumt bir ademi 
tecavüz misakını müzakereye ha· 
zır bulunmuı, büyük bir !ldım te-

Lehistan Fransız 
muhtırasına 

itiraz etti 
CeneVTe, 16 - Milletle!' Mec · 

liıinin s~bah içtimamda Jo"ransız 
muhtıruın,ın göriitüleceği bekle · 
nirken, birdenbire ortaya. Ha.bet 
meaelealnin atılmı olmaaı, umu • 

mı hayreti celbetmittir. 
Muhtıranın geriye at!lı§ı, res

men, alakadarlar arasında görii -
tülüp konuşmayı temin iç:n bir 
fırsat hazırlamak ıuretinJe tefsir 
ediliyor ise de, öğrenildiği.ne gö · 
re, Fransız muhtırası, Lehistanın 
tiddetli itirazile karıılaım11tır. 

15628 numaraya otuz b:n, 1416 
numaraya 011 bef bin 68888 nu
maraya do. üç bin lira iıabet etti. 

Yunan 
Haberleri Otuz bin lira ile üç bin lira. Ziraat 

Bankasımı isabet etmittir. Dl vanlharplerin 
Bundan ba,ka 99897. 7643, faaliyeti ve neticeleri 

56(;63, 70377, 27645, 171234, Atinadan bildirildiğine göre, 
68884, 157~51 numaralara yü~ Venizelosla birlikte Girit isyanına 
yirmİ!er lira, 99891 den 99900 iıtirak edip de kaçanların gıyabi 
numaraya, 77941' den, "650 nu - muhakeme•i diierlerinden ayrılıp 

moraya, 70371 den 70380 numa· rüyet edilecektir.· .. · ~ 
raya, 276.41 den 27650 nurearaya, Makedonya asilerinin kuman -
171~1 den 171241 numaraya, danı general Kamenosun gıyabi 
f;889C) numaraya, 157951 den muhakemesine devam olunurken 
157980 numaTaya kadar olan tah· anlatılmıttır ki, bu asker, Bulga • 

ristana kaçarken, devlete ait mü · 
villere yirmifer lira amorti çık- him evrakı da beraber kaçırmı§ ve 
mıttır. Amorti edilen numaralar bu evrak Bulgarların eline geçmiş· 
ketideye bir daha girem:yecek • · .. tır. .. 

350 yll sonra 
Bir yanar dağ yeniden 

tutuştu 
Japoıı,o.cla Hakusan isimli yanar• 

dağ tam 350 yıl sonra. yeniden faali
yete başlamıştır. 

Derinlerden gürültüler gelmeRtc, 
dağm tepesindeki çukurdan koyu du• 
mı:utlt'Jı• r.~ ...... ..ı.,..,.ı.,. 

Diğer taraftan gelen bir habere 
göre, .Avusturalyada muhtelif yel' 
sarsıntıları duyulmuş, evler tehlikeli 
surette sallanmış fakat esaslı bir ha· 
sar olmamıştır. 

-0-

Mahkftmlara ders 
verilecek 

lerdir. Divanı harplerin mahkum ettiği 
Almanya ile ticaret askerlerin tard meraaimi bugün 

anlaşması yapılmı§tır. 
Alkapon deliriyor mu? 

lstanbul Halke\i hapishanedeki 
mahkumlara ders vermek için bir 
kurs açma.ğa karar ,·ermiştir. Bu te· 
şebbüs üzerine 800 mahkum kursa ya· 
zılmak için müracaat etmiştir. Yalnıı 
bu kadar çok kişiye ders vermeni11 
imkanı olmadığından mahkumlar el· 
lişer kişilik gruplara ayrılacaktır. Ayaklarından ve ellerinden Ankara, 16 (Telefonla) _Al- Atina divanıharplerinden birin-

manya ile aktedilen ticaret anlat- de iki yüzden fazla bahriyeli mu · 
maımda 22 bin kental yumurta hakeme edilmektedir. 

kontenjana tlahil bulunmaktadır. -o-
haydutlarla bir arada bulunduru· -------------- Kilisede 

zincirle bağlanmıştır Kumaş kaçakçılığı 
suçluları Amerikanm bir vakitki azılı 

haydutlarmdan Alkaponun hapis
hanede aklmı kaybebnek üzere 
olduiu yazılıyor. 

Delirmekte olan haydut hak· 
kmda, ayni hapishaneden yeni 
çıkmıt bir adam malUınat vermek
tedir. 

Bu adamm ifadesine ıöre ha
piıhanecle gördükleri muamele 
pyanı diklıattir. 

Alkapon hapishanede diğer 

Graf zeplinin 

ıuyordu. Bir haydutla döiüttüğü Muallimlerin bir Ultım şiiri 
için her ikiıi de tek batma odala okuyan kadın 

Sekizinci ihtisas mahkemesinde 
dün kaçakçılıktan suçlu ''agonlı me· 
murlarından Jorj Berto ile Beyoğlun· 
da terzi Olh3e'nin muhakemelerint 
de,·am edilmiştir. 

ra kapatılmııtır. Burada, hem Al- kıdem birdenbire öldü 
kaponun hem de ötekinin ayakla- zamları Bunu herkes evve-
rı zincirle bağlandığı gibi elleri 1 a r o 1 san d 1 ve Bu celsede Olhye·nin terzihane· 

hinde bulunan bazı mektupların ter· 
ciimeleri okunmu:.tur. Bu meh:tuplııı' 
Jorj'un müte,assıt ,·azifesi yaptığırı1 

göstermektedir. 

de gene zincirlerle yukarı doğru hakkında bağlanmı9tır. alkışlamaya 
Amerika adliye mehafili, bu • 

nun doğru olmadığını ıöylemek • 
tedir. 

geçirdiği kaza 
çindekilerin yataktan ıecelikle 
sokağa f ırlamuına sebep olmut • 
tur. 

lmıirden gelen gazetelere ge - baş 1 ad 1 
len telgraflara göre, Kültür Ba • Bir tiir ! 
kanlığının muallim kıdem zam • Bir tiirin ölüme taalluk eden Yeni ne,riyat 
larma ve mesken bedellerine büt • mısraı ve hakikaten ölüm f yarım 
çede tahsisat ayrılmasını lzmiT Böyle bir hadise lngilterede Ay 
vilayetine de bildirildiği yazılı • bir kilise ;çerisinde olinuı ce her· Betinci sayısı üç renkli bir ka • 
yordu. Böyle bir telgrafın latan- kesi hayrete dütümıÜ!tÜr. pak içinde ·çıkmışhr. Bu sayıda o• 

b 1 d 1
. I d·~· · b peratör M. Kemalin·, Nurullah A· 

u a a ge ıp ge me ıgını u aa • Haber verildiğine görP Dorset· 
bah tahkik ettik. tayr'da bir kiliıede bir istasyou tacın, Naci SaduHahm, Suad Det· 

lıtanbul mualimlerinin evvelce hamalının karısı olan Mod Men viıin, Ziya Şakmn, Cahid Uçuğ\IJ1 
yazı ve röportaJ"ları.. Renkli bit 

(Baştarafı 1 nclde) 
bir evi harap ettiğini ve çarptığı 
aiaçlan kökünden söktüğünü 
yazmııtık. Buna dair taf ıilit ve • 
ren lnailiz ıazetelerinde okundu- Zepline bir teY olmamı~ ve yu-

kaldırılan makam tahıisatlarınm org iıimli kilise çalgısı hakkında 
bir ıiil· okurken "ve öldüfüm za· 

çok tablolar, ıinema, spor ve bil ' 
mece vardır. 

on} 
av 

B 

iuna göre Zeplinin kılıfı yırtıl. karda yaı:chğımız gibi yalnız kılı 
mJt, ınakinesi, puslası ve pervane- fı zedelenmi9tir. Gene bu sırada 
ıi zedelemnittir. ağaçlan söküp devirıpi,t1r. 

yeniden verilmeıinin frrka gru • 
bunca kabul edildiği bir müddet 
evvel Ankaradan huıuıi bir tekil
de bildirilmit ti. Fakat bundan 
de hususi bir haber gelmemi§tİr. 

man ... ,, mısramı ıöylerken birden .....,... _____ ...__ ____ -:._,;~ 
f enalatmıt ve gerçekten öl mü~ • kin bir halde söylenen bu !İİrİ .,, az 
tür. hele sonunda ıöyliyen kadının 1" '"11d - . 

KC>Ç& hav~ ıemiıi, Brezilya • Zeplin bundan ıonra gene yük 
nın Pemambuca ıehri üzerine aelmek için bir buçuk aut ujrat· 
~ · .. r. sabahleyin ortalık karanlık· mak mecburiyetinde kalmııtır 

·- ...... , ... 11'. Bu yılm ilk trans • Zeplinden yalnız bir tayfa hafif . 
atllntUr Mferini yapıyordu. çe yaralanmıttır. 

Fatma Ye yafmur içeriıinde Hadisesiz yere inen :ıeplinhı 
ijç •&4t b«aJamıt, arza yaklqmtf · tamir edildikten •onra yola çıka 
bir evin duvannı yıkmıf, evin i · ca.ğı umuluyordu. 

Kallmnosta yeniden 
isyan 

Kalimnostan gelen haberlere göre 
bu adadaki Yunanlı!ar yeniden ltal· 
yaya karşı ayaklanmışlardır. Şiddetli 
~arpı§matar olduğu btldiriliyor • - -

Kadın (56) yaımdaydr. Oku . kılıtmı bh· rol icabı zannile bet et 
duğu tiirde "Ve ölclüğüm zaman kes muvaff &kıyetli bularak allcd' b, '1. 
umarım ki ceaedimin üzerinde org lamağa hazırlanmıılardIT. .1 
bozuk düzen çalmıyacak, nkordu- Hakikat anlqılınca, dinlifeıl ' tht 
nu muhafazada devam edecek · ler arasında da bir çok bayıJ.u.~ ~~ 
tir.,, gibi ıc;zler bulunuyordu. olmuttur. Sonra, bu birden bır 
· Daha tuhafı tu ki; kitfoe içeri- ölen kadm için kilisede bulUJ16SI' 
ıinde \'ju derece dokunakh ve bit- lar illhi nkumuıtur. 
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~enim .. .. .. . 
-.... fJM~; 
Beyn~Jmi~ı birlik 
k dınları neler 

öylüyor Belediqe 

Dünyanın en büyük 
oparlö ·· 

Mekteblerde Anı riknd dun nııı 11 bu uk 
/ r dyo oparloru vucud g ti riinıi ~ 

imt ha l hazırlıkları t ir . Bu oparlonın motörunun ho (Baştaralı ı ncide) 1 ahkfkat _e\1rB~l 
ırenleri görünce, erkek· 1Ankaraya gönderıldf 

Şehir Meclisinde 

Yaptıklarını 
anlattı 

başladı yu l metre 20 santimetredir. Seg, 
çıkan kısmının kutru 1 metredir • 

Lise ve orta okullarda bakaloı· • er v b k d ı "'a kalk • 
l e zı a ın ar, ayag " .. Takas suiistimali meselesini 
ı, Fak t "k" • sın da mu sa- . a ı ı cms ara 1 hk.k eden komisyon i tıcvap ev· 
Va.tını • t b yanların en ta • n 1 . . d .. 
nı " ı s eyen a k d nla • rakının suretlerını çıkarmış, un 

Tahlisiye işlerinde kuUnnı1acak 
ya imtihanına tabi olmayan 7, 8, oaln bu oparlör b ir insan sesinin 

llinr ı, erkel Jere kar§ı a ~ b 1 sıllarile beraber Gümrük ~ehir mccli i dün toplanmı , nıiı · 
rın tef ku ·· termek ıste • un arı him m" f'lcleı gi.iı U:; ülmüştüı . 
Y vvu nu gos b adı ve tnh"ısarlar Bakanlığına gönder· 

9, 1 O uncu sınıflarda yeni talimat

nam mucibince yıl içind iki tah-
l 5 kilometreden duyulmasını 
mümkün kılmaktadır. 

en b" • J • "f" · ozm ·· 1 ı · t k nduk Lı ır 1 rar a ı tı ını 1• • . t" Jk" büyu"k kasayı dolduran .e~en ce enın zap ı o u • 
cı pi · d .... yerden e mı mı ır. 1 tan onra Vali \C Belcdi)e Heiı;i Mu· 

ınıze, otur ugu d" b" parçayı bulan esas 

riri v biı· tifnhi imtihan yapıla • 

caklrr. Şifahi imtihanlarda soru· 
* * 

Alberto Don dio dlı hır ita) " 
yan profesörii elektrik cereyanın 
hacet bırakmal<sızın iki bin 
kilometrelik bir muhit içinde 
radyo neşriyatını alabilecek bir 
radyo makinesi icat etmi tir. 
Bu makine yalnız toprak teliyle 
ç.ahşmaktndır. 

uıatt ve ye ı m _ hiddin C tündnğ öz aldı. ~enelerden 

ı ı.. ki öteden • tahkikat evrakı da Bakanlıga beri beledi,> e hi :.e ini 'ermiyen Haliç 
§te o zaman • a ıma ' . . . tk · 

beri i ..... . u fikir geldi: gönderılmıştır. Şirketinni rnziyeti etrafında ·tısat 
Fı"lhsrak~kaettı~kı~ ·ns arasında ba· Tahkikatın son net,celerine Baknnlığınra tetkikler yapıldığı gihi 

a ı ı ı cı "k ·k· b bu işin mahkemeye de intikal etti~ini, 
ır .... .. ' 

1 
k] vardır. Fakat göre yolsuzluğun mı tarı ı ı U· 

uıu avat ız 1 ar . b 1 k d B nıecli in tatil dcncsindc Yerilecek kn· 
bunları k dmlar aleyhine olan • çuk milyon hrayı u ~a. ta ır. u rar beh·di~ enin lehine ç,,karsa Hnli~-
ları fa~~~ t:bakalardadır. Yüksek işte takas m~s~ad~lerın.ı_ ~ere~ es- tc e) rii seferin mnattal kalmama"'' 

lacak ualleri hazırlamak üzere 

her ders zümresi hocaları ay so . 

nunda toplanacaklardır. 
- o-

'11alcb~ BlrHğlnln 

gezin tileri 
Milli Türk Talebe Birligi tara • \' ı · b ka arasında ise, ki heyetin rem, reıs vekıh ve a~a · idn ~imdidNt nır~li in in; masrafları 

engm ta a "f · "h ı suiıs 
llıüsavat ızlık daha ziyade kadın dan ikisi vazı eyı 1 ma ,.e · krrr ılıtmak iizerc 20 hin lira tahsi at fmdan tertip edilen ynz gezinti -
larıı1 lehindedir. timale meydan ver:mekterr suçl~ · 'erilm<' ... ini teklif etti. Uu teklif. frt· lerinc önümüzdeki cuma günu 

O . · tihsal et. durlar. Bunların 1918 numara 1 1,ik rdilmck '" knr ılıgı hııhınmah ii-
nJar, Ç 1ışmazlar' 15 I k 1 k kanunu delaleti le V e! zere JHikc Enciimcnine göndf'rildi. 

llıe:der· b " tün fanteziler onların kaça çr r dd 
d ' u ı kla - ceza kanununun 230 ncu ma e Gr,·cn cds de, bcledi)cnin be e-

11'; e:Icrine b.a~ma~:ı~ ç;:uken . sine göre cezalandırılmaları is · ne zarfındn ) aptı • r fı;Jer hakkında 
;:ıı bızzat yetıştırm k .;r Takas heyetinde hu· makam tarafından izahat 'erilm i 
ılerini mükellef saymazlar. tenme te ır. . ti . de j .. fcnmi ti. 
On . ·n deg .. işmesi İcab eden lunan diğer azanın vazıye edrıd 

un ıçı , d k 230 ncu ma e . r afıa Un mühendi i Nuri be se· 
\'a.ıiyet yalnız kadınlar lehine e • • ceza anunun.~~. .. .. B dan nelik yol proğramı etrafında istenen 
Rİfdir kanaatindeydim .. Gene de sine uygun gorulmu tur. un izahatı \Crdi. Yapılan 'e )apılacak 
() fik/ b ı· rum ba~ka 4 orman, 25 muhafaza me· ,_·ollnrı anlattı. Bundan sonra beledi-

1 es ıyo ·· l ·· ··ım ·· lerdir Mu · 
Be · b düşüncelerle dolu o· muru suç u goru uş · .

1 
. .} e 1'' t•n He} eti 'l\1iidiirii 7.i.} a l~rdem 

ymm u 1 1 • • • karar vcrı mesı 
la.rak Robert Ko1Jejden ayrıldım hakeme erı ıçın .. "k beş ~ene zarfındaki beledi)e foali}eti· 

. . S . 1 asında 9 gumru mu· F •. 1 l .r k" e Perapala taki çaya gıttım. a- ıstenen er ar .. ni birer birer a) dı. :zcum c c cuı ı: 

1 k k ... ru ve 10 tuccar var· . . .. 1 • . . •. 1 onları yüze yakın kadın ve er e ayene m .. mu l h" ) B k n Beyoğlu cıh etırıdc mu ıım guru en 
d . dır Gümrük ve n ı ar ar a a kanali:a yon in~ aatına ba landı. Fm· 
avetlıler dolduruyor. v . k k"k ttikten onrC\ 

. . hgı evra ı tel ı e dıklıda ana mecra yapıldığı gibi dere 
Bir daire lcıtkli edılmı~; ortaya I 1 hkcıucye v rtlecekler· içine kadar da u:atılnuslır. Cilıangi· 

• Y İ . suç u ar ...... • 
bırer birer k dınlar çıkıyor; ngı • el" r in lağımları buna bağlanacaktır. 930 
liz , Fran rzca, Almanca ol rak _:.:.:'r~·----------===- ene inden beri yüz kilometre yol ta· 

uluklar öy)üyorlar. Sonra ~ene IW!'AL ı• ~T ~ı miı· edilmiş, 3109 mctre yola falt ola· 
bir bayan bunları terciime cdıy?l~~ ~ z W' ili' rnk yapılmı , 2310 metre adi şo c 213 

Herkesin dikkati, bilh mı 1 _ = - m tr adi kaldırım yapılmı tır. 
~ı.)c:ır ... "i.rl c:. sc " Hindli bayanln, adyom istimUıkinc df.'vam olunu. 
t nci bir mürahh ta lopl nryor. • Galatada Trabzon otelinde 'Otu• yor. Şimdiye kadar 90 bin liralık i · 

Nutuk söyl yenlerin fikirlerı ran Lutfinin 011 bet liraamr iğfal iimUik yapıldı. /Jalta 250 birr lirnlık 
u noktada temerküz ediyor ~ suretiyl alan Fatma zabıtftca ya. i rardır.,, 

• tt · h · ve mü Bundan onra azadan E~nt. Ad. • En kötü vnzıye en en ur • kalanmışhr. 
' vi vaziye te yükı;elen Türk kadı . Demir ke erken Jarn su 'erme i:.: inin ne oldu&runu or

du. Ziyn bu yaz dalara u nrilebile· 

başlnnncaklır. 

-o-

Afyon nlıi~ arının 
faaliy :.ti 

Türle • Yugoslavya ham afyon 

satış bürosu için A ya ve Uzak 

Şark memleketlerinde satış teşki· 

lıitı yapmağa memur edilen 

Şefikten dün gelen biı- telgrafta 

Dayrann vardığı bildirilmektedir. 

Şefiğin seyahatinden iyi neticeler 

alınmağa başlanmı tır. 

Uyu~turucu Mnddeler fohi arı 

gerek içme afyonlarmdan, gerek 

tıbbi afyonlardan bazı satı lar 

yapmı tır. Yalnız rakiplerin öğ -

renm meleri için bu atı ların ne

relere y pıldığı bildirilmemekte • 
clir. 

~vkaf hAlii maaş 
vernıedi 

Evkaf idaresi Nisan maaşını a 
llr gıpta cdilccc1

; mevkidedir! Küçü]wazardn Kesercilerde 68 
Bakıyorum: Ortalıkta bir faa - numaralı dükkanda demirci Meh

Yettir gidiyor .. Y erli ve ecnebi on med, bir demir keserken eli hafif. 

ceğini, hnzırlıklara b~landığını öy- yın yarısından fazla müddet geç· 
Jedi. tüte kibcn 'l'etkiki 11 nbat En· tiği halde el'iın verememi tir. Bu 

yirmi gazeteci harıl harıl mü - çe yaralanmıştır. 
cümeninin terko vaziyeti etrafındaki yüzden Hayrat hademesi ve Ev • 
mazbata ı okundu. Mazbatanın hir 
yerinde fcrko un uyu mikrop_uz ol· kaf memurları fena vaziyettedir • 

katlar alıyor. Ne yapıp da bura • Şakalaştrke n . 
a en etrcsan sözleri yakalayabil- Arab camide sucu Osman ıle 

H?. Ahmed şakalaıırlarken ~hınedin 
Bir kestirme yol dü ündüm.. elindeki ekmek bıçağı smanın 

duğu cihetle bu uyun pek {tla i~ile· ler. Mamaafih maaşın bugünler. 
hileccğinin halka miijdelenm i lJİI· de verileceği i.imit edilmektedir • 
diriliyordu. zndan A,nf huna itirn7 --------------

\ıiilakat yapan ıncslekta larım!a bacağına girmiş, yaralamııtrr • 

i.ilakat yapmnk .. Onların her bı • Ell yandı 
Yüksekka1dırımda Ancapuloa. 

'l u suali ordum: d k k 1 
-. Aldıg"' rnız en cazib cevab eker imalathane in e açı a an 

hava gazı musluğunu l 6 yaşında 

etti: 
- Tcrkosu11 11111/rlti daim dün göl· 

dü. Orada ılılıalİlı emrettiği hiç bir 
ey yok. 1'clkiki He abat Enciinıcni 

tıa ıl böyle bir karar rıl.:arıyor. Hal· 
km sılılıatini alakadar eden bir i de 
cümleler tartılı öylcnnıclidir.,, ilgi idir?. k t k Nı"ko kibrit yakara tutuş urmuş, 

Böy]elikle özu yaka] yaca tım: Enciinıen namına •revfik izahat 
Su d D · eli hafifçe yaralanmıştır · verdi. 1'erko un raporundaki ka ... ·da 

ervış: irdi " ........ n··r· kadınların harpten Dükkana ~ . d k" yük ara· göre bö}lC öylendiğini hildia-di. Fen 
t f u un • d" 1 Rahminin ıdaresın e 1 

Heyeti füdürli Bakteriyolog mporla· 
ret ettiklerin zaten emm ım · k dan geçerken 

arktan ister garptan gelmiş bası Balı pazarın A • riyle terko U} unun temiz olduğunu, 
ı} ' k .. km.. pastırmacı kendi inin hu U.}11 emniyetle ktiğini 

ne 30tl lira H'rllnıe i, lnı'.} o cra ile 
helcdi.}c anısındaki dnrn31 b lcdi.}c 
lehin'' hnllcıh•n Bel celi) c Rei rnun,i· 
ni Hantit, muhakemat mıidürli Feyzi, 
a\ukat Hamid .. 'azının biner lira mii

kflfnt \'erilmesi kabul edildikten on· 
ra hfrind cel eye nfhn) et nrildi. 

ikinci cel ede Bütçe Bncümeninin 
Haliç Sirkcti hakkındaki mazbatn ı 

okundu. Encümen mlinakale ynpnmk 
.} irmi hin lfrn tnh isatı J ahu! edi.} oı .. 
du. l ' mumi Ht')<'ffe <le htı k:ıhııl olıııı · tınlar h psi de taundan kor ar hayvanlar ur uş, b k ö,,,Jedi. ı 

tlhi ,_ , .' . 1 d dükkanına ara anın o u " 
QiU"plcn çckınıyor ar. s orun . Ha t ı bulunan .Mezbaha nıiidiirii- du. 

N ti S du1Jah: ~g~İ;r~m~iş;,~b;e~ş~ca;m;;;k;ı;r;m;ı;§t;ıı;.;;;~~ı~::~;;;;~::~:::~:=-:~~~-:=~=~~;;;; ....... r~:p in~a~:t lb:·~ü~~~:~)~~t: E H R İ N D E R D L E R i 1 
:,~ll ta.b k.kuku yolunda -çok yeni ş 
'nl') r tedbirler or • -

l ve . • •• • kk :}'ilı~1~~:~·;;.~::;:~~~;·~~:a: 40 sene tamır gormıyen so a 
, h rbi, silahları kaldıracakları • / mer ltalc gtligorlar. J"almt u( çalakoı du ıiyorlar. ';, 
kanidirler 1 ~ize birbi: b .· t mir , üzii •örnıemil'i tekim bir çok seferler gece t•ıimi:t oeluı mi afirlcrimi: 1 İffet 0 • •• ı tanbulda 10 cııeden eı 1 8

, He.n iıuınmazdın1 ılii müşlerdir. J:n iyisi hu yola mımtn:nm ,.,. i11i bir mcr· 
rı hm: . o;-:--nk rnrdır. D c, inanır mı1•1ını_z .dc "'l"hnt;dn·;~, 0 : dir•ctıli kaldırım yapmaktır. ._ S f • ·ı · mana • "' . 1. d . k maha c ın n '" ..... , • 

~l " u raıet tc§kı atının Fakat dün Bın >11
1 

'{e . hman isminde bir zat hana lııı Sonra solı:ağımızm alttar·aıımla bir /Joslwı Ali llltı· 
, 1C•na knilim .. Reiseye kadın ve knğında otı~.ran .{~:t~ t~~~imi deği tirdim. Sokakların i · lıallc ... i Özh<'klcr ·okcrğı rard11· ld Allalr ııü . .,f, rmesi11 bu 

ek} rin b. ib. 1 rinden ayrı ·okaklnrı go fC'ı c il amanı oknl.Tandır. Bıt ~ ollıı r okak hüııiik bil' gmıgw ttlıllkt i11dcdir. IJu sokak. fn·· 
l"a,k I ırı ır e b b" j sor· mi 1\lchmcdpaş:IL, g'riiriilme'mis cl<'r('cedt• hcızuktur. kalddc d~nlır. , ,,, lıaştmı a agı biribiri11t {lirmiş 'libi 

Ç ı mala nın se c ın hem dik hem c e . . 
lttı o· rı ·ye· ~bd 'rrahınnn diyor kı: 1 ·ıkıınıış tskı, lıarap talıta evlofo l.:a,,lıc/11'. Ufak bir ntcs 

; ll • ıyor ki: "Ben, bu ceını 11 
d • ndayım. Kikiiklw beri Jlcltmcdp<ı-<t klms kaçamıyacagı, ı ı itfaiye dt mlwt itılilJI mİl/<'C<•iii 

aıa ı olm Mn beraber, ayni za· - }le; t ya)ı orımı. /Jir giiu bill• burcınuı tautiı ,.. 1 iri11 ~iiyiik bir fdakct ıloğ11rcıbili1 . 
ı• "-nd İngili L"b 1 partisinde e-~k~~ı.n. a .?r;~~~mii lıatrrlıgamıyorum. !Ju Y'>l1mı bil Bılha sa hu on ııol\ta çok mühinıdıı. Ztı.ten lstanlıu . 

eti "d z 1 era ka· dıldıgı~~ı ood .. ı"ııırcftll, ramıır/m'<ı batmadan <JN.;mcni11 1 Juıı ~anı:-ınları ,>er ~cı· tahtı <'\Iİ mnhnllel•ri kendi kı•n· 
heı are aznsryım .• Erkek, ha·:sa ,.ı~m 1 dint•)nkıp 1'ül <•tmektt"diı. Hu .ıfet er geç hu mahall l.'H 

r ·. r b r çalı ıyoruz.. faka imk<İl~l u.o:::."~trdimi: de ışıklıı:lıktu. lliıtli11 bu ciıw d lr.t}et tm d n bir t dblr dü üıımelfdir. . 
,1 2aınand bir kadın te kilalt • u~ırcı kiıli miktarda elcktriN konduğu halde her n • 1 Oç dört Un enet bu "Utunlarda hsıı ~· r 1 ının 

' ıhtiy d .. k '" k d nın sokak arcr o'·agımı: bundan da mahrum edil· 1 dertler[nl }azarke.n .\hm d f mlnd ult )oıgancının rJ>• · 
v r ır · Çun u a 1 

• d c " t b il 1 d d l ~ ~f k 'V i . . .. .. irı • e~ albukl hiç olnıaz a ~okağın ortasına bir ldmba 1 ının ru u et o ma ın an o ay:ı teHrrUm ettiğini ka)-
·I bi Çtim ' t ekkul uz r mışffr. 8 dır /fık ızlıkla yolun bozukluğu blriblrine / detmiştlk. Vereme tutulan ) organcının adı tnebolulu 

.. çok vazife) TJ v ...dır ki. er· konulmalıedi~ce yolu bizim gibi iyice bilmlrıenl r ncçn· hmed değildir. Ba lı:a. biridir. 1 a' zllı ederiz. , ı · ~~ ( , mı · unçud ) rnzr 

' 

İngiliz impnmtorunun tahta çı· 
kısmın 25 inci yıl dönümü müna • 
sebetiyl C" yapılncnk hiıyük mer •. 
sim için lngiJiz radyo şirketleri de 
hazırlt nm ktndırl r. 

D v ntriy B. B. C. i t syonunun 
bu mera im dolayısiyl yap cagı 
ne riyatm 50 bin İngiliz Jirasma 
malolncagı hcsab edilmiştir. 

Alman radyo i taıyonlarm.ın 
fevkalade ltuvvetli olma m mu -
kabil Fransız radyo istaıyonlal'ı 
çok zayif kuvvetliydi. Bunu mah
zurlu bulan F ran a hükOm ti 
Fransız radyo i lasyonlarmı kuv -
vctlendirmegi kar rla§tırmııtır • 
B~ karar mucibince Tuloz ist s -
yonun kuvveti 60 kilov tt n 120 
kilovata, Liyon i ta yonunun l<uv 
veli İse 12 kilovattan 90 kilovata 
çıkarılacaktır. 

En bUyuk dU~ Un ·-· 
Tarihte en büyük düğiin Jsanın 

doğumundan 324 yıl vvel ynpıl . 
mıştı. Büyük Jsk nder lran -;efe . 
rinde Susa ehrini işgal cttigi gün 
emri altında bulunan M kedony 
lılardnn 10,000 delikanlıyı 10,000 
lranh kızla yni saatte r.vlendir
miş v böylece y ni evlileri en 
kalabalık olan muazzam bir dü-
ğün yaptırmıştı. 

Et fiatları yeniden 
ucuzlıya •aktır 

Karaağaç mlie esatındn oguk ha· 
'a mnhzenle.rini j letilm i 11akkın · 
da mütenhhitlc ~npılan mukınelc bit· 
miş. rnnhzenlcı· lıeledi) tarnfmdmı 

i letilmeğc ha lanmı tır. Belcdl)c lk· 
ti at tüdürlügü mahzenler için ) e 
nid<'n biı" tarife hnzırJamı , ı;chir 

)teli hıc 'ererek tastik cttirnıi th. 
Yeni tarift', t•ski int ni .. lıetl<' hııyli in · 
dirilmistiı· . 

'oğuk lı ıl\.l mııhzrnl<'ı ııw •iden ı· 

gır etinin <hiı lt<' lıiı p,ıı· ·n rndan .} l!I· 
mi, kur us, biı· dnnıul.111 dli kuruş. bir 
ko} undan on hesc kuruş, bir kuzudan 
un kuru~ nlınncal\tır. 1\tuhzmlere ko· · 
nncak <'S) a tnrifcsi ele ucuzla tılnus· 
tıı. 

1ezh:ılıadakı atıs aloııu da nı:ıl · 
mıstıı·. J\:e:;ilcn etler 21 saat atı u· 
!onunda 1 aldıktan onr.t oğuk Jıa,11 
mahzt•nlrı ine. gidl'ccktir. Mahzcnlcı 
clt! )npılan tt'nzil :itın et fi)atlnm,ım 
uc111lnnıa5;J1Ut tc iı cdecegi nnJa ıl · 

mal.taclır. fü•ledi.} l'ıtİn tnrifc} i ucuz. . 
!atması hu usi t•llcrde lıulunnn oğuk 

h:n ·' mahzl·nh•ıı 1 İ) ,, tını 1111 ıla lncU
l'l't'l'ğfoc goı c et fi) atlannııı ineceği 
muhnkl al g(irlilml'ktedlı. 

Burulan ha ka on günlerde Ana· 
doludan gene kol un gclnıegc başla· 
mı hı . :-;;ıliıhi.}c·ttaı bir :zat, a31m H'· 

air ha11 elı ·ı>Jeı le 111 km•ı lu•.,.iJen ko· 
) uı1 nıcrn ı cd.ıtının 1 tnnbulda et fi· 

leml tir. ~un Unl ı drkl UkE il. et· 
rnfındn ) pılan tahkik ttn llıtlkA.ı ol· 
ma)ıp, pf.}asnnın rnü,aredat olmama 

ytlzllnden yük eldJğl nnla~lmı tır, 
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Yeni Çin Beynelmilel birlik 
elçiliği kadınları neler 

söylüyor 
müsteşarının (8çı§tcuafı3üncüde) 

beyanatı kokkr, \,qnlarla. ali.kadar olamaz. 
1.~r. 

(.Bq~ı 1 nc:id~) Ş~h~n: 

Yeni Çin elçil\ii ~üst~, ba· - Mıaır milrabhut Sitti Sara -
rekotindcn ~nol kenditiyhı ıörü. vi'ye ıordum .. "{<adın, kendisin· 
fen bir muh~niTimize dem~r ki: dm beklenen vazifeleri naaıl ha· 

"El~ifimize ait •vralc H baı tM•~kt1r?.,, Dedi ki: "Kadın, 
efYQ tQ1t1amiyle ••ldiii İiin )!41n11 heı- \,t~dijin.i yaptırp-. Franatz • 
(bugün) AnkrCQ'cı .tdiyonım. /. lvrn m .. hur dar:bımeıelini unut .. 
~de bir heyecan var. Ankarcı maYtn: "Kadıuın i&temesi, Atla • 
bütün Çinin tanıdığı bir kurtuluı hm iıtemeai demektir!.,, 
merkezidir. Eıkiden yolnız Çin ttikmet Münir: 
hüginlerinin tcmıdıfı Ankara b.r. - fıte, fU zenci kadının şöyle -

HABER ;....; J\k§am Po fa..q 

Parlamentolar 
konferansında 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Cenevreyc gitti 
Brükselde toplanacak elan 31 

l!ci Uluslararası parlamentol41r 
birliği konsey ve komisyonları bu 

toplantının aasmı hazırl&mak i · 
çin Cenevrede ko1'uşmalı\r yapa· 
caktlr. Konsey iıaımdan olan E
laziı Saylavı Fazıl Ahmet Aykaç, 

konsey toplantdannda bulunm•~ 
üzere Cenevreyc hareket etmittir. 
Fazıl Ahmet Aykaç ho.ıeketten 

evv~I kendisile görüten bir mu • 
harrire demiştir ki: 

Esnafın bir ıtt•"'"'"'"•'' , amıı~nı 

kurnazhğı 111 HASAN 
MallarJ derhalsatmakJI 

lçl11 kapılarına ne jii IlUuyada mevo 
yazıyorlar fi kremlerin eune 

Son Z:&ml\nlarda p~ıda yep· ı en ıhbisidJr. Na 
yeni bir- tiwet ,~u nazatı dik· clJdli kadınların 
~~ti celbetmek\edir •. Bu §ekil t~~· ı yat arkadaşıdır• 
d~o kadar balkln dıkkat ve ala • • J 
kallnt çekmek için eanafm tatbik tıyarları genç 
etliii uaullerdeu büıbütUn ba§k& tlrlr ve gençleri 
ve daha pratik\ir. ükidon bi~ ·ı zelleştlrJr. hısa 
ma~a~anın malını ıüratle 1&hsı~ : ebedi bir t raf 
il 1Çln baJJıca. UIUJlerden ban • Ü 
"tenıili.th $&\lf!,. tı. Halbnki bu~ 1: veren HASAN I\ 

,Un mektep ~ocuklarınu;a vcırın· dik\erini dinleyin .. Bundan. az za • 
cıya kadar herkuin ağzındadır. man evv~f, kendi milletinin tama. - Konsey ve komlayonlar nİ· 
Herkeı oranın bü_yii4 bir wusu miy\~ köle ve cariye olduğunu an- Arun yirmt üçünde Ccnevred.e 
kurtaran merkez olduğunu biliyor. lati,.or .. Halbuki, şimdi ne mü • toplantılarına batlıyacaktır. Bura .. 

lıtanbalda kaldığcm~ l«M müd· kemmel fngilizce konu§utu var ve da Brüksel konferansında müza" 
det isinde halktan ıördiijiimü~ iyi t•vn var ... Londrada bir gaı;ete - kere edilecek olan siyasi, mali, ik. 

nun isin t!cue~ odaıından müaa • ~:"mini unutmayın• 
ade almak laz1mdır. Ticaret odası 1 
ise bu mü~acıeyi çok ıü_ç ~;rnıek 
tedir. Bu ,ekildcn ümitlerini ke. Kutusu 50 
ıen bazı eınaf töyle bir yql tut· li Tüp ha 1 inde 
mu§lardır. Bunlar ma.ğazalarınm 1 
görünür yerlerine büyük harflerle 

karıtlamculan fok mütchcuria ol • nin muh•rriı·iymiJ.. tısadi ve adli meaelelere aid ilk 
tluk. lıtanbulda ille römmüı;e f41'· PRJMI: iıtihzaratt tamamhyacak ve kon· 

"kiralık dükkiTI,, livhalarmı as. HASAN DEPOS 
makta, ıonra. da ma1lanndan bir il 
kısmını kapının ö~üne yıimakt•· U 
dırlar. Bu \'(lzlyette o majazanın 1 
tasfiye edilmekte olduğu hlui hal· 

PtUt bilhaııa Ciimhuri.yet a6i4ui - Demin ku]ağıma çalındı: feransırt in'ikad tarihini teıbit e, Ankara, Istanbulı 
Beyoğlu oldu. Orada wcc Cümha1 Bcıtkc· "{<adın asker olsun mu?.,, diye, decektir. 

nınız 'A.tatiirkün tır</ından bütün yanımda bir mürahhaaa sordular. Şimdiye kadar mevzu bahsolan 
aı'lımn, erkelt ve lttultmn fİttiğini '~ırkek de olmaım !.,, cevabını meselelerde memleketimizin &ös· 
canlanmq gibi rir~ biitiin ta. verdi. terdiği samimiyet ve açık ıözlülük 
rilt gözümüzün 6niirte g,ltll. Bütün P-.riı • SQ.it ve di~er dört Fran • bütün konfrans mahafilinc!e say. 

ka verilmektedir. Bu da tabiatile . 
18 • 422 5 ıf 

halkta bir u~z tabf kanaati u • BlR SAATi DOt.RULUGt.1 

Türk ulusunun, uluaQI fllft'Clfftı a,... ııı auşt~h\in muhabiri bayan gı ile karı1Jannuttır. 
clerini naııl takip ettiğini heye(an· Slmonne Chevallier: 

yand1rma.lda ve mağaza sahitaleri· D~{{l 17S PARÇA ALE'I'llli 
nin iıte~iği hararetli aatq kendi • :\llYt;1'LE l\IÜKfü\lMELEN 
liğinden hiıı] olmalrtacirr. ~ KE'flNE TABtDllt 

la göater~. Bu,, OUim İ~İft bii· - lki tatte ~D'tercaan ceva~~ ısabah Gazeteleri! 
Yiik bir il>rfl tlnaitllr. T~ltdm1,; Murahhaslardan hırı 

Türlıie.nin en biiyijlt limanı o- 1§11• dedh "ETkekl•rin en büyijk rıe diyorlar? 
lan lat<mbulu, Çinin en 6aya~ ff. ~l\ınakl~Şr, k~dınla.~a. ucuz günde· Trakyada portatif 

Japonlann 
rekabeti 

!±SJ~ 

R~V E SAATtNJN bijtU 
aksamı butunc1ytu için ta.1\\

0 

la).' olroası bü.tün ısaatçilerce 
dur. 

manı Sanghaylo öls,tiifiirn ~alrit lf'l lik ftl'\11llMU\O muıaade etmek ,, 
tanbalu Jalta çq~ 6ftfendifimi CW· tir. Zira, bütün fabrikalar, bu yüz- ev yapılamaz 

d~ kad1n üçi1erle dolmu§tur, Ka. KURUN-Asım Us .bugünle~ ~f· 

E § j § J 

Avam ka111arasında 
bu mesele gUrttşllldtl 

Fabril\a kend~ icadı olan 11 
ne iJe ihtiraı olan saatlerin 
niyenin yüz binde birine kadal 
m ilçebitk. 

h~rum. Şanıhayın ktndiai cld• dmla.\" er~eklere. yaman Takip ol· mrıkalcsini Rceep P ke'('irı verdıtJi ın• 
6iiviik nıiluıu 0 ,.,,..;J .J ı._ .t. ı.~ d /.:ildp derslerini not ve milaı-edde ha· J l .ı 

" " .... er ""~ ~~ CN· ınu Iar ~r. E~kekler akıllı_ c;>laalar, lindc Tıonrl~dığını, bunun. bir tarilı apon arın UZUJ1 zomg" .Q 

nalan belki dahq iri •• FaltGt tlgi· .. nvm_l~ Md onlar ıaterler .. ı,in çok iyi, ve çok kıynu:tli bir ıoeaika be~i fnıiliı ticaretine ket vutdu~ 
ğim gibi lıtanbul biH tlcaAa ~ diJ,., l~ı entereaan cevab da olduğıınu söylüyor. lan mal~dın-. Al PfJ& il• iJii 
görünüyor ... Sebebini -~: ahllk müavatt üzerinedir. Bir CO~JHURIYET - Baımakale 1Jqk~ çe.hıtırarak ucuıa mal ~~•k-

ı te böyle. f e\lru alat n 111 

bir kontrol a.yealnde Pr · 
reı:eainde. nadir r~ilrniş 

SAATLERlNI vücvda aet 
6 Tqrinieovel !123 yılına kati. ıaütehhu: "Ahllk UlÜl&'\'att iıti .. lur~lu.:11"i:T - ~-~r- «.. ta ve d,ün"' P.&I& ı.~ in iliı 

.. r" .. ''.i.. l .J c ı._ ~ı..· .. _,,ı• ...._ YOT\17;. ·dedi.• Fakat, bunun iatih.. mahna retc.be\ •~••i s\ltlı ın· 
Bir RE'.\1UE SA.ıl'l'f_..t.. .. 

c dden zila~t bir e~ sa 
ıstanau aa ~anınıı1 ••"t,..,ı. uv• mcr bugünkü bcışnıiWalcsinde Streza 
rotla yabancıl111 hulıznfU'Ot'dıı, Ti· sali için, lazlar delikanlılara has, konfrcuısının ı•erdiği neticeleri araş- g\lter~de bile Ja~on ina\larmı a.· 

vo delikanlılar kızlara haı ahlak ~ tmyor. Neticede bunun bir hi~ oldu· tabilmktodir1er. 
caret.. ila. •• )'Cıknaiann .Hntlo- 1 kl k)"d d k d ""·ıı ııı; 1 an t• l e ece cgı er • ğunu. söyledikten sonro ycuraım. şu§~ İngiliz Avam Kaınaruınıa ~ 
eli. Falcot 6 r.-iıti~ 1913 tle .ıir! . ., kilde bitiriyor: 1 d h f - .. ı..:. ~ .... 

'i • • top antısın a, mu a •~.a• ..., · 
lı.altraman Tihlı o~ 6a ftmrde Timeı (Ta_ymis) mqha hi Mav. ff Gı.;r.c' b!T olldlıııılanma. ~aı·c- dan Lyons u~uı Japof\ çqcaplan~ 
yabancc ltdkimi~tine nihayt_t ııa· ~el\: le i içiı alı maı•a devam edUeceldir. mn lnailtereye ıirmeai ve lngiliı 
di. Bütün ticari Qe her •crretlç (q· ...,.... Kadınlar kongreainde de Ancak buna talıııld{ğı tnrada Alman· aanayiine \esirini anlatm11tır. 

hal'f f k l 1 yanın l crsoy andını blr taraflı ola· 
mamen Türle haltimi~ti altındQ mu, ı ' aıuva t cenyan ar o up rak bozması "itimadı kökünden sar· lngili~ meb'u•u demiıtir ki: 

8ATlf YlllL.lftf ı Beyojıu. fş\11411' 
899 No.11,1 IJ, MISIQl.I, 
OJl•t•'da TUneı fOk. 29 No.111 
UA1' 'flCAFUlTHANE&I il• bulccncuı bu ıehir, .I*tm ~ t.· tlf.lad~mı •ordum.. Muhalefet 8Ul"!§n ve "umutları ba{talammflır,, "Geçen ıene JapQnyaclan ln -

&irinden kortul~ .S-,.Aa,.r ~kmM \\ld •·· .a. l S l "itimatn sanulmadan {'O "umutlar,. gilteıeye, 939,800 çift J3pqn ço • 
~a,ııoa Hatotıercıa bulu"ıt 

• • • & &11! ADie e ore ey: baltalanmadaıı da bu gQlda Ueri doQ· rabı girdi. Bu yek\\n, bu ıcmeuin 
tlan m~n dahq çolc ~ıp ••o.. ....,.. Ercümend E1-emin ...... atbuat r" .. ıı .. u··n·-1• '"'sı-· 1·~- ~•m,,.-'•x.ına go··. d ı .& 1-

REVUE fabrikaları Tür 
şube6l; lttanbu~ Bahçeka)Jls 

No: 19 
~ı •·· - 11.,.,, IC/lo ••• ııuı.MUı u. ~ ilk ijç ayın a çop mtttır. ~Q.- • 

'1ifim ılmdl anla,.lıyqr~ tlejU mi~ nem-- e(b ıöyle.mek zaruretine re, acaba Strezada söylenen bıı ıö; d 1 100 000 
~ tıl ığına ıöre , , tayııına 

SanahGJtcn ti• lıtm.W. hnzeme. cl~iinç•, birdenbire feminist ke- lcrle ıil6h•ıılanma Ce§eb:bii.alennin kadar çkacaktır.,, ~~~~~..,..-,."'=""'~._,~ 
ıini i~ten iati~ ailııı~i.... artık şuya dü1tüğüne mi hı4a edUnı6k Muhafa .. ak~r meL'--- .... ndan Yflk sek Tica 

isteniyor? Sonuncu olarak tetkik edi· • • w u-. ... 
Kcmın M.-l.ını w.,..., la f iir • 

fciyeye (clifindffl ilet~ ll1cnt· &nim de en cazib bulduğum 
"iaenin tamimi he~canıdrr. Ko

ftSUI~• lHıı...tliJ!or •• GW 11"- ~t~rken, bir !&ir gibidir .. 
.vincn .. buwi/i_, 6iHin "'4AJan hn, Kendiıine aordum: 
disine verilmlı Tiirk kd\teı ~ - Bh~ mealelc ıahibi olan mü .. 
lcaclmlıic i~inde ,.,... 6ir ömU.. rt.l\U.ılar ne niıbettedir?. 
tir .. ,, ~ Pek cüz'i niıbettedir.. Bir 

Y~n1 Çin elçiliii müıtaf!.~ kaç.mm meıleii \le iti. oldu~nu 
hatırlıyorum •• Ekserisi zengin ka· 

karıu Bana W aq Amerikanm 
dmlardır •..• 

h.ııti\van~ üaivemtuindtn •~ B\1 cevab üzerine, bu toplantıya 
ıundur. Yeni Qia mü•ı.tan ıaem· nft dü9ünce ile geldimae, buradan 
leketimizde yabancılara brtı söt· fen«; o dü§Unce ile çıktını. 
terilen ~Ülnü kabul ve miwfirper· (Yl-nO) 
vcrlikten dr babaederü abıta ve ~ 

gümrük teıkili.tn.ı1za dokunmut. lzmlr telefonu 
vo "poUale aiimrüjijn çok iyi ore açıJıyor 
ıanize edildiiini takdirle liriİY~ İlmlir telefonu, bu Dm 25 inde 

d • ~ itlemegw e aı-ılacaktır. Bundan rum,, emıı"r. ,. 
Yeni Çin ~_siıi General Ho'nun 1'4tka Ankara ile lıta.nbul a1'a -

ımdaki telefon timdiki halde 
yurdwnuıa ıelmek ~yola ç:1k. üç dnre ile itledi(ii halde bundan 
tığı ve tilndi Sinp-"l'c(• old~p ~· .Uiz deneye ç\karilmuı 
bahaed.ilmelrt.cUr. kararlaıtırılmıtlIT. lntaat f!.kmda 

ZA.Yl = 1931 MDW RumeliU.:! ihale odilec~ ve Eylul ayından 
v.aı B.. O. 41 nci Ulmıeldept• ti· i'i1-rea hat, aekiz devre olarak i!· 
dıjıJD ,.ı.acl~ kayh,tti.m.. lcınelt; b~ayacaktır. Bu hatlar 
Yen1•1nl alacapdan Mainin ylem•ie tÇJldıktan aonra abone· 
hUkmt\ JOk\ur. i• ~ beklemekten kurtulacak -

A.rıaclolulav4'1ı A(ilt~la lfq. 1"°' 3 d,.kika için alpıaıı 115 ku • 
iMi" •A• Na.• .U.lt l'qJ üq.ı A4l 71 kunıta. ~ir •. 

lerı Macar, Bulgar, ve AıJrnturya ~i· sonra bu çorapwı yapan Japo,n mekteb~nde det 
l6hlan soronwnda da bu ifle aldka,,ı amelesinin simde Jinpi otu ku · b J ti 
Olan devletlerle go .. r'2wlme'"'. karar· h 1... mec ur f e ":r- "" ruı gibi bir .,.,.,.. ça ftJimı, u\l• 
lru:tmlmutır. }'ani kürük antant ııc ı · · • · L f Bir kaç gün enrel A 
-x 7 ~ na kartı1ık nfilia 1ıç1am•• •\a ta· 

Balkan anlandı dcııletleri demek ola· aelen bir habere göre, y·· 
cak. da 48 ıaat çalt1nuya ~a11ılık yir . carot mektebinde deva.-

mi otuz lira alclıiın ~ylemiıtir. 
Almanyamn sl/Uhlanmasından ıonra rn-.inin kaldırıldığı bil · 
artık ikinci derecedeki bu devlfltlerin Buna itçi meb'uılardan Bravn d 
d ll -""hl ı t b.i ··riJı ~ cevap vererek Japon reka.'betinin iU. 

c s u anma an a ı go megc YaptJitmı~ tahkikata 
başlandı. Ancak bu arada. kendUerin· Jerçekten tehlikeli olduiunu, bu 
den tnnırlarm nıuhaf azası ııe ~ar.ı~ıtık· 1 1 d k 1 ) haber doğru delildir· 

(\ er §art ar a tın a ~· arı nuf o an _ .. 
lı emniyfct m~akı imıaB• i"in vaidler hu Hu\cQk f a~üketine de~...-;ı- malların lnıilter•Y• ıoku aamm 
alınmak isteniyor ki şimdi de bu 80· memur talebeler hakkı1' 

l l menedilmeaini eövlemiıtir. 
rumlcır üıeriode qörüşmc er ua,ı · <f; nunun ·Ticaret Mektebin4' 
masma ba§lanmıflır.,, Ticaret Neıaroti namma ıöı 1ıf 

IÖyliyen &rıill '--Ut.er,. qnayi .. miline karar verilmit, 
ZAMAN ..... Zaman imzalı yte_n ~ .,_. mektep müdürlüğüne bi 

Trakyanın iman 111cı·zuubahsolurken inden, bu meaeleler haklaada 
burada portatif evler yapılmasının tinıdiye kadar kendilerine bir •Ü· tir. __.a 
çok yanlış bir düşünce olduğunu söy. racaat yapılmadığını ve Japon Bu kanuna göre, TicafW' 
lüyor. Trlıkyada çok sağlam olarak ihracatçı\ariyle ıörüımekte ol .. binıe devam eden meuıur 
yerlcımıemiz, burasım ço~ çabuk. rn aababları V•aifelerindd 
çok iyi olar(l.k imar etmemiz ldzımgel· duklarını 'bildira\İtlİ1'· , _14flı 

·~· · ·· ı· l ' b b. ı~laca.kludır. Ta.~DÇA dıgını SQY üyor. c unu yapmamı· Sanayi erbabı, bu yolda ır va1fllt 
zın bir memleket işi. bi.r istikbal işi. neticeye varmadıkça, hükameün \ebe muntazaman de 
olduğunu ilcivc ediygr. bir tedbir alamı~cağınt bununlo JQedikleri hem ~@P 

.4KŞAbl - Akşamcı, şehrimizi, L'e jiin~ hem de ıge~P ~ 
civarını iyi tanımamız için gezintiler beraber masnu nıallann ı1rmeıini daire müdürlüğünce kdl'" 
yapmak ldzınıgcldlğini, bunun için de takyit veya menetmek ıibi bir •İ· 
gezinti yerlerinin iyi organize cclilmc- yaset takH;.ft:ıe de tarahal' olma • l~ir. _ .J# 
8i icap ettiğini 6öylüyor. Misal olmak dıklarnu illve etm\ftb. Sene tonunda imti~ 
üzere bir adamın bir eglenti gününde ----...,...-:-~~"""!""'!~~~'!'!"r· .affak ... yan 
otomobille karşı tarafa ucuzca geç· Uıak Şarlı."taki. ~litikawı"'1nı bahM .. ~.-U1'1~1, ~da 
me$inin ne kadar imkdnaı~ olduğuna diyor, Yı t6rf(fdüttıM llw~ ~~ dh edeceklerdir. .,.. 
anlatıyor. blr hattı hareket lut~ i~ diiır ·~ r 

SON POSTA. - Bir Yıldız i1nmlı ~ uui~ 1'tU41ck M bedfM. old•· ı fu kanunun tatbı-::i.8t' 
kö!}6 gam" JngUterenin AoruJ!G ve lunıı ıöılill"I'· den itibaren h•ti•~-





iyi bir futbolcu nasıl 
yetişebilir? ı 

iyi bir futbol oynıyabilmek için1 

evvela atletik meziyetlere 
malik olmahdır CambridgG ~ürekçileri yarıfı bitirirken .• 

-JV-

Cambridge bir defa daha 
· Oxford'u yendi 

Fütbol heveskarları me§in to -
pun arkasından koşmaya başlama. 
dan evvel ilk önce akıllarına şunu 
koymalıdırlar ki, iyi bir oyuncu o
labilmek için atletik meziyetlere 
aahib olmak şarttır. Toprağı 
münbit olmıyan bir arazide nasıl 
bol mahsul veren bir ağaç yetiş • 
tirmeğe imkan yoksa futbolun esa-
111\1 tetkil eden vaııfları haiz bu • 
Junmıyan oyuncular da iyi futbol -
cu olamazlar. 

İtte bu itibarladır ki evvela bir 
oyuncuda sağlam kumaı aramak 
1 tizmı gelir. Bu kumaıı işlemek, o-

l
.na istenilen formu vermek ikinci 
planda kalır •• 

Sporlar arasında futbol ıiddetli 
birk spor "Spor violent,, olarak 
tasnif edilmiftir. 

Yani futbolda idmancmm hare
katı mesela yüzmede, kürek çek
mede, koşmalarda, gülle ve cirid 
atmalarda ilh ... olduğu gibi bir in
tizam dahilinde cereyan etmez . 
Oyuncu dururken birdenbire son 
sür'atle koşmak ve gene hızla ko -
ıarken ani olarak durmak, topa 
vımnak için havaya sıçramak 

mecburiyetinde kahr. Vaziyet ica
bın& göre oyuncunun harekatı 
muhtelif şekiller alır. 

Binaenaleyh futbolda koımak, 
ııçramak, !kesilmemek, çevik ol • 
!mak lizrmdır. Koşamayan, hare
kitı bati olan, oyuna baıladıktan 
yarım ıaat soma topun üstüne git-

1 meje mecal ve takati kalmıyan 
' bir oyuncudan • ne kadar ayağına 
ve topa hakim olursa olsun - hayır 

•beklemek bot yere ümit bailamak 
olur. 

Bu gibi biçarekrin ayaklarında, 
kuvvet, göğüslerinde nefes kalma
mifbr ki bunlar icabında topa aı· 
ıkı VUNf yapabilsin ve lüzumu 
/halinde de bütün hızlariyle koıa -
lbi1ıinler. Oyuna haılandıktan bir 
müddet ıonra turıuluk olan oyun • 
'culann auyun cereyanına kapılıp 
1 
aiiriiklenen islimi bitmit gemiler 
ıibi sahada bitkin bir halde dolaş

imaları ne elim bir manzara teıkil 
le'der. 

Bunlar istedikleri kadar yüksek 
ve ıkrymetli oyuncu olsunlar hiç bir 
ite yaramazlar. Takımlarına fay -
dalı ohna.ktan sarfınazar, bilakis 
zarar verirler. Demek oluyor ki 
aağlam bir bünyeye malik ve at • 
letik meziyetlerden yukarıda sayı
~an vasıflara sahip olmak futbolü 
iyi oynayabilmek için tarttır. 

Y alruz oyunculara tavsiye olu • 
nacak mühim ~bir cihet varsa o da 
kuvvet ve enerjilerini f aydaaız ve 
!lüzumsuz aarfetmemelidir. Fut· 
ibol oyununun bir buçuk saat sür -
düfü ve lki devre üzere oynandı
ğı nazarı itibara alınmalı ve ona 
ıöre efor yapılmalıdır. Oyunu 

baılanılan tempo ile bitirmek la· 
zımdır. 

Çünkü bir oyuncu n.e kadar ne
fesli olsa bunun .da bir haddi var· 
dır. Bu haddi beyhude yere geç • 
memelidir. Enerji, yerine göre 
kullanılmalıdır ki bir fayda temin 
edilebilmiş olsun .. Mesela: topun 
yüzde yüz kat'iyetle avuta gittiği 
görüldüğü ve ona yetişmek imkanı 
olamıyacağı muhakkak anlaşıldığı 
halde arkasından koşmak manasız 
ve beyhude yere efor sarfetmek 
demektir. Sonra İ§in asi garibi 
bu gibiler lüzumsuz yere kuvvet • 
]erini ıarfettikten sonra topun üze
rine koımak ve atılmak İcab ede • 
ceği anlarda da bozgunlukları do -
layısiyle kendilerinden beklenilen 
enerjiyi göstermemek ıstırarında 
kalırlar. 

Oyuncu bir buçuk saat içinde 
.azami raclımanını verehilcc.ek 

tarzda çalışmalıdır. Bu müddetin 
her dakikasında bütün kuvvetini 
kullanabilecek bir tazelikte bir zin 
delikte kalmalıdır. işte hunu da 
bir atlet gibi çalışarak, atnrenman 
yaparak elde edebilir. Futbolcu 
hem sür'at, hem de mukavemet ko
§ucusu bir atlettir. Futbolcu ayni 
zamanda yüksek ve uzun atlayan 
bir atlettir de.. Bir oyuncu nefesi· 
ni arttırmak için haftanın muay • 
yen günlerinde kendi kendine koş
malıdır. Bu mukavemet koıusu • 
nu tedricen tahammülü nisbetinde 
arttırmalıdır. 

Seri çıkışlar yapabilmek ve elli 
metre dahilinde bütün kuvvetiyle 
koşabilmek i.çin sür'at koşusu ant· 
renmanları da yapmalıdır. Topa 
bat ile vurmakta çok büyük fay • 
daları dokunan yüksek atlama ek
zeniılerini de ihmal etmemelidir . 
Uzun atlamak, üç adım atlamak 
antrenmanlarının çok faydaları 
görülür. 

Bilhassa usulü dairesinde İp at .. 
lamanın vücude "souplesse,, ver • 
mek noktai nazarından faydaları 
büyüktür. Bir oyun,cu b~ suretle 
nefes ve mukavemet kabiliyetini 
arttırdıktan ve :koşularında da 
matlub dereceyi elde ettikten son -
ar vücudunu çevikleştirmeğe gay • 
ret etmelidir. Oyunda hasımdan 
ziyade topa bakmak lazımdır. 

Topu hasımdan geçirmek, sıyrı· 
larak kaçırmak, top ile koşarken 
hızını çabuk alarak durmak çevik 
olmağa vabestedir. 

Futbol oyuncusu ayaklariyle 

Zaman zaman 
-. - -

Sporu 
kef enlemiyelim 
nen, (spor) kelime ini jşittiğim za

man içimde çok tath bir halecan du· 
)arım, bilmem sizler de öyle mi inir. ? 
~por denildiği zaman gözümün önüne 
tertemi1,, dedikodu uz bir i;- gelir Ye 
onu kirletmek j~tcycnlerc içimde bü· 
yük bir nefret uyanır, onlara fıdcta 

bir cani gö:r.üylc lmkanm. Bence hun
lar en büyiik cezalara çarptırılmalı· 

dırlar, çiinkii dünyanın en güt.el ve 
temiz bir i:;;ini öldürmek i teycnlcr di· 
ye düşünürüm ... 

Ü1.ülcrl'k duyuyorum ki Rpora mu· 
.sallat olanlardan bazılarr gene faali· 
yete geçmişler. sağı olu kandırmağa 
uğraşıyorlarmış. 

Bunu duyduğum gün kalbimde bir 
;,;t•yin ( ct:t. ! ) ettiğini hissettim .• ~ene· 
]erden beri bir adım bile ilerlcmiyen 

porurnuz \'C sporculuğumuz hep hu 
.gibi -dedi k'Ddula:r veı ha~ketkTle ba1-

falandı. Yazık değil mi? Sporu bu ka
dar kirlctmeğc onu dedi kodu yu\'ası 
yapmağa hangimizin hakkı var. :Esa· 

sen ilcrliycnıcycn sporumuzu bari bu 
gibi sebeplerle geriletmiyelim. 

Bu gibi hareketler yiizünd<'ll G. ~. 
gibi çok kıymetli bir klüp kaybediyor
duk (Nc~sc onlar koodilerini kurtar
dılar.) Bu yetmiyormuş gibi ayni se· 
bep yüzünden şimdi de Be~iktaşı kay
betmek üzereyiz. Yazık değil mi bu 

emektar klühc ' 'e onun !;OCuklarınn ki 
bu kndaı· yok uzluk içinde kurdukla
rı hu te ·ckkülü kaç defa ııampiyonhı
ğa lrndar çıkardılar. 

llu Yaziyt•tleri görünce kendi ken-

vücudunun harekatını tevhid ede
cek ve ona göre yckdiğerini kulla· 
nacaktır. Bu çevikliği temin ede· 
bilmek için de karıılıklı antren_ Geçen hafta lngilterenin 

Her sene Cambridge ile Oxford 
Üniversiteleri arasında Taymis 
nehri üzerinde yapılan ve binler
ce seyirci tarafından büyük bir 
alaka ve heyecanla.seyredilen se
kiz kitilik kürek yarışı hu sene de 
yapılmış \ıe müsabakayı Cam· 
bridge kazanmıştır. Bu yarı§ her 
iki Üniversite arasında bugüne 
kadar yapılan deniz müsabakala
rının 87 ncisi idi. Bunlardan 46 
sınr Cambridge 40 nr da Oxford 
kazanmış bulunuyordu. Fakat 
son senelerde yapılan yarışların 

bila fasıla hepsini Cambridge ka· 
zanmıf olmakla hakikaten inanıl· 
mıyacak bir rekor elde ebnİI bu
lunmaktadır. Son galibiyet Cam-
bridge'in bila fasıla kazandığı 
yarışların on ikincisidir. 1920 se· 
nesinden beri Oxford ancak bir 

yarış kazanahilmiıtir. -- 1 

dime soruyorum: (.Nerede kaldı !'PO· 

run temizlilti? Ch-anm<'rtliği? !) •.• 
.Artık hu kliip deği~ti~melerin. o· 

yuncu kapmaların önüne ge~ilmelidir. 
Ak~i takdirde böylt• manasız sebepler· 
den klüpler oyuncularını, hiz de 

0

klüp
leri kaybcdcr~ek esru;en ~ok 1.ayıf o· 
lan ~porumuzu p<'k yakında kef<'nle
memiı lazım gelecektir. 

EN. BM. ,1J'AK 

k bü.vf.ik iki Oniversite•İ ara•ında yap'ılan meıhur kürek yarıılarının 81 man yapılırken müm ün olduğu , . . 
k d ·· d .. k ncisinde Cambridge'lilerin lıtası Oxlord fuların lıtaıını yukardalu a ar vucu una guvenere oyna . ' .. ..w.. .. • . .. .. . 

1 
k b" ·· d" 

k h t ·ı t l"d' J resımde gordugunu:r. gıbı buyuk bır aralık.a geçere , utun '!" · mama usuıunu crcı 1 e me ı ır. 

SADi HARS,tN yanın alakadar olduğu bu müıabakayı ka~cındı .. 

Taymiste 6840 metre mesaf• 
üzerinde güneıli ve çok güzel bit 

havada icra edilen bu seneki y•• 
rışı Cambridge kürekçileri ha • 
sımlarını dört buçuk futa boY" 
geçerek on dokuz dakika 48 aa11İ• 
yede kazanmışlardır. 1934 sene' 
sinde elde edilen dereceye naza ' 

ran bu rekor dütüktür. Geçen ıe' 
neki derece 18 dakika 24 saniye r 
di. Yani bu sürat saatte aıağı y1' 

karı 12 - 13 mili buluyor ki hl' 
men hemen bizim Kadıköy vapur" 

larının sür'atine yaklaııyor. Bil ' 
hassa bu son yarışta Cambridg• 
..,..,.,)i -L:L:-. :r-'· &-:ı. -vh:tug'\lllf 

göstermittir. Zaten aradaki far~ 
ta bunun en açık bir delilidir., 

Müsabaka hatlar başlamaz het 
iki takım da çok muntazam hare' 

ket etmiılerdir. Koyu mavi fani' · 
la giymiş olan Oxford'lular açı~ 
mavi renk taşıyan Cambridge'li.' 
!erden gerı kalmamağa .a-ımettııif 
gibi görünmüıler ve iki yüz me~ 
ye kadar onlarla müsavi gitrrıır 

lerdir. Küreklerin adedi dakik• ' 
da 32 - 34 idi. Fakat çok g~ 
meden gittikçe açılan açık ma~ 

lilerin daha ağır bastıklar:: görW 
müt ve yarıştan bir mil sonra bu.,. 
lar hasımlarım üç çeyrek futa b' 
yu açmıılardır. 500 metre ilerd' 
de aradaki kırk bir buçuk fut' 

boyunu bulmu§tur. işte bund~ 
sonra Cambridge kürekçileri11İ1' 

.. . ·ı ' çok iyi çalııtmlmıı ve yetı.tır• ~ 
. k b"l" . ki' mit olduğunu gayrı a ı ı ın . 

bir surette kendini göstermi9tıt• 
• Cambridge'liler o :kadar munt•. 

zam kürek çekiyorlardı ki hiç bl' 
rinin yüzünde en uf ak bir yorf"' 
luk ali.imi bile hissolunmuyordd' 

Her iki Üniversitenin dizdiği y•' 
b•' rı§Çılar arasındaki fark çok 

riz idi ve bunu arada bir klas f,.t' 
. .. k · ol' kı olarak bıle gosterme caız 

bilir. 3400 metreden sonra ~; 
ford'lular biraz kendilerini toP 

1 · • rf' • mışlar ve son gayret erını ıa tJI' 
derek aradaki mesafeyi kapa 

r'. 
ya çalışm1ılardır. Buda bir d:,.-
ceye kadar muvaffak olmu91 

da neticeden emin bulunan C-:: 
bridge'liler kendilerini sık,..-,,. 
lüzum görrnemiıler ve yar•!111 I•, 
nuna doğru tekrar gene haııdl , 

rını açmıılar ve müsabakayı f' , 
karda söylediğimiz gibi dört ~ 
çuk futa boyu geçerek kaz"" 
lardır. 



RAHER - Aktam Postan 

dolar ~,ÔN-l~ ri1ilyar 

Amerikada 
En çok kar getirmek için 

• 

nasıl kullanılır? 
13.C'OO nüfuslu ve 42 katlı 
Nevvork· otelinde bir ~ece .. 

Kasadar teşekkür etmeği 
unutursa müşterilere ikram! •• 
10 Rakkanunın önüne tam 91 

,.,,. sdır koyunuz! 10 milyar e-

ür değil nrl? J,ıe bu rakkam 
Anıerikada otelcUik iıine yatırıl
llllf o14n parayı dalar ltesabiyle 

f1/İllerir.10 iJIUyar dolar, yani bi· 
.ım 380 milyon lira haabiyle bir 

unelik hJlk{unet btıtçemlzin tak· 

}emek istedijimi soruyor. Müziği rafından, bana bu koca binanın 
tercih ederek itaret olunan düğme- yegane miifteriıi benmitim hiui
ye basıyorum. Oh!.. Ne latif bir ni verecek derecede bir mübal&ia 
musiki!.. ile aelimlanıyorum. Acaba otelde 

Dairemm ~nyo salonundayım. kaç kiti var? Müfettiılerden biri 
Dört musluktan ve dört muhtelif bu ıualime cevap veriyor: 
sıcaklıkta s• geliyor: Sojuk, ılık, - 5000 odamız var! Hepıi d~ 
ıı~ ve buz gibi soğuk su •. Ayrı- lu .. Bereket verain bütün ıalonla -
ca bir musluk ta iki defa filitre • rımız icabında bir kaç dakibde . 

Bu kadar muazzam bir serve- den geçaııit içme suyu veriyor. . yapılabilecek tidilitla yatak oda 
tin ijlettiği ateleUi;in nasıl bir Ben banyoda iken bir auin is- ları haline ıetirilebiliyor. Bu sa . 
Jeli aldllğu herhalde meraka de- mİıllİ söylodiihai itiliyorum. Ote · yede iki miıli mütteri almak imki· 

riben 7$ misli! •• 

d 

,--·.IA L.. ı• b• d • &-• kada •• bul /VetJyorlUft muCIUClm binala-•"' ,.~LeL.aeft bı•r b-1..-•• 
IO• IJlr ""'"" ur. Bu ..,._ - m ır ra yo 11-:ronu r mu- nmı uypruz. • "- ,,.._ .., ....,. 
- ""'""""''· Yazıtll Ktr k-' oparlör tertilıab miltteri· _ Şimdi otelde kaç kiti var? Dana, eakrim salonları, yüzme tlni anlatmaia kilidir l&llJl'DD, 

Pi tl.,tltı piıın PalllUıeıı ..- terin diml---ar: haYUZU, futbol sahaaı hepsi otel· 
,.,,,.n hlUllMdtm alıgam u-....--t'Mümtaz mütterilerimiz arum· -'l"elırilıen 141 ı.;....iiperi - de mevcut.. Binaenaleyh böyle biiyiik bir ~- 3 bin müıtahdem.. aerma • •-- "-L--
ltlflql - ,_.,,...r ,,_.. da Danimarkanm en büyük mu • • • • yenm Y•tm-4 ......... duju /fttllı;JJJS• Yatık Mm l'-rtllikel"dlr. harriri Frankel'in bulunduğunu 13 bin kiti! Küçük bir tehrin o telde ne iıteraeniı hepıi bir ite bu kadar ehemmiyet veril-
...ıllf'!;_-_,,_-' u .... __ _,.;;. u nüfuıu !. 17 uantör 42 katlı L. • b _ ... , ..-

8

• --· .,.,. bildirmekle seYİnç duyuyoruz.., "" meYCUL. Her tiirlii et . meaı ıayet ta il bir hldisedir • 
.,.....,,,, dcttt' olan lntibr.ıları aıra· V b h .. . . . b"' l "Şen - Otel!,, in nüfuaunu apiı yayı bile otelin içinde - Sermayeden en ,.ok -"dmıanı al .. 

- 1 e u er muıten ıçın oy e yukarı ta91maia yetifmiyor. En 7 ·-

.,._.-. ... .;..'"§f>JIJ~ e " koltuk kaliarlıcı cümlelerle teker- alt kattan en üst kata asansörle ki mağaza.lardan salm almanız mak için de milfterlJİ -an 
M ~ •;lliMıt tliı1db ~ nWı9'• her zaman için kabil bulunuyor. etmek lamndır . ... m~vn. ,~u~&&ı ı 

-ecı-ı1rıı.att oıq,...,. Jma &ir umanda --o ela uamir· HiÇ Mr kuaar, bii ebi1dik Wamı· Ammb ote1t:M..C• .. 
1
ama dı". ııbin4itim- bir -ada ı..m .ıı..ıi oayaobı~ mllmldiD -. Direkt&le "-1-lam bu· nlıtllrlia bıa itte piİ"'İf .:-:. ... 

kapı vuruluyor: Bir "boy,, bir g. oluyor nu söyledikten sonra, muziplik iman kafi H ello, Mişter Frankel ! ... 
Saat sekiz oldu. ~· 

mar ııazote ile pliyor. Ne o? iç • · • • • oı- diy•, sordum: 
0 

• .ı.ı;ıc11r. Hw ..._, 

1 
· d ·· tan d 1 • • · direktörden en mütevazi i~~e, 

ak 
. t . . . , enn e uç e e mem ea.etimın y---•- ;;.-•0 -•-- muhtelif Ot ,.,,.,, m ıı emez mısınız •. ,, d cm.a ... ıuan - elinizde bir "hayvanat mutfaktaki ta ııuetelerin en var. Halbuki lıan- uYldere ıare: Paria lo· pa teo - adama 

Uyku aeraemi yatajımda doğ . lann bulunabilecetini aklıma bile kantuı, Londra lo'-n· bahçesi,, yok galiba? Memurlar kadar heı:kes, itinin ehli, çalqkan 
nılarak sözlerimi oiufturup etra - d .... d b.b dah '- olmaclıimı ıöylüyorlar. ak" ib" ıetinne ıgun en ten ı i et- taaı, Napoli lokantuı ve '--==lar ve m ıne ı ı olmahclır. Bu ae • 

da gayet güzel bir hava 
var .. Etraf günlük günetlik .. Kalk-

fnna bakınıyorum: Oteldeki dai - B ı ı h _..__ Za il d ı be memittim. u, ote e ıe en er ec- gibi bir çok lokantalarda, İIİllİnı" I va ı a am evve i sarardı, ple otel müıtahdemleri id--· 
remde yalnızım. Hiç tanımadığun b · L.ı: 1 • lnplu ld h c:~ ne i içın pÜy eymıı.. '-•ıdddan memleketı"n ---'..!ne 

1 
. .ı: ıonra rmızı o u. Nihayet uauai bir tahsil ıörürler. 

bu abeoktar kadın sesi nerden ge· ,..... ıwnu ..,.. km b" ta la Otelin bir de resimli gündelik re, o memleket ahalisinden olan t&f ır vır : Otelin bütün müstahdemlen"ne 

liyor? Ah hatırl11orum: AJqam • O f b E b k cllın beni -t sekizd• uyandırma· ıueteai var. çiiııcü oay ada ir pnonlar tarafından ha- IÖ • - vet, üyü bir eksik! dedi, daiıtılmıı bir kitaptan bazı cüm ,,. 

Ot 1
. reunimi sörüyorum •• Ve bayatmı, rerek, tamanıile o memleketlerde nasıl oldu da bunu timdiye kadar leler alnroru- •• I 

1armı tenbib -iftim. e m un· d ., -tral memwu kız odamdaki opar • _.terim, edebi ':1iyetim bak • :J&tl)'onDUfOWIWI ııibi illediibıiz ilt~dik? kBunu habrlattıiı • ''Bir otelin aablacak bir tek me-

l cak 
kmda bir ıüri mawmat.. •emeklen" L-._ı_L!ı; ... .__11...... ye. nız ıçın aıze ço tqekkür ederim. taı cb S 

lörle vazifeıini yapmıt o a ·• ı · uu..1111 ... ·- ~ B var r: erviai.. Binaenaleyli Dün akpm beıii zi,arete ıelen ~etinizi yiyebilirsiniz. u ... leyi hemen buıünkü mec- cak • • Y atajımdan is~:rerek ayn· I' · · d b 1 an ıyı aenivi olan bir otel ;,ı 
d ah ki A 

ve otelin reklim memurelerinden • • • ısı 1 areye i direceğim. Oo bet bı"r oteldir.,, 

lıyorum. O ka ar r atb ..• · 
haf

. f oldujunu ,c;yliyen psel genç kı- G ifelerin önünde bır liv • ıün sonra müeueıemizde bir de • yajımı yere b~ humaz ı zm bana niçin o kadar çok sual ha: "Eler bftdar, pa- "hayvanat bahçesi,, açmıt olaca . "Mütteri daima hakhdır. BU ... 
bir zil HIİ ııeliyor. Yanı bafnnda heple ıakm .. J d• • 

lo
rdu-=-•"U timdi anlıyorma. . ranızı aldıktan .... nra, flmızı ümit ederim t onun soy e •linin U• 

lıir lbha müzik veya jimııalıik •- - • • 'dd' · 
Kon

.dorda otel müfettiıleri ta· mÜlll•"8• NIDIB& ıize t--1.L:ı..:: • • • ıını 1 ıa etmeyıniz. Çorba sıc:U 
d-ind•n hanıiaini radyoda din· ....,..._u old "-· hald " %..L · ~-~-~---------7------------~~o~be~~~- A~~••W~ o - eo~-~.~~ - J • -te bak liıaamramısl., Fakat mühim. ticaret ıubele yor, 

0 
halde "gorba muhakkak..,. 

Kanla atııan ımza ..ı.m bu •·vhaya aldanaiak beda. rinden biridir. Bu u.. tuJıturl .. 
n yemek yi;tebileceiinizi t.aııma- rete 10 milyar dolar yatrrılmıt ol· "' • • 
yum. ICaadtpf..-dan herhUIP bi- dutunu ıö,lemek itin ehemmiye- otele ıeldijimin ;ık akp." 
rİIİ ıizden bet çent bile alsa be· mı sokaktan döniifte 
men "Thaak you,, yu yet~ıtiriyor. =======================I dairemin numarumı U• 

~ ~-:'! :7.t!~~= ır-H-ABER"'""I ::~::.:.::;:~na:~~~ 
bır "tetekkür,,dür. Binaenaleyh Ü· i ! birine daha iımimi aöy!erken 0 

mitler beyhude! İ f gayet nazikine bir tavırla ve aan: • • • I' s tan bu 1 da en ÇO kİ ki otelin telr mütterisi imitim gibi 
Holde dünyanın her kötuine c: • hiç dütünmeden derhal cevap ver· 

mensup miithit bir kalab.dık var .-atılan gazetedirl di: . : : 
Gelen yolcular, gidenler, otelde 1 mi f - 2978 numaralı daire Miıter 
do~lar .. H~. yerde, ad:m ba. jilanlaranızı, azamtf" Frangel... Bir ıey delil Miıter .. 

1 '?'da sıze yol 19ateren, "b1r emri· i fayda I t Geceniz h-ııyırh otaun Mister ... 
nız,, olup olmadıiını soran otel 1 • y em 1 n 1 Çünkü otel memurlarına veri • 
memurlarile kartdaııyorsunuz: ,ı ı edebilmek için len kitapta töyle bir kayıt ta bu-

- Posta dairesine mi sitmek 1 Hr AB' r n l lundujunu ıöylemeie lüzum var 

,,, .. .Za'tl• F Uipin _.ı;.i _.Jt/llultmndmt G,....,,. Palelrıörıji; istiyo~7 y olua ıinema ..ıo • 1 .n L n 'e ıaliba: lanıınu -: . • • L-... iJ• 1tnSlllatlılt •öriilmiiflilr. Bara.da bırı numuzda fılm seyretmek mi" • "Her mut'" terinin aclmı 0
··:c...en • 

• _.. proınını ıcgl• r . J, malı · : V 1 •• •Peratör muraltlaaın lcol.anJatı bır """".' aç ta, muraltha, - Berber salonu bu tarafta Mis- İ eriniz 1 meliıiniz. Her birine, otelin e 
WMni. ı-JL,,_,.,. ,,.,.,,,,.,. ~·· ,ııır.._ --- ~~~ ~0• kıymetli mütterisi: ımıı hınını vermeniz liznncl.Jr." 



:!?: NISAN - 1935 

t\frikanı 

er 

da lbni 
e bir 
tegeçti 

·~~~~------~~~ 
1773 Se~inde İng:Itere hü • 

kUm i lnıiliz çayını Amerikaya 
ithal etmeğe te§ebüa etti. Ameri • 
k.trlar bunu kabul etmiyerek bir 
isyan çıkardılar •• Büyük bir aür'at
le gen· 1le1en. bu iayan bir ihtilale 
çemldi ve en nihayet lngiltere A
merikayı kaybetti .• 

Bu vak'adan tam 162 sene son· 
ra yanfbu gün Fransanm şimali 
Afrika müstemlekesi olan Ceza • 
yirde buna benzer bir vak'a ol· 
maktadrr. 

Mesele ıudur: 
Fransa, aon zamanlarda Ceza

yir taraplannın Fransaya girmesi 
hakkınd bazı gijçlükler göster • 
mektedir. 

Cezayir fU&plarına kar§ı ağır 
gümrük koymakla ba§layan bu 
mütkülat kar9ıımda bugün bütün 
Cezayir tarab ticareti iflas etmek 
tehlikesinde bulunuyor. 

Cezay:rde arab ticaretinin if • 
laı etmesi demek tüccar, çiftçi, a· 
mele ve fabrikatörden mürekkep 
altı milyon kitinin iflaı etmeıi ve 
aç kalması demektir. Bu altı m·ı. 
yon kiti şimdi F ı-ansa hükumeti • 
nin bu yeni kanununa ve Fransa 
hükUmetine kartı gelmek için ha • 
zırlanryor •• 

lhtililc:ler ilk it olarak Fransız 
hükUmetini temsil eden poiis, jan· 
darmalara ve bilhassa on zaman· 
!arda F ranaa nüfuzundan istifade 
ederek yerleten ve sayı ısı pek f azl!ı. 
~ükselen yahudilere çatmağa ba§
la mr Y~. 

Fasta, azafırde, ve diğer bir çok 
yerlerde her ıün bir çok suikast • 
fer yapılmakta ve zabıta, gözünün 
önünde yapılan bu cinayetlere mü· 
clahelc edememektedir. Müda • 
hale etmek iateyen poliıler halkın. 
hücumuna uğramaktadır. 

Geçenlerde gene bu iısyancı 
kütlelerden biri Setif hükum~t ka
rakol'yle yahu<li mahallesini bas • 
mı§, neticede yahudi mahallesi ta· 
mamiyle harab olmu§tur. 

Bu, ve bunun gibi vak'alar 
Fransız hükiimetinin de gözünden 
kaçmamıt ve bu mesele Fransız M· 

kert tih-aırnda konuşulmu§, netice· 
de Cezayir yerli a&kerlerin"n di~er 
müstemlekelere nakledilerek Ce • 
zayire Senegal ukert kuvvetleri • 
nin yerlqtirilmeıine karar veril • 
mitt'r. 

Fransızlar Cezayirdeki bu kal • 
krnmada Paniılam · zm parmağı 
görmektedirler. Bu cereyanın en 
büyük ınümesısili sayı1an Hicaz 
Kralı lbniaauud ile Cezayir ihtilal
cileri re· ıi tanılan lbni Celul ara • 
arnda bir takım münasebetler ve 
hatta temaa1ar aramaktadırlar. 

Genç, ve ateşli bir vatansever 
otan lbni Celi'ile Afrikanın Hitleri 
iımi verilmekted'r. Kendisi dok • 
tordur. Tahsilini Pariıte yaptığı 
ıibi Fransız hastahanelerinde de 
uzun müddet çalıımıstır. 

lbni Celul memleketine avdet 
ef ği zaman ilk vakitler tamamiy • 
le mesleğine ıadık kalarak doktor
luk yapmağa bqlamıı, fakat 
bir aenedenberi doktorluğu bırak • 
mıt ve politikay ba§layarak ihtj. 
Jalcilerin batına geçmittir. 

iddia edildiğine göre Alman • 
yada Hitlerin kazandığı muvaf • 
fakryet onun üzerinde de büyük te
ıirler yapnu9, Ve Ibni Ce1ul Af • 
rikanın Hi1'eri olmaja ahlelmi§ • . 

• 

Müte§ebb:S ve atılgan olan genç 
doktor, evveli. kendi kendine bü • 
yük bir çab§ma proğramı hazırla • 
mıf, bundan &onra bütün Afrika • 
da büyük bir seynhata çıkmııtır •. 
lbni Celili bütün gezdiği yerlerde 
konferanslar vererek halkı istikla
le ve ihtilale te§v:k etmi§tir. 

Bu ~h§malar yavat yavq le· 
ısirini göstermeğe çah§mı§, ve A· 
rap kabileleri raamdaki zıddiyet 
yavaş yavaf aza1mağa, ve ortadn 
kalkmağa ba§lamıştır. 

ilk zamanlarda genç doktorun 
bu aeyahatlerine Fransızlar hiç e
hemmiy .. t vermek isteme • 
mişler, istediği yere gitmesinde, 
ve istediği sözleri aöylemesinde 
kendia:ni aerbeat bırakmıtlardır .• 
Bu ara lbni Ce1ul bir ikaç defa Ce. 
zayir umumi valiaini görmek iste • 
mişse de mağrur bir adam olan va· 
Ji kendis.ni kabul etmemİ§tir. 

Halbuki bugün vaziyet tama • 
men değişmiıtir. lbnicelulün §İ • 
mali Afrikada nüfuzu umumi va
liden kat kat fazladır. Bu genç ve 
azimkar doktor, bugün milyonlar· 
ca i{işilik bir Arab kütleıini peş=n
dcn sürükleyebilecek bir kabiliye
te ge1mek üzeredir. Araplar 
ker. -:·;ı,·ni fevkalade çok ıevmekte 
ve bütün sözlerine itaat etmekte· 
dirler. 

Cezayirde hüküm süren iktıaa • 
di buhran da lbni Celulün propa • 
ianda ma çok yaramaktadır. işsiz 
kalan bütün çiftçi ve ameleler 
kcmliein"n etrafında toplanmı trr • 

Afrika Hitleri onlara Fransanın 
ezayir ziraatini ele geçirmek için 
yerli çiftçiliği imha ettiğini izah 
etmekte, ve buna miaal olmak üze· 
re de Cezayir farabımn artık Fran· 
sa taraf mdan satm alınmadığını 

gödermektedir. 
lbni Celulün ileri sürdüğü nok • 

talarJan biri de Cezayirde yapılan 
1hrac.atın yalnız Fransız vapurları 

vasıtasirle yapılabilmea:dir. İb· 
ni Celul statiatiklerle Fran ız v~ • 
purlarının nakliyatı huıuaunda. 
dünyanın en bahalı nakil vuıtaaı 
olduğunu iııpat etmiş, ve Cezayir 
ihracatının enelerc~ at:ı bir vaz\. 
yette kalmasının en büyük ~bebi 
olarak bunu göııtermiştir. 

lbniCelul şimdi kendisine en 
fazla sadık olan Araplardan tak • 
riben 20000 mevcutlu silahsız b:r 
ordu teş~il etmi§tir. Bu silahsız or· 
du Almanyanın meıhur Hitler or • 
dusuna fevkalade benzemektedir. 

Bu askerlere b·r kaç def{I. resmi 
geçid yaptırdıktan ıonra geçen 
T eşrinievvelde bütün Cezayir hal· 
kır.a hitabeden bir beyanname 
neşretmiş ve Cezayir halkıru F ran· 
ıaya kar§ı boykotaj yapmağa da • 
vet etmiştir. 

Bundan sonra Fransız hükume· 
tine müracaat ederek Şimali Afr;. 
kaya karşı konulan iktısadi !rayit
larin kaldırılma11nı i temiştir. 

Kaldırılm dığı takdirde büyük 
bir ihtilal"n önüne geçilemiyecc • 
nini bildirmi , böylece Franaız hü
kumetini tehdid etmi§fr. 

Bunun üzerine Cezayir umumi 
valisine lbni Celulün tevkif edil • 
mesi b.ldirilmişse de umumi vali 
buna muvaffak olamamıştır. 

Şeflerinin tevkif edileceiini du· 
yan Araplıır derhal evini abluka 
etmişler ve polia!erin yaklaımaaı • 
na müsaade etmem'tlerdir. 

AraP.iar lbni Celulü tıpkı H~t • 

RA BER - Akşam Po. tam 

abe 
·ç •• •• 

ara orun b ·ıe menedemediqı 
iğrenç bir usul. lngi 

1 ,64 
riye doğru eğilmi§. Üzerimi pele' Habeşistan dağlarında yeryer 

satış yapan klübeler v rchr. Bu 
kulübelerin hemen ekıeı isinde 
güzel Habeı kızlan bulundurul • 
maktadır. Geç Habeş kızlan, 
yolları uğrıyan yolculara, bol bol 
satış yapmaktadırlar. Bu kulübe · 
lerde satılan şeyler Talla ve Tuc 
denilen bir nevi içkilerdir. 

Habe§İıtanın Altuki dağı yer • 
yüzünün en Çok ev bulunan bir 
dağıdır. Burada Hindi büyüklü . 
ğünde tavuklar, ceylanları tavşan· 
lar kayna§maktadır. Karne bir 
ııcak gün buraya uğramıştı. Sa· 
dık Paşa ve maiyetindekiler, etra· 
fa saldırarak bir kaç dakika için· 
de hayli tavuk vurdular. Avlar, 
hemen pİ§İrilerek yendikten son · 
ra yola devam edildi. Yol da, uzun 
bir ağacın üzerinde testi yerine 
kullanılan bir kapakla bir bez 
parçası göze çarpıyordu. T ercü 
man bunu İ7ah elli: 

- Bu kabakla. bez parçaaı yıl. 
lardan beri burada asılıdrr. Bun· 
lar, kahraman bir Gallamndı. Gö· 
müldükten sonra buraya asıldı. 

Gelip geçenler hatıraunt anıyor · 
)ar. 

"' .. 
Habqistanın en kork'unç yeri 

Ebba Cenber geçididir. Bu geçide 
verilen ad bir Habetlinin adıdır. 
Bu.-•da au mı:a.nları tarabnd n 

pusuya düşürülmü§, uzun bir çar· 
p19madan ıonra öldürülmüf, onun 
için kendi adı boğaza verilmif. 
Kafile buradan geçerken ba§ıbo§ 
bir katıra rastladı. Tercüman: 

- Muhakkak sahibi vahşiler 
tarafından parçalanmış dedi. Ka· 
tır nasılsa kurtulmuş, fakat ölüme 
mahkiim. Çünkü şimdiye kadar 
koşmaktan artık yürüyecek hali 

ler ııibi sağ kollarını havaya kal • 
dırarak &elimlamaktadırlar . Ve 
bilhaasa iki de bir de ileri sürdü • 
ğü yahudi aleyhtarlığı propağan • 
dasını çok takdir etmekted:rler • 

Bazı Fransız gazetelerinin id • 
diaaına göre lbni Celul, Hitlerin 
adamıdır. Ve Almanya Cezayir • 
de biJiltizam Franısa aleyh:nde 
Nazi propağandası yaptırmakta • 
dır. Hatta bunlardan birisine göre 
son zamanlarda Cezayirde Barou· 
tıe lrene Sver iıminde fevka1ade . 

1 

aüzel bir Alman ca uı kadını ya· ' 
kalanmıştır. 

Almanyanın bu itte ne derece 
rol oynan:akta olduğu mahkeme 
esnasında meyclana çıkacakştrr. 

M: S . 

kalmamı . Vaht i bir hayvana rast· 
lamasa bile sudan uzak olduğu 

için zavatlı katır susuzluktan öle· 
cek.. 

• • 
Habe§istamn Menabella deni

len yeri, bir eşine rastlanmıyaca~ 1 
kadar garip bir yerdir. Burada o· 
turanlar, su yerine yalnız yağmur 
ıuyu içerler. Yağmur suyu da yüz· 
lerce mctTe derinlikte bir çukura 
toplanmaktadır. 

Kadınlar, tulumlarla buraya 
inerek aulannı temin etmektedir· 
ler. F a:kat sarp kayalardan bura· 
ya. inmek, herkesin karı olmıyan 
bir iştir. Bir yabancı ularm top · 
la.ndığı yere yüksekten bakarsa, 
muhakkak gözleri bulanarak bay· 
gınlık geçirir. 

• • 
Kafile Tadiçç.a'y geldiği va 

kit, bütün seyahat esnasmda. kar 
§ılatmadığı bir vaziyet karıısınde 
kaldı. 

HallC§İ&tanın hiç bir §eyi hak · 
kıyle bilinmediği muhakkaktı. Bu· 
rada her dağın başka bir esrarı 

vardı. Bir t önce, an büyüklü 
ğünde yeıil aineklerin hücumuna 
uğrayan kafile, Tadiçça'da rahat 
etmeie karar vermİ§tİ. Çadırlar 
kurulup yemeğe hazırlanılırken, 

uıaktan bir ıür~ li~ A.1 ının iler} · 
mekte old.u~ örü} ~- i ~ on· 
ra bunların yüzlerce maymun ol
duğu anla§ıldr. Kafileye biraz 
yaklatınca, Şev:ket Efendi, tüfeği· 
ni doğrultarak ateş etti. Maymun· 
lar, neye uğradıklarını anhyama· 
mıılar bir saniyede allak bullak 
olmuılardı. Garip bir çığlrkla ka · 
çı§ıyorlardı . Fakat yavrulat anne· 
)eri kadar koşamadığı için hemen 
annelerinin omuzlarına atlıyor· 
du. Bau yavrular annelerinin 
kuyruklarına yapışabildikleri için 
annelerin:U kuyrukları ile üruk · 
leniyorlardı. Maymunların b zı ~ 
ları ayı kııdar büyüktü. 

Maymun sürüleri uzakla tıktan 
&onra birdenbire hava kararmağa 
batladı. Yağmur yağacak derneğe 
kalmamı , §iddetli bir ağnak bo· 
pnmıftı. Göz gözü görmüyordu. 
Bu, ancak yarım saat kadar sür · 
müştü. Yanm saat sonra e!:"af toz 
duman içinde kalmış. Hetkes ça · 
mur içincle kalmı tı. Toz bulutu 
dağıldıktan 5onra. tiddctli bir sı • 
cak etrafı kavurµyordu . 

Habeşler, güneş çıkar çıkmaz, 

yakındaki dereye koşarak yıkan · 
mağa başladılar. Sadık Paşa da, 
t~nha bi .. yer arıyarak burada yı· 
kanmağA ba ladı. Y ıkanı§mı şöy· 
le nlatm-.htadır: 

- Yıknnmağa batladığım va· 
kit etrafımd hiç kimse yoktu. 
Gözlerim kapalı olarak ısabunu 

yüzüme, batıma sürdükten onra 
sef ertasınıla suyu dökerek gözü • 
mü açtım. Bir de ne göreyım. Ba
tımm üzerinde bulut gibi bir ka · 
raltı çökmü§. Ba~ımı yukarı kal · 
dırdım. Garip, tuhaf bir manzara! 
Arkamdaki ıivri tatın üzerinde 
bir koyu renkli Habeş durmuf. 
Fakat naaıl duruyor •. Bıt.!ma gam· 
ıelesinin betş!ığını giymi•, gamse
lenin iki ucunu iki eliyle tutarak1 
kanat gibi asmı§ iki kat olarak ile· 

nııo. 
rinle tamamile çadır gibi örtınuı· ıirnli 
Yüzüne hayretle baktığımd gü • 
Iüyordu. Ne iıtediğini aorduın• 
Parmağıyle güneşi, onr ba.§IJlll 
gösterdi. Beni güneşten muhafa ~ 

ı. , l 
ıın Yı 

Yed 

za için gamseleyi kunnuf.. Eğ~ , ); b 
bunu yapmasa imiş ben çoktan o· 1 P ~ 
bür dünyayı boylamı§ olacakınr ; 
fım .. işi sonradan anladım. Çün • lıl a 

rı 
kü güneş, beyaz inısanlarI bir kaÇ 'im 
dakika içinde öldürecek kadar lfo.i u 
"dd ı· "d" y §1 et ı ı ı.,, ı ·:e 

• I/< • 
rlcr 

Habeşlerin en garip adetlerin· lcışa 
den biri de öldürdükleri dii§maıı· Lo 
ların tenasül aletlerini kesmektir· ril 
İmparator Menelik bu ustilü ne '"'1arı 
kadar menetmek itemiş ; e de •ir nğ 
muvaffak olamamı§tır. Kafile yol· ''Sel 
da yürürken omuzunda b\r ınıv ' kil · 
ra.kla bir habeı çıkıverdi. Kafile- ans 
yj görünce yolu değiştirmek, sa ' re k 
vuşmak iatedi. Sadık Pqa, yak • '• 
lanmuınr emredince, bir kaç Hs· •nd~ 
be§, yıldınm gibi üzerine hücuııi •tı im 

ettiler. l'vlü 
Yabancı HaDe§, üzerine geleıı· ~fları 

lere kartı duramıyacaimı anla' ıl ya 

mı ol cak ki teslim oldu. Bqın ' unda 

daki Habeşlerle kafilenin bUlun ' lraln 
duğu yere gelinciye kadar kafile· ııştır. 
nin kim olduğunu öğrenmif. Sa • • e 
drlc P> nrn J.e.,..s ... m• e•I;n , lıd.'"' er 

men diz çökUp, belinde taşıdı si 
bir torbadan bir avuç kadar et llr§I t 
parçası çıkarıp yere yaydı. Bun· ilhas 
lar, Ha'be§in mağlup ettiği dUt' ~ se 
manlann tenasül aletleri idi. Y ı 

Tercüman Habe§in söyledikle< ir şo 
rini tercüme etti: ıj lir 

- Gördüğünüz: Habe§ hayatın' y aJ 

da mağlup ettiği düşmanların a ' ')y~~ 
dedini size bpat etmekle kahra ' k 
m n oldu~nu göstermek istiyor• ~ı 
Habetlerde harpte dütman kafş' l t"\i 

Si yerine tenasül a}etİ getirmek ~· 1 
1 

k ~ Ogr~ 
dettir. Asker, kumandanrna s 0 d 
rkek öldürdüğünü bununla ispst ,t u 

eder. Harpte daima buna dikkıl iıt~ 
edilir. ~ l-' 1• 

Sadık Pa§a, Habe i erbest bt ; . 
r ktırdı. Yalnız ayrılırken ne y&' , 1 

1 

... • Ilı 
p cagını ordurdu. HabC§ _ u ce lr k 
vahı verdi: • •nı 

-Ölüme.. ett 
- Niçin.. ~ttc 

- Çünkü sevdigim kızt ha§lc.' 1 ın 
biri almı§. Onu öldüreceğim. S1

' ~. 
Habe i öldürdükten sonra ben ele 
yaşıyamam .. 

- Peki nasıl öleceksin .. 
- Nişar.lımı kapıp da~l ra ç~ 

kiJeceğim .. Onunla dağlara bıt 
kaç gün bnşbaşa yaııy~bj}iri111' 
Fakat bf'.ni müdafa edecek kiJı1' h'ı 
aem olmadığından orada elbette iller 
bir gün V!Lhf İ bir h yvanın taı\f • r r 

ruzuna uğrıyacağız. YanırnclıJ~ 
sevgilimi hiç bir vakit ayınn~1 ô 
cağımdan yabani haf':a~1 ~~rı dt 
düremezsem, o her lk1mızı 
parçalıyacak. , ~ 

cı· .... 
Mabe~, ne kadar ı rar edil ' pi 

arzu!undan vaz geçmedi. Yof\J 
devam etti. 

N. A. 01'.4~ 
ı4 

Dokuzuncu yazı: "AJisabab0
;, 

giri§ - Ücretle ağlıyanltır, cetıD , 

gömülü§ü - Habe§iatando ceıtJ 
nın nevileri •• 
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Evıerffıkan --------1' HASRETLE·TAHAYYOL:E:ITIGIN j Vapurculuk li GENÇLJGE '(:' vu~ (#PA ~ARJ(A 

vapurları karaya 
oturtan fırtınalar 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lstanbul Acentalığı 

Liman han, Telefon: ~2925 

ı zmir Sürat Yolu 
S A K A R Y A vapuru her 

hafta PERŞEMBE günleri saat 
16 da Istanbuldan IZMIRE ve 
PAZAR günleri de IZMIR
den lstanbula kalkar. 

Mı.. iahnulı 

HUSUSA T UtllARI 

SrHHAT 
vr: 

KUVVET 

~1erıbardır. 

Kamyonları devirdi, gaz 
borularını da patlattı 

lngiltercdc büyük bir fırtına, 
IS,647 tonluk ve bu sene limanı· 
llıı~a dn 1 . 1 n "Akitanya .. . gc mtş o a 
ıı-ı· l ması -"' ı gcmimn }·araya o uı 
ıa, Londrada bir binanın duvarı-
hn Yıkıl nasıyle bir kitinir ölümü 

Ycd1" ' • • • 0 yaralanınasına. 
ı<ışını . 

:t..:.-lwıa devrilmesi ve yerdekı 
bor-..arının patlama -sına se 

il olrnu~tur. 
Karay., oturan gcmidchi yol · 

lnrrıı •nh!sİ he- ·ccnnln ı ,hilr: ko 

~trıuşlnr chvnrı yıkılan binaya 
f aiye YE'tışmİtJ, yaralılar hasta • 
·:e h:.ldırıimıf ve halk bir çok 
1 b .... k 

t crd,..'d dir:er kazalarh uyl' 
ı · . ctta diı~muşlcrdır. . 

Londradaki binanın uzerındcı 
-rilen la~, tuğln, çimento par 
larınm 3(j tonla 40 ton L\rasındn 
r o.ğ!~lı~ta olduğu söyleniyor ... 
"Selamet ordusu,, isimli hır 
kilata mensup 50 yaşm:la birı 
ansız düşen taş ve tuğlalarla 

' te knp\\nmı", derhı.1 kurtarıl· 
• ışsa cln nldığı yaralnrın ağırlı · 

d'1n h:ıstaneye kaldırrhr kal ·ı 
ı maz. ôlmüftÜr. 
Müthiş bir dolu gibi tuğla ve ı 
larm düşmesi sokaktak: halkı 
yavrusu gibi dağıtmıf fakat 

1 ndan kurtulanuya'l yeıl: kiti 
ralanmı~. hastaneye k;\)dırıl -

ttır. 

, Yeti en itfaiye hemen merdi 
lcr ku :-arak binanın daha çök· 

si muhtemel ~ olan. _ver~erine l 
rşı tedbir almaga gırışmış ve 

~ hassa hinnnm üzerindek; mü • 
sem ilıin yazılarını sökmüştür. 
Yıkıntı esnasında 30 yaşında 
şoförün kamyonu da devril • 

ştir. 
• Yaralılardan 20 yatında biri 

le anlatıyor: 
''Oradan geçiyordum. Yukarı 
ktığım zaman binanın tepesin· 
dıvara benziyen b:r kütlenin a· 

Rı doğ1 ~ı clewildiğini gördü~. 
Bttıdan doğruya üzerime gel 1• 1 

tdu. yolun kene.rma doğru 
ınağa ba9ladı isem de. gecik 

tlirn. Du~cn taşlara tı.ıtu1duml 
:Yüz üstü kapaklandım. 
Birden ta~ toprak altına gö ·

1 

lrnüttüm. Sonra kendimi topl~ j 
ak kımıldadım. Çıktığrm vakıt 
llırntJa yaşlı bir adamın r.gır su· 
le l'aralanmş, berbat bir halde 
ttaını gbrdürn. Kendiııden ta ' 
Olen iPç.mi§tİ. Kımıldamıyor.· 
· Yuıtardan bir pencereden bu· 
dırı Çığlık koparmağa batlad ı .ı 

TAR1 vapuru 18 Ninn 
PERŞEMBE saat 20 de l f opeye 

kadar. 

BORSA 

Nukut tSat.:;) ________ , 

- • 1 cl~ra 
• \'o~o a 

~.•. ~o 
"/, -

4ı • 

.-4 -

.~ -
16. -
'4, -

Jngilterede fırtınadan yılan bina •. rrı-•r•da, • Aluo ç40. -

k · · ı • ı ıa. ıoı. - • Mecidiye 44, ~o 
Ne o) d uğunu merak t:: dere ıçen - _._~...;.";.;.;' k;:-~.;..n ...;..." _ .... :l..;;.;1·;....·:""::'· !----"~ =R=Pn=\:~ııo=t=2=4=0,:":"-~ 
ye girdim .. , 

Diğer hır yaralı. " bir ;ağ kop- ı 
masını andıran güriiltü ol.-lu. Son· 
ra simsiyah bir yağmur •.. altında 
kala kaldmı .. ,, 

Çökün~ü o kadar şid~etli o~ . 

Çekler 

, ı onJra 
• t\ ı rır 

(kap. sa. 16) 

6r.'.·O • tokhl ı 
ıı.7960 • \'lyuı 
~ 0~75 • ?\lıdrlr 

.!>~!-O • Bcrlıt 
4 6925 • \' ar~or. 
4 1!33 • Budıpc ıc 
14542 • Rlikrc 

~iclr.riı. l~r1:ııwkı rlı• lıtılltıllll". j• i 
ı~tanlıııldn l ">O hıınr tm. 
: t!nlntn 1 ·u~ta Jwt11ıo;11 1.!i 

c nta Aranıyor 
"HOROZ,, marka kumaş ve 

Elbise paket boyaları için u
mum Türkiyede ACfNT A A -
RANIYOR. Talip olanhu mek· 
tupla İstanbul'da Çiçek Pazarı 

sokngı 46 Ahınparmak Hani 
l - 2 - 3 e müracaat edebilir 
ler. 

Ağrı Ve Sızılara 

Gençlik ve Güzellik 

K'ömük ccwne i mii tnh1.nl'lnrmclnn: 

muıtur ki. caddede bir mclhz~nın 1 
üzerinde hır delik a;ılmı} ve ıçe . 
yjye dalan latlar o hlzla gaz boru I 
larmı zedelemİf, delmittir ı , ____ ,,,..,.... _ _;.... ___ ....,--~--' 

Gaz cereyanını haber verip he
men kesmek :zarureti hasrı o!muş 

ı saısamin kremi 

tur. 
Gen . ftrtma yüzünden Lır bina· 

dan kopan demir parça&• hir ma -
den ocafı amelesinin kafasını fe
na halde yaralam19tır .• 

Bina ve direkler üzerind" iş gö 

ren memurlar, amelelerden bir 
kısmı yerlere yuvarlanmış;ardır. 

Bir arkada9mın uçan sapkası 
nı yakalamak için koımağrr giri • 
§en bir dehkanlı bir otobüsün al 

tında kalmıttır. 

Jstanbrıl 7 rni irrn "'' murlugım· 

I~ Bankı~ 
ı'ıo adol 

R jl 

~u.- 1 ramvav 
~. ıo • \imcoto as. 

30 Cnyon De!. 
s.rn ı:ark net Slr. Hı) rıH 

\cıhıBaıı\. 1 t-3.'
( . sı,orı 

., l'omontt 
-.oo 
11.6!1 

,ark m. eua 
reJcroo 

-.--.-
istikrazlar tahvil' er 

• 193 THrlt I! r. 1 ~0.~7!1 ı-:ıcktrlt 
. il 28,25 framvav 

• • 111 S.8~ Hıhtı'Tl 

lstıtrh.ıDablll 1 97,211 • Aııadola ı 
[rıuıl h. l:rn 9°. • \oadola ı 

ıo~~ A \I ı , .\ııadol!J 111 
S \il· rıı.rı:ım 9~. - • \•uııır• ı \ 

-.-
51,70 
ı; ro 
H . -
c;,-
.C6,
~l 40 
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KALMiTiN 
lSMlNE DiKKAT EDf.NJZ 

Her türlü ağrıları keser P omatiz
ma BAŞ, DIŞ ve SiNiR ağrıların
dan Nez.le ve kırıklıkla emsalsiz 

bir devadır kutusu 7,5 kuruş 
İsmine dikkat edinİ7. 

l'ı ntniıin l.ıtif taıcliginı, cildinizin 
c:nziıı t ıtoH'lini nııc:ıl ( B LS 1\11 
hUfü\ll) le m ~damı ık ırnbilir iniz. 
Güzellik smnn terkibinde ~ tmr:n 
dddi"' n).tnı Himat elli enclHt bh ı:T 
güzcrnk kremidir. Bir dl'fu (KHEl\I 
HAI .. S 11.ı ) kullanan bn k.t krem 
kullanamaz. 'J'nnrnmış ıtrı.) nt mıığıı

zalnriyJc bü.) iik ccznnclcrdc bulunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddcıi No. 60 
T clefon: 22566 

Salı günleri meccanendir •. 

dan: 

Bir burçtan dola31 n1ahcuz oJ~p ~·~·····~····~-~~--~·~••ı••·········~······~~ b kere atılma!l;ına knrar Hrllen hır Biltil ~~fu'l mtta a)JlR Jıjr hiif(' iki ~fak )Cr 1) ev eşyanJZJ veyahut bir tek Tiktak naıısı. iki igara !iehpa~ı •. hır ma .. a saııdığınızı evinizden alır Istanbul
saati 22 - 1 - H3:J tarıhıne t a~uf da Ve taşrada istediği Diz yere taşırız 
rdcn Pa1..arte~i güniı saat 13 ten ı., c Ç k . 
kadar birinci açık arttırma)a .. çıka· ı·ktak İstanbul etya BiZi o ucuz, garanti, rahat nakliyat 

1 
• dnn talip olanların muza)e· Galata Mehmet Ali Paıı.a han 

rı ar.ngın ' F" dk tatıma •irketi ÇağırlDlZ ... 
de mahalli olan 1\umkapıda ın 1 .,. Tc1efon: 4198 l 

,_ k ?( numarnlr hanede ha zrr ll••··························••ı••••• kıran ~ona ~ ' .. • ...... . 
bulunacak memuruna murac:aat etme 

Icri il{ın olunur. ( 7) r 
z ~ "' _ 19:.ı!! ~('ltt'!'\İnd,· Kasımpa· Şark 

. ı' 6 ncı mektepten ald ığınt tl\!';tik· 
~.Ha . . . k 

m<'nti k:ıyhettint. Yenı~ını çı ar~· 
na~ elan '-' ·kisinin hiikmii olmadıgı Kuılanınız. Sütünü~ii arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. 
~agım .................................................................................... ııl 
ilan olunur. 

SUt veren annelere 

Fosfatlı Malt Hulasası 

Sulhi 
nıt• "'""' " • •11111 • ıu '11•• • 11111• 11111h""'ltrııı •• ııuı ıuuı .. • •ı ...-!tınftlffİrkriıımntt fl'ltlll u n ı ıı ltfttn.I 1 0 1 

llhisarlar U. Müdürlüğünden:j 
,111ıuıııııııııııın nııımııntıııwıııım ııtill ııı ııııvuı ıruıı m ı r ı 1 llOınıııııllllll!ııınneıııııııınınııılllftRll!mnllllllıılllftlll 1111H11ııııın11tnılllfllllll11ınuıı lllfılll!lllıııılll11!ll 

Türkce IE Osmanlıca .. Fransızca 
•• •• . "b' 1350 adet muhtc 1 · · artna riıesı mucı ınce 

daremiz ihtiyacı ıçul ş h t t n alınacağından vermek istı 
eb• . b )'az ta a sa ı 4 ı atta rendelenmış e 'h" .. d"f Cumartesi günü s!ıal l e · 5 t n 1ne musa ı . . 
c• rın 20 - 4 - 93. n C'b li de Levazım ve mübayaat ~ubesm-
' 7,50 güvenmelerıyle 1 

a ti " 1890 .. b ınüracaa arı ,, 
u ayaat Komisyonuna 

1 ~I 11 nı ll ~I lJP 
"';:;,:;''~'~IC!i'l~;;;!~ •. ;:.::Jl[._lo!l•-•··•"•-

y ~~EK v~" rAfi'ı 
.. ııtlı1 an,, 1 sıcsiT' 1 

KiTABI 
\e vaoılı~la rı 

~ okau cadde~· ı o 1 ~7 

ı1tkdAb Kttabevı 

SOZLUK 
Dictionnaire Turc .. Ottomaen - Français 
lsmail Hami Danişmend iarafırıdan meydana getirilen bu lfl{fat öz 

1 iirkçe kelimelerin şimdiqe kadar kullanı/nzakta olan Osnıanlıca ve 
aynı za11ıarıda Fransızca karşılıklarını ~öst~rrnektedir. 

Herkesin ve hatta ecnebllerlu lstitade edeceği bu SOZLO K 
intişar etmiştir. Fi atı 100 kuruştur • 

~Kanaat kütübhanesi .. ·~ .~ 
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Ösnıan l ıcad8BnAk~=fÜ rkçeye 
16

$öi 
klavuzunu neşrediyoruz 21 

1 - Ôz türkçe kökl.erderı ~n 
$Ö:f.crin. kwf14UUZ (T. Kö.) beldc~i 
(alameti) lconm.ll§tur. Bunların her 
biri hakkında 6U1l&ı ile ıumanlanmı · 
zrn (rrıüıelıassıa) ~ ~te • 
lcre vcreceji:. 

2 - Yeni konan karıılıJdamı i:>i 
ayırd edilmesi~ gereguw göre, 
f rqnsr.:;ı;aüın da y~ aynca ör • 
nekler de korıulnıu§tf!,r. 

3 - Kökü ıürkçe olan kelim.ele • 
rira bugiin?:ü ~lenmiş ve kull.anrlaıı 
~cldlleri alınTm§tır: Aslı ak olan hai;;. 
aslı iigü.m olan hüküm, türkçe "~ek.. 
f..-ökiinden gelen ~ekil l(i.bi. 

lbra etmek (Uak: beraef) - Be • 
rllemek 

Ornck: Kendiaiıule hiç bir matlu· 

bum kalmaılığuıdan:1 llJra etmekte bir 
bela görmedim - Kendiainde hiç bir 

al<Wağım kalnuı.dığmdan, bcrilemek • 
te blr figan gijmıedim. 

Il>ram atmek (ilhah etmek) - Üs· 
tüne varmak 

Ornek: Arnmu:u iMd etmem için 
bu kadar ibram De ilhalı etmeni: doğ· 
ru mudur - Arzunuzu yerine getir· 
mem için bu kadar iiatüme Demnanı: 

'1.oğru nuulru-? 

Ibraz etmek - Göstermek 
Ornek: Sözünli iapat. etmek için bir 

oesika ibraz etti - Sözünü k~lı.· 
~~ bir 'belge gö.tft'l/J. 

ibre-İğne 

Om.ek: Puardanuı ibreai dtdma fi 
mali iraıe eder - PuEulanın iğnesi her 
~aman huzcgi gösterir. 

İbret - Öğrenek, örnek de1'8 
(İmek: 1 - Şu mücrimin hQJi riH 

bir ibret ol~urı - Şu ıutlunun hali 
size bir örnek (ders) 0181111. 

2 - in an. her §eyden bir i6reıt al .. 
~... :Wan, her Ndaa bir lr · 
nete atmalıdır. 

lbn-Oğul 

lbtila - Düşkünlük 
Ornek: işret ibtilcm, ibtildlann. sa 

güç yeniIClllerindcn. biridir - içki 
tliqkiinliıgü, düıkii;nlüklerin m güç 
•

1enilonlerinden biridir. 

Mübtell - Dü h-Un 
Ornek: Jpet~ kuma.rq, envaı me. 

3avlgc mübtelti bir adam - içkiye. 
kumara, türlü kötü{ilklere dj}f}kün bir 
'tdam. 

lbtidar etmek - &ş1anıak 
Onıek: Maai'Jle ibtidur edttr ebMı 

önilmü:deJ.i mii§küldan ııalıameti 

h!ndlni. g(isterdi - qÇbfm<111a &aflar 
başlamaz öniimibdeld (/ikliıldeıin. a. • 
ğırlığı kendiai g<Jş_tşrdi .. 

tbıal etmek - Bol bol verm~k 
(lJak: bezletmek). 

İcab - Gerek, liiZ'tlm <T. Kö.) 

i>rnM: 1 - IJM. leafH ne (&& °"" 
"pmalı - l,U. gerwjjl PHt 1*' onıı llOJto. 
malı. 

2 - lcabUUl göre hareket edinh -
Lüzumuna göre la<ll'tlket efliniz. 

lcabeqnek - ~rekmek 
OrMk: Sögl~ J11U11ra11 

~ bö11Z. olmuı icab "'"7 -
Slylediklerinizc göre sor.umun böyle 
olmaaı gerektir. 

İcabı maslahat, icabı hal - 19in 
ıereği 

İcab ,.c kabul - Kanışma 
Örnek: Her iki akd lCtJb w ka~ 

Ue inikad eder - B er iki Wıt, M1" 
/uf/ıışma ile bağıtlanır. 

Mucibince - Yapıla. 

Örnek: Bu emlrnmneyi Yelile arz 

ile muclbe3/nl alınu - Bu bul!114ltu .. 
w. Bakana ıun.arak yapslasuıı alw.z. 

Icabet - ·Kabul 

Örnek: l)auetinize icabeti blr oo .. 

:if e ml<kderim - ÇağrıJının ltabuliJ 
6or~ .auannı. 

,,fcabet etmek_.. Kabul etmek 

l>rnek: Siz ı. katlar d""8C etUA: • 
fıM 1CW'a OftD da lec~ ~ Ofl-

kdrdrr - Siz bu kadar çağırdı.klan 

$0nra onun da kabul edeceği besbel • 
lidir. 

lcad etmek - lcad etmek (T. Kö.) 

I(eşf etmek - 1 - Açmlamak, 2 -
(]lak: icad) 

lcad ve ihtira etmek - Bulmak 
Örnek: Gramofonu Edison icad 

oe ihtira etti - Gramofonu Edison 
baldu. 

tcad '-e ihtira - Bula 
Örnek: On beş_inci aara bir icad ve 

ihtira aarı denilse sezadır - On be· 
§inci asra bir bulu/ar asrı denilse ye· 

rindedir. 
Mucit, muhteri - Bulman, bulan 
örnek: Büyük mucit ı·c muhteri • 

l~rin isimleri tarUıdc lıiirmetlc anı • 
lır - Büyük bulmanlarrn adları la • 

rüıde. ıaygı ile anılır. 
icar - Kira (T. Kö.) 

icar e~ek - Kiralamak, kiraya 
ftmlek 

örnek: 1 - Evtni, aylığı elli lira· 
ya icar etmi1 - Ecini, oyltjjı, elli li
raya klTalanu§. 

2 - icar etmek istediğim odaya 

Mnüz bir taUp çıkmadı - Kirala • 
mak iatcdiğim odaya. henüz bir iştck· 
li çı,kmadr.. 

lcare - Kira. 
Ornek: Ihı cıin icaresi senede altı 

yüz lirfldu - Bu eııin kirası yılda al· 
tı 1fÜZ liradır. 

Mucir - Kira.lıyan 
OrMk: .Vudri ile bir türlü anla -

§amadı - Kiralıyanı ile bir türlü arı • 
laftDlltldı. 

M""uat.ecir - Kiracı 
Orllllk Mucirle mli&tecir arasında 

t.- Mı- MtıM llGr - K~anla al'G~ 

cı arasında tanı bir- anlaşma car.-

İsticar etmek - Kiralamak 
ÔrMk: Bir oda tattcar etmek iste· 

dim, başıma gelmiytJn kalmadı, bir 

türlü brılClllttıdun - Bir oda kirala -
nuık ~tedim, ba§una gelmigcn kalma· 
dı, bir Wrlü bulamadım. 

lcaz - Tansıtma 
tcaıet ~ lzin. 
lclA-Sürme 
lclll - Ululama 
lclb, ik'ad - Oturtma 
lcmal- Soma 
l>naek: ~el.enin, iemcıli şu ki ... -

SorumMn sonum. §U ki .•. 
lcma1 etm~ - Somklmak 
örnek: ftlesewgi o kadar iğldk et

tlnb ki ıinıdi onu 'cmal etmek bile 
miişkQl - Sorumu o kadar karıştır • 
duıız ki §imdi o w. somlamak bile güç. 

Hülasa - özet 
ôr11eft: l~iıı Tuıl&sMı aranacak o • 

bıratı - lıln 6ıeti aranacak olursa. 
Hülasa e.tıaek- Özetmek 
ôrnek: Şimdi müsaaderıi.:lo mese

leyi bir hl.üdsa «lelim - Şimdi i:ni -
nüle aorum.u özctelim. 

icra (Tüzel temir) - Yürü . 
Ornek: Verllfm hükümlerin icraaı 

i.çtrı evini satışa çıkardılar - Verilen 
hii.kümlerirı yüreti için evini satışa çı· 
kardılar. 

f çra etnıek - Yürütmek, yapmak 

Ornek: 1 - Bir kere hükmedilen 
bir ıeui belıemelral icra etmek Uizrm

dun - Bir kşre lıükmedüen bir şeyi 
ne olursa olsqn yürütmek gerektir. 

~ - Emrinizi icra etmek bana hem 
Qazile hem de şcrcf dir - Emrinizi 

gq.pmak bana hem ödev hem de onur
dur. 

lcra ettinnek - Yaptırmak 
örn<*: Yalnız emretmek kif®et 

dınez, emirlerini icra ettirmek de ıa. 

zımdrr - Yalnız emretmek yetmez. 
emirlerini. yaptırmak da gerektir. 

tcra ve infaı: - Yürütüm 
Drnek: BO!cDm lem oo inf on adtl-

letin en mühim icrıbatından biridir -
Hükmün yiiriitilmü, tüzenin en önem· 
li gereklerinden biridir. 

lcra;)i san'at etmek. krayi memu· 
riye.t etmek - Ekzemek 

örnek: 1 - Türkigedc icrayi aan
at etmek i~in ecncbücr hakkında bazı 
eşk<il t 'C mera imin if CUfı lazımdır -
Tıi.rkl!ledc ekzemek için yaduyrular 
hakkında bir takrnı §ekillerin ve tö· 
renlcrin yerine getirilmesi gerektir. 

2 - Bir nı.cnıur için icrayi nıemuri· 
yet etmek vazifedir - Bir İ§yar için 
İ§ini ekzcmck bir borçtur. 

1 cra dairesi - Yiirütge 
ôrnek: Elimdeki lıükmü icra dai • 

rcşinc götürerek icrasını taleb edece
ğim - Elimdeki hiikmii yürütgeye 
götürerek yürütülmesini istiucccğim. 

lctisar etmek - (Bak: cesaret.) 
lçtihad - Özelgörii 
Örnek: Herkesin bir fikri olabilir, 

fakat içtilıad sahibi olmak b.üyük bir 
vukuf islt>r- Rt>rkesin bir düşünüşü 
olabilir. Ancak öze/görü ıssı olmak 
biiyük bir bilgi ister. 

l çtihadi - Özelgijrük 
Örnek: lçtüıadi meselelerde lıa • 

liimler kendilerini kanun yapacak ol· 
alar ne türlü bir hiiküm k.oyacaldar· 

sa ona göre karar rcıirler. - özel • 
görük sorumlarında hükmenler, ken· 
dilcri kanun yapacak olsalar ne tür • 
lü bir hüküm koyacaklarsa ona göre 
karar verirler. 

lçtima - Toplanma, toplantı 
örnek: Bu sene parlanıontr.cnun ir:

timaını vaktinden evvel yapmağr. fay. 
dalı bıılnr1.1§[ar - Bu yıl parlaıncnlo· 
nun toplanmasını vaktinden önce 
yapmağı faydalı bulmu§lar. 

tçtima etmek - Toplanmak 
Örnek: Büyük ~l!iUct lJfccliBi J 

art 1934 de içtima etti - Kamutay 1 
Mart 19.14 de toplandr. 

İçtimai - Soysal (Bak: cemiyet) 
Örnek: lçtinıai meseleler ü~rinde 

bll k bir Utna flc hturUm oermcıc • 
air .:;..: SQy cil""Könımtar üzerinde lift .. 
yiik bir özen ile iıiikünı oontıelidir. 

tüçtcmi - Toplanık 
Ornek: ıllüclcnıi bulunan lıegetüı 

bu mesele hakkında hemen bir karar 
cen:ceğini ümid ederim - Toplanık 
hulunan kurulun bu sorum hakkında 
lrcmcrı bir karar vereceğini umanın. 

IçOnab - Kaçınma <Bak: Hazer) 
lçtinab etmek - Ka~nmak (Bak: 

Hazer) 
!dam - Yoğa.um 
Örnek: Son isyan hareketine pi§r:tı 

olrmlarm birinin salbcn idamına ka -
rar r;erildi - Son an ltare/r.etfne ön· 
ayak olanlardan birinin asılarak yo
ğatımma karar verildi. 

idam etmek- Yoğatmak 
Örnek: Bir mücrimi idam etmek, 

ne kadar acı olursa olsun içtima bir 
Mzimcgi yerine getirmektir - Bir 
suçluyu yoğatmak ne kadar acı olur .. 
stt ol3un. soysal bir gerekliği yerimı 
getirmektir. 

:fdame etmek - Devam ettirmek 
ldane - Borç vex:me 

eder - Q11 kadar pal'a bana 11eter -
Cet argent me suffit. 

idare etmek - Çevirmek - (Fr.) 
Diriger 

örnek: Et'l idare eden kadmdır -
Evi c:eçiren kadındır - C'est la 
lomme qui dirlgc la numon. 

ldarc etmek - Yönetmek - <Fr.) 
Oirigcr, administrer 

örnek: Hiüaimet. ifkrl_ni ülme et
mek - Büktlmet i§krin.i yönetmek -
D~r (adminlBtrer) la allabw dll 
gouvernemcnt. 

idari - Yönetsel - (Fr.) AdminiB
tratif 

Ornek: ldart ıneaelelerde hal t'6 

:amana göre hareket olıuuır - Yö • 
netıcl aonmılarda hal De mmana gö • 
re hareket olunur. 

tdarei maslahat - Olurwıa. ~la
ma - (Fr.) Politlque d•atennoiment 
(d·au ji)ur le joar) 

Örnek: Cümhariget~ 0.manlı im • 
paartorluğunu.n idarei maalaluıt si • 
11aseti yerine lf bCJfarnıak tltJDalı gü • 
der - Cümhurigef. Ounanlı imparn. 
torluğlllUln olunma bqğlama aıgqası 
gerine iş b"ff11"1'Ul/c t/.fmafı güder -
A la place de la politique d'atennoie
mcnt ( d'aıı. joar le jom-) de l'tmden 
Empire Ottoman la Republiqe Tur• 
que poursuit un ideal de real;.tin 
pratiquc. 

tdarei akda.h - TaTit!t - (fr.) 
'l'oast 

1darci ak.el.ah etmek - TavUllBak 
ldarei müll\iye - Sivil ıönetim 
ö rnck: t darci ınilUjyc ve askeri -

ye - SivU cc sücl yönetim - Admi· 
nistration cicUc. et milttaim. 

Sev v 'dar - Güdüm - <Fr.) 
Direetion 

örnek: Bu muazzam adilin aeoJ.: ve 
idaresini sfain cl4Jı,uızua tahmil «tli • 
yoruz - Bu bii.uiik fcıl.ıımanın giide-, 
mini isi:in 011UlZf!nuza yilkld'1/orq.;. 

Sevk 1°c idare etmek - Güdmek -
~r 

'Ômekt flu lcatlar .. •.../JiribirfM., 
muta.lealar aramıda bu 111ibaloeTe.ı 
8evk r:c idare eünek ~k DIÜ,fkilldüT -
Bu. kadar te"rs Ol(lar a:raauıda bu ko • 
ltU§m.ayı. güdcmek fQk mij.Jkiildilr. 

Mildlranı nmur - Yônetm~er -
(Fr.) Les df~nts 

Örnek: Mildiranı umurun.ıu:rm 
yüksek bUgl oe laulretlerine ~ • 
rck - Yönetmenlerinı.izin riJ<.ıek ~ 
gi ve erklerine güvenerek •• 

Umum müdür - Genel direktor -
(Fr.) Directeuı· g6a6:ral 

Müdür - Direktör - (Fr.) Direc. 
teur 

M411tur - İ§Y~r - (Fr.) Foncti • 
onnalre 

örnek: Devlet memurlartn0t hula• 

kunu biı- kanun mu.halaza. ~ 
dir - Devlet işgalarımn hakl<fl11" 
f<anun korumaktadır. Al 

ldbar, nokbet - Bahtsızlık. r 
RÜZJük, dü~künJük tJd 

ôrnek: 1 - Hali ibdarındcı Uıf 
/;aruıa halel getirmedi - oaJı 
lıaUnde de a.ğır4ğıru boğrnıu/'- ~ 

2 - Jdbar da insan irindir -
ıü:Jük de insan i!;lndir. ,,J 

3 - I dbara uğradım diye .s.4 

olmamalı - Diişkilnlüğe uğra.
ye umutsuzluğa düfmemeli. 

lddia- Sav ~ 
ôrllllk: ileriye &ii.rdiiğünü1..ıa 

doğru değildir - ileriye sürdF 
sav doğru değildir. 

lddihar etmek - Biriktirıtt.,
Ornek: Para iddihar etmek al 

ncr değUdir, onu zamanında " 
rinde harcamayı bilmelidir ...
biriktirmek bir hüner değUdir. 
zanıamnda oo gerinde harcarndl 

melidir. -" 
ldhal etmek - Girdirmek, fP' 

kOYltlak 
örnek: 1 - Ba eşrarc bil~ 

sı.na herkeBi idhal etmek 11WDr 
lur mu? - Bu sırlan bilenler IJ1I 
lıerkcsi girdirmek uygun oıar -~ 

2 - Kendisini kabul salo~ 
lıal edince - Kendi3ini kabul tr 
na sokunca. . ..at 

3 - Bu cümleyi de ~ 
~mı idhal eddim - Bu ~ı 
ucuuuzuı içine koyalım.. _. 

ldhal~t - Giri - (Fr.) 1111' 

ti on :1 ômek: Bir menıl.eket id 
ihracatı arasında teoazün .... 
bir iktiaadt QJdmettir - Bi~"
~yle çı/W.an ara.aında 
me olmaaı iyi bir ökonomlk 

ldltalita aid - Girel - ( 
portatif ...J 

Ornek: /dhaldta ait heaaP"!i 
oy r;erdüğ netlceye göre - r 
• .,.• •• ..,. b.u ~U narJll}a oo 

lhrcıcat - Çık.I - (Fr.l E 
ti on 

Ornek: ihracat mallarımıl 41 
da birinci eırrı.f ı titün iıgal ~ 
Çıkı mallanmız arasında bfrll"i 
qı. tütün tutugor. 

ihracata aid - ÇıQl - ( 
PQl'tatif 

ihracata aU lıesaplann fi!~ 
verimini bUdirlniz - Çıkal 1"'1 
nn bıı urlld oorimlni bUdiri!!; 

DUZELTME 1 
Kılavuzun ZO numarcısını1' ,J 

r'llın!la üçiiıtcil sütwu.aı ilk ~ 
(nwztarib olmak) karF•~.~ 
yanlqlıkla ( göynibnekJ şekl'J 
zılmı§(ır. Bunwı doğrusu lr 
nwk) · olacaktır. 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Banka 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiş sermayes Ornck: Zürraa idanc için eskiden 
yapılan müesseselerin yerini §imdi Zi· 

raat Baiıkası i1gal ediyor - Çif4ilc· 2 2 o o o o o l 11 ~ l' r ı ı 
re borç verme için eskiden yapılan ' ' r ' 
kurumlamı yenlri §İmdi Ziracrt Ban - · ~ 

kaaı tutuyor. TUrkiyenln her yerinde 9ube ve muhabirleri -.r 
ldare - 'l'utum - (Fr.) Econoınie 1 _, 

Örnek: 1 - idareli adam - Tu. Her nevi Banka muamelatı yar: 
tumlu adam - Un homme i.conome. 

2- Bu işteki idareni~ çok beğen. latanbuJ Şubeli: Telefon: 22042 

diğinıi söyligeyinı - Bu işteki tutu ·ıı~;;:~;;;~~;;:~~G~a~la~ta~Ş~u~b=es~i~:~T~e~l~e~fo=n~43~20~1~===;' nrunuzu çok beğendiğimi söyliycyim. 
ldare - Yönetim, çe\•irim - (Fr.) 

Administration 

Örnek: 1 - Devlet idaresi - Dev. 
let ııönctimi Administration de. l'Etat. 

2 - Her müesseaenin idaresinde 
bir takım müşküller olabüir' - Her 
kuru11wn çevriminde bir takım güç • 
lükler olabilir. 

İdare - Yönetge - (Fr.) Adrni • 
nistration 

Örnek: Poşta ve telgraf idaresi • 
ne gittim - Posta ı-e telgraf IJ(;nct • 
gesinc gittim - Je suis aile a l'admi. 
nislration dcs postes. 

İdare etmek - Yetmek - (Fr.) 
Suffiı 

ôrnek: Bu. kadar para beni idare 

BQyClk 

Tayyare Piyangosıı 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi z•~ . 
etmiıtir. Yeni tertib planını göra-

7 .ci keşidesi 11-Mayıs-1935 teJİf' 

Büyük ikramiye: ~5ri.OO· Ur•~ 
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Haşarat uya:;;;;dan yu- F i 1 e ta h r i p 
, ... alarıoı ve tohumlarını ... 

. k aivrisinek, auve ve bütün haşarat uyanrna.ğa batlBd1. Hava.la~ ısındıkça ha~a.rat çoğalır. ButUrı haşaratı kökünden kesmek içın haşaratııı 
Yaz geliyor. Tahta kuru~~' a~n: ~eodalarrn hava.sına ve tahtaların. duvarların kenarlarına, anlarına bolca FAYDA aerpiniz. Ve tahta kuru yuvalarını FAYDA i:e tahrip 
Yuvalarına ve eıyala.rm uzt.rınhaıa ratt.an kurtulacak ve raha~ edeceksiniz. Bilhaaaa. apartım1nla.rda, mutfaklard11 yemekleriniz!. erzakımzı telvi~ eden hamam böcekle 
ediniz. Bütün yaz bu rnuzıt )arda bulunan küçük böcekleri , tırtılları, kümea haıyvanatında, kopeklerde bulunan pireleri, bitleri. ııebatat ve ağaçlar üzerindeki tcrtılJarı 
rini, a.bdesthaneler~e, _ha:::diniz. Kutusu 30 büyük 50 kuru~tur. Bi-:- kiloluk kutu 80 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, lstanbuI, Beyoğlu. 
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duğu halde Prim,·t!rin yanma koştu. 
Zavallı krz hala baygm yatıyordu. Şö· 
valye sevgiJisini kucağına aldr. Bir 
tekme ile kapıyr ardına kadar açarak 

sofaya fırladr. 
Fakat sofanın ortasına varmadan 

durmağa mecbur oldu. Çünkü sofayr 
siyah bir duman kaplamıştı. Geride, 
merdiven tarafrndan dehşetli ale,·Jer, 

kmJ helzonlarla. )'üksel.iyo~~ar-~ı. ı 
Jspada J\apya heykelın ust~nd:ı~ 

indikten sonra Giakomonun gırdığı 1 
kapıdan geçerek sofaya nrdı. Bu sı· ı 

da bir kapının açıldığınr ,.e bura· 
~:n bir adamın çıktığını gördü. İf.lpa· 
da K:ıpya hançerini elinde tutuy?rdu. 
Tam vurmak üezereyken sofa>, bırden 
bire aydınlatan bir ışık ona hu adR· 
mı tamttr. Bu adam Giakomodan baş· 
kasr değiJdi. 

j - . i ., _Yay .• S z mısın z ... 
Giakomo hiç cevap "ermedi.. Ps:· 

mağmı uzatarak kuru çalr de~etlerı: 
nin .}'anmakta olduğu odayı goster~~· 
Çalılar çatır çatır yandıkça onun YU· 

rü giilüyordu. 
Sonra fspada Kapyanın kolundan 

tutarak: 
_ Şimdi görürsünüz neler olacak?. 

dedi. 
_ Ya Ragastan?. 
_ Ateş arka cepheyi sarmak ~ze· 

redi r. Eğer çabuk duTarursa aşagr:·~ 
• · · ı ·r Lakin Liıkres mutlaka dırı ın .. ı ı . .. 
tlıı i :,anacak'frr? Bütün kapdarr, hu· 
tÜn geçitleri kapattım. Lükres geben~· 
~~ \·e bu engerek yuvası da tamamen 

,;._,_ ."'indekiler mahYolacaktrr. 
yana~ ı,. G'ak d ı · 

B .. Jeri s(ıylerken ı omo e ı u soı .. 1 d 
.b. b. ·nrle aülümsuyor. spa a 

H . heyecanından tJtreyerf"k 
gı ı ır se\'J ~ • 1 

ap,·a ısa 
J • bti 00k kaprya bakr· bir merdinme, bır yu . 

yordu. Giakomo birdenbıre: 
_ Bakın? .. Diye tspada Kapyanın 

kolunu tuttu. ~atonun içinde kryamet-
Y • ·nıyordu ~-ler kopuyor çığlıklar ışı 1 : •• 

• . gölğelennın 
.ra sıra bir takım ınsan .. d 

··rfinuyor u. 
öteye beriye ko,tuklatı 1° 

Bü) ük h.:ıpıda muhafızlık eden on 
altr nefer acele ile barakalarından 

fırladılar. Şat.oya koşarak lspada 
I\apyanın biraz e' 'el geçtiği "ofa) a 
atıldılar. 

Giakomo bundan i!-Jtifadc cdeı·t>k 

muhafızların bo:;- kalan baral\asına 

koştu. lspada Ka pya da ark:u;ından 
koşuyordu. Barakada ~iı·iye ıı~ılmış 

bir takım anahtarlar Yardr. Hemen al· 
dıl:ır. Büyük kapıya koştul:tr. Bi ı az 
sonl'a kapr açrlmıştr. 

Muhafızlar yangını ... öndürmek Ü· 

zere act>le ile drşan) a fırladıkları ' a· 
kit sil!hlarrnı barakada bırakmışlar· 
dr. Jspada Kapya bunlardan birisinin 
palasını kavradı. Ragnstanın inme~i 
tazımgelen merdivene koşmak ür.cre 
hf'men a,·]Lıya fırladı ••• 

Uıkin Ragasfan inebilecek mi) <h ?. 
Kurağında l'=e\'giJisi olduğu halde 

SövaJye dö Raga~tan sofada. dehşetli .,, . 
ale,·Jerle: karşr ka rşıya)'dr .• 

Canından fü;tün tuttuğu Prinn eri· 
ni kurtarmak için bütün kuvnt ,.e so· 
ğuk kanhh~ını topladr. Bayılmış olnn 
~evgilisini ) a\'a~ça bdrına hastı. 
Sonra onun eteklerini topladı . Bu SI· 

rada elleri titremi) ordu. Lakin ıı11r· 
ıerinin gerginli~i ~on derecesin i hul· 
muştu. 

Mcrdhene doğru ) tirudu. Alevl e· 
rin üzerinden, dumanlarm içinden ı:;ıç. 
rayarak geçti. Aşağıya inmeğe ha~la· 
dr. Hu esnada oyJe çabuk ve çc,ık 
dananıyorrhı ki, ale\'lerin içinde :;;ıç· 
ramasr, yanan merdh·enlerden inme~i 
hayret vererek hir şekilde olmuştu. 
Nihayet kaş1arr, sa~ları kanulmuş 
elleri yanmış olduğu halde serı;ıpm H 

l\u', eti kesilmiş olarak soluk solıı~a 
:n Juya 'ardı. 

Tam bu esnada y1lharı kattan aY· 
lu)'a bakan bir pencere açıldı. SaçlA· 
n darma dağnık olmuş çehresi kor· 
lrnnç bir kadın: 

- Oldi.ıı:ütt ! .. Tepele)in ! Hançerle
>in! Diye haykırmafa baıladL. 

YekOn • 
YekOn 2:·6.H ~.771.54 

2 Mart 1933 tarlhlndeh itibaren, 

1 konto h ddi yUzd 5 1·2 - Altın U:r yüzde 4 1·2 
'F 

BO'RJlYA 

Giakomo hemen bir meş'ale ) aktı 
,-e bunun ıı;;ığın da kısa boylu ih ti) a· 
rın iskelete benıiren c;t tan ) üzü gö· 
ründü. 

.v. ~ " 
Giakomo tunç heykelin yanında 

!!Öyle.diği sözleri 'bitirir bitirmeı Rn
gu.tan '\"aı:fyeti anla.mrştr. 

Şatonun bu tarafı, duvarın içine 
$teçme bir takım yarım ~ütunlarla 
E>ÜSJü bulunuyordu. Hu s iltun mer
mer kaide üzerine tunç bir he) kel 
dıkilmişti. Gi;ıkomonun Ragastanı )R• 

nrn:ı getirmiş olduğu (İmparator O· 
gü!lt) ün müthi~ bir 6tatüsii)dii. 

PrimYe.rin pencere i birinci katta) · 
dr. Ukin birinci katın l üksckliği on 
beş met.reye J akındr. Ragastnn karşı· 
Jaşacağı zorluk Ye tehlikeli derhal 
anfadr. Gözforinde ) ebin ,·erdiği çıl· 
grnca bir cesaret ateşi parlamağa baş
Jadı. t'lipada Kapyn~ r elinden hltarah 
dedi ki: 

- Ren bura den ) ukartya tırm.ına· 
rak odaya girince fiCn hemen şatonun 
hi.lyi.lk kapıeına ko~caksın.. Jyi hir 
J tre sa'khınacak~rn •• Beni a~luda gö· 
:rUr görmez derhal kapının iizcdnc 
hlicum et. J\arşr koymak i teyeni dü
şünmeden öldür, hançerle, kııfa11ını 
eı, ,·elha&d ne )'&parsan yap fakat şa· 
tonun ka.pısrnı ~erhc t bulundur? .. 

- Bulunduracafrm .. Siz orasını hiç 
düşünmeyiniz! 

- Gel beni lı.ucaklal. 
- Şö,alye ile sadık uşagr kucaklaş-

trla r. Sonra Ragutan dedi 1-;j: 
- ~u heykele tırman! 

[spada Kapya ileriye a1ıldı. lley• 
kelin lı:aidesi üzerine ı:-ıçradr. '\ ukar1• 
~· a doğru tıı manmaıfa haşladı. 

- 1\ollatına ıeldim ! .. 
- Daha. çık .. 
- Omuzlarına geldim .. 
- Bafrna kadar çık .. Ve ayıikta 

dur? 

Ispada Kapya tereddüt etmeden 
Şönlyenüı. emrini J·erine ıetird1. Z:ı-

'allının iki 3) ağr müthiş he) kt'lin ba· 
~ınn )apı:;-ını:;; gibi) di. I\ollarm ı ,ij. 

cudunun ild yanına sık ı ~ıkr bitiş ti r

miş olduğu halde n) akta duru~ oı clıı. 
Azıcık l\ımıldasa , nzrc.ık ba ~ı dönmtiş 
oba aşağı)a düş<'rel\, heJ l\l'lln mrr
mer l\aiclcsi iizcrinde kafası ı> a r ı;;ı l a
nacahtı. 

Ilu sırada füıg a::.tan da s latii)c lt r· 
manmrş omuzl:ırına lıasarnk ol ,\ ağa 
kalknu~tı. lsı>ad:ı Kap) tırıı : 

- I\<'nclini İ) i tut ! •. Diye emil' H l'· 

eli. 
- b i tutuyorum. 
ŞörnlJ c uş:ı~a tırmanarak ) arı be· 

tinden y11kanya rıktı: 
- Elini tut... J 

l pa da l\np)a dirs<'ğini 'iicuduna 
gene hiti~ik olarak biikcı rk elin i Ha
ga tanın a)ıığı altına. tuttu. Şöl"aJ~ e 
a~·ağıylc u:;ağı nm eline haM rak dog
ruldu. I,akin ikisi de blrdrnhirc dii· 
~üt> par~ parça oJmamal\ içiıı Ha
~nstanın ne kadar müHıırneli, ne ka
dar muntazam fumanınas1; t apa da 
KapJ anın J\cncli ini ne kadar dik , e 

ne kadaı ku\\ctli tutması Jaı1mge lc
ccği diişünülür. c insanın böyle bir 
> ükseJişc imkan \ ercmi)C'ccği g<>lir .• 
Ilalbuld l ci:,lc karı ık bir azim , c cc
::;art'tin idare ettiği Şörnlyc ile mı:ıg1 
hunlarm hcp~ini ) apıarn• 'fC bir sanh e 
sonra Uagaıo;tan Jspada Kapyanın ·o. 

muzlan üzt"..rinde a)aga kalknrnga 
murnffak olmu~tu. Bura)a kad<'fr çı· 
kınca lı.ollarını knldırdı. Parma'kl arı-

nm ucuy)e pf.nc:er-enln kcnarmı tufa· 
hlldt. O anda t~pada J\apyanın omuz. 
larrndaki ağırlık ka) boldu. Zav~llr 
~adrk u,.-ık o tehlikeli ) erden biranda 
nasıl indi, kendi ini )erde naeıl hul
du ?. Bunun farl\ıncla bil~ dcgildi. Şu 
kadar ki ) ere inip ba§ım yukarıya 
kaJdırdıir zaınan pencerenin kennn· 
nr yakab.mış, trrnaklannı taı;lara ,::-o. 
çirmiş olan Şöyal)enin insan taha m· 
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BORUYA 

.mülünün üstünde bir gayretle odaya 
çıkmakta olduğunu gördü. Sonra he· 
men Giakomonun söylemiş olduğu ka· 
pıya doğru ko~tu. 
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tJMIT! 

Prim\'er bir saat kadar şatonun 

bahçesine inebilmiş olduğu geceden 
beri Lôkres Borjiya kendisini ziyaret 
etmemişti. 

za,·alh heran ölümü bekliyordu. 
Düşüncesi pek sade idi. Fakat sadeli
ği kadar da müthiş! Kahraman kızın 
gayet keskin n sh·ri bir küçük han~e· 
ri ,·ardı. Kendisini bununla koruya
t'aktı. Sezar Borjiya alçağı Primverin 
odasında mel'un boyunu gösterince 
kızcağız bu hançeri göğsüne saphya
t'ak, ölecek fakat sefil herife teslim 
olmıyacaktı. Olümden hiç korkusu 
yoktu. Bununla beraber Ragastanın 
hali neye varacak diye düşündükçe 
içi kan ağhyordu: 

- Öldüğümü haber alınca kimbilir 
ne kadar ağlayıp dövünecek.. Diye 
kendi kendine soruyor. Bu düşünce i· 
çini dağlıyordu. 

Bir gece Primver pencerenin kena· 
rına dayanmıştı. Akdenizin enginleri
ne doğru gözlerini gezdirerek derin 
bir hayale dalmağa hazırlanıyordu. 
Bir aralık pencerenin altında dikili 
bulunan hüthiş heykelin kaidesinin 
yanında insan gölgesine benzer bir 
şey gözüne ilişmişti. Biraz dikkat e· 
dince "bunun bir adam olduğunu anla· 
dı. Bu adam başını Primvere doğru 
kaldırdı. Eliyle işaret etti. Sonra gü~· 
Jükle duyulabilen bir sesle: 

- Ümit! 

Kelimesini söyledi. Primver bu ke· 
llmeye uf ak bir hayret çığlığıyle ce
ftP verdi. Sonra hemen bir koltuğun 
lzerine yıkıldı. iki eme şakaklarını 
sıkarak: 

-Umit!. Öyle mi ?. Acaba benim 

için hala ümit var mı. Ah! Bu müm
kün olsaydı! .. Eğer hakikaten iimit 
edebilse) dim? .. Sözlerini kendi kendi
sine mırıldandı. 

Jfüdenbire sofadan acele acele a
yak sesleri duyuldu. Primver hemen 
ayağa kalktı. Dimdik durdu. Heyke· 
lin yanında görmüş olduğu gölge ta· 
rafından söylenen "ümit! .. Kelime i
nin bir mucize işareti olduğunu 7.an
nediyormuş gibi kollarını açarak oda 
kapısına doğru bak\,J. 

- Ümit! .• Cmit! .. Diye tekrarladı. 
Ne fayda ki, bu esnada oda kapısı 

şiddetle açıldı. Ümit \·erecek bir adam 
yerine namusunun celladı olmak ni
yetiyle Sezar Borjiya alçağı bütün 
vahşetiyle bütiin mel'unluğuyle belir
di! 

J ittiği "Ümit!,. Kelimesi üzerine 
) üreğine biraz su serpilmiş olan bcd· 
baht Primlerin aklına hiç gelmediği 

halde Sezar llorjiyanın böyle birden
bire karşısına çıkışı, zanlhnın sap
sarı kesilmiş olan dudakları üzedndc. 
en müthiş istiraplardan. en müthi~ 

şik~iyetlerden daha acı bir gülümseme 
belirtti.. Onun bu halini görenler 
ntutlaka delirdiğini sanırlardı. ile. 
men hançerini yakaladı. Göğsiine saı>· 
lamak üzere yukarıya kaldırdı. 

Hançerin göğsüne ~aplanmasına 

vakit kalmadan Sezar Horjiya bir a
dımda onun üzerine atılarak iki bile· 
ğinden sımsıkı yakaladı. Ve o kadar 
sıktı ki kızcağızın parmakları gev;,edi. 
Ham;er elinden düştü. 

Şehvetle kıpkırmızı kesilen ) iizünii 
Prim,·erin yüzüne yaklaştırmak iste· 
yen Seza11n kanlı gözleri fırıl fırıl 

dönüyoı·, göğ Ü körük gibi bir inip 
bir kalkıyordu. Nefes nefese olduğu 

halde boğazını yırtart'asına dedi ki: 
- Kont Almanın kızı! Seni seviyo

rum. ~e diyeceksin? 
- At~k canavar! .. Ben de senden 

iğreniyorum. Sen ne halt edeceksin?. 

(DtDam Cdteck} 

Prim,·er bu sözleri öyle hakaretle 
söylemişti ki her biri alçak Sezarın 

yüzüne birer tokat gibi indi. Sözle 
karşılık Hremiyeceğini anhyan mel
un herif kızcağızı diz çöktürerek yal
vartmak için mütemadiyen bilekleri· 
ni sıkıyordu. 

- Benden nefret ettiğini biliyorum. 
l~kin ben seni seviyorum .. Seni isti
yorum .. Mutlaka benim olacaksın! •• 
Hatta :ıimdi benim in bile!" 

...ezar bu sözleri söylerken iğrens 
yüzünii Prim,·erin güzel yüzüne yak· 
Jaştırmışh. Zanllı kız bütün yeisini, 
bütün kin ,.e dü:. manhğını, bütün ha
karetini tophyarak ,·ücudunun üst 
kısmını geriye doğru çekti .. Ve "Tu!,, 
Diye Sezarın yüzüne tükürdü!. Alçak 
heri( kudurmuş bir canavar gibi ho
murdanarak genç kızın bileklerini hı· 
rakmağa mecbur oldu. Zamllı Prim
Yer ne yapacağını, kimden yardım u
macağını bilmediği halde pencereye 
doğru fırlamıştı. Sezar hemen hücum 
etti. Ye kız tam pencereyi açacağı sı
rada üzerine atıldı. 

- Benim:oıin ! Bana teslim olacak
sın! 

Diyerek zorla öpmeğe çalışıyordu. 
Bilekleri zedelenmiş, ne.fret n iğ· 

rençlik duyguları canına yetmis olan 
l'rimver son bir çırpınışla c;navar 
Sezan göğsünden kakarak geriye itti. 
Oysa tek~rr saldırarak: 

Benimsin!. Hana teslim olacak· 
sın! Diye homurdanmakta devam edi
yordu. 

Ölüm derecesine gelmiş olan genç 
kız: 

- Ragastan ! .. Gel yetiş! .. .Nerdesin 
Ragastamm !. 

Diye haykırarak saçlarını yoluyor, 
nerede olduğundan habersiz bulunan 
aşıkından yardım istiyordu 

Tamam hu sırada: 
- Buradayım! .• 
Diye dışardan gelen korkunç bir 
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ses top gibi gürledi. Ayni zamanda 
pencerenin camları parça parça oldu. 
Kanatları yerinden fırlayarak Ragas
tan gülle gibi odanın ortasına atıldı. 
Ve hemen Sezarın üzerine hücum etti. 

Neye uğramış olduğunu şaşıran 
alçak Sezar: 

- Ragastan! Cehennemlik Ragas
lan ! Diye geri çekildiği sırada Prim
nr de halecanından bayılmış, ölü gi
bi yere dütmüştü. 

Seıar derhal belinden kısa ve ge
niş bir hançer çekti. Müdafaa vaziye
ti aldı. Ragastan: 

- Gebereceksin! Diye gürliyerek 
onun üzerine saldırdı. 

lki rakip biribirlerine bir adım ka
lana kadar yakınlaştılar. Sezar çeki
lerek kendisini korumağa çalışıyor 
Ragastan onun üzerine doğru yürüdü. 
Jkisi de saçları ürpermiş olduğu hal· 
de biribirinin yüzüne bakıyor, hiç biri 
bir söz söylemeden soluk soluğa ne
fes alarak karşısındakinin kıpırdama· 
sını bekliyordu. Bu bakış n bu stikut 
pek müthişti. 

Tam bu sırada \IZaktan uzağa hırıl
tıya benzer tuhaf bir ses geldiği, gece
nin karanlığında derinden derine çığ
lıklar koptuğu halde Sezarla Ragas
tan bunu duymuyorlardı. 

Birdenbire Şö,·alye bir adım attı. 
Sezar hançerini kaldırarak , ·urdu .• 
Lakin bu Şövalyeye hiç bir zarar \'er
medi. Çünkü hançer yalnız elbisesini 
delip g~mişti. Biran sonra iki düş
man gırtlak gırtlağa geldiler .. Uğraş· 
trlar, sanştdar, derken ikisi de bir· 
den düştü. Yerde yuvarlanmağa baş
ladılar .. Bu sırada bir kol yıldırım 
gibi indi. Arkasından korkunç bir çığ• 
hk can acısıyle: 

- Ah! .. Diye haykırdı. Döşemenin 
üzerinde kmnızı ve parlak bir lek• 
süratle büyüyordu. 

Sezar Borjtya ağır surette yara· 
lanmıştı. Kahraman Raga.~tan hemeıt 

-ayafa fırladı üstü batı kan içinde ol• 


