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Hitler sefirlerini geri Çökme hadisesinin 
çıkardığı bir 

çağıracakmış hakikat 
(Baştarafı 1 ncide) 

mevcut muahedelerin aıkeri kı -
ıımlarının bu hükUınetler lehine 
muslihane bir tekilde tadiHne·ma
ni · olamıyacağı memnuniyetle 
kaydedilmektedir.,, 

Hükumetimiz ise bilhassa Bul· 
garistanın silahlanmasına müıaa . 
de edildiği takdirde bizim hakkı· 

mızda da. boğazların aıkerlikten 
tecridi kayıtlarının kald.rılması 

icap edec.eği kanaatindedir. Bu 
ıebeple dün konıeyde bu mesele 
görütülürken Tevfik Rüttü Aras 
Boğazların askerlikten tecridi hu
susunda Lozan muahedesile tesis 
edilmit olan farklı muameleye 
Türkiye murahha11 ııfatilc itiraT. 
etmiıtir. lngiliz, ltalyan v~ Fran 
ırz murahhasları bu me,ele etra
fında hazı ihtirazi kayıtlaı ileri 
ıürmütler, Sovyet Rusya murah. -
huı Litvhıof ise Türkiyenin arzu 
ıunun kabili tahakkuk olduğunu 
aCSylemiıtir. 

ris, Londra ve Romadaki elçilerini ge
riye çağıracak ,.e yahut Ren nehri sol 
sahilinin gayri askeri bir oekle. ifrağı 
yUzUnden, hUkümrani haklarının tah· 
didini badema kabul edemiyeceğini 

bildirecekmiş. 

Hakikate daha yakın görlinen bir 
takım şa>ialara nazaran da, Alman 
hüktlmeti, dahili siya asında gürültü
lü olmakla beraber, daha az tehlikeli 
bazı hareketler derpiş ediyormuş. Ez. 
cümle, Bitlerin, kendi dahili ~ıya~ası· 
nın heyeti umumiyesi hakkında reyia
ma müracaat.edecebri söylenmiştir. Ye 
dün akşam, kendisi, radyoda bir nu
tuk söyliyerek, bütün Alman milleti 
huzurunda bütün dünyaya karşı pro
testoda bulunacaktır. 

Bu ana kadar, bunlarin hiç biri ol· 
madı. l\faamafih, bu şayiaJarın hepsi 
de, AJman mahafiUnde hükilm süren 
şiddetli asabiyete delil sayılır. 

Dünkü gazeteler, Cenevre hakimle· 
rini tel'in etmekle kalmışlardır. 

Yarı resmi mahafilde, İngiltere a
leyhine acı sözler ve Fransa ile Sov
yetler aleyhine de şiddetli hücumlar 
işitilmektedir. Bununla beraber, blis· 
bütün menfJ bir tavır takınmaktan da 
ictinap ediliyor. ihsas edildiğine göre, 

Diğer taraftan konsey4n kara· en çok esefle karşılanan ıey, Cenevre 
n Berlinde bomba gibi patiamıt • kararının Almanyanın uluslar ku~u
lır. Yarı resmt mehafil bu karara muna rucu ve Avrupa sıyasal vaziye
Lehiıtanın da ittirak etm'if olma- ti.~in inkiptı için, bertaraf edllı;nesi 

d k 
'"t . d" 1 e·•t•• guç olacak bir engel tepil etmesıdir. 

ım an ço mu eesaır ır er. u un M kd 
Alman ıazeteleri ateı puıkür. a c:>nald, hiçbir 
mektedirler. Gazeteler bu kararın taahüde girişme
bütün uyu§ma ihtimaller;ni kö. dl~ini söylüyor 
künden mahvettiği mütaleaaında· lngilizler arasında memleketle-
drrlu. Bir gazete "kuzu poıtuna rinin infirad ıiyaseti takib etmesi 
bürünmüt Franıa kurdu!,, ndan, cereyanının epeyce kuvvetli oldu -
diğer bir gazete iıe "mücrimlerin ğu malUındur. lngiliz batvekili 
hakim kisvesi altında hüküm ver· Makdonladin radyo ile söylediği 
etikleri,, nden bahsetmektedirler. bir nutka aid Anadolu ajansı ta-

Al manya neler rafından buaün verilen bir tel
IJT&ftan da bu cereyanın ne kadar 

yapmıya kuv.vetli olduğu anlaıılıyor. 
flazırlanıyor? · Streza konferansından bahse -

Bertin, 18 (A.A.) - Havas muhabi den İngiliz baıvekili bu nutkun • 
ri bildiriyor: da bilhaaaa fU noktaya itaret et • 

Berlinde dün öğleden sonra sırf mittir: 
malQmat kabilinden bildireceğimiz "- Strezaya giditimden evvel 
en aca)ip şayialar devam etmiştir. 

Bazı rivayetlere nazaran, Almanya mevcud olan taahhütlerden gayri 
V'!rtmy mUahedesini toptan feshetme· yeni hiç bir taahhüde giritmemit 
ği düşünüyormu§. olduğumu lngiliz milletine temin 

Gene bazı rivayetlere göre de, Pa- ederim.,, 

Arazi köylüye 
dağllacak 

Yunanistanda 
Divanıharpler devam 

Yarımburgaz, Azadlı ediyor 
çiftlikleri meselesi 

halledildi 
Son divanı harb celıeainde, ami

ral Ruıen hakkında eski bahriye 

Geçen sene bu vakitler gazete • nazırı Haci Kiryakonun tahadeti 
miz, Bakırköy ötesindeki. Azadlı dinlenmittir. 

ve yarımburgaz çiftliklerinin sa- Selanikte general Kamenosun 
hibi olduiunu iddia eden bir a- , 11ıyabt muhakemesi devam etmek 
damla köylüler araımdaki ihtilaf- te:lir. 
lan mun uzadıya yazmıı, bir mu· Yunanistanda çıkan Katimeri
muharril'ini buralara göndererek ni gazetesi lıtanbula bir muha·bir 
kC:Sy1ü ile doinıdan doğruya temas yollamıf, bu muhabir, buraya ilti-
ettirmitti. • d 13 b0 1 

O zaman netice itibariyle bu a
razinin köylüye verilmesinin la • 
ZllD ıeldiiini müdafaa etmittir. 

ca e en za ıt e görütmüftiir. 

Mülteciler, haklarındaki hü -
kümler hafif olursa Yunanistan& 
dönmeleri ihtimalinden bahaet -
mitlerdir. 

---0--

Ford muhakemesi 

(Ba9taraf ı 1 ncide) 

Mütaahhit mimar Zeki Tat di
yor ki: 

- Şehir dahilinde İn§aat yapa 
bilmek için belediye merker. heye· 
ti f enniyeıjnden ruhsat almak li . 
zımdır. 

Bu ruhıat ta belediye heyeti 
fenniyesinde isimleri mev~ut mi . 
mar veya mühendislere veıilir. 

Bir projenin ruhsatını alabil 
mek için '> projeye imzasını koyan 
mimar veya mühendis kanunen 
bet sene müddetle mes'utdür. Şu 
halde belediye heyeti fen niyesi 
verdiği ruhsatları usulü d~iresin . 
de veriyor demektir. Bu gibi hadi· 
!f'lerdeki hata doğrudan c!oğruya 
a:ı bir para mukabilinde imzala . 
rmı koyan mimar veya mühendis 
!~re aittir. 

Son hadisede bahsi geçen mi 
mar, mes'ul olmadığını söylemek 
tedir. Ruhsat tezkeresini tabiatile 
kendisi almıttır ki inıaata müsaa· 
de edilmiı\ir. imza koyduğu bir 
resimden veya, ruhsattan dolay) 
kanunu medeninin kendi!.ini be} 
sene müddetle mes'ul tuttuğunu 

bilmesi lazımdı. 
Belediye heyeti fenniyesi, yazıl

dığı gibi, itjn batında bir mimar 
veya mühendiı bulunup bulunma· 
dığını aramak ve kontrol etmek 
mecburiyetinde değildir, kanaa 
tindeyim. Belediye heyeti fenni -
yesi, arıyacaiı §ey, doğrudan 
doğruya resmin kanuna uygun o • 
larak yapılıp yapılmadığı ve 11h· 
hl ıeraiti haiz olup olmadığını 
'Y~ a7na ••-•ada. b~n• ;çin 1.ru.lla ' 

. nılacak malzemenin sağlam olup 
olmadığım arar. Binaenaleyh çı · 
kacak hi.diıelerden dolay& doğru· 
dan doğruya imzasını koyan fen 
adamiyle mal sahibi mes'uldür. 

Böyle kazaların ve uygunsuz. 
lukların önüne geçebilmek ancak 
belediye heyeti fenniysinin, kal 
falann mühendis ve mi:narlara 
ruhsat almaları için para vermele· 
rinin ve b'J ıekilde imza :ılmaları 
nın önüne geçilmesi ve bu imzayı 
para mukabilinde koyanların 
mes'ul tutulmasını temin etmesi 
lazımdır. 

Belediye heyeti fenniyeıi ha • 
tında bulunanları bu itlerden do· 
layı muahaze etmek haksızlık o · 
lur. Çünkii onlar ruhsat tezkere • 
lerini kanuna uygun bir ıekildl' 
verirler. 

f Joyd Corc'un Ioglllz 
kabinesine girmesi 

muhtemel? 
Londra. 18 (A.A.) - B. Lloyd Ge

orge, bugün için, kendi inin yeni pro
jesini tetkike memur naz.ırlar encü· 
menine da\"et oJunmuştur. 

Morning Po t gazetesinin haber 
verdiğine göre, maliye nazırı :Mr. Ne
vil'le Chamberlain'in, bu projeye 
muhaleletine rağmen, Lloyd Geor
ge'u kabineye girmeğe dahi se,·kede
bilccek mahiyette mUteaddit görüş

Nihayet bu mesele mecliıe de 
intikal etti. Ve Edime nylavı 

Şeref Maliye Bakanına iki sual 
ıordu .• Bunun neticesinde Maliye 
Bakanlıfı diin lıtanbul vilayeti -
ne bir emir göndermit, ve mesele
yi kökünden halletmiıtir. 

Ford Müessesesi müdürü ne nak1i· meler oJaca~ı tahmin edilmektedir. 
yat şefi ve dlfer memurlann muha-
kemesine bu sabah sekizinci ihtisas buğday suiistimali işi 

Bu emre göre t 500 dönüm ara. 
zili Katrancı çiftliği hariç o1mak 
üzere Yarım Burğaz ve Azadla 
çiftlikleri tamamen millete aittir. 
Ve bu arazi civar köylere dağıtıla
cakbr. Talimatnameye göre her 
eve ~ d8nUm toprak •erile • 
cekHr. Ve köylüler bunların be. 
delini 20 ıenede hazineye tak.ait -
le öde~etdir., 

• mahkemesinde devam edilmiştir. 

GUmrUk muameleleri etrafında sor-
gular yapılmııtır. Muhakeme öfleden 
sonra da ıUrecektlr. 

-o-

Kongreye davet 
lleriapor Bozkurt kllibilnden: 
Klübümüzün gerl kalan kongreıi 

19 - 4 - 935 Cuma günil saat onda 
lğrlkapr Rum mektebi salonunda ya
pılacağından üyelerin ıelmeleri rica 
olunur. 

Ankarada tetkik edilen Ziraat 
Bankasındaki buğday yolsuzluğu 

tahkikatı evrakı İstanbul Valiliği
ne ~önderilmittir. Bu tahkikat ev· 
rakının tetkikine kanunen lstan
bul Vilayeti idare Hey'eti sali.hi· 
yettar ol~uğundan, idare Hey'eti 
vaziyeti tetkik edecek ve itden el 
çektirilen AhBenle Suadden maa
da itten el çektirilmesi icap eden 
memur Jarı tespit edecektir. 

is NiSAN - 1935 
-= 

"Demir asa, 
demir çarık!,, 

6 işet, VlyanadanBelçlhaya yürüyerek, 
kraliçe Zitaya merbutlyetlerlni bildirmek 

için yola çıktılar 

Krali~e Zitta ve oğlu Otta 

Viyana, 18 - Burada, Avus· 
turyada hükümdarlığın yeniden 

tesisi için cereyan kuvvetlenmiı· 
tir. Bu cereyan aınele arasına da 
sirayet etmiştir. 

Kraliyetçi altı amele, bugün 
.sabahleyin erkenden, yaya olarak 
yola çıkmıtlar, Belçikaya doğru 
hareket etmiılerdir. Masallarda of. 
duğu gibi, demir asa, demir ça· 
rrk!... 

Eıki imparatoriçe ve Kraliçe 
Zita Belçikada buludnğu için ona, 
a.mele namına hürmet ve bağlılık
larını arzedeceklerdir. 

Bu münasebetle bugün, Viyan• 
sokaklarında yolcuların lehinde 
ve aleyhinde nümayiıler yapılmıt
tır. 

Kadınlar Kongresi 
(Baıtarafı 1 ncide) 

kez komitesi azası, ve daha aşa • 
ğıda da yüzleri halka kartı dönük 
olarak muhtelif milletlere mensuıl 
murahhaslar oturmuılardı. Sağ ta· 
rafta ayrılan bir mevkide Türk 
kadın saylavları yer almışlardı. 
Bunlardan Ferruh, Nakiye, Bediz, 
Mebrure, Mihri, Huriye, Esma, 
Türkan, Meliha göze çarpıyorlar· 
dı. 

Sol tarafta da kurdela ile ay • 
rılmıt hususi bir yerde İstanbul 
,,...l~.~ M ... L..:~b~ t).,1:.:.u.~-- ... •• ı; 
kası, polis müdürü F ehmı Vural, 
ve vali muavini l>ulunuy11rlardı. 

Kongreyi tam saat onda Mu . 
bittin Üstün dağ açmıf, ve Fran· 
sızca olarak açılıt nutkunu söyle 
mittir. Bu nutkunda milleüerarast 
kadınlar birliğinin 12 nci ltongre
ıini açmak şerefinin kıendisine 

dü§tüğünden dolayı çok iftihar 
duyduğunu, ve Türkiye Cumhuri· 
yeti hükumetinin Türkiytde ka 
dınlarla erkekler arasında hertür 
lü hukuk müsavatını tesi~ etmiş 

olduAunu söylemİf ve murahhas · 
lara muvaffakıyet diledikten son 
ra nutkunu: 

''Cümhuriyet hükumeti, ve Is . 
lanbul şehri namına hoı ueldiniz 
der, mesainizde muvaffak olma • 
nızı beklerim.,, cümlesile bitirmİf· 
tir. 

Bundan sonra Eşbi Türkçe ola 
rak valinin sözlerine teşekkür et
mif, Eıbi'den sonra da Turk ka . 
dınları namına Latife Bebr söz 
almıştır. Eşbi bu nutka da Türkçe 
olarak cevap verdikten sonra A · 
tatürke dünya kadınlar birliği na 
mına bir tazimat telgrafı çekil · 
miştir. 

Nutukların hepsi hararetli al 
kışlarla karşılanmıştır. Nihayet 
Eşbi tekrar söz alarak esas nutku
nu söylemiş tir. 

Her cümlesini evvela Fransız · 
ca, sonra lngilizce, ve nıhayette 

Almanca olarak tekrarladığı b",J 
ıayam dikkat nutkunda, !.:adınlar 
birliği kongresinin lstanbulda 
toplanmasının kadın hareketi ta • 
rihinde btiyük bir ehemmıyeti oİ· 
duğunu, kadın1arın insanlığa, ve 
sulha hizmet, harbi, hastalığı, ce· 
haleti ortadan kaldırmak için er . 
keklerle ele1e vermesinin çok far~ 
dalı olacağını söylemiş, ve kadın· 
ların ilerleme hareketlerinin kısa 
bir tarihçesini yapmııtır. 

Bundan sonra kadın birliğini 
ilk kuran Amerikalı kadın <;ep'tetJ 
gelen mektup okunmuıtur. Çep 
mektubunda kongrenin muvaffak 
olmasını diliyordu. Bu mektuptall 
sonra da Milletler Cemiyetinill 
gönderdiği kadın murahhas Preıı· 
ses Radcidir, ve Milletler Cemiye
ti mesai bürosundaıı Moret söz a · 
larak kadının it hayatmdakt ro · 
lünden bahsetmiılerdir. Morel 
kongrede söz söyliyen yegane er · 
kek murahhas idi. 

Bundan ıonra gene Etbi söz al• 
. Jlll§, ve uluslararası lLadınıar oıt' 
liğine giren lran, ltalya, Aral'• 
Hindistan, Filistin ve di~e:- millet• 
lere mensup kadın murahhasları· 
nı tanıttı. Böylece kongre saat ı 
de bitti. 

Kongre öğleden sonra 1aat 7 Y' 
kadar komisyonlar halin.Je ç.aht 
masına devam edecektir. Konfl' 
rans salonu fevkalade kalabalı~ 
olduğundan muhtelif yerlere o · 
parlörler konmuştu. Bu suretli 
konu§maları pek çok kımselel 
dinliyebilmiıtir, 

Hitlere 46 yaş 
hediyesi 
veriyorlar 

Berlin, 18 - Hitler yakında 4' 
ya,ına baıacaktır. Hücum kıt'al1' 
rı, bu münasebetle, bir iane ced"' 
li açmrılardır. Kendisine 9 a"'1 
tayyaresi hediye edeceklerdir. 

-o-

Musoliniye 
Fransızlar en bUyi11' 

nışanı takıyor _, 
Roma 18 - Fransız-hah' 

anlaımal~ı·ı için yaptığı y~r~ 
üzerine, Fransızlar, MusohI11~.,I 
en büyük nişanlarından bit

1 

takmağa karar .vermitlerdi~. ti 
Bu münasebetle, Genera~ f'e ,t 

Ro!11aya hareket etmittir. l{ed-' 
siyle birlikte, eski muharipler fil' 
bin, bin beş yüz kişilik bir lc~f' 
de hareket etmiştir. Bunlar, 11> 
takılma merasiminde buJuJ11a 
lardır. d,;; 

Bugün, Fransızlar, RoJ111a / 
"Meçhul Aake~,, abidesi önii11~ 
derek, oraya da bir nişan • ·t_ 
mişlerdir. Musoliniye henüı ııt 1 
takılmamıştır. O merasiınİ11 

buıün olacağı zannediliyor• 



i 
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Aileleri yuvaların· 
dan okağa athlar! 

Dün ak am, havalar kararırk~ 
Tophane önlerinden geçenler, pe 
feci bit" manzara ile karşılaştı'lar ' 

Bağırmalar, çağırmalar, ağlaş • 
malar in.leşıneler işidiliyordu .. 
Yim:i kadar a.ile, polisler ve ıne· 

d Yakalanarak, 
murlar tarafın an 
sığındıkları deliklerden dı§arıya 
atılıyordu .. 

Mesele uymu§: 
T h camiinin knrtısında ve 

l hop ~ki icra dairelerinin al · 
op ane e d b · mütterisiz 
tında yıllar an rı 

k 1 ' h b dükkiınlt\r vardır · 
mıf ara w 

B 1 . pek fakir aileler ıgın · 
ur nıa h'b' 1 o··kkanların sa ı 1 0 an 

mı .• u d" b 
1• "fuzuli i gal,, ıye, un • 

m ıye, F k b 
ları sokağa attırıyor.. a at u 

d ··k~·'"nlara §imdiye kndar na ıl 
u n8 • d'd 

mü t ri bulunamnmı sa, un ı en 
d bulunm ı kabil değil 

·~~:a ·· ··runektedir. Çünkü, daha 
gı ı goru k . f .. f lu 
işi k ve civ rı daha esı nu us 
caddel rd ki yepyeni ~~ğa~a~ar 
bil müşterisizlikten mım mım 
inlemektedirler. . 

B . ""•teri bulun n da aıleler 
arı, mu~ 

öyle çıkarıl&a ... O d yo~ ... 
. 
Yagmur ç.isel,ifordu .. Hava, re • 

im cıknnlamıyacak kadar karar· 

mıştı ... 
Kaldınml r üzerine, in~an ,.e 

tY po al n tılmıt: Bir ~lil i~ . 
liy r k dm ı l k bir ot mmderın 
üzerinde oturuyor .• Yegane malı 
olan bir saç mang lr ku ğma 1 • 
mı .• Tiril tiril titriyor .. 

Bugune k dar barmdığı kovuk 
boıaJtıl n biçare bir ihtiy r er · 
kek, yırtık yorg nlarının aoknğa 
ntıldı mı görerek haykırıyor: 

• • 
sergısı 

Yarın öğleden sonra 
ınerasinıle 

da 
yısta üz e 

ucuzl,uk ... 
ziyaretlere açılıyor ayı da otel ,., · 

Etibba odasının uzun bir müd • 
dettenberi tam bir özenle hazırl • gazinolar açılıyor 
dığr Tıb sergisi yarın açıl c ktır. Yalovadnki bütün otel \'e ga • 
Bir taraftan Tür:k doktorlarının zinolar bir Mayı tan itib ren açı • 
ve fen adamlarnın ynzıdığı ki • lacaktır. Yalnız Y lovaya h \'a • 

t pla.nn. risalelerin, tıbba ve fen· larm güzel gitmesinden dolayı 
ne yarnyan e erlerin ve müstahza· halkın şimdiden r ğbet göster • 
ratın le~hir edilecesi bu ergı mekte oldu3unu gör n Akay ida • 

k 1 re i Çınar otelini açtımnşhr. Hal • 
memlekteimizde ilk defa uru • · kın Ni an ve Mnyı ylarındn 
makt dır. Sergi)e mcmleketm 

Y nlovndnn ucuz ve kolay bir şe · 
her tarafından l nmmış ilim v kilde istifadesini lemin için mu · 
fen adamları ve §Chrimizin t nın • tad fiyat] rdn yüzd 40 tenzil' l 
mı zevatı davet dilmiştir. ynpmı tır. Bu t nzilatlı tarife 

Bugünlerde serginin hazırlık • Mayı sonuna lmdar devam ede -
Jarın büyük bir faaliyetle devam cektir. Esasen bu ıene Yalovada 
edilmektedir. Sergiye Trp yurdu· otel ve g zino ücretlari gçen se · 
nun bütün ü t kat salonları tahsi& neye nazaran dahn ucuz olacak • 

edilmiştir. tır. 
Sergi yann saat 15 de merasim- Y alovadn 300 bin lir yn çıka · 

le açılacnktır. cak olan büyük sri otelin inş sı • 
Bu mümuıebetle nutuklar söyle- na da Mayısla bn lan cnk ve 

n cek ve bir çay ziyafeti \•erile • mev im onunda ikma, edilecek -

cektir. Sergi bir h fta apk k~la· tir. 
cak, herkes tar fındım da gezıle • Akav idaresi l M yıstau itiba -

ren Y lovaya vapur sefe.r lerin: 
cektir. 

--o- ıkla tıracaktır. Y lmz vnpur :üc • 

1 1 rlni bıraka a r tlerinde daha f zl tenzilat y • 

ecnebiler prlmasına imkan görülememi tir. 
--o

Küçük n'atlerin Türk tebaası- Bulga . ~tanla tlcaret 
nıı hasrı hakkmd i 2007 numa • 
ralı kanun göre, vilayetlere bağ. nıualıedesi 
h müe lerl Bel diyelere bağ - lki ay uzatılan Türk - Bulgar 
l ı tPs;• t: hi:ı.mt>tlerind çalıp.n Ticaret muahedesinin yerine yeni 
yabancıl r Mnyunn yirmi birinden bir muahede imz lnmak üzere Ö· 

itibaren itlerini bırakmaya mec - nümiızdcki hafta içinde ve Anka • 

burdurlar. Bu gibi yerlerdeki ec • rad müzakere! re başlanacağı 

~a 

' . " F miniznı aleylı tarı 
bir gazeteci otomobilJ 

çtn böyle iyorl 
1 anınını \iman gazctcdlCJ inden 

tnx E\ernicn diin kendi otomobili)· 
le Bcrlindcn 'ıiclt1 imiz gel mi tiı. n
kam} ı 'r nndolunun bazı hiı leri· 
ni dola tık tan "Onm T.ıhrnn 'e 1 İ· 
bct'e gidecek olan \iman ga7.l'tcdsi 
'l'rnk) ndan gecerkcn otomobili Lüle· 
burgnzdn çnmurn ıplannn bunun 
iizerlne o cirnrda "Bib ük karı tmın .. 
l\öriinde gece) i gccirmisliı. 

ı-;rtc"i giin lman gnzcteci..,inin o· 
tomobili ökilılcrk çı kilere'- )l'rindcn 
ıı~nntılmı;;, '" rençtwr hı t ıfanın l ı· 
hiri) le "nt<' lendlkl<'n onrn .. t hınbtı· 

1 ~ol nlmı hı. 
lnıan gaıet cı i ~anımı rkad 

olarak buradan rençber ıustafnyı da 
nlmı bulunu3ordu. 

iln ri) c gcldıkl rı zaman otomo
bil bir dnhn aplanmı tır. Bu defa bir 
tn' ukçunun aralın be) •irll'rini, oto· 
mobili ıkıırm k üz re i tem • kalk
nthlnr a dn, otomobil kendiligind n 
kurtulmu 'c lman gazetecisi, kcn· 
dilcrinc refnknt etmek üzere 'erilen 
bir j:ındnrma ile ele birhkt J tanbu
ln k dnı· gel mi tiı'. 

J>ün 'l'epcb:ı~rndn, Bri tol Oteline 
'ardıklaır zaman ak anı aat 10 bu· 
çuk \aıch .• 

Gaz tcci ofolc gelir gelmez, hemen 
knı ı ındn 'l'iırl gnz t cileri ' gaze
te fotoğrafrılannı görmekten hn)r tc 
dü nıti tiir. 

Alman m lekdn demi tir ki: 
''- Bu benim için çok iyi uc gazr.. 

tccilik bakmmıdan cnlrc aıı bir yol
culu/; oldu. f"akat izde guzet ciligl 

çok a ri buluyorum. Gelir gelmez fo. 
tuiirtıf mcıkinclcriniz r:c biitün alaka-

3 

!'ile uac, 1le l}Ok 
-. ~,.....,_.,... ----"~ 

alarya i i y • 
1 

b. iıa 
Mal ry ha talrgını ted vı ıçın 

şimdi en iyi ilAç kinin sayılır. 

Ancak kininin te irleri henüz 
doktor] rı memnun etmekten çok 
uzaktır. Bu ilaç sıbna.nın bütün 
cins ve şekillerini şifa)andıram 
m ktadıı·. 

Sonr ela inirler uzerinde fena 
t sirl r ynpmakt dır. işte bütün 
bunları göz önunde tutan alimler 
son yıllard mnf ry tedavisi için 
daha mu sir v dahn cabuk neti· 
cclcr veren il çl r r maga koyul. 
muşlardır. Kom umuz Sovyet 
Ru y da dn bir çok kimyagerler 
bu İşe arılmı !ardır. Sovyet f n 
nkad misi tetkikat laboratuv rı 
1 İmyng rlcrind n Ç 1itz v il M • 
iıon aon gunlcrde Akrikin adlı 

y ni bir kim) vi tcrkib bulmu • 
l rdır. 

Y pılan tecrub l r bu ilaçtn 
f vk 1 de v ıfl r ö t nl1i tir •. 
Bir h ta bu il'" cı kinind n kiz 
~efa d ha z a1makl her b r 
malary dan bü bütün kurtulmak
tadır. 

Hem ifa müddeti dah kıs dJT. 
Akrikinnin vücude fen t irl ri 
de görülmemiştir • 

Arikin çok karışık bir kimy vi 
l rk'ptir. Ancak 35 günde yapıl • 
bilmekt dir. htih ali için lam 40 
muhtelif ve kanşık kimyevi t r • 
kipler kullanı1m ktadır. Bir kilo 
akrikin yapabilmek için 200 kilo 
h m madde lazımdır. 

Şimdi Moskov civarmd N • 
gin k mınt k smda bir Akrikin 
fobrika ı ya.pılmakl dır Bu fahri . 
k en de 45 ton krikin i tih 1 

decektir. 
nızla l.m ıma çıkııını::, dünyanın iter F brikanm kunılmBll için Sov
luınul ucri11dcAi 11 talılt., zclt.li rn re· yet Rusy 100 milyon rubl lik 
,f'lklifiln aynidir.,. 

tahsiant knbul etmi tir. 

'-7"" li n, ehid b basıyım, oğul ~ 
1 nm ! Artık 'b rmı .akacak b ir 

deliğim de mi k lmadı, oğuUa -
rım. Sokağa mı atılıyorum, oğul • 

~lnınn gnzctcci i n:>ni znmaııdn 
nebiler te bit edilmekt dir. h b r alınmı~hr. rıiıktcci bir adamdır dn .. Uurndn bu· -O 

larm1?. ıınnnınnauıııııınıııııımııııııt ııııır.ıııı1rının1ıııııııı 11111 Şehrimizdeki Bulgar mahafilin- lunduo;u mlıdddctce "iFemnlzm kongre· En ılacak b.!:!: 
iki c. ocuklu bir anneye soruyo · k de t,.min dildiğine göre, muahe • i,, n el<" ritnıek :i te;>IJ> i tcmcdiğini Oku ] rnediği efkati, onlar, öpe'klerinc ornn muhnrririmiz<' gülcrel nka yucu anmızdan Ahmed sn· 

rum : kar§ı gösteriyorlar! .. de Mayr ın 12 sinden V'l 1 imza • ncdncl n: zıyor: 
- Bu gece ne Yapacaksın?. Ne· 1 nmı olacaktır • 

'd k . ., Devlet, belediye, bu gibi iman • -o-- "-Ren giiçlü kuı·vctli bir adamım.. "J /4 934 tarihli g z t nizdc 
"CYC gı ece sın·· ları g rçi 0 deJik] rden çıkarmnğa 'eye Fcmini t olayım? Kongreye oit· dünyanın en §atıl le ve rom n . 

Sfö~lerimi anlamayan, bo ' ~~1 · borçludur. U.kin okağa ntmak Belediye Surııagop mck gibi bir rıiyctim ııoktur ... cc,abı· tik ~bidesi olarak "GÖZ YAŞJ 
oın, a~kın gözleri yüzüme ıun • • b" 'k nıezarhg"" 1111 aldı nı 'ermi tir.. ÇEŞMESJ 
o ır için d gil, daha in.s nı ırer ı a • ,, ö teriliyor. 
kıyor: ·· k · · Bir müddettenberi dev m eden ' chrimh:dc on günden fazla kala· H b d 

- Kocam askerde.. Bilmcnı metgaha göturme ıçın.. rak olan B:t.) [as ı;"'ı·n ieıı U) ni sa· ayır, u oğru dcğlidir. Dün-
1 Her h ld , bu y pılan, ne dev Sörp Agop mezarlığı davası b • kncı tnn·ı) !(', otomobilini bir•kctdm- yanın en atılacak abidesini ize 

lci ... Bilmem '.ki... I d b lcd"yenin malumatı lediye lehine neticelenmi ve m • dem daha adıl.:,, bulduğunu ö• lemis hen haber vereyim: 
Kaldırımları gösteriyor: etin, n e e ı ., 

d d . b' 'k" küçük memu zarlığın tapusu çıkarıl rak b le • H? "bir kadın olsaydı beni ilıt{;;;;;; bu Bu iibide Yugosl vyada Bo n 
_ >. te, ı..ur dn durac ğım.. dahilin e ır, ır ı ı · ~ k k "d' d' t lakkictmek diyeye verilmişti, ı:a:iyctlcrclc 11ollarda lııra1'ırdı! ... ,, t raflarında Grad vor ehrinde 
Olede 

;ki genç ve güzel. _ız run hare etı ır; ıye e demi tir. 7 
• · d · ç·· kü biliyoruz Bunun üzerine memurlar gele • dir. Bu hrin aa t kul i v hu· 

v r .. Sef Jetlerine rağmen, gıyı • znruretın eyız. un d, d b'I rek, dün mez rlıgm belediyeye Şehrimizde l'cnıinizm kongı- i )n· kUmet binasiyle ki şehir ka1 i . 
· · · · rJ\lıc.mı lar.. ki devi l, memleket 1 m an 1 e, pıld d J • ı "• 

111 1 nne ıtmay :r- :r ' d ·1 H 1 T"'r ait kısmını ayınnı lar, hudutlarını 1 ·ı 81111 a ge mı 0 an nnti -Fc- nin üst taraf! rında bir m g ra 
B" h ari oğlan kendilerine ta· bin propağan a ı e ır' a§ an u d tesbit etmi lerdri. mini t,, .Alman gnlctecisinc refakat var. Her ne kad r Türkler t 

kılı~orr.· ' kiycye getirerek onlara yer, yur edenler dun nk m tckrnr Silivri ,c 
.1 Buna göre m zar lığın caddeye I.iilcbur rnzu dönmü terdir. rafmdan i tilacılnra k r§ı bir ta • 

_ Sok kta kaldınız i te... ı gö teriyor. · d l bakan kapısı k palı k laca]< v ha un yeri olnrak yapıldığı riv 

B
. h·1etı' ruhiycsini dil iİ· Qn b yirmi aile, bu ev e~e on ır genç a . • d•"kk' d daha lazım · kilisede yan okaktaki k pıdan tiı-. Sürp Agop mezarlığının mel· yet ed-iliyor: a da, h kikatt u 

nün .. K 1 balık içinde öylencn be yırmı u n ~n • 1 i 1 necektir. riik olnn kısmı 51900 m tre mU • k rd M c r pr nse tnr fmd n 
bt.t özler, yavrucukların kibrine dır!. Hem de ne du~t~~~·Q) Sok k knpı ı dün mühürlenmiş- rabbamdadır. Y pılmı , ve bazı lehlik li zaman. 

dokunuyor.. . ---------====:=:;;:;;;;;;::==:;========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::~:;;;:- larda sizl nmek için kullanılmı 
- Niçin sokakt kalalım? Bı • • • -] tıı. 

ıim d nkr bamız, do tumu:z var- ( ~ E H R 1 D E n D L E n 1 ı te bah ettigim nbid bu m _ 
dır, el~ tt ..• Onlar mi afir gide· ""? H K ğ rarun on be , yirmi metr iç.İn· 
riz... , de bulunmakt dır. Ve Abide. 

Belli ki. y lnız zevahiri kur~r • y il n ı• p • n b o u ı ur? mem lerinin ucundan u damla • 
ltlak için böyle söylüyorlar .. zı;a, 0 arımız y Z . e ynn üç çıpl k- kadın heyk Hnden 
nn leri "Ah, nerede? .. Nercd "" j ibarettir. Bu h ykcller kayanın 

dl. . ·n·ı rE'kiyor.. .. b Utunlnrdn ı~tanbul )Ollarinın ba!-.fUıt 31"< ğı 1 )İrmi kilo iki •tinde bir tokmal 1 L lnsltıaa ö,lc bi r do. t 1 1 k 
y y v ıçı r l)un u ., 1 b'I d' . . kundtı mu ) ol '""Pılmı •''ılı' or. • aş arı oyu ma sureti,· le vapıl· 

k 
m· oldu<unu. bunun d.1 )O ynpmn mı ı me ıgı- _ .,.. ., ,, ,, 

Biraz öt ye ba ıyoru · • • bc.rl.ıat ,
1 

f geldiğini )aınu..,. \c başka nıemlckl'tlerd 1 Elbctt" bu kudnr iptidai bir kilde ~apıl, n )ol biı mı tır. 
iki d m, atıldıkları evlermın mızden 1 er 

1 
,npıhcnğını bugiiıı nnlatncagımı ö~· hnfla kindt• tekrar ""k~ hnlinl alır. Jfoldırım )apmn ... 1 nı S k ' ll ' 

rlk k d b"" .. k bir ta laka· ;>olların uıı 1 "' ' ' bilmememizden dol~.>• gördüğiimüz zaınrlaı he ap-- zdıı . ızan su, ı ı, ve bernb yaz ol· 
1 uvarmı uyu k'" ek yav . lemh.ti~. "ılcrdc herhangi bir )oln knldırıın dÖM!ntm · Bu b('rdat )ollnrdn on nıMi dııha çnbul, nsınıııı ,c zivaıı du undan kadmlo.rın mcm 0 lerin· 

l>abyorlardı .. İçeriden op den ~~~c~ 1ıkönct> )Cl' mlike~ımel ~r1ett<'l dtıı:de.ı.tkitl!!'k,t( · olnn otomobil ı:l tiğı. H' ·hrn:ıin p.ıınlnrındnn ola' 1 ·ha· den h kil<i üt d mh)'or hiuini 
l"Ul r 1 i geHyordu.. . . k 11 ı arı ıl, ga;> et ıncc t;anı l!-.I o u eıı ı icc gictcn mil onlaı ı n) mıı .ık bile fukiı btit e~lzden 

N 
? dedım. zerı~ b 01"' u\ lıı 1 latılnral iiı"' incll'n hir il\I ı:tın nnik a rılnn, H lıiı i"t' ) ıram dnn lİ~ rııı olnn pır ılnrımmı v rm l<t dir.,, 

- y pıyorsunuz.. . onıa o . . .1• 1 
B

. • k" w• • dir Bır. madhen ilindir gc ırı ıı. n•·ıma 'lı1. 
- ızım opegunız •· · .,;

1 
ldld , 0 1 b ton gihi P fü•.,tild ıı "'oııı ı b1.cıin• llir a~k d ...ım d diki: 111 

bu g c b kn bir yere sığınıyo . teı.r~1 J> k lı rır bir kum tnbah;ı 1 ·rı>iliı. '(' '! r~, - 1 tarıbıılda ıyi [(J miikcmmcl ulcırcıl yttpıl11u ukol. 1111111 llfn1111ı 111 ı1111ıı~ 'le 
ruz •• Köpek doğurdu; onu ya.v • taııları da muntazaman ' nrah~ bırn~mnclaı~ dıııl_ır. ıar. O da Bcyog.lunda tlclck ıncmastnm onündcki a.s-

• Yalnrı onlamt parke ta lnıı bızımkılerın takrıbcn dort f'!lt yoldur. Sc!.ız ene evvel yapılan bu yol bir santim 
rulan il berab r götüreınıyec "ki"-· d d"r bıle ç k cml tır Bu yol bl d d ~ mi 1i büyü ugun c 1 • • 0 :m . · • z e P k ula yol yapmasını Çocuk Bayramı haf l0$ırıtn ilk 
ğiz. Bu g celik emniyette k lım • Bu kilde )apılnn )Ol da. en az )irmi sene mükem· bılen kınıselcnn m vcut olduğuna delildir. 
I r di e ir,erj e k padık.. y rrn mel da)anıyormu . Arkadaşım ha.kh- Çünkü o yolun ğlam olduğunu günüdür. >' aıJru/arınızın ba)'ramr 

7 Halbuki bizde )Ol tamnmıyle nk 1 ekilde ;>apılı~or. l senelcrdenberı d~)andı ını b n de biliyorum. u hal· i~in har.ırlanrnız. 
l bm b karız:! .. Beş on ı çi cV'\ela knzmalnrln toprağ l,nparh)orl:ır, de )Ol )apma ını bılenler bizde de rnr. Bunn r gm n 

0 bunun üzerine de nndJrcn kum serptikten onrn p:ırkr Jnpılnu )ollnr ncalın nl'd n he)) fen,ı olu)or? l!l;ı:;ll!:JJlUlllllltdlldlllr.tt-it!tlftlnllftlıMı-~~~ 
tn lnrı )nn) nna dizi) orlar. En onrn dn ba kn hir ı tı 

ıiy tin onlara kartı göıtere· 

23 Nisan 
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Zabitlermaaşolar sabah Gazeteıeri pulları 
ne d lyor ıar? Seyyar bir sergi Uluslar arası Kadınlar Birliği kO .. 

ı yapmak istiyorlar gresi hatırası olarak 15 nevi üıerl11' ne a aea~.ı ......... ~,,~- • Devletler Almanyaya Bulgar mahsullerini tethir et- yeni posta pulları bastın]mıştır. B~ 
ki ? tün posta merkezlerinde bulanacıt 

1 kBfŞl ne J8p8Ca ar mek üzere, seyyar bir sergi halin· bu pullar bugUndcn 31 Kanunuc\"(t 

LA ih K t d k b ı dili ce so ikinci KURUN -Asım Ua bugÜn yazmış de kullanılmak için Japonya Sof. 935 tarihine kadar her nevi mürasel 
uy a amu ay a a u e n ya ticaret ve ·"'nayı· odasına mu··ra· ta muzaaf u""cretle ,.e ıs" tek u .. zcrine ,,.. olduğu btl§makalede Strezada üç dev· .-

teşrin de muteber olacak letin Almanyaya karff- aldıkları Da· caat ederek 9,000 tonluk bir vapur pıştmlabilec~i gibi seri halindr df 

Ankara, 17 (Hususi) - Zabit· 
]erin ve aekeri memurların maa§· 
la.rı hakkındaki kanunun bazı 
maddeleriyle 2617 sayılı kanunun 

birinci maddesinin deği§tirilmesine 
dair olan kanun layihası Bütçe 
Encümeninden geçerek meclise 
gönderilmi§ ve nn:nameye alm· 
mı§tır. 

Bu li.yihaya göre zabitlerin bu· 
gün için mevcut 14 derece, 13 e 
indirilmittir. Ve Liva Kumandan· 
lığı yapmıı olan Miralaylan ait 
bugün tatbik edilen kanunda mev .. 
cut derece kaldrrılmaktadrr. 

Layiha kanun ıeklini aldıktan 
&0nra 301kinciteırin 1935 tarihin· 
de muteber olacaktır. Layihada 
nbitlerin yeni dereceleri şu !ekil
de ıösterilmektedir. 

Birinci F eriklerin asli maaıları 
150, ikinci F eriklerin ull maaıla· 
n 125, Fırka Kumandanh~ı jap
mıt Mirlivalar 100, Mirlivalar, 
Divanı temyiz müddeiumumiıi ve 
Vekalet Hukuk mil§aviri 90, Mira
laylar, Divanı temyiz aza.lan, bi· 
rinci ımıf askeri memurlar 80; 
Kaymakamlar, ikinci ımıf ukeri 

memurlar, ve V ekilet kalem mah
sus müdürü 70, Binbaıılar, üçüncü 
ımıf aıkeri memurlar 55; Jridemli 

yüzbaşılar, dördüncü sınıf ukeri 
memurlar 45; yüzbatılar, bqinci 
ımıf ukeri memurlar 40; birinci 
mülizmılar, altmcı sınıf askeri 
memurlar 35; mülazımlar, yedin· 
ci sımf askeri memurlar 30; znhit 
vekilleri, sekizinci sınıf askeri me
murlar 25; aıkeri memur muavin
leri 20; 

Hü.kUmet bu teklifin mucibi ıe
beplerini layihasında şu ıekiJde 
anlatmaktadır: 

''Devlet memurları maatlan
nm tevhit ve teadili hakkındaki 
kanuna göre yüksek tahıil görmüı 
olan mülkiye memurları 25 asli 
maa§la baremin 12 derecesinde 
hizmete başladıkları halde yük
ıek tahsil görmüı olan zabit vekil· 
leri mülkiye hareminin 14 üncü 
derecesi olan 20 lira aali maatla 
hizmete b&§lamaktadrrlar. Bu ıu
retle hizmetin baılangıcmdan iti
baren iki barem nraamda zabitler 
aleyhine bir fark hasıl olmaktadır. 

Orduda terfi bekleme müddet· 
leri fazla olduğu için bu fark hiz· 
metin devamı müddetince müte· 
niadiyen büyümektedir. Halbuki 
ordu mensuplarmm vazife külfet 
ve mes'uliyetleri bu f arldarın ken
di aleyhlerinde olmasını icap et· 
tirecelt mahiyettedir.,, 

Fransa, casusları 
mahkllm etti 

ziyetten bahsediyor. verebileceğini bildirmittil'. Bun • posta kişclcrindc satılacaktır. 

}'azıya göre üç declet Almanyanın dan maada Bulgar mahsullerine n=--1 11• 111 z::::m::m::::::: •• 
J'ersag andla§nıasını bozmak surefiy. • 
le mccburı askerlik U$ulünü iade et· Japon arazisiyle Mançukuda tea- h • 
miş olnıaıanna ses çıkamuyacak, ıa- hili.t gösterileceğine de •Öz. veril· u HASAN Kremı 
kat Almanya Yerıag mllalıedulnin mittir. Buna mukabil Japonya da ii 
diğer hükümlerini de bo:mağa teşelJ. Avrupanm Cenubu Şarkiıinde Ja. il t 
büs ederse bu takdirde harekete ueçe· pon ticaretine merkez olmü üze. i! Dünyada mevcu 
ccktir. Bu hctrcket de Almanyaya kar· re Bulgar\a\anda bir Japon ticaret 1: •• krem )erin en nefisi 
§t umuml ticari bir boykot ildn etmek· ı 
ıc ba§lıuacaktır. teıkilatımn kurulmasına müsaade ii en sıhhisldlr. Nazik 

Asım Us en dikkate değer noktamn olunmuım istemiıtir. :i ClJdlf k d J bS" 
Cenevre efkarı umumiyesinin, üç dev- Bulgar hükumetile Sofya tica. ii a lD arın 
let arasında rerilen bu kararı nasıl ret odast bu mesele hakkmda he- ii yat arkadaşıdır. ih-
karşılayaeaJ:ları olduğunu söyllycrck nüz bir karar vermemitlerdir. il! tlyarları gen,..Jeş-
yamım bitiriyor. i Y 

COMBURIYET - Ba•makale yok· H ğ-0-d k ıi.tlrir ve gençleri gti-)" ahcıo tun a par r: 
tur. Halıcıog"lunda metnik Abdüue- H zeJJeştirJr. insana 
ZA~! AN - Znman im:alı yazı dün· •• b di bl t t 

ya Kadınlar Birliğinin lstanbulda lam mezarlığının bu1unduğu yer ii e e r arave 
toplanacağını mevzuubahsederek Tür- belediyece park haline getirile - i veren HASAN Kre· 
lı.iycnin son senelerde bir çok beyncl· cektir. Buradaki mezar taıları liimlnf unutmayınız. 
milel toplantılara yer olduğu11u söy. ba§ka yere kaldmlacaktır. 
lüyor, ve yazz8ını şu §ekilde bitiriyor: 

~------------~--------~ 
''Bugün içtima/arına baılıyacak o-~- 1 - · İ Kutusu 50 

lan bu beynelmilel birliğin müzakc- ,_L ~T 1 
relerinden ne mbı n.eticeıer çıkacak· . T ü p ha 1 inde 2 O 
tır? Onu bilmiyoruz. Ekseriyetle bôy· 
le umumı mesail için toplcuıan Kon· 
grelerin meadili bol bol ldl etmeğe 
munluunr kaldığına ve bu dela topla
nanların ise billıassa konuşmalı.1an 

lıo§lanan kadınlar bulunduğuna göre 
belkl k-Ongredcn fazla müspet iıler 

be.'demek raU olur. 

Bu itibarla lıtunbula gelmiş olan 
32 milletin mürc.hhmlan bayanlara 
hem ıala peldhılz deriz, hem de mü· 
zakere!erinde muvaflakigetlcr dile· 
rlz.n 

lt//LLIYET - Al'~d Şükrü Es· 
mer de bu.gün yaz11Uf olduğu baıma· 
kalede uluslar derneğine Streza ko~ 

A§1r yaralandı 

Tütün gümrüğünde bir hanın 1 HASAN DEPOSU: 
üat katma yük çıkarmakta olan i 
Omıan oğlu bayramın ayağı ka • 1 Ankara, IstanbuJ, 
yarak düfmÜf, ağrr surette yara · ı 
lanmı!tır • Beyoğlu 

Kuyuya dUtlU 
Mercanda KehribaTcı hanmda :::s:w--aa:wııms:cc:.ı:::zı:::r.::::m: :::::::: .• 

oturan Mehmedin oğlu üç. yaım • 
daki Bülend evin kuyusuna düı 
mü§, boğulmadan kurtanlmı!tJT. 
Falcı yakalandı 

Büyükadada bir falcı ;r.a~lan-

,,,.. ---lıte, dün ilan ettiğimiz 

AS Ri sinemanın 
Fevkalade proğramı: 

Almanlarla 
Japonlar 

iktisadi sabada bir 
anlaşma yapıyorlar 

P · 18 (AA) _Ceza malı rcrCU&Bının neııceaı oıar" ınguutre ve 
arıs, · F •· t k d'kl • h · • kk... d ransanm 11Ulf ere ·en ver ı en mu • 

auı~~ .. • D~~l-.J...J- cı ... ..ıı _ _,..., 

kağmda 15 numaralı evde oturan 
Eftalyanın iskambil ile fal~ baktı
ğı zabıtaya haber verilmit, iki ka

dın zabıta memuru, diln Eftalyayı 
cürmü methut halinde yakalamıt· 
lardır. 

-DUWU11• _.__..:,__ı___ı_ !&.!L---

M um yal or Müzesi kemesı, 1933 ıl anunun :t. mey· tıradcm bah3ediyor. l'c bu muhtıra· 
dana çıkarılan ve muhteHf ulus · nuı lnglltere ile Fransa noktai na:ar· 

lara meillUp 31 kitinin tevkifi ile ları arasındaki farkı,, bariz bir §ekilde Nasyonal Zaytung'da okudu. 
~'11ll~za göre Easen'deki Alman 
Krup fabrikuı Tokyoda Alman 

neticelenen casusluk meıeleai uör..erdiğinl söylüyor. 
Tamamen renkli Fransızca söz • 
lü FAY VRAY ve LlONEt. 

hakkındaki hükmünü vermi§tir. AKŞA~l - Akıamcı lstanbulda 

U ·· b" · l' ı d bulunan Beyaz Rusların da Türk ta· 
A TWILL tarafından temsil 

edilmit film 
ticaret ala§esi vasıta.siyle Mançu -
kunun meikUr ıehirde bulunan o· 

fisine müracaat ederek Alman 
ya - Japoya ve Mançuku arasın 

zun ıuren ır gız ı ce se en 6.1 ti 1 l - b-.4' 1 b. 
ı ye ne geçme er mu nase ı.aıy e ır 

sonra mahkeme, 24 maznunu 2 ile 
S sene arasında muhtelif hapis 
cezalarına mahkUın etmi§tİr. 

ı, bulacak 

roma ~ıııınıı~ arı 
da iktisadt ve ıınai bir tesanüt içil'\ 
teklifler yapmrıtır. Lbım gelen 

ıermayeleri Japon bankalan te 

~in edecek, Almanya ise ınühen-
disleri, mütaba.11ulan verecek ve 

ihtira hakkı mahfuz olan huauıi İ· 
mali.tı devredecektir. 

Casusl·•k itinde mühim bir rol 
oynamJ! olan Lidya Stal isminde
ki Quı kadını, bet sene hapse 
man~....n edilmittir. 
----~~~~--~~--~~~-ı 

Sovyet tayyarecileri 
Ankaraya glttller 
Bir haftadır ,ehrimizde bulu -

Ofisin müdürü eaaı itibarile bu nan Sovyet tayyarecilerinden bay 
teklifleri kabul etmittir. Lizım ge- Amohin ve bay Romanof dün An· 
len müzakere ve pazarlıklar Tok karaya gitmiılerdir. 

yoda Alman sefaretinde ve iki ha- Her ikisi de Sovyetlerin "Oıav· 
riciye nezareti araamda yapılmak· yakim,, genç1ik teıkilitmın motör
tadır. ıfrz tayyare ve para§Üt kısmı men

suplarmdandrr. Ankarada "Türk Ayni p.ıeteye baktlrrsa Alman· 
ya ile Japonya araımda yün ve fe- kutu,, isimli ıivil tayyare mekte • 

binde muallimlik edeceklerdir. ker aanayiinde mesai ittiraki ka • 
bul edilm1ı olduğu aibi Mançuku. Beraberlerinde getirdikleri 
nun tinıendifer inıaab meselele- motörsüz tayyare ve paratütleri 

de Ankaraya ıötünnüılerdr. 
rinde de jki devlet arasında bir 
an1aıma yapılmııttr. 

Parls borsası 
Paris, 18 (A.A) - 17 

tarihli Borsa vaziy~ti: 
Nisar. , 

Muamelenin azlığına raimen 
e.sham borsasının vaziyeti mem 

nuniyet vericidir. Piyasa daha 

müvazenelidir. Kir niıbeti fazla

dır. Temevvücat daha az hauu 

tır. FraDID laüldlmet rantları dün· 
kü kıymetlerini kolaylıkla muha • 
faza etmektedirler. 

-o-

HAideki dilkkAnların 
kiraları 

Yeni keresteciler hMindeJri ma· 
ğazalann kira bedellerinin tayini-

ne ba.tlannn§tır. Belediye tara · 
fmdan bir heyet evvelki günden 

beri halde bu itle meıgul ol ~ 
maktadır. 

Bu heyet dükkinlann bi1 ka 
pılarrna nazaran mevkilerine gö · 
re kira bedellerini tayin etmekte 
tedir. 

Diğer taraftAn hilcleki yazıha 
ne ve malazalarm nwnaratajı da 
yapılmaktadır. 

sütun yazısı yazmıştır. Beyaz Ruela· 
rın bu karardan dolayı çok memnun 
olmaları oo Türk kültürüne uymaları 
ldzımgcldiğlnl ıö11lüyor. 

-o-

Limon neden 
babalılaştı? 

Beyoğlunda Hava sokağında 
oturan Şevket, Celal iıminde biri· 
sini i~e koymah bahanesiyle 35 Ji. 
rasını dolandımııf, yakalanmııtır. 
Ba~ar ıyordu 

Dün gece Fenerde iakele civa • 
rmda sarhot bir halde bağırıp Ç&· 

Filme almmıt rövülerin en f3' 
yanı hayret F ransıca aözlii 
filmi. 
Oynıyan: EDDIE CANTOR 

Suvaresinde: 8.45 de her 2 filıt' 
ğıran motör tayfalanndan Dunun 11.----•birden ___ ........ Son bir kaç gün içinde tehri • 

mizde limon fiyatları ıimdiye ka
dar az görütülmüt bir tekilde 
yiikaelmittir. Limonun dünkü top· • 
tan fiyatı •andığı on lira idi. Bu· 

1 

da kolayca bulunmamaktadır. A· 
likadarlar kontejan darlığından 
ileri ıelen bu halin ay sonuna ka· 
dar süreceğini aanıyorlar. 

yaka!annır§tır. ~ 
~~~-------~-~------------------~-

" .~ " . .. . . . T. i. C. i. 

Eşya Piyangosu 
Sergisi açıldı 

---o-

2S Nisan tattll 
Türkiye lı Bankasından: 1 

Kez:ınacağmız pek ıeogia hediyelerinizi gidip seyrediniz. 

Parmakkapı, Milyon Tayyare gişesi 
karşısında 

Türkiye Büyük Kamutayın açıldığı 
günün yıl dönümüne rastbyan ve Milli ı 
~~ı~z~an~Ni~n 1M5 Salı i·~-~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
günü Bankamız lstanbuJ, Beyoğlu, ,.e 

Galata şubeleriyle Kadıköy, sküdar ·~·-· 
ve Beyazıt Ajanalanmızın bu mutlu 
gün onuruna kapalı bulunduğunu 

saygı değer müşterilerimize bildiri· 
riz. 

Gilreşçllerl davet 
Gürer Fcder~yonundan: 

i PEK SiNEMASINDA 
Bugün matinelerden itibaren 

Rejisör FRITZ LANG tarafından vücude getirilen 

A ş K ve KAN 
(Liliom) 

Fransızca ıözlü filmi batlıyor. Oynıyanlar: 
Kalbi yanık apaı rolünde CHARLES BOYER 

C. H. F. sının 1934 senesi Türkiye 
şampiyonlanna sunduğu armaganla
n almak üzere apğıda adları yazılı 

. , . lılt• 

_______ F_ın_d_ı_k_çı_k_ı_z_r_o_lün_d_e_F_L_O_R_E_L_L_E_t_•_11 _•_• _• -·~·~ 
Istanbulda bulunan Türkiye güreş s.:••• 
~mpiyonhı.nnın 19 - ' - 935 Cuma 
glinU aat 13 de Galatasaray hlübü· 
nün spor salonunda bulunmalan bil· I 
d!rllir: 

Filiz: Ömer 

Bugün S A R AY sinemasında 
Bütün matinelerile ıuvaresinde 2 film birden 
Fevkalade bir muvaffakıyet kazanmıt olan 

~oç 1 L O 
Filmi programa ilaveten gösterilecektir. Ayrıca~ 

En hafif: Om er D E V R i A L E ~~ 
DOUGLAS F AIRBANKS tarafından temsil eclil :.ıı~ 

Yarı orta: Saim 
Alır: Btiyiik Mwıtata 
Hafif: Yqar 
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a ırcan 

································' 
Şahin reis v~ arkadaşları 
cezayire dogru açıldılar 

• }gınlığı yü • 
Müezzin zadenm çı . . 

.. 94 T .. rk geınısı batmıı, 
zunden u . • 

.. d gu- düıman ehne geçmıf, 
yuz en ço -ım·· ı·· • T- k askeri o U! u. 
otuz hın ur 

l 
aratmda zamanm otuz 

Bun arın cak be..Aari ve 
kada; en methur ıan 1 ~" 

alan da vardı. • 
P&J b•• galerı. J>iltmanm zararı on ~ 

ki bin uker ve otuz kadar en 
ıe z ·ız d 

h kumandan ve aaı a e • 
me§ ur V edik 
1 d. Bun arın arum4a en 
er ı.. d bul u • · ıı· V enyero a un 
baş amıra 

yordu. 
Meşhur (Don Kitot) romanı~ı 

Serventeı de bu ıavafta hır 
yazan . • 
kolunu kaybetmıttı.. •. 
. Ali Reiı sevinmek mi, !o~sa .. u· 

zülmek mi lazım geldiğinı hır tür· 

lü keatiremiyordu •• 
Çünkü Türk donamnaaı yenil 
. t• •mma o da babasmı kurtar· 

mıt ı"' , 
mıflı. .. 

Oluç Ali, Ali reisi alnından o • 

püyor: 
. . .... t d mı' Eğer bu - Benım yıgı a at · 

kırk kadirga kurtuldu i.e, ancak 
d d. B banla bera • senin ıayen e ır.. a 

ber htanbula gel, ıeni paditabı • 
mıza tanıtayım, VenedikliJere 
kartı açacağrmız yeni savaıta ce-
1nhlanmdan birine kumandan ol-
~anı iıterim ••• • 

Diyordu ... 

liyor •• Kadirgalarımdan beğendi • 
ğini al! •• 

Erte1i gü Ali Reis, Şahin reis ve 
&rkadaılan Cezayire doğru pupa 
yelken açıldılar.. Şimdi gemiye 
Şahin Reis kumanda ediyordu .. 
Çünkü öğlu da, leventler de böyle 
o1maeı için yalvarmışlardı. 

Yolculuk epey geçti .• Bu sırada 
lnebahtıda Türk donanmasının 
yok olduğunu duyarak denize a • 
çılan Hıristiyan gemileri çoktu .. 
Hepsi de kendi evlerinde imi' gi
bi ellerini, kollarını sallayarak 
geziyorlardı. 

Şahin Reisle arkadaılan Ceza · 
yire vanncıya kadar bunlardan 
bet tanesini vurmutlar, bol para, 
çok mai ve bir sürü esir yakala -

mıtlard. 
Öyle ki onlar Cezayire vardık • 

lan zaman sanki Türk donanma · 
ıı lnebahtı da yenilmemiş gibi 
bayram yapıldı .. 
Şahin Reiıle Kara Yusufun bu· 

lutmalan pek sevinçli oldu .. Şim -
di üç sevgili, yam başlarında on . 
tara gururla bakan Şeyh Ebusaid • 
le beraber Ay§enin yokluğunu yü. 

reklerinin derinliğinde buluyor -
lar; Kara Yusuf da biraz ileride 
bu acıya ortak çıkıyordu. 

Ali Reiıin göz~rinin önün-e 
vakit vakit Graçyozanm hayali 

! 1• ı L Ltr 4'~r~a Jçu 
·~ ~ • .u ........ i •' de geliyor, gülümıiyerek, Ayıenin 

·mı§ gibiydi: yanı ba9rnda, onun kadar ince, 
- Analannı ağlatacafız bun· haıretJi ve derin duygularla genç 
rın !. Ne yapalım, Müezzin za • Türk akıncmnı çağrıyordu. 

'eye hepsini önceden haber ver • Ali Reis yeniden Venedik üze • 
dik amma, dinletemedik .. Kendi - rine havalanmak, sevgiliye kavu§· 
siyle beraber bunca yoldaılann mak iı.tiyordu .• 
da canlann.a. kıydı!. • Lakin o ne de olsa kendi evinde 

Diye söyleniyordu.. ve korkusuz bir yerdeydi .. Bir ay, 
Lakin Ali Reiı de, Şahin Reis iki ay ,bet ay, hatta bir sene Ali 

de bir an evvel Cezayire gitmek Reiıi bekleyebilir, sonunda hiç bir 
için can atıyordu. zorluk çekmeden kavuşabilirdi . 

Zavallı Ali, Aytenin de oracık· Halbuki Ayşe kim bilir neredeydi? 
ta da Oluç Alinin kamarasında Her 9eyden evvel onu bulmak ve 
olduğunu bilmiyordu ki .. O, an .. kurtarmak liznndı. En küçük bir 

11 d ha r_nk geç kalıt, ileride önüne geçilemi -
nesine gitmek, zava ıyı a r- l b'l d 
bekletmek iıtemiyordu. Yokla çok yecek fenalıklara yo aça ı ir i. 

g~eden gene denize açı!acaktı. • Bunun için bütün Anado1u, Ru· 
-:r-· kt meli ve Yunan limanJarmı dola§&· 

Çünkü Ayteyi aramak gere .. • • • 
Bütün gemidekilerin yuzlen cak, her yere girip çıkacaktı. 

gu"ldüğü halde Kara Yusuf dal~· Şahin Reiı de beraber gelmek 
d ~ ı"ıtiyordu •• fakat Ali Reiı ona: 

dr. Çu .. .....:1.=: 0 henüz ara ı5• sevıı • d 
_ :nıuı _ Sen burada otur! Yıllar an -

liy:i bulmamı9tı. beri dünyanın bütün eziyetlerini 
ık.ısı·, belki de üçü birden açıla- d d . b 1 çektin .• Annemi ve e emı gene 

caklar, her halde ıenç kızı u a • büıbütün yalnız bırakmak olmaz. 
cak1ardr.. Ben bu iti üstüme alıyorum .. 

Al. R · Navan"nde Oluç Ali · b I k ı eıı Kara Yusuf da Ayşeyı u ma 
Paşaya dedi ki: için benden daha çok u~ra§acak ... 

- Barbarigonun bu kocaman Leventlerim bizden aıagı kalmaz· 
amiral gemisi, benim için pek }ar •. Bana öyle ıeliyor ki onu bu • 
büyüktür. Hem ağır, hem de Je-

l
. lacağız ... 

Ventıerl·nı az ge ıyor.. 1 b - b 
Id Habibe, oğ unu agrına aıı -

- Senin iıtediğin k2.dar yo q 

. ' vereyım .•• 
- Onu demek istemedim.. Bu 

yoldatlar bana yeter .• Yalıuz tunu 
sen alsan da bana hafif kadirga -
lardan birini versen!.. . 

- Desene ki trampa yapmak ıs 
tiyoraun... k .. 1 .. - Evet' Hem de bu ço sus u 
ve kocama·~· amiral gemisine Türk 

bayrağmı çekerek lıtanbul lirn~ .. : 
nma demir atmak bot olacak·· 8 
radığımız felaketin büyiik)üğünii 
biraz olsun gözlerden siler •• 

- Hakkın var .. Bu da bir b · 
za.nçtrr, mademki ıana büyük ıe • 

yor kızına kavu§mak isterken, 
oğl~nu da kaybetmek korkusiyle 
için için titriyordu. . 

Şahin reis, oğluna dedı ki: 
_ Oluç Aliye verdiğin sözü u· 

nutma ! Yol üstündeki limanlarda 
çok durmadan lstanbula geçmeli
sin! ... Oraaı bütün bir dünyadır . 
Eaircilerin Ayfeyi oraya götür

meleri de beklenebilir .. 
- Oluç Alinin bu itte bana 

faydaaı olur mu acaba?. 
Bu IÖze Şeyh Ebu Said cevab 

verdiı 
(Devamı var) 
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.k H Türkçeye CEBiDELiKLER 1 gitti Ce ft Geçıren: 
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1 UYO r i~ nA·BI Cebidelikler _Şahı Açıkgözler Padltahı H 
H Ali Cengızln başından geçenler H 
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tlstlklerl bunu 
gösterJyor 

Ticaret Odaımın tanzim et· 
mekte olduğu "lstanbulda geçin· 
me indekıi,, tablosu hu ıene ile 

yedinci senedir ki yapılıyor. Oda 
statistik ıefi Necmi Ataman l>u 
münasebetle htanbulun umumi 
harpten evveline nazaran ve son 
yedi ıene zarfındaki geçim vazİ· 
yetini tesbit etmiştir. Necmi Ata
manın bu hulasau hayat pahahh
ğmın takip ettiği ıeyri bütün vü
zuhile ortaya koymaktadır. Necmi 
Atamanın yaptığı tablolarda ev
vela bet nüfuslu bir ailenin zaru
ri ihtiyaç ve masraflarının yekun
ları üzerinde son senelerin temev· 
vücleri büyük harpten evvelki va· 
ziyete göre mukayeıe edilmekte· 
dir. Bu rakkamlarda harpten ev· 
velki altın eaaıına göreJOO adde
dilen geçim vaziyeti 1935 yıh Şu
bat ayında gene altın esasına göre 

ancak 102,1 dir ki aradaki fark an 
cak iki puvandır. 1929 senesine 
nazaran ise hayat pahalılığı 1934 
senesinde vasati olark yüzde 25,4 

. bir tenezzül göıtermektedir ki son 
altı senede hayatın dörtte birden 
fazla ucuzladığı görülüyor. Bu te
nezzül 935 Şubatında yüzde 30 a 
çtkmı§ bulunmaktadır. 

22 kalem yiyecek ve İçecek 

maddesi üzerinde yapılan karşı

la§tırmalar neticesinde görülmek· 
tedir ki 1914 yılma, yani harpten 
evvelkine nazaran altın mikyasıy· 
le 5,3 puvan bir tenezzül görül
mü tür. Yani gıda maddeleri 

\·pten inden daha ucuz 
temin edilebilmektedir. 929 yılma 
nazaran iae bu dütüklüğün 935 
Şubatında yüzde 42,2 dir ki son 
altı senede gıda maddelerinin fi. 
tında yarıya yakın bir miktar dü
şüklük görüldüğü anlatılmakta
dır. 

Yakma ve aydınlatma madde
leri i e harpten evvelkine nazaran 
ancak bir puvan bir tezayüt göı. 
termektedir. 926 yılına nazaran 
ise bu tenezzül yüzde 31,5 dur. 

Giyecek e§ya grubuna gelince: 
Giyecek Cfya ve ev efyası harpten 
evvelki mikyasm 1,4 puvan altına 
dütmüttür. 926 yılma nazaran ise 
yüzde 30,5 bir tenezzül vardır. 
Bunda bilhassa milli fabrikaların 
faaliyetinin ve yerli mamulat ve 
maınuatm faydası olmuftur. 

Ev kiralarında 1914 yılına na-
zaran byük bir yükseliş görülmek
tedir. Bu 1914 dün ev kiraları 100 
addedilip fİ.mdikiler 141 ile ifade 
edilerek gösterilmiştir. Bundan 
anlatılıyor ki harpten evvelkine 
nazaran en yüksek nisbet alrnı~ 
olan masraf grubunu ev kirası 

-40-
- Nem varsa, var, size ne diye 1 di mükemmel bir gün geçirmek 

gürle~i:. ~~r~eıin j§i kendiıine .. isler misin, istemez miıin? İlter -
Ben sızın ı§mıze karfıyor muyum? sen hiç bir §ey söylemeden ıeç 

Naci şapkasını düzelterek: koluma •. Benimle beraber gel.. 
- Ali, dedi, kızma.. f§lerini Masrafı ben ödeyeceğim .. 

çabuk bitirmeye çalı§ .. Biran ev • - Olur amma, ben §Öyle bir 
vel İfe batlaman ve alııman lazım. Babıiliye kadar çıkmak isterdim. 

- O! Bana itimad et .. Temin e- Kitapçılardan birine girip eıki ki .. 
derim seni, ben bir kere İ§e baş • taplan gözden geçireceğim. 
larsam fayam hayret bir urctte - Bugün çalı§mayı aklından 
çalıtırım .. • çıkar ..• Şimdi eğlence bahsinin ıa-

- O halde haydi gidelim.. na verdiği mahmurlukla ltigat di. 
Naci ile Nejad işlerine gittiler . ye bir roman, tarih diye de bir hi· 

Ali Cengizle Demir orada ne ya· kiye kitabı alının .. Tekrar söylü. 
pacaklarını, ne söyleyeceklerini yorum .• Sen beni dinle ... Şimdi si· 
nereye gideceklerini bilmez bir der bir kaç duble bira atar ıonra 
halde kala kalmışlardı. eğlencemize başlarız .• Bu ıuretle 

Ali eğlenmeye karar vermişti .. de akşam yemeği için ittihanuzı 
Fakat daha şeklini kentiremcmi§. artırmış oluruz .. 
ti. Nihayet Demir: B b" · H 

• • w • - en ıra ıçemem.. emen 
- Şımdı ne yapacagız, dıye sarho olurum .• ATkadaılardan 

sordu.. b" · ·· ı·· d ·· ş· . .. .. . . ırı soy uyor u geçen gun.... ım • 
Alı gunun bır kahramanı halıy· d'ı bı'r••ara af k t 1 

1 f . b' ul yon anı myor ar -
e esı ır tarafa yıktı ve: m B' b d kl · d"" 

• w ış.. ır ar a a naan unya • 
- Tuhaf sual, dedı .. Eglence - "ını hak"k t d'' d....... k ... . . . .. n ı a en on ugune ana • 

gız .. Hayattan ıshf ade edeceğiz . t t. · a ge ırıyormu~ . 
Hayattan iıtifade?. Bugün ka • 

fi derecede istifade ettik .. Yediği- - F cna mı ya ... Biraz da dün • 
miz yemek fena mıydı? yayı döner gör .. Her gün sen döne-

y kt k ., D h cek değilsin ya!.. - eme en ne çı ar.. a a 
gunun ortasındayız.. Akıa.m Ali Cengiz Demirin koluna gir • 
kahvaltısiyle gece yemeği de ha • diği gibi tramvaya aüriikledi .• On 
zır demektir. Uzun zamanın dakika sonra kendilerini Beyoğ • 
perhiz acılarını çıkarmamız lazım. lunda bulmuılardır. Oradaki ga· 
Cebimizde paramız var.. Vakti. zinolardan birine girdiler.. Tam 
miz de avucumuzun içinde .. iste. bir buçuk saat ve belki de daha 
diğimizi yapabiliriz .. Ben be da - fazla içtiler, içtiler ... 
kikado. eğlenceden başka bir şey Dışarıya çıktıkları zaman daha 
tanımam .•• 

a,asın eğlence!.. Bu peka
la! .. Fakat cebimizdeki parayı 

da orada harcamalıyız.. Biliyor • 
sun ki onu bize geçinelim diye ver
diler. 

- Sen İstersen paranı sakla! .. 
Ben benimkini yuvarlamak iste . 
rim. Para zaten yuvarlanmak için 
yapı1mı~tır. 

- Senin dedigin gümüş para . 
lar içindir. Kağıdı yuvarlamak 
için insan biraz mütkülat çeker. 

- Haydi, haydi, saçmalama ... 
Nasıl yuvarlanabileceğini istersen 
sana gösteJ"eyim .. 

- Yuvarlayacağm kendi paran 
olsa neys .. Fakat bir ba§kasının 
parası .. 

- A ! Demir, rica ederim ıöy • 
lenip durma! Söyle bana sen İm· 

HABER 
A kşarY'l Posta.sa - --t D .\ R B EV 1 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 

aaat yedi olmamı§tı .• 
Ali Cengiz: 
- Şimdi ne yapahm dersin?. 
Kafi derecede ıaarhoı olan D~ 

mir kekeleyerek: 

- Bilmem ki .. Dedi.. Sen no 
istersen ... 

- O halde gel ... 
Demir, Ali Ce:ngize, ne yapaca

ğınr bilmeden itaat etti. Yürüdü • 
ler .. Kahvelerden biri önünde 
durdular ... 

Ali Cengiz: 
- Haydi gel seninle bir satranç 

oynayalım, dedi .. 
- Ben satranç bilmem .. 

Ö ... . . ' - gl"cnırsın ... 
(De\'amı , ·ar) ,, ____ ..... 

Kitap almak için 

bütçeniz 

müsait değil mi 

tetkil etmektedir. Ev kiraları 1932 : ..................................... , .......... . 
yılma kadar bu vaziyeti muhafaza ABOl'tE $ARTLARI i 

Tel mr Adresi: tSTANlll L IUBEH 
Telefon \'azı: !S8l2 tdnr : %4870 Bir Lira 

. 
etmi tir. Fakat bundan sonra te- s 6 ıı aylık : 

nezzül görülmektedir. Bu tenez. Tılrkl3r: uo 8.50 6GO t2öo I\~. ; 
r.cncbı: ı:;o 4Cll 840 ıaıo : 

zül 929 yılma nazaran yüzde 19 u ıLArt TARIFESl ~ 
bulmu§tur. Ticaret tı4nlarmm satın 1%,&0 ! 
Yukarıdaki vaziyetten anlaşılı Res:ııl D4nlıır ıo knnı~tur. : 

k• ı b 1 d . .......................................... 1 
yor ı stan u a geçim nisbeti jahibı ve Neşriyat MüdÜ·;~·:·· 
1929 yılına nazaran yüzde 30 bir HASAN RASiM US 
tenez:z:ül gösterıni§lİr ve harpten llMıldı,tı Y<'r: (\'AKIT) Matb:ıası 
evvelki mikyasın ancak iki puvan ••••••••••••••ıll 
üstündedir. Umum masraf grup· 
ları üzerinde her sene mütemadi
yen ve normal bir tekilde görülen 
tenezzül bize geçimin gitgide ko
laylık kesbebnekte olduğunu gös
termektedir. Bundan memleket 
iktisadiyalmın müsbet gidişinin 

muntazam bir terakki yolu takip 
ettiği anla§ılmaktadır. 

KUPON 

100 

ile TUrkiyede caıkan 
bUtUn kitapları temiz 

ciltler ICjinde okuya· 
bilirsiniz. 

6 Aylık abone ücreti 

1 LiR"\DIR 
Kit~plaramız abone
lerim!zln ellerine ka• 
dar gönderilmektedir. 

Yeni kitapçı 
Ankara caddesi fto. 8S 



Biraz gUleHm : 

Aldatmış mı •• ? 
Aldanmış mı •• ? 

Cevat, annesini ve kardeJlerini 
sinemaya gitmek için kan:lırmıfb. 
Babası o gün bir loca bileti getire· 
ceğini vadetmitti. 

Cevadın babası öğle yemeğine 
eve geldi. 

-Haydi çocuklar, çabak ye . 
mek yiyelim. İki buçuk matinesi -
ne gideceğiz! 

Diyerek sofraya oturdu. 
O gün çok neı~li bir yemek ye. 

miılerdi. 

Cevat babasını aldatmık isti · 
yordu. Bir Nisan olduğun•ı kimse 
dütünmemitti. 

Cevat yavaşça, kimsey~ sezdir
meden, babasının portmantoda a . 
ıılı duran ceketinin cebini karıt
tırdı .. Loca biletini buldu .. Ve te· 
lefon odasına geçerek arkadaıla· 
rını sinemaya davet etti.. Sonra 
babasına geldi: 

- Arkadatlarım beni maça 

Ellşleri 

davet ediyorlar. Sizinle l;,eraber 
sinemaya gidemiyeceğim. 

Diyerek evden sevinçle çıktt 
Akıama babası loca biletini ıo 

·rarsa: - Bir Nisan ... 

Diyerek af diliyecekti. 

Cevat arkadaılarmı copladı . 
Sinemaya götürdü. Fakat. kapı . 
daki kontrol memuru yavaşça 

1 
Cevadın kulağına eğildi: 

- Küçük Bey! dedi -bu üç ay 
evvelki tarihe ait, hem de kulla 
nılmış bir bilettir! 

Cevat mahcup oldu .. Arkadaş· 

larının yanından sıvııtı .. Eve dön· 
düğü zaman babası hakiki loca 
biletile bir batka sinemaya. git . 
mitti. 

Cevat, asıl puvason davrili ba
basının kendisine yaptığu;u öğre. 
nince, o gün, bir daha kimseyi al
datmamağa yemin etti. 

Çf zgl ile resim 

• 

Kağıt ,·eya bez üstüne yapılır. Çiz- 1 
mc i gayet kolaydır. llkönce A şek- 1 

linde çizilir, sonra biribirine eklene- ~:-------------· 
rek uzun bir şerit haline getirilir n 
icap ederse boyanır. Kolaylıkla çizilen bir tavuıkuıu 

Meşhur Musikişinaslar: 

· Verdi 
1813 - 1901 

Asrının E>n büyük zekalarından 
biri olan bestekar (Verdi Giuıet· 
ta) 1813 tarihinde Roncole kua
bumda doğmuı ve 1901 de ltalya 
da ölmüştür. 

V crdi'nin bestelediği meıhur 

parçalar §Unlardır: 
Emani, Lombardi, Bomıfaz, 0-

berto, il Travator, Rigoletta, Fals
toff, Alda, Un Ballo l Aa.scara ve 
bunlardan baJka ayrıca kiliseler • 
de okunan bir çok eserler bestele · 

mittir. 
Ver' dinin eserlerini ltalyan 

gençliği ltalyada en uf ak köylere 
kadar tanıtmıştır. ltalyada (Ver· 
di) yi tanımıyan bir köylü yok · 
tur. 

Verdi'nin (Rigoletto) ıundan 
_bir çok parçalar Garp ope:etlerine 
alm.nuıtır. 

Büyük san'atki.r son yatın"' 

kadar san'at aıkıyle çalıtmıf ve 
.dini bir parçayı bestelerken bir· 
denbire hastalanıp ölmii§tür. 

Patinaj 

Çocukların patenlerle düz yollar
da yürümek meraln Jsyiçrede n ls
\'eçte pek taammüm etmi~tir. Uesim· 
de lsviçredc bir çocuk evinin bahçe
şinde patenlerle .riirürkeJ görülüyor. 

1 Bugünkü bilmece f --lıtanbulda 11 harfli bir sem· 
tim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harfler,min sa-

hiline vapurlar yanaıır. 7, 8, 9, 
10, 11 harflerimi tersine okursa • 
nız canınız acır. Spor sevenlerin 
bir kıamı on bir harfimin müdafi-

idirler .. Bilmem ki siz de oralı mı· 

smız? 

Doğru bulanlardan birinciye 

5 lira 2 nciye iki buçuk lira ve ay

rıca 200 okuyucumuza da bire!' 

değerli hediyeler verilecektir. 

Bilmece müddeti 15 gündür. 

HABER 
Gocuk sayfası 

Bilmece kuponu 
18 - 4 - 93S 

Dikkat 
Bilmece mektuplarrnı eskisi gibi 

açık olarak ,.e 1.arfın üstüne hir ktı· ı 

ruşluk pul yapıştırarnk gönderiniz. , 
Posta tdarel"i bütün postanelere ta
mim etmiştir. Bilmece mektuplarının 
içinde adre~lerinizden başka bir şey 

yazmayınız .. O zaman mektup iicreti 
Hrmeğc mecbur olurs unuz. 

Mekteplerde: 

Arkadaşlarla 

Geçen halta (haylazlık) bcıtlı

ğı altında .) azdığım bir fıkradan 
ötürü bazı arkada§lardan tenkit 
mektupları aldım. 

Sevgili arkadQ§lar! Şimdi ara. 
mızda yabancı kimıe yok.. lftP 

sizinle başbO§ayım! Şakayı bıra

kalım .. Derslerimizle oyunlarımu 

kadar alakadar olduğumuzu iddia 

edebilir miJ iz? Geçen yıl sınıfı-

Baş başa 
müze vurup durmuyor mu? Han· 
gimiz mektepten çıkar çıkmaz c • 

vimize gidip derılerimizlc mefgul 
oluyoruz? 

Fakat, bu iftc kaybede!l, gent. 
biz olacağız. Oyun karın doyur • 

muyor, arkadcıtlar! Sınıfta kala • 
rak bu yıl ela evlerimiı:.e kara yüz
le dönmemek için, geceyi gündü· 
ze katıp çalı§alım. 

mızda az arkadaş mı dönmedi? Bu asırda, çalıfmıyan inıana 

Muallimlerimiz bu yıl ela clerılere ekmek yoktur! 

;yi çalıfmadığımız.ı hergiin yüzü- TOKMAK 

Miniminilerin Köşesi: 

Cingözün bedava elma yiyişi! 

1 - Elmacı kadın cima yiyordu. , 2 - Cingö.ı: Yediğin elma çürük· 
Gözleri miyopt t.. tür 1 Diye sokuldu .. 

:l - Kadrn birden elindeki elma)' j ı - Cingöz yerdeki el mil) r aldr: 
hiddetle yere fırlattı... - Teşekkür ederim! .. 

Talili Okuyucularımız: 

J - lstanlıul 16 IH'T ml'kt<'ptl'n :?:l ~edat, 2 - 'fopkapr Hum Aya Nikoln 
kili esi 'J'cnha ri, :': - Gazi 0:-ma n J'a ., n orta mektebinden 475 Halid. 4 -
Bahali <'addcsindı• ;;o kolacı l\lu~tafa ,\kir. :i - ne ikfa ~ ~in:ınımşı 1" l\C• 
jad 'J'i.irkoğhı , fi - Eskişehir hükumet mdd<>~inde 1\1. Fahri. 

Resimli Hikaye: Cingöz ilkdet~ aldanıyor! 
Açık konufmalar: 

lzmirde Necdet 

Güler - Her hafta 

ne§?edilen bilmece· 

ferin on he · gün 

müddeti Tardır. Bu 

mUddet bitince ka-

zananların adlarını 

ilan ederiz. Bu 

milddet içinde hal· 

)ettiğiniz bilmeceyi 

ıı;ön dermelCs inli.' 
t - Mektep müdürü senin buf 

yıl 11nıfta kal~cağını yazıyor! 1 

2 - Sahi mi? Fakat, ben mek
tebin en 1yi çalııan talebeferi ara
ıtmdıı idim ..• 

3 - Zekana güvendiğin içhı 1 
çahımıyorsun ! 

- Vallahi çalıııyordum, abla· ı 
cıjım! 

Ankilrada Ze"M 
kgün - Hik3,r 

niı ~ocuk sn) 1ft1
4
' 

na giremc1 .. çoc11" 

lan alakadar ed,. 
( ' 

<"ek fıkralnr yatı' 

1 cı•· sanız, mcmnuJ1 r 
'!./ le dercedcrir.. 

---İlllllİlll 
4 - Aptal ! O tezkered~ müdür 

ıenin zekim takdir ediyor ! Bir 
defa gözden geçirsene! .. 



Maşallah 
- Kızmız piyano ptm.lda • • 

peyi ilerlemif. 
-Ya, neci• aalacbmsT 
- EakidfD O p;,.no çalarken 

sokaktan aeçenler. ~~::' .;:.: 
karlar ye koPrak DPI" ... ... 
buJ..i timdi ,...... ....... ,mı tJla.. . 
Yorlarl ,L-_,c:::::::!!-----· -

c 

~ 
l[*' 6ot/lu dılrd ( tıliıflan ffltlıtH) 

- ,...,. o1 Gol .a olö1 
- a.,.r, o,,,,..ular .. biri,,.. 

,,.. ülaM attı. ____ ....... _,.. _____ _ 
Eolenme teklifi/ 
Erkek _ Zenıln, fakat aptal 

hlr adamla eYlenir miliais? 
Genç im - A... EYlemne 

teldifiabi pek.ani ,aptam ...... 
ade edin ele biru diitiDe>ila! 

Pollsl 
teftiş 

Cenubi Amerika bükGmetlerin· 
cı- birinde polis müdürü bir mer
kai teftite ptmifti. Bütün kara • 
kohi baftaD qaiı dolatb• Kapının 
arkumda UJU1aD üttü batı yutik 
bir adam•D hafb hiç kümeyi 
halam•clı. Adamı isticvaba batla· 
cb: 

_ JComl .. nerede? 
-~ kantı1le ıine· 

maya pul. Ne de oba ıinema p&· 

........ 
- Ya maaYini 1 
_ O da arkaclatlarile birlikte 

hir _,haDqe ıitti. Mutadıdır. 
HerıüD b6yle hareket eder. 

-Nlbelçi1 
_ Oç ,aadenberi meydanda ,... 
- Poltt memurlAl'I da vok mu? 
_ ~ biri evleniyor Hepsi 

..,a ;tttiler. 
- Allah, Allah, peki ya sen 

kimsin? 

811ra:radllrrGl*I 

1elefonJa 
Kacbn - Himl9tfi km 

ıitti. 
Koc:uı - Ned•? 
Kadm - Sabahleyin tetefonc:l8 

kendisine küfür ebDİflİD ! 
JCiwr - Nel Telefonda llo • 

......... MlllmiJdiaT 

.,,,....,. .. ,..,,,.,, ,., --·""' ----------

Mantık 
- .... almaDa ... bir .. ,. .... , 
- bd ah birden ~ 

hedefi ....,.. bbll •eld• • ...... 

;.#lllJorl 

Çoc ılı 
ÇOiak _ A•n•ı .. l&Yba• ıae 

:ruı:ror? 
Kad• - Sabipais kipelderin 

yablaaıp ildürillecelderiıai ... 
Çocuk _ Dmaek aahlpsiz kö • 

pekler olmrMk lrili,orlar 1 

Sebebi? 
Doktor - H .. bmm :rapıp 

ıönderdilim 1a-.. eç-.dan 
pri 1ollamıt1•m. 

Huta - Kendinim flncek 
teJlerden ukmmız dememit mir 
dinis? 

n 

M ydan 
okuyuş 

iki bola&- rbap sı'""•tlar, da. 
lilfeceldnL Blrill kart•mclald • 
Di korkutmak içia ta iWeri 111 • 
lecliı 

- GlrilJorum ld sen beni tanı· 
...,,.,, ldmbtle dlliifeceiüai bil • 
mi:ronan 1 8- l1le bir boWriim 
ld cloldalum •man bile ellerim· 
ele 1Mala ~ Yardı! 

Oteldai cnap verdi: 
-E..t, eftlt 1 Onun içindir ld 

timdi lllrken d~ eldiYenlerin ıe-
M ellerinde bulunacak 1 

Çünkü 8L 

- •ban numara karneni 
tlrdfllU ftkit Mni d6Ydü mfl7 

- Babam beni hiç ... ...... 

la? 
- Demek çok JUlll'llAk ... , • 

- ff&JD" ama romatisma .. var
a, ,.ua:1 .. bllcamaıl 

/'alan ·değil ganlış 
- Senin etki ut&k hapiste 

imit ha? Halbuki bana bir,......_ ~----------
ne açtıimı ta:rlüyordu. 

- Yalan 81ylememif. Yahu• 
,.m.ne;ri delil, kua)'l da aç • 

11111 I 

ilaç! 
- Karım antika etJ& abn al· 

mak hevesinden naııl va"& ıeçir • 

din,? 
................ • .... u 

Fonl 1aedi7e ettim. 

Mazar 
Kadm - Sabalua aut aJbam. 

ela küfeci ıırbncla eye 41amele 
......,... ...... ? 
~-Ne ,. .. ,...1rancı1m, 

.... .nel bir m.feci ....... • .__l'_--..fll-,_~.,,;...--ALl'hi;.::::..,.,,.,_:D!lS!!..,_~ 
cbm 1 ,Ulınl LollonlolU dlldik pıltı/or. 7',.,,,, -----------1 Mrdel/N lrol"-ak. 

Korkala riiga 
- AJte aiha1et atlama muJra. 

hele edecek pliba.. Dün sece he
ıai rü1umcla ıiirclüiiinG .a,.ıecli. 

' - TeTekkeli deill, bua ela 
"hep korkulu IİİJalar ,anlJonun 

,,.,,,,. ................ . 
Ha.ta ve doktor 
Doktor - N...ı, bıatliaiai ta· •-a iJUelmit ft ralaat baha • , 

,......d•lilmi7 

d ... ifti. " 

Huta - E'fftla ltmca•aa ne 
kadar ....... ~ Ona ıö-
re cnap ftNJlm. ..... 

Bir tedbir 
- Mademki niaiacle ki.ptk ,.., --·--~ .. ,,... ..... dl,. ,..._,.aua? 

- IMÜltle kipek JOk UDa 
-ballemizde çok hınız var!. 



• • 
~ 

Balkan 
oyunları 

Almanya-Fransay 
hokeyde ağır bit 

mağlubiyete uğrat 
8 Nisanda Al 

manya ile F ran . 
sa arasında ya 
pılan hokey mü . 
sabakasım Al . 
mani ar yediye 
karşı birle kaza · 
narak Fransız 

ları ağır b;r mağ 

lubiyete uğrat · 
mışlardır. Ho . 
keyde çok ileri 
gitmiş olan Al . 
manların esasen 
galibiyetleri bek . 
leniyordu. Fa . 
kat bu galibiye -
tin Fransa için 
bu derece ağır 

olacağı tahmin e
dilmemekte idi. 
Almanlar hokey . 
de dünyanın en 
kuvvetli t21.kımla · 

Atletlerimiz rından birine ma- Sıkı bir Alman hücumunu Franıız kalecisi gü~ 

l
liktirler. Naaıl le kurtarırken ••• 
olmasınlar ki Almanyada ı>et yü. kalmıttırlar. Bilhassa J 920 

En nihayet 1935 Balkan oyun- lecek. Bütün Jünyatla, katlınlar bile, "at· ze yakın hokey klübü ve yirmi üç sinden itibaren gittikçe tera 
lannın eylul ıonlarmda Jstanbul· Yapılacal< iş: Çalışmak sıkı bir letik sporlara büyük bir heveıle binden fazla da hokey oyuncusu den Almanlar bu tarihten 
da yapılmasına karar verildi. 930 rejim tutmak ve yapılan müsaba. ıarılmııken, bizde, bu en faydalı vardır. Fransa ile yaptıkları son 
dan beri her sene muntazaman k ğ 1 ·· h I a pro ram arına gore azır an- spor erkekler arasında olıun aam· maç kırkıncı beynelmilel müsaba· 
bu oyunlara ittirak ediyoruz. En maktır. müm edemiyor. lıte ıize manialı kal~rıdır. Bunlardan yirmi altısı-
muvafakiyetli senemiz de 933 te Atletlerimiz zaten tecrinisaniden ko§u ko•an Jiık ve cirit atan ür 
R 1 1 be be 6 

::ı ::ı ;s m kazanmıılar yedisini kaybet . 
omen er e ra r 1 rer aayı ile beri atletizm telcnik komitesinin Jr.ıın atlet 

• • ld ~ d• 1 a l~~~~~~QCl~~~~====~~~~~==·,:·::.:-:-_..:R~··~·:··~,~··:-~~~-:_~'-::::::::~:::: ·ıçuncu o ugumuz sene ır. nezareti a tın a Beyoğlu Halke- ..: - -
Beı ıenedir Türkiyeyi Balkan vinde antrenörleriyle salon id • 

oyunlarında ayni atletler temsil manları yaptılar.. lki haftadan 
etmi§tir denilebilir. ikinci derece· beri de ıahaya çıktılar, harıl ha 
de bazı atletler takıma girmiıse nl çalı§ıyorlar. 
de bunların rolü ıampiyonlarm Atletler! 
derecesinde olmamıttır ve her se- Sizden 933 te üçüncülüğü ka · 
ne de takıma girmemişlerdir. zandıran formunuzdan daha yük-
933 de milli takıma Karakaş alın- sek bir form tutmanızı bekliyo -
dı. 934 te de Karakaıla beraber ruz. Sizler yalnız antrenöı ün de
Pulyos takıma girdi. Yani bir isti- ğil, evvela kendi kontrolünüzle 
dat olarak 933 ve 934 te milli ta- ya§amıya çalışmaya mecbur oldu· 
kım kadrosuna giren ve 933 Tür- ğunuzu biliyorsunuz. Bir gecelik 
ikiye birinciliklerinde (100) met· uykusuzluğun kaç günlük rejimle 
reyi 19,9 s1lniyede kop.rak nazarı telafi edilebileceğini tecrübe et . 
dikkati celbeden Raif gösterikbi- miısinizdir. Bu iti ba§armak için 
lir. Anlatılıyor ki bu sene latan- büyük bir feragatle çalıımanız la
fJulda yapılacak Balkan oyunları zım geldiğini hepiniz müdriksi
•m büyük yükü gene 930 dan beri niz. 
takıma gjren ıampiyonlarımız: Sizi milli takıma seçecek -fut· 
Semih', Mehmed Ali, Haydar, holdeki gibi antrenör veya idare
Tevfik, Veysi, Ziya ve son iki ıe· ciler değil- sıkı rejim ve çalışma· 
ne takıma giren Raif,Pulyoz, ve nızla göğsünüzü ipe değdirecek 
Karakaıtadır. Şimdiye kadu yap~ kendi kudretinizdir. 

tıklan derecelere bakarak bu atlet. Çalııın çocuklar. Her seneden 
)erimizin en iyi dereceleri alan· daha büyük bir feragatle çalııın. 
lan ümil: edilir. Memleketimizde utanmıyahm ve 

Bu atletlerden ıonra çok iyi Ç&· hepinizin ayrı ayrı derin bir aık-
lqtrklan takdirde küçük Beıim, Ri- la ıevdiğiniz bu en nezih en gü· 

za Maksud, Ömer Besim, Selim, zel sporu Balkan oyunhrmdaki 
irfan, Sedat Sait, Atq İbrahim muvaffakıyetinizle memleketi
Teobaridiı ve Cihattan muvaffa· mize tanıtalım. sevdirelim. ATLET 
1<iyet beklenir. 

Bundan sonra bayrak yarııla· 
rına girecek ve takımın diğer boş~ 
luklarmı dolduracak atletlerin de 
ıunların arasından ıeçileceğini 
tahmin ediyoruz. Ankaradan: 
Hakkı, Şevki, Kazım, lstanbul
dan: Fethi (11rıkla atlayıcı) Mu
fahbam, Hilmi, Naci, Ragıp, Firu· 
zan, Ahmed, Papadopulos Aslan 
H~ydar Sami, Remzi, Avni Sıtkı. 
lzmirden: İbrahim. 

Atletizm kadromuz maalesef 

CJÇCJNCCJ KCJME 
MAÇLARI 

İstanbul Mrnta'kası Futbol He
yeti Başkanlığından: 

19 - Nisan -1935 Cuma günü 
yapılaca.k mıntaka resmi maçları: 

Bet iktat Şeref Alanmda, alan 
gözcüsü: Saim Turgut. 

Sumerspor - Fener Yılmaz saat 
13 de hakem izzet Muhiddin 

Haliç - Ortaköy saat 14,45 
hakem Adnan Akın. 

çok az oldufu için takımımız yu- Doğanıpor - Karagümrük sa· 
&Carda. iımi geçen atletlerden seçi- at 16,30: Hakem Saim Turgut. 

Son maç yarın 
Libertas - Fenerbahçe maçı 

Taksimde yapıhyor 
Viyananm Libertas takımı son 

maçını yarın Taksim stadında F e
ner bahçe ile yapacak. • 

llk iki müsaba:kadaki beraber · 
lik derecelerinden daha iyi bir va· 
ziyet kazanmak isteyen Fener
bahçe, yarın sahaya çok kuvvetli 
bir kadro ile çıkacaktır. 

Beıiktaıtan ayrılmıı olan Şeref 
ve E§rehen batka, takımda An· 
kaTada bulunmakta olan Muzaffe· 
rin de oynamak ihtimali vardır. 

Hiç şüphesiz, ilk iki maçtaki 
neticelerin üstünde bir vaziyet 
kazanmak isteyecek o1an Fener • 
bahçe, yarın çok güzel bir oyun 
oynamak ve maçı lehine bitirmek 
için çok çahıacaktır. 

Libertas ise, memleketine hiç 
olmazsa tek bir galibiyet kazana • 
rak dönmek isteyeceğinden bu 
ıon oyununu kazanmak yolunda 
gözünü dört açacağına ve en iy; 
oyununu oynamağa bakacağına 

şüphe etmek lazımdır. 
itte bütün bunlar, yarınki ma • 

çın hakikaten zorlu olacağına de -
lildir. 1. M. A. 

Yarın Fener takımında oynıyacak 

olan Eırel ve Şeref 

Yan n son maçını seyredeceği miz Libeıtas takımı 

yaptıkları maçlardan ancak 

sinde mağlup olmuşlar iki 

berabere kalmıtlar ve diğeri 

kamilen kazanmı§lardır. M 
uıaun.uuı muıener ttoııanda 

Hindistandır. lngiltere ile d~ 

de ve 1931 de berabere kal 
dır. Geçen !ene sağlam bir t 

malik olan İsviçrelileri üçe 
altı ile yenmit idiler. 

lıte Almanyanın bugüne 
hokeyde elde ettiği ıu parla1' 
recelere bakılırsa ne kuvve ' 

takıma malik olduğu kola 

anlatılır. Memleketlerinde 
yin yeni taammüm ve inkitaf 

meğe bat lamasına rağmen f 
milli takımı 1931 ve 1933 ı 

rinde Almanya ile yaptığı J1I 

da pek az bir farkla -birin 

re kartı iki diğerinde ikiye 

üç ile mağlup olmuıtu. Bıı 

maçta da neticenin böyle 
bir farkla Alman yanın lehin' 

cağına ihtimal verilmekte idi. 

kat hadint bütün tahminleri 

tüıt etmiıtir. Almanlar ha 
na nazaran çok yüksek bir 

oynamıılar Fransızları haki 

leri altında ezmiılerdir. 

ilk on be§ dakika zarfın~' 
savi gibi gözüken oyun 11 

/ 

Almanların lehine açrlmıt ".,,, 
mi beıincı dakikadan sonf1' , . 

sızlar önü arkası kesiluıire~f 
man hücumlarına kartı afi' ı 

lelerini fedakarlıkla müda~ 
debHmit:erdir. Almonlarıa ~ 
sa muavin hattı Framıız :oı&J / 
lerine göz açtırmamıı seri ., ~ 
val oynıyan muhacimleri JeA 

sız kalesini şimıek gibi • ~ 
bombardıman etmiştir. B~~ T 

birinci devreyi 4 - 1 b~tı ' f, 
manlar ikinci haftayrrıcf• 1 / 
daha atarak müsabak•Y'' 
kazanmışlardır. 
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Habeşistanın i~yu·· ZÜ l_. __ RAovo ve sızılara 
10 

y SugUn 

Yeryüzünün en korkunç adetleri .. 
Sadık Paıa ile maiyeti çok uzunı 

ve yorucu bir seyahatten sonra A· 
diıababa'ya gelmiılerdi. Sadık 
Paıa buradaki sefirler tarafından 
ziyaret edildikten sonra Habeş' 
imparatoru, hükUınet merkezine 
bet saatlik mesafede bulunan Hol
ta' da inıaat ile me§gul bulunduğu 
için görüıemediler. 

Birinci gün imparatorun sara 
yından misafirlere gelen yemek . 
ler tunlardı: Büyük bir ıığfr, üç 
koyun, üç lruzu, yüz ekmek. be~ 
tali bal, beı teati tuc, bir küp sa . 
cley.ai, bir küp kaynablmtf berbe· 

ri denen kırmızı salça vesaire .. 
Bundan baıka, Habeıistanm mer 
kezi idaresinde bulunan zengin 
ler de üçer koyun, birer sığır he 
diye göndermiılerdi. Hediye şe 
len sığırlardan biri gayet deli idi. 
Bir türlü yakalanmıyordu. Habe§ 
ukerl<9rİ evvela kotmakta olan aı· 
imn ayaklarını kılıçla kestikten 
sonra yakalayıp boğazlıyıı bilmi§· 
lerdi. 

Sadık Paıa Adisababava geli · 
tinin ikinci günü sabahı, dııardan 
gayet garip sesler duymağ~ baıla
mııtı: 

Vih, vib, vih .. 
Pencereden baktı. Önde papa· 

za benziyen biri yürüyor, ukasın· 
dan bir sürü kadın, çırpın:ırak: 

- Vih, vih, vih diye bağırıyor 
lardı. 

Bunların, cenazenin arkasından 
para ile ağlıyan kadınlar olduğu 
sonradan anlatıldı. Cenııze gÖ· 

müldükten sonra akrabaları da bir 
ıaat kadar mezarın etrafmda sıç~ 
rayıp bağırır ve bu ıuret!e mera 
ıimi yaparlarmıf. 

Habe§İstanda ölü için ağlama 
bir hafta sürer. Fakat ölen, zengir. 
ve itibarlı biri olursa ~ünlerce 

uzatılır, matem günleri bir düğün 
a!ayma dönerek mütemadiyen ye· 
niri içilir. 

Habetistamn bir çok yerleri yer 
yüzünün '!D münbit topr3klarıdrr 
Burada üzüm iki defa verir. Yılda 
ha.zan üç defa ekin ekilir. inekler, 
koyunlar yılda iki defa doğurur 
)ar. 

kan akıta akıta yerden yere ken J 

dilerini çarparak ölürler. 
ltalyan - Habet harbiade ltat. 

yanlar tarafında harp eden Soma· 
lılardan mühim bir kısmı harpten 
.onra Habeılerin eline ıeçmiıti. 
! ekunları binlere varan bütün 
::ıomahlarm birer eli ve birer a : 
yakları kesiJerek cezalandrrrlmı§· 
tı. Tabii bu binlerce Somalının a
l asında kurtulan bir kaç yüzü bile 
bulmamıştı. 

Katilin cezası öldürülmektir. 
Katil yakalanır yakalanm:ız öle . 
nin veresesine teslim edilir. Vere
se kendi adamları nasıl öldürül 
müş is katili de öyle öldürürler. 
Kılıçla kesti ise katil de kılıçla ke· 
silir, hançerlendi ise katil de han
çerlenir. Boğdu ise katil de boğu
lur. 

Çok sevilen biri öldürülmüt ise 
katilin çekeceği de o der~e . kor· 
kunç olür. Katil meydanda bir ka
zığa bağlandıktan ıora cellat 
karşısına geçer, parıl parıl parlı -
yan kılıcı kaldırır, katilin kafaıı· 

na doğru bütün kuvvetile indirir .. 
fakat o k•dar, kılıç katilin yüzü -
ne kadar vakl&§ır fakat cellat tek
rar uzaklatbrır .. Bu esnad4 katilin 
G"CÇİreceği korku, muhakkak ki bir 

ölüm kadar korkunçtur •. Ru hare· 
ket dakikalarca devam eclP.r, ka -
til her pala kalkıtta ölüm terleri 
<löker .. Cellat bu korkuları geçirt
tikten ıonra katilin evveli. bit 
kulağını, ıonra ikinciıini ıonra 

IJurnunu, sonra kolunu keser. Bu 
~ekilde en dayanılmaz itkenceler· 
le mahkum bayılıncıya kadar uğ 
tf\§ır. Bazan o halde bırakarak ge
ne öldürmez, zavallı adam tekrar 
ayılır ve iıbrapla inliye inliye ö · 
lür. 

••• 
Habetiıtanda Habeıler istedik· 

leri kadar karı alırlar. Yalnız her 
karı alındıkça düğün yapmak 
mecburiyeti vardır. Sadık Pata bu. 
rada tesadüf ettiği bir düğünü 

ıöyle anlatmaktadır: 
- Şeyh Nebba hem topal hem 

topal ayağı tarafından eli çolak · 
tır. Üç bakire kıza birden niki.h 
kıymıf, ayni gece de üçüne güvey 
girmif. Ne pratik adam. Düğün 
masrafları edeceğine bir masrafla 
kurtulmuf. 

Habetlerin bir i.deti de semiz 
aıiırların tJamarlarından kan alıp 
içmektir. Çobanların gıdaları he
men hemen sığır kanıdır. 

N. A. OKAN 

!inhisarlar U. MüdürlüCJünden:j 
idaremiz ihtiyacı için prtnameai veçhile 2000 metre yetil 

yağlı kaneviçe aatm alınacağından vermek iıtiyenlerin 4 -
5 - 935 tarihine müaadif Cumartesi günü eaat 14 de 7o 7,50 
güvenmeleriyle Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde Mü
bayaa Komiıyonuna m6racaatlan. • 0 1888,, 

Cibali Fabrikasından Mayıı 935 ten itibaren harice 'ev
kı~dilmek üzere çıkacak ve 2 - 2 1/2 ay zarfında tartnameıi 
mucibince teslim edilecek olan "50,000,, kilo kadar tütün tozu 
c;azarlıkla aatılacağmdan almak iı~iyenlerin 20 - 4 - ~35 tari
hine müsadif Cumartesi günü ıaat 14 de % 15 güvenme parala · 
riyle Cibalide Levazım ve Müb'ayaat Şubesinde satı§ komisyo-
nuna müracaatları. "1907,, ----idaremiz ihtiyacı için ıartnameai mucibince 20 X 30 eb'a-
:hnda. "50,000,, adet Patiska Torba açık eksiltme suretiyle ıabn 
1\lınacaktır. Vermek iıtiyenlerin ekıiltme ,fartnameıini almak 
için hergün ve eksiltmeye ittirak etmek için 27 - 4 - fı35 tari· 
hine müsadif Cumarteıi ıünü saat 14 de % 7,5 güvenme para -
l&riyle birlikte Cibalid'e Levazım ve Mübayaat Şubesindeki ko • 
misyona müracaatları. "1908,, 

"Habetiıta:ı: c:zaları kırmızı Paris panayırı 
biber gibi keskindir.,, denmekte· 18 Mayıs 3 Haziran 

Mllzayede ile satış 
Mecburi satış: 1935 Nisanın 19 un· 

cu Cuma günü sabah saat 10 da Be
şiktaşta Serencebey yokuşunda Ha
sırcıbaşı sokağında merhum Habip 
Hakkı Beyin 10 numaralı evinde mev-

dir. Burada kabahatin derecesine 19S5 
göre yüz kamçı vurulan Habetler Ticaret n sanayi erbabına büyük 
vardır. Kamçı ile dövülecek Ha , müjde. Paris panayırı, otuz seneden 
beı, elleri ayakları ayrı ayrı ka • beri, dünyanın en mergup ,.e en işlek 
Yitlarla bağlanarak yüzü koyun ticaret pazarı olmuştur. Mayısın ıs in· 

cut ve veresesine ait bütün eşya mü
zayede suretiyle satılacağı ilfm olu· 
nur. 

lSTANBUL: 
17,30: İnkılap dersi - üniversiteden 

nakil • lzmir saylavı Esat Bozkurt. 
18,30: Tr'avyata operası (birinci pıer -
de) ve muhtelif ptaklar. 19.30: Ha • 
herler. 19,4.0: Kitar solo (Maryo) 20: 
Sağhk ve soysal yardım bakanhğı na
mına konferans - Ordünaryüs pro · 
f esör Ruttin <kulak hıfzıssıhhası hak
kında) 20,30.: Ay tango orkestrası. 21 
30: Radyo orkestrası, 20: Radyo caz 
ve tango orkestraları. 

223 Khz. V ARŞOV:A, 1345 m. 
19: Ruhi musiki. 19.15: Şarkılar. -

Sözler. 19.45: Reklam. 20: Plak. - Du 
yumlar. 20.35: Piyano konseri. 20.50: 
Sözler. 21.15: FiJharmoni tarafından 
senfonik konser. 24: Sözler. 24,05: 
Plak. 

175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 
17.30: Piyano - şarkı. 18.30: Koro 

konseri ve orkestra musikisi. 20.30: 
Edebiyat. 22: Almanca yayım. 23.05: 
Fransızca yayım. 24.05: lspanyolca 
yayım. 

8!2 Khz. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 
19,30: Senfonik konser. 22 Oda musi· 
kisi. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13-15 gUndUz plfık yayımı. 18: Dans 

19: duyumlar. 19,15: sazın devamı. 20 
Konferans. 20,20: Plak, 20.45: Konfe
rans. 21,05: Senfonik konser. ·22: Kon· 
ferans. 22.15: Senfonik konserin de 
vamı. 23: Duyumlar. 

Khz. LEIPZIG, 382 m. 
19,30: Asker programı. 20: Halk 

musikisi. 21: Duyumlar. 21.10: (Al • 
tından şehir) adh yayım. 22,20: Beet
ho,·enin sonatlarından. 23: Duyum -
lar. 

545 BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Piyano - şan. 19.10: Bach hak 

kında konferans. 19.40: Harpa Aletile 
konser. 20.16: StUdlyo tiyatrosu. 22. 
45: Duyumlar. 23.10: Opera orkestra
sı. 24.35: Yaylı sazlar kuarteti. 

BORSA 
1 Hizılannda vıldız ısaretı 0lanlar üze· 
rinde J 7 .4.935 de muamele ıı,ör~R.)er
dır. ) Hakamlar k .ıpanış ffatlarım gfütcrlr 

l'f ukut (Sabf) 
• Londrı 609.- • VJyıaa !4, - ' 
• Nevyork ıt6. - * Mııjrlr 17, -
• rarls 169. - * Berllo 45, -
• l\llltoo ~08. - • Var~on !4, -

• Brfibeı 83, - • Rudıpeşte tS, -
• At fııa 24 :10 • Rllkre> 16, -
• C'enevrt- 814 • • • Bel~raı ~4. -

• Sorya lı!4, - * Yoi.;ohım' 34,-
ı • Anısterdı ı 84, - * Altın 41. -
1 

• Prag ıoı. - *Mecidiye 
1 • ~tnkho'm ll!, •. • Ranknnt 

H !101 
!40, -

Çekler (kap. aa. 18), 

'
~ Lonjra 
* l\'enork 

· .,.r.rs 
• fllll~no 

610 - • Sıokhlrn 
0.79)600 • Viyana 

12.116- • Mıdrlt 
Q.~7M • Rerlln 

3174l! 
4.'l!S6 
S.82 
1,9745 

• flrüı.se 4,6975 • Var$OYa 4,2 16 
• Aılnı. 83.9413 + Rudıpesıe 4. '0 ı.~ i 
• Cenevre 2.454' f Bilkrcş 78,6130 

I 

• Solya 65.~790 • Oelgraı :14.9 ı -
• Amsterdırıı 1.17!;0 ., Yokohıma ız.7920 · 
• Prag 10,011~ • Moslrnva 1093 -· 1 

ESHAM 
iş Rınkas• ıo.-
An.ıdolu :.ıs. ıo 
Hciı 2.20 
sır. lf&)rlvr ıs.rn 

• Mcrk'z Bankası 64,-
U. ~ı~onıı -.oo 
Bomnnti ı 1,6:1 

l'ramvay 
• (lmeoto es. 

Cnyoo lld. 
~arlc l>eı. 

Balya 
~ark m. ecza 
reıeron 

.9,-
12.45 

-.--.--.--.-
-.-

yere yatırılır, bacakları vücudun · den Haziranın 3 üne kadar aç.ık bulu- Viyana mamulatı Arusyak fşlemc
dan ayrılacak kadar gerildikten nacak olan bu azim meşhur yüz bin· li 18 parçadan mürekkep salon takımı 
ıonra dövülme.ğe baılar. terce tüccarın ve milyonlarca ziyaret- Bayu nynalariyle birlikte, 18 parça l_!stikrazlar tahvmer 

Hırsızlık, hiyanet, muksddesatı çilerin mahalli i~timnrdır. Bu meşhe· yüzleri Cebelilübnan kumaşından de- :;:.=19::;.33-'Tti::;.·.:;.rk-H-=o;;;.r.-=ı .~9=;=7:-==ı-:=.1 ,=lı:;;.;;tr;.;;;tk===-=. _=! 

tahkir ve isyan cürümleri el veya rin ehemmiyeti yalnız mallarını teş- fa salon takımı, Şam kumaşından . ıı 28,,0 Tramvı' 31•70 
hir eden kimselerin Te büyük bir rak- perdeler, yaldızlı konsol ayna ve ma· • • • ın fl..iO Hılıttm ı; oo 

ayak kesilmekle cezaland~rılır. Bu salar, büfe, masa, sandalyeler, 2 adet lstlkr17.ıDahııt ı 01,2:; Anadolu 4ı1 so 
d b " d .1 kama baliğ olan alıcıların alış ,·erişi , tr•u ı ISll~raz.ı Q•, 

1 

ceza a azan çapraz,, enı en U· kebir Fransız sobası, Çini ve dökme .. ,. Arııdolu ıı es so 
tul tatbik edilir. Çapraz usul, sağ de~il ayni zamanda Avrupanın bütün sobalar, yazıhaneler, kristal Bakara IQ28 ,., i\I ın. Anadolu ili •6,-

uıusların bu panayıra günden güne . S \"U · f'rzurum 9~. - • \ llmc•~t ' 'n.oo 
elle sol ayak yahut sol elle sağa • ve bronz elektrik avizeler, karyolalar, -- . . -
yağın birden kesilmesidir. art.~n al:\kalariyle ~ez~hür eylemek· aynalı ve aynasız dolaplar, muşamba· w lstanbul 2 ıncı icra memurlu • 

tedır. Bu panayıra ıştırak edecek o- lar, bakırlar \•esair lüzumlu eşyalar. gundan: 
Bu ceza vermenin en acıklı ta· lanlar demir yollarda ve vapurlarda, · 2 adet Hereke büyük taban hahları Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

ıafı, mahkUmun eli veya ~yağı ke· 

KAi.MiTiN 
iSMiNE DlKKA T ED1NIZ 

Her türlü ağrıları keser P omatİJ• 
ma BAŞ, DIŞ ve SlNIR ağrıların· 
dan Nezle ve kırıkhkta ~.maaltİJ 

bir devadır kutusu 7,5 kurut 

ismine dikkat ediniz 

Çiller ve Lekeler 

Kanzuk eczanesi mül!ltahzarlanndaır' 

Güzeller Eksirl 
Balsamın Llkld 

Cildin daimi yumuşaklığını ve ta
zeliğini arttırır. Yüzdeki çilleri ve le-
keleri alır. Sivilceleri tamamen yok 
eder. Traştan sonra cilde latif bir ta· 
zelik ve serinlik. \'erir. Tanınmış ec-
zanelerle ıtrıyat mağazalarında bU"' 
lunur. 

ve Ademi iktidarı 
giderir. Eczanelerde bulunur. '"' 
yatı Istanbulda 150 kuruşt~!'~ 
Adres: Galata Posta kutusu 1~ 

bazı şeraiti mahsusa dairesinde yüz. kilimler ve seccadeler: paraya çevrilmesine karar verilerı 
ıildikten 1'cnra yapılan a.neledir. de 40 tenzilattan istifade edebilecek- Pey sürenlerden yüzde 2:> teminat yazıhane e§yaaı ile biri Boik diğe • 
MahkUın c~za görecegwi vakit ak· 1 S t · d0 E d h' t 1 k tir. Beyoğlu, 41 Meşrutiyet caddesi a mır. a ış peşın ır. v a 1 sa 1 1 • ri Fiyat markalı hususi otomo-

Kamyon ve 
kamyonetler tescili 

ı abası veya hayır sahibi biri, ceza (Sabık kabristan) "ŞAMBR DÖ KO· tır. (l06lG) _ _ bil ve saire 24/4/935 tarihine mü
meydanına gelir. Bunlar Lazan bir MERS FRANSEZ., e müracaat. ~ıtıııı~. n~1mıııı111tttı1111ıııımtıııııııın~ınııu111ıııınıııtııııı11 sadif çartamba günü saat 12 ila 
demiri kıpkırmızı olu~cıya kadar __________ _..;.. _ _ ___ JJ ~ışh Etıal hastane.sındc ,, 13 30 T k . d M'U- 'd 
kızartırlar hazan da bir tava ile i Göz mütahassrsr doktor i 1 a sım e 

1 1 garaJ a a-
Göz Hekimi Rıçot Ahmed Go .... berk . çık arttız:ma sureti ile aa. tdacak. ıade yahut :eytinyağını kaynatır p ... tır. Talıp olanların tayın olunan 

lar. Mahki'ımun eli kesildiği vakit Dr. ~ükrü Ertan C. Halk Fırkası sırasrnöa Kız ii] gu··n ve tt . . d ha 
8 b ı11· A k . saa e a&tıf yeı-ın e zır demir yahut yağ ile dağıryarak a ıouı, n an caddesi No. 60 csı karşısında 32 numarada. Mua- b I k 

k km Telefon: 22s- ı "ene ~natleri <;;aat Hl ten 18 e knct:ı, j u unaca memurumuza 33/ 609 an a asının önüne geçerler. '4" d 
' · Salı günleri meccaneddir- 111uııııınıııuuıınnuıuıu11ııııııımıııı111ıııınıııu.-ıı osya sayısı ile müracaatları ilan 

Kimsesi olmıyan mahkUnılar ise olunur. 

Şehirde itliyen bütün kamyon ., 
kamyonetlerin tescili için oto ' 

mobil sahiplerine yeniden bit 
günlük mühlet daha verilmittit• 

B~ m~üddet zarf•nd~ da mür~~ 
edtp Kam)"on ve 'Kiiuıyonetıetl 

tescil ettinniyenler hakl•r~ .,. 
kaybedecekler ve kadro h•r• 
kalacaklardır. 
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k ··klerden geW' 1 - Ô:: türkı:e o .. beldeir: 
ıtö::lerin kar:tllM (T. K~ ,;, 
(alameti) kolınWfUU'iİe ~maıJannu·ı 
biri hakkında ııraıı gaeıe . 

,uuıa illa. etmektm 6afka çare bu • , 
lamadı - Borçlarının çoltluju karf'· 
ıında batma/ctan bafka çare bulama- I 
dı. 

illik etmek - Çaprqtmnak 1 
Ornek: Miitalaanuı blr çok lü · 

:umıuz telerrlJatla flldk etJMk mu · 
va/ık değUdlr - of,,,,,uzu bir pik ge. 

rekaiz ayrıntılarla Çflllr'fJftırınak uy • 

Ornek: Onun Uaatai nazarına ıu · 
mad ederim - Oıum gengöriJallne gÜ· 
oenlrlm. 

ihbar et111ek - Bildirmek, du) dur 
mak, haber \ermek - (Fr.) Ave.rtfr, 

lhsanlyat - istatistik. 
Jhsan (Ltltul) - Kayra 
Ornek: lltaanlanmn bollulu • • 

hasım göaterir - Kagralannın llol .. 
lugu cömertliğini göıterlr. ::ın (miiıehaau) 't·a:ılannı 

h•re vereceii~· karplıkların iyi 
? - y enı /;onan .. . .. 

rıyı;d edilmeşi için. l(ereguae g?.rc. 
f ramız{tlları da yasılm•f. "'-raca or . 

nekler de konu~'!"'f'"'_·, __ •--li--'e . 
3 - Kökü ıurkçe nıcu• ~ m& 

. ··,J. .. . l ·nmi." tıP. lcullaııılaıı 
rın. bu~" ,_ ·u ·~ c • AJı ak olan ha:. 
,el.ıllcrı aunm~ · .. .. r. " k .. 

[ .. <)lan hulmnı, tıır,..'(e çe 
C1$ ı 11g1tm , ..!L • 

k .. 1 _ .1 ı:11/rn ~Pkıl ııwı. 
oı.ı11ı.orn k "' Yoldan çıkarmak. 

Jdlal etme -

11zdırmak 
Ornek: 1 - Henüz bülüga er~e · ı 

mı~ bir genci idlôl etmek, cürum .• 
dür - Henüz erginliğe varmamış bır 
genci yoldan çıkarmak, ıuçtur. 

2 - Bir takım mlifılUerln itil':' et-
. ,__ ftlenle~ - Bır ta

nını ilzeruıe -·-·· 
kan bozutçuların azdır,,.,.. azerlne a-

yaklanmcl•· 
tdanan _ tdman (T. Ki.) 

1 <Bak: idrak - An. an ama 

Derk.) 
la k (Bak: idrak etmek - An ana 

Derketmek. fehmetmek) 
tfa e. _Yapmak. yerine ge · 

tfnaek. 
()rnek: ı - Uhdnine terwttill e • 

tim vaziletli ifa etlMk. ,.,,,,,.,,, bir 

"""""11 &oreıular. - V •*e dllfell ö
,,_, ..,.u.. o-Urmek naınulu bir a • 

damın borcudıır. 

' - Balta '"'"" ~ .,.,,,,,. •""*'" 11f1U11 ifa ~ - Bana 
,_,.,. ...,.... •tllnlln aldflulız itli· 
llll gapmadınız. 

ifade - Diyem, anlatım 

Oraelı: ı - ~ if, •·r••••• ~ 
f aduürl aldı - Palu ~ ..,,,,,n .,,._ 
mini aldı. 

z - /(adenJzden anlGfJltlılına gi
re - tnlatımınızdnn anlOfddıltna 

.. ;tre. 

Una etmek - 'rtiketmek, yok et · 

mek 
örnek: 1 - Bütün vannı kılmartla 

ifna etti - RIJtün ı>annı kumarda 

tik etti. 
~ - Kendi mcı-cudiyetıni bile ifna 

ederceıinc eal'ftı - Kend• rarlıgını 

bile yok ederccıine çalııtı. 
Jf rag etmek - Çe,irmek 
Ornek: Bu eri geni bir ıekle ifrag 

etmek için hazırlanan pro}egi beğen· 

ditn - Bıı evi geni bir ,elde çevirmek 
için laanrlanan taaarı begendim. 

lf rat - \ ırı (Hak: fart) 

trraz etmek - !Salmak ( l'erim) 

ifraz etmek - \)ırmak. bölmek 

Ornck: l - Bu topragı dort eriA 
aramda Ura: ederek her J.umına bir 
bina gaptıracaklar - Bu toprağı dört 

ortak araaında bölerek her 1.umına 

bir 11apc yaptıracaklar. 
2 _Bunlar araıından Uraz edece

glniz bir taneat - Bunlar araaından 

agıracağımz bir taneıi 
Jfsad etmek <Nifak anlamına) 

Ara bozanak (Bak: Feud) 
lfsad etmek (Fitne anlamına) 

Bozutmak (Bak: Fesad). 
Jfpat - Giza~ (Bak: Fa ). 
tfp etanl'k - Dile \ermek <Bak: 

Fqetmek.) 
iftihar etmek - Knanmak (Bak: 

Fabr.) 
iftira - Karaç <Bak: Bühtan). 
lftirak - A)nlmak (Bak: Firak) 

gun değildir. aviser 

Mutlak - Çapraflk Ornd: Haıtalıgını ihbar etnıedi -
Ornek: Bir 8'irli nwlldk ilalleler Haıtallf/ını bildirımdi (haber uermP

araııntla ne demek lıtedllinizi anlı • di). 
yamadım - Bir ıiirü Çf!Pra,ık anla • 
tımlar arasında nr deml'k istedl,;iniıi 

onlıgamadını. 

lğmaıı 8) n - «:fÖZ' umu 
Örnek: CürlJmlerinde ıuuniNet ıa

hıbi olmıganları ioınazıal11t Ue karp • 
lamalıdır - Suçlarında kötücül olmı· 
11a1ıları go:yuınu ile kar6ılamalıdır. 

lgmazı aynetmek - Goı) ummak 
örmk: /Ja:an bır cürme kari' iğ· 

ma:ı aynctmek mücrimi tekrar cür • 
me te c-ı etmek ulur - Kimi kere bir 

ura lı:aroıı yozyumnıak ıuçluyu bir 

dalıa ıuç iflemege gü"lclentlirmek o • 
lur. 

Musamalta - HoMörU 

OrneJ.: Jlüaamaha, alicenap ruh • 
ların bir haaıaaıdır - Hofllörü, akı 

yiireklerin bir özgüaüdür. 

Müsamaha etmek - Hogörmek 

Ornek: Her ci1rme karp milıama -
ııa etmek ınur:alık olmaz - Hf'r ıuça 
kar,.ı hoıır;örmek ug11un olma;. 

f ğ'na etmek - Do,J urmak 
Jgna etmek - llrrslandırmak, kış· 

kırtmak 

Ornd: Zenginligc, para kazanma-
11a igra etmekle, fenalığa iina etmek 
bir df'gildir - ZenginUie, para ka • 
zanmağa hıralandırnıakla, fenalığa 

kı§kırtmak bir değildir. 
1i . iqahk 
Orne}: Zululr eden ,,,,,_, mlloa • 

ttMabıde bir an bile ıaıalaııullfJ • 
rak - Çıkan ltar11afalık iSnlUılle bir 
an bile ıaıalamıgarak. 

Jğla etmt>k - Azd1rmak, baştan 

~rkarmak. 

Ornek: 1- Genrleri tariki müıta-

lhbari)e - Bildirae 
f hdlls etmek - Çıkarmak 

Ornek: lleade ı/ıdas tlmf'A 

sele çıkarmaA. 

Ihla etmek - Gizlemek 

Ornek: Duygularını ihfa et~ye 
çalı~ıyordu - nu11gularını gizleme • 
ye çalışıyordu. 

lhkak etmek - tlnktandırmak, 

hakkını lermek. 

ihlal etmek - Bozmak. sakatla • 
mak. 

Örnek: Rahatımı ihlal elti - Ra • 
hatınıı bozdu. 

ihmal - Savsa 

Ornek: ihmalden dogan ganl.ıılık· 

lar - Savıadan doğan ganlıılıklar. 

ihmal etmek - Sa,samak, boşJa • 
mak, bakmamak. 

Ornek: 1- J azifeaini ihmal etti -
Ode,,üıl ıavsadı. 

2 - J erilen ifleri Uımal etli -
J rrUen i~lcri boıladı, terilen İflere 

bakmadı. 

thmald - Savsacr 
Örnek: O, ihmalcinın biridir - O, 

ıavlfaanın birldlr. 

Mühmel - Savuk 

Ornek: MiUunel bir gigürlf - Sa-
vuk bir giyini~. 

lhmirar - Kızarh, kmllık. 
lhnak etmek - Boimak. 
Ornelt: Ooıan1ı tfll'llllll8 flfll/I • 

fahlann Uuuık etUlf adamlar - Oı
manlı tarihinde """"""1ann botidll • 
ğu adamlar. .. 

lhrak - Yakım, yakma 
lhrak etmek - Yakmak 

lhtirak - Yanım 

J h.4'11 etmek - Sezdirmek 

Omck: Dogru hareket elnıedljl • 
Rİ ihsCUI etti - Dnjru hareket etme • 

1 

• diginı ıezdlrdı. 
ihtar •tm•k - Hatırlatmak (Bak: 

Hatır). 

lhticaç etmek - Belgelemek 

lhtıda etmek - Din defittirmek, 

donmek <Bak: Hidayet) 
lhtifa etmek - Giılenmek. 
Ornek: Ya/calanacajını anlawınca 

ılıtüa etti - Yakalanacagını anlayın

ca gizlendi. 

lhtif al - Alay, tören (Merasim 
anlamına). 

lhtikir - Vurıunculak 
OrMk: Hilkü.met Uıtlktinn önüne 

geçmek için çok çalıf'yor - Bilkılmet 

r:urgunculuğu11 onüne geçmek ifin 
çok çalıııyor. 

l'tluhtekf r - \ urıuacu 
Örnek: IJluhtekirlere go. açtırmr 

gız - Vurgunculara göz açtırnıagız. 
1 htih\ç - Çarpınma, seyirme 
lhtilı\f - Uymazlık 

Öı nek: nü,üncelerlmi~ aruında 
ilıtilal ı·ar - oü,ünrclerlmiz araın
da uymazlık ı ar. 

ihtilal - Deuim (lnlolAp ani#l1111-
na), Azı, (ls1an anlamına) 

lhtilalcl - Drvrimtl ( lnkıllPÇJ), 
azı) an Cı\.si), 

lhtllls - Aşırı, aprım 
Ornek: lhtUdaının aebeblni tJlllı • 

yamadılar - Afırınıınuı sebebini an· 
lıgamadılar. t.Jli •lii""" 

hatııAt etmek - Karmapaak, d • 
rlflllek - (Fr.) Se mettre en relatJ • 
on, se mettre en contact, se comp. 
lfquer. 

Omek: Su lh ,eker UttU4t eder -
Su Ue ,eker karmarr. 

tf ade etmek - Demek, anlatmak 
Ornek: ı _Bu, tunu if dde eder -

Bu, fU demektir. 

(Jnıelt: Kan b.bml almq mllfte • 

ria bir kaplan gibi lizerine atıldı -
lftitah - Başlama, bqlantı. 

Ornelt: Bill/iİk MUlet Mecllalnin 
bu aneld ,,_aWnin lltitalunda -
Kaud"llua bu ,,.ıld çallf"Uılannın kimden inl ırala i11ta edenler - Genç

leri dogru 11oldan BapıtnUlfla azdı • 
ihraz etmt>k - Kazanmak, almak 

Ornd: Aranuda ihrazı mevki e. 

Kotü adamlarla UıtUdt etmellllll -
Kötü adanılarla oöriı,memeli. 

ihtimal - lktfmal 
ihtimam - J\ayıt, özen 2 - /f ade etnıek utedliinh halel· 

katl çoktan biliyorum - Anlatmak 
iıtedigini: gerçe11i ~oldfllt billgorum. 

lfakat (Şifa, afiyet) bulmak - t· 
)i olmak. 

Ornek: .llübtelti olduğu daı deva· 

ndpezirden ifakatgab olnuul• -:- Ui · 
radlğı onulmaz ha1talıktan igı ola • 

ınadl. 

tıtiyam bulmak - Onuhnak 
örnek: Bar,,te altblı ttrilea ilti • 

uam buldu - .(9avafla aldılı llflNI 0 • 

1111ldu. 
lfate etmek - Kaçırmak .g~r . 

111ek, kaybetmek 
lff et - Teanlılik, sililik 
örnek: Bir u..anın UfeU en kıy· 

1"eUI varlığıdır - Bir lnaanın temJz. 

lfli (,UiUll) - .,.u ,,,,,,,,,,,.,.. 
lfham etmek - alatmak (Bak: 

fehm) 
Ornek: Bana if h11111 eltnek t.tedl • 

tilniz ınRtaleanuı f aülai ıt«llr 1 -
Bana anlatmak latt>diflnlz o.,,,. far 

tlaı Mtllrl 
tnlh olmak - Kurtulmak. onmak 1 
lJ~k: 1 - Ebeoe11nürln ldneffM 

ulraganlar illdlı olmaz - Ana baba 

ılend alanlar onmaz• 
1 - Bu perlftlltlıldan bir türlil il· 

ldh olamadı - Bu darıtıadtJ#UUklılt • 
6 ftll bir UJrlll kılrtulamatlı. 

iflas - Batkı 
Or•k: lfl• namuılu Wr,,...,. ı. 

çüa öllbntlen beterdir - Batkı ,,.,,,,,.. 
111 bir adar icin ,,,,,,..,. .,,. ıerw 

lfJAs etmek - Batmô 

Orrtelc .. "°""""'"" ,_,..,, ...... 

baflanlııında. 

Nutku fftitahl - Açım aiylevt 

Orrwk: Türk DUi Kurullal/fllda 

iratl ettlmlllz ıuıtku i/titahl - TIJrlc 

OUi 1crırultt1111n"a gaptılımz arın 
sögle,,ı. 

fjdab etmek <ltıab l'tmek) - Kız· 

dırmak 
Ornek: i/lmM1/İ ıgzab etmemek lti

ıundır _ Kimlegl kızdırmamalıdır. 

ltbirar - Gücen, silcenme 
Ornek: Bana ktırf' du11alunuz iti

birarın ubebi nedir - Bflltfl karp 
dugağunuz gücenin (gücenmenin) 

ukbi netllr? 
l\luiber - GUcenil( 

Ornrk: Yalnız ıana t#llJ, ""Uln in· 

~anlara mugberlm - Ylllnu"""' de 
ğil, blitin üııanltıra glkenl;inı. 

Mufber olanak - Glceamek 
lJrMk: ll~r olmanızı lılç iıte 

medfllm halde f16'1'flJ'VIUI «lbctti 
ibne MzlUllgorunı - Gilcenmeni:l hiç 
'81t'1*tliilm haldt' ıizi gücendirdiğı 

nıe iizilllgorum. 
ltfal etmek _ Aldatmak. kandır · 

mak. ayartmak. 
Ornek: l _ Tlirlu 11alanlarla in · 

sanları iğfal edenim alf etmek mllnı· 
ldln delildir - rarm yalanlarla in -
sanldn altlatanlann urunu balı~la 

malt olamaz. 
! - Rir genç kız eolcmce11im di . 

gerek iğfal etınsk bir clirlinıdiir -
Bir genç lazı eıMMcetiim diyerek 

kan"'7rralt bir ~r. 

3 - Bizim laiz~ i#fal Ue kG . 

rsrdılar - Bizim laü11Ntfllli fll/GrW . 
,..~,,,. 

ranlar. 

2 - Bir genç kızı lğva ederek ıon· 
ra izdivaçtan imtina etmek cürüm • 
dür - Bir genç kızı baıtan çıkararak 
ıonra evlenmeden geri durmak ıuç • 
tur. 

ihale etmek - Korkutmak 
Ornek: Beni ıhale etmek mi iati. 

yor$unu: ! - Beni korkutma~ nıı Ilı • 
tigorıunuz ! 

ihanet - Hayınhk 

ihale - C'sterme (Bak Emanet). 

ihale etmek - Cstermek (Bak: 1-:. 
manet). 

lha leten - r terleme (Bak: .. ~RHI. 
net). 

ihata - arma, <'e\İrme, genbili. 

Ornek: I - Bu adamın ılgaai me · 
ıelelcrde Uaataı Nr - Bu adamın aı
yaaal ıorumlarda genbUlal var. 

2 - Oü man ord,,.unu ihale Çt'm . 
beri içine diiNirdü - Dl.Upnan orduau
nu sarma çemberi irine diflirdii. 

3 - Ordumuzun gaptığı bllglik i . 
hata hareketi - Ordumuzun 11aptıjı 
bügiik çevirme hareketi. 

dem dl - Aranızda yer alamadı. 
Bu Jerell canı paha11na Uaraz et • 

ti - Bu 1erefi cam pahaıına kazandı. 
lhsa etmek - Saymak 
OrMk: Adedini ih•tA c!t.mek iktida

nmdan hariçtir - , a1111ını saymak 
arldmden dıf'Jndır. 

lhsa etmek - Burmak (Terım) 

Örnek: lhtimam11z bir çaıı,,,.a ~ 
Kagıt11z bir çalııma. 

ihtimam etmek - Ka) ıtlanmak, 
özenmek 

Ornf'k: Glglnnu:~ine çok lhümam 

eder - GiyinnıeılM çok 1"a111tlaııır. 
ihtira (Bak: ltad)~ 

Doktor Ahmet Asım 
OrtaköY Şifa Yurdu 

1 ranıvau. 11ola. 6luallim Naci catl. /\'o ll6: 
lstanbulun en gUzel )erinde geaff bir park ortasınib her turlü bfi 

ı.unforu haiz çok temiz, fbatları Çok rffvtn "' kndrn crkPk her türlü 
tıa talara açık ha tahane. 

Yatak NyıUlarf iki liradan iti baren 

Doium '" kadın &ml'1i)atlan, le apandisıt. fıtık. lwJur 
ı.enur n~ellyeler i(in hwnısr, fi)atlar. nrzu edene fiynt 
hro,ur .gonderillr. Ttlefon: (42221) 

Büyük 

'e buna 
liat.ftt ve 

..~:ı:..~::.;~;.:;.::::-:: Tayyare Piyango 
cercler, conccnolr. SU 

Ornek: l - Ordumuz difman kav-

ı-etlerini u.aıa etti - Ordumuz dit· Şimdiye kadar binlerce k• • • • 
man kuı·ı-etlerinl Bardı. • • IŞIYI zengın 

2-BahçedwarlaçevrUmlftir. etmıttır. Yeni tertib planını görünüz 
tir - ~ tüwarla çevrUmlftir. 

ler3_-C:':::.aı:;::_~ ıer · 1 .ci keşidesi 11-Mayıs-1935 tedir. 
4 - Aklım bunu ihata edem«ll - B •• 

Aklım ,,_ """ra11amaı1ı. uyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 
thataf nazar - ~ngirü. 
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7 - Ôı; türlu;e köklerden gelerıl Ornek: Amud ikame etmek - Dike 
aö.Lerin karp.mıa (T. Kö.) beldc(i çekmek. 
(aJ.anwti) kon11Wftur. Br.uıların her İkame etmek - Koymak - (Fr.) 
biri luıkk:uıda sırası ile uzmanlarımı- Placer 

mı (nıiiıeluı.sm) yazılarını gazete • Ornek: Nöbet~i ikame etmek-N~ 
rere vereceği:. 

2 }' . '·- k-' '·'- . . bet# koymak. - enı wnan uı ıııaın;ı.arın ıyı 

ayırd edilmesi için. geregıne göre. İkame etmek - Açmak - (Fr.) 
fr~.a/.an da yazılmrf, aynca ör • Intenter 
'Wkler de korıulmu§tur. (}rnek: Dava ikame etmek - Dflev 

8 - Kökü türlu;e olan keümele • açmak 

rin bugiln.kü i§lenıni§ ve kullanılan tkame etmek - Getirmek - (Fr.) 
~dlleri alı~nr: Aslı ak olan halr.. Produire, etablir. 
aslı ügilm olan hüküm. türk{e "çek,. 
lt-Okünden ~elen telil gibi. Ornek: Beyyine ikame etmek - Ka. 

thtlras (Bak: Hırs) nıt getirmek. 
lhtiraz - Çekinme, sakınma (Bak: İkame etmek- Yerine koymak, ge-

Hazer, teha§i) çirmek - <Fr.) Pemplacer 
thtiraz etmek - Sakmmak. Ornek: Ahmedln yerine Mehmedi t-

Ornek: Şumm bunun h(t]c1.."Ulda de

dikodu etmelden üıtiraz ederdi - Şu· 

mm bunun hakkında. dedikodu etmek
~n sakıtUrdı (çekinirdi). 

Muhteriz - Sakmg~ çekingen 
Ornek: Nl~n böyle nwhteriz duru

'//Orsunuz? - Niçin böyle sakıngan 

( çelı.ingerı) duruyorsunuz'! 
lhtlııar etmek - Kısaltmak 

Ornek: Bu kitabı üıtit;ar etmeliydi· 
Pfi.z - Bu kitabı kualtmalıgdınız. 

Muhtasar - Kmak 
Ornek: Muhtcmar yarmak için bir· 

fak fikirleri buraya kol/11ftldım - Kı· 

sak yazmak lçlrı birçok fikirleri bura· 
1Jtl koymadım. 

lhtisas - Uzuğ 

Ornek: Kulak hrmalıklannda ih • 
tt.Gaı oardtr - Kulak ha&talrklannda 
uaiia oardır. 
Mütehassıs - Uzman 

Ornek: llltatl8ttk müte1r.aaıuı - la· 
tall8tlk uzmanı. 

Ihtlpın (Bak: Debdebe)-Garkem 

Orrıek: lhtifam iç/nü ilerlıyen bü· 
gl/c bir alak - Görkem iPltd.e Uerli· 
wn blJgflk bir alau. 

ihtiva. - Kapsa 
İhtiva etmek - Kapsamak, almak, 

içine almak. 

ihtiyaç - ihtiyaç (T. Kö.) 
Jhflyar {Y&§lı anlamma) - İhtiyar 

(Fr.) Vleux, vieillard 

İhtiyar - isten - (Fr.) Optin 
lbtiyari - lstenel - (Fr.) Facol-

1atıf 

Ornek: /lttiydrl merkil - late:nel 
arak. 

ihtiyar - Katlanma - (Fr.) Sup • 
)Orter, endurer 

Ornek: Ortadali bütün. miifkültit 
ile müeadeleyl ihtiyar ederek bu ifc 
tlllrıtlm - Ortadaki blltün güçlükler
le döl#lfmele katlanaark bu İfe giri§· 
tim. 

İhtiyar <Bak: İrade) - (Fr.) Vo • 
Jonte. 

thtfyat - 1 - Saknı, 2 - yedek 

Ornek: 1 - ihtiyat Ue hareket edi-
111.z - Sakm Ue hareket ediniz. 

2 - Yol uzundur, ihtiyat benzin a
laru - Yol uzundur, yedek benzin a
lınız. 

JhtlyatkAr - Sakrub - (Fr.) Pru· 
Hat 

Ornelc: IHDkt lflulnde ihtigatk8r 

IJrılıınmak en milhim bir ha.nadır -
~vln işlerinde ıaknılı bulunmak en 
önmıli bir özgildiır. 

Jhtfzaz - Titreme 
ihtizaz etmek - Titremek 

ihya etmek - Canlandırmak, di • 
rfltmek 

Ornek: 1 - Bu igillğinlz beni Uıya 
«ti - Bu iyiliğiniz beni canlandırdı. 
z- Ölüler ihya etnrek miimkün. de

iildlr - Ölüleri dirlltnıck mümkün 
4eğUd1.r. 

Dazar .._. - Hazırlamak (Bak: 
Ram), _ 

lbme tmek - Çekmek - (Fr.) 
... _..,.. tneer 

kame etmek - Ahmedin yerine ılleh· 

medl koymak. 

ikamet etmek - Oturmak, eğleş • 
mek - (Fr.) Demuerer 

Ornek: 1 - Nerede ikamet ediyor
ıunuz - Nerede oturuyorıunuz? 

2 - Biraz zaman orada ikamet et
tim - Biraz zaman. orada eğleıtim. 

Ikametg!h - Konut 

Onıek: lkametgdh ittihaz ettiğiniz 
yerde sizi bulamamışlar - Konut e • 
dindiğiniz yerde sizi bulamanuılar. 

İkan - Sağbtli 
Örnek: Bu meseledeki kanaatim 

mertebei ikana vcml olmu§tur - Bu 
aorumdald kcmığım sağbin dereceaine 
ÇC117TU§tır. 

lkaz etmek - Uyarmak, Uyandır 
mak 

Ornek: Ben hiç böyl• bir zcuına 

düımemiftim, bereket ttrsin beni f • 

kaz ettiniz - Ben hiç öyle bir ıanıya 
dü§memlftim, bereket oerrin. benl u. 
yan.dn'dmu (Wf/«Ttlmu). 

Müteyakldz - Uyanık, tetik 
Ornek: Her ifte gayet müteyakki: 

bulunnuılıdrr - Her f#e pek uyanık 
(tetik) bulunmalıdır. 

İkbal - Olcay, erıe 
örnek: ikbale olduğu gibi idbara 

karşı da metin '6ulunmalıdır - Olca. 
ya olduğu gibl düşkünlüğe karıı da 
dayanıldı bulunmalıdır. 

İkdam etmek (Bak: Cehd) - Dü . 
şürmek 

Iklil -Taç 
iklim - İklim (T. K9.) 

lkınal etmek - Bütünl,mek, tam · 
lamak, tümlemek 

Ornek: Bu yazdığınız eser, şimdi . 
ye kadar Ueri sürdüğunüz düfilncele
rl ikmal ediyor - Bu yazdığınız eaer, 
fimdlye kadar ileri ıürdüğünüz dü • 
filnceleri J>ütünliJyor (tamlıyor, tüm
llyor ). 

ikna etmek - Kanıtmalc, kandır • 
mak 

Ornek: 1 - Ortaya ko11an deliller 
beni bu ifin sıhhatine ikno etti - Or
taya konan tanıtlar beni bu i§in doğ. 
ruluğuna kanıttı. 

2 - Bu meselede yalnır beni ikna 
etmek kdli değildir - Bu sorumda 
yalnız beni kandırmak yetmez. 

İkrah, istikrah - Tikslnç 
ôrnek: - Yaptığı mugaıdrl ~hldk 

hareketler bana ikrah (fatikT.IJ]z) oer
di - Yaptığı yantıahlliksal hllreket • 
ler bana tikslnç oerdi. 

ikrah etmek, istikrah etmek - Tik
sinmek 

Ornek: Ortalıkta hüküm süren ah· 
16.ksızlıktan ikrah ettim - Ortalıkta 

hüküm ıüren ahl6.k11zlıktan t:lksin • 
dim. 

lkram (izaz) etmt:.k - Ağırlamak 

Örnek: Misafiri ağırlamak, TiJrk -
lüğün hiç kaybetmediği ôlicenablık • 
iardarı öiriair - il.onuğu ağırlamak. 

Türklüğün hiç kaybetmediği a!'llık -
lardan biridir. 

İkrar etmek (Bak: itiraf) - sayı .. 

mek 
(Jrnek: Hem kalbiyle iman, hem de 

llıanlgle ikrar etti - Hem yüreğiyle 
inandı, hem de diliyle sö:·ledi. 

lkraz - Ödünç, ödünç verme 

Ornek: Bana ikraz ırıretiı;le göster· 
diğinlz iyiliği unutamam - Bana ö • 
dünç verme yolUe göaterdiğinlz iyili

il unutamam. 
ikraz etmek - Ödünç nrmek, borç 

vermek 

Ornek: Size fU parayı ayda öden • 
mek üzere ikraz ediyorum - Si:e şu. 

parayı bir t11Jda öd'1nmek üzere ö • 
dünç (borç) Nrlyorum. 

İstikraz - Borç, borç alma 
Ornek: Bu iatikraz iflni ba~a çıka· 

rabllcllniz ml? - Bu borç (borç alma) 
iflnl b'lfa çıkarabildiniz mi? 

iksir - lk!ir 

İktibas etmek - Almak 

tktidft. etmek - Uymak 

İktidar - Erk 

Ornek: Bir millet irin. iktidarın hu· 
dudu ı•e mlgan olamaz - Bir ulua 
için erkin ıının ve ölçüsli. olamaz. 

Muktedir - Erkmen 

Ornek: Muktedir bir adam, eline al· 
dığı iıt bCl§arabilen adamdır - Erk • 
men bir adam, eline aldığı işi ba§ara. 
bilen adamdım. 

Mevkii iktidar - Erke 

Ornek: Mevkii iktidara geçen fırka 
her ıeyden e1Joel TMmlekct men af u. 
ni dil§iinmeli - Erkeye geçen parti, 
her ,eyden önce ülke laydalannı dü· 
,OnebUmeli. 

lktifa etmek - Yetrtnmek, yesin • 

m~ yeter bulmak 

IJrnek: Krıdretiml.zin. yetmediği ah· 
""1de eldek! Ue Ucflla etınegt bUme • 

ligiz - Er!dmiiin yetmediği hallerde 
eldeki ile yetrinmeyi (yetılnmui) bil
mellgl.z. 

lktlham etmek - Göğüs germek, 

üstermek. 

Ornek: Bf ntürlü milfküldtı ikti • 

ham Uc emelimize doğru yürüyelim 
- Bin türlü güçlüğe göğüs gererek 
umayımıza doğru yürüyelim - Bin 
tilrlü güçlüğü üstererek umagımıza 

doğru yürüyelim. 

lktiran etmek - Yakla~mak, Cka· 
rara) bağlanmak 

tktlsab - Edin~ 
Ornek: lktiaabın birçok yolu var • 

dır, f ak<rt bu yolun muhik olmcmı l<i· 

mızdır - Edindn birçok yolu vardır, 
ancak bu yolun haklı olma8ı gere1dir. 

lktisab etmek - Edinmek 

Ornek: Türk vatandtl§lığını iktiaab 
~tmek için ecnebiler bir takım mera
ıimi yerine getirmelidir - Türk ı·a • 
tandtl§lığını edinmek için. yaduyrular 
bir takım törenleri yerine getirmeli • 
dir. 

Müktesebat - Edinçler 
Ornek: Burada ve Avrupadaki mük· 

tesebatı bu ifi bcqarma&ına kdlidir 
- Burada ve Aurupadaki edinçlerl bu 
ifi bafarmaıına yeter. 
lktısad (Bak: tasarruf) - Ekono

mi 

lkttsad etmek (Bak: tasarruf et • 
mek) 

lktısadi - Ekonomik 

dını ce bayrcrğıtU yükseltmek (yücelt
mek) borcumuzdur. 

llAç - llaç 
'f edavi etmek - Eyilemek, bakmak 

Örnek: Tedavi etmek l'azife.,inl de-
zifesini deruhte ettiğiniz haıta-Bak· 
mak (eyilemek) ödevini üstünil.ze al
dığıruz hasta. 

ll!m - Belgin 

llim etmek - Bildirmek <Bak: 
Tebliğ etmek) 

tıan - Bilit 

Ornck: Bazeteye bir Uan verdim -
Gazeteye bir bilit ı·erdim. 

Uan etmek - Bilitmek 
Ornek: Herkesçe maltlnı olmaaı için 

Utin edUmesi muktezidir - Herkeş • 
çe bilinmcai için bilitilmcai Ulzumlu • 
dur. 

ll!nı harketmek - San~ açmak 
(Bak: Harb) 

llAve - Ulama 
Ornek: Tarama dergisine bir Udce 

yaparak bütün tashih ve ilhakları 

toplıyacağız - Tarama dergişine bir 
ulama yaparak bütün düzeltme ve 
katmaları toplıyacağız. 

IlAvo etmek - Ulamak · 

Ornek: Şunu da lldı:e etmek iste .. 
rinı ki - Şunu da ulamak isterim ki. 

Uca (Bak: cebir, sevk) - Zor, zor· 
lama 

Ornek: ilcayı ahval ile bu ifl yap
tığımın söylemek isterim - Hallerin 
zoru Uc bu i§i yaptığımı.n aöylemek 
iıterim. 

llelebet - Hiç bir zaman (Bak: E· 
hediyen) 

nga. (l!ğv) etmek - Kaldırmak 

Ornek: Ilga edilmif olan bir kanu
nun artık hükmü olamaz - Kaldınl· 

11U§ olan bir kanunun artık hiUmıü o
lamaz. 

İlhah - (Bak: İbram, mrar) 
llhak etmek - Katmak 
Ornek: Bu müdüriyeti de birinci 

müdüriyeti umumiyeye Uhak etmek 
muvafık olur - Bu direktorluğu da 
birinci genel direktorluğa katmak uy. 
gun olur. 

Mülhakat - Bağlantı 

Örnek: Bu emirnamenin bütün mül· 
iınkata iş'arını rica ederim - Bu buy. 
rultunun bütün bağlantılara bidlril· 
ırwRirıi dilerim. 

llham - Esin 

Örnek: ilham, insan ruhunun ul11l· 
yat ile bir ittisalidir - Eain, insan 

ruhunun yüksekliklere bir bağlan" 
sıdır. 

İlham etmek - Esimek 
örnek: Bu yazdığınız eser 114' 

birçok fikriler ilham etti - Bu y6' 
dığınız eser bana birçok fikirler pi 
di. 

.Mülhem olmak - Esinmek 
Om.ek: Bu nıütaleadan mülhtl", 

/arak §U teklifi dermeyan ettim -
oydan eslnerck fil önergiyi ileri ,1 
düm. 

nim - ilim (T. Kö.) 
.Alim - Ilimen 

l\lalUmat - Bilgi 

Malumath - Bilgin 

Ukala - Bilgiç 
Marifet - Bilim 
Mütebahhir - Bilge 

lika etmek - Bırakmak, a.tnı~ 
Ornek: Biristiyanlar senenin ' 

gününde aalibl suya ilka ederler 
Biri8tiganlar yılın bir gününde hİ 
suya bırakırlar (atarlar). 

nkah etmek (Bak: telkih eoıJ 
- Aşlamak 

İllet - Dert 

llsak etmek - Bitiştirmek, ka~ 
turmak 

Ornek: 1 Bu iki varakayı biribir* 
ilsak ediniz - Bu iki kağıdı biriıJI 
ne bltif tiirinz. 

Z - /k demlr yolunu Usak etme' 
büyük bir kô.r elde edilmiştir -
demir. golumı kavU§turmakla bDI 
bir 1'."aZanÇ elde edilmiştir. ~ 

nsak etmek - Yapıştırmak (r 

gibi şeyler) 

Ornek: Elden gönderilen mektdl 
lara da posta pulu Usak etmek ıaı' 
dır - Eltlen gÖntl•rilen mektut" 

da poşta pulu yaprştırmak gerekti' 

tltisak etmek - Bitişmek, ka~ 
mak 

Ornek: l - Biribirine iltiaak etİ 
bir halde doğan iki hemşire - BiJ 
rine biti§mif bir halde doğan U.1 
kardeı. 

2 - lltiaak etmiş olan dcmiryol 
- Kavuşmuş olan demiryollan. 

tltisak etmek - Kavuşmak cı.." 
mikler iç;n) 

iltisak hatları - Kavşıt kollarf .-' 

örM lanbuu-sb-vcn schm hmr fF 

Ornek: Bu iki büyük demiryol1' i 
Ç<Jk noktalanndan iltisak lıatlatl~ 
blribirine rapıedilmiştir. Bu iki bOI' 
denıiryolu birçok noktalanndan ~ 
ııt kollariyle biribirinc bağlanmıl 
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1 - ıtAGASTANIN O~LU -.. 
Birind Frannva, pehliven omuzlu, 

uzun boyunu, asılza.delere ıınıhsus a· 
ğa zırhb elbise için yapılmı~ gibi d~· 

_ .. ı .. ricudunn doğrulttu. Janti· 
nng~ • 

omlarma dönerek sor'1u • 
"1. - Sen eöyle Esse! .. Beni nasıl bulu· 

Y0~!tm• .... ,P !iZi ömrümde bu kadar 
-Şevaıı:: - G- d ... -ı .. e 
dinç görmemi§tim. un en A~ ı 

.rençleşiyorsunuz! . • 
T 'bole keskin bır sesle bafırdı. 

- nKontl Kontr .. Kralı .tekrar ~o-
akta olduğuna. mandırmak 

cuklaşm ! D djdin doğru olacak am· 
istiyorsun e &- d dı I 
ma- Kral henilZ elli yaşın a r 

Kral sordu: 
_ Sen ne dersin Sansa!<? ••• 
- Şevketınaap bizim içın hır zera-

f et nümnnesidirl . · 
Deli söze kanştı: 

- Evet, bununla beraber kra~~ 
.. 11 ve şişman zerafetını 

kamının yag · · · d kar 
daha iyi taklit etmek ıçın sız e • 
nıntza yaStık gibi bir §4'Y. koymuy';f ~ 
l!J1JDUZ! Hiç olmazsa bentın sırtnrı 
var. ki ti kinli 

Jantiyomlar Triboleye n 
baktılar. Oysa bunlara yüt~ü buruş
turmakla cevap verdi. O vakit Laşa· 
tenyeri istemiyerek: 

- Şevketmaap bugün bu kadar şen 
olmasının sebebini söyl~meğe tenez· 

.. 1 buyururlar mı? dedi. 
zu Tribole acı ve sert bir sesle:_ 

- Allahallah r- Kral, yeğenı tm
tor Şarlın kendisine zorla kabul 

para d" .. ii Bununla 
ettireceği sulhu uşun yor.. . 
·alnız Artua, Aragon, Flandr ve :Mr 

ian'ı kaybediyor .. Zannedersem bunda 
da ağlanacak bir şey yok .• 

- Maskara! •• 
- Yalan ını? .. Bu delil mi?. Kral 

• d kilise için yapılan katliAmla· 
belki e rillyetf nde 
n düşünüyor. Provans 
kan ıövdeyi götfirUyor!. Bu hal beni 

de neş'elendfriyor. . •• 
Delinin hatırlatıp gözünün onUnde 

eantandcrdrğr hayallerden rengi sap· 

sarı kesilen kral: 
- Sus! Diye homurdandı. Ve tek· 

rar söze başladı: 
- Efendiler? Bu akşam büyük bir 

gezinti var • .Ah, e11i yaşmdaytm! Ih· 
tiyarladığımı söylüyorlar. Bakayım, 
Marinyandan sonra; Fransuva gihi 
kahraman! Deniliyordu. Ben bundan 
başka: Fransuva gibi genç, Fransu· 
va gibi çapkın! Denilmesini de iste· 
rim I Dostlarım, mademki hayat tat· 
Iıdır. Ve Fransamızdaki kadınlar da 
çok güzeldir. Öy]e i e biz de gülüp 
eğlenelim. 

- Bravo Şevketmaap! Yaşasın 

aşk! 
- Rel·ketmaap otuz yaşında biJc 

~ 

görünmüyor? ... 
_ Dostlanm .. Saadet! .Aşk! Ah, se-

• seviyorum kelimesinde toplanan 
m f)M ahenk!. Bil'leniz o masum sa ıgıy1~ 

kadar güzeldir. llayatmm on yedı 
::ııarı 0 melek alnı nasıl bi~ güzellik 
halesiyle ısüslüyor .. lşte benı yakan, 
damarlarımda kan yerine ateş dolaş
tıran budur .. B<'ni baştan çrkaran, ~e· 
kip götüren, çıldrrtan. parlak bakı· 
şrndaki bu yüksek snflık, bu şuh be• 
Urettir. 

Kral Birinci Fransm·anın dudak· 
farından birdenbire dökülen bu itiraf 
karşısında nedimleri sustular. Üzlil· 
diller ..• 

Kralın sevdiği bu genç kız kimdi?. 
Bu aşk sözleri kime karşı söyleni

yordu. 
FransuYa şimdi heyecanlı heyecan· 

Jı Rönesans deniniıı güzel süsleriyle 
daha parlak bir hale getirilen Gotik 
tarzdaki mobilyelerle döşeli gösteriş· 
1i odada geziniyordu. 

Gözlerinden ate~ saçılıyor, yanak
ları kızarıyor, adeta gençleşiyordu! 

Yeniden büyük ayna gözüne çarpa 
tr, dodaklannda bir gülümseme be
lirdi: 

- Haytr elli yaşında yokum! Hiç 
bir kral ihtiyarlar mt. Ben 2encim !. 
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Bunu, kalbimin bu tatlı ~arpıntısm· 
dan anlıyorum. Seviyorum .. Onun da 
heni sevmesini isterim! •• 

Tribole gizli bir elemin toplanmış 
bulunduğu alnyJı bir gülüşle sordu: 

- Ya o istemezse? .. 
- isteyecek!. Çünkü ben isti)orum. 

nu gece .. Evet bu gece saat onda .. 
Dostlarım siz de orada bulunacnksı· 
ııız .. Bana yardım edeceksiniz! 

ı;sse haykırdı: 

- Tabii şe,·ketmaap! Fakat güzel 
Madam Ferron haber alırsa ne de· 
mcz? .. 

Kral: 
- l\fadlen Ferron? lsmini tekrarlı

yarak Essenin sözünü kesti. Sonra 
kaşlarını ~attı ve hiddetli bir tavırJa: 

- La Ferron ! Artık beni sıkıyor!. • 
Ba!;UDll ağrıtlyort .. Bıktım, usandım 

ondan .. Benim için hakiki bir pıranga 
oldu .. 

TriboJe söze karıştı: 
- Fakat kıymetli, güzel bir pıran-

ga •• 
Bu tabirden hoşlanan kral: 

- Tribole... Bu sözün pek değerli .. 
Onu l\faroya verelim de dans şarkıla
rrnden birine koysun. Güzel pıranııı !. 
Ne hoş! dedi. 

Jantiyomlardan birisi ilave etti: 
- Ne yiiksck!. 
Tribole: 

- Ben kelimeyi l\laroyıı vereceğim 
fakat şarkıya da siz imza atacaksınız 
Şevketrnna p ! 

lntihallcrini hntırlatan bu sözü 
işitmemezlikten gelen Fransum: 

- Tribole, sen de geleceksin değil 
mi? dedi. 

- Vallahi Şevketmaap!. Fransa 
Kralının soytansı tarafından hoş gö. 
rülmiyen ahmakça. bir harekette bu· 
Iunmasmı göremk çok tuhaf bir şey 
olacaktır. 

Camlan kur§un renkli bir pence
nin aralığına çekilen Tribole, aksamın 
@isleri kinde hayal meyal gö~ünen 

yeni Lun sarayının yarım kalmış bt
na ı üzerine knranhğın r.ökmf'.sini 
seyrediyordu. 

Soytarı düşünUyordu: 

- On yedi )aşında bir genç kııl 

Hu ~ocuk kim oLa gerek?. Oh korku· 
~orum, korku)orum?. 

Üzgün yüzünde korku, elem 'e 
istirap izleri görünüyordu. 

Fransuva demm etti: 
- Ferron':ı, Madlen Ferron'a, gc· 

lince, evvela doğru ona gideceğim! 
Onu öyle bir tuzağa düşüreceğim ki ... 
.Artık güzel pnangayı bir daha tak· 
mak mümlctln olmıyacak .. 

Snnsok: 
- Bu tuzak nedir? Di)·e sordu. 
Bu anda, krala muhsmıı odanın ka· 

pısr a~ıldı. Siyah elbiseli, morarmt~ 
yüzlü bir adam göründü. 

Gene al:ıylr, ne:1 "eti tavrını takman 
Tribolc: 

- tşte l\ont dö l\fonkJar, büyük 
mübaşir, Parisin htıkimi, Emniyeti U· 

mumiyenin müthiş mUdUrU, polisimi· 
zin ciddi lmiri, serserilen gece hımz. 
farının, külhanbeylerinin, dilencilerin, 
ipten kazıktan kurtulmu§larm aıra
m". Sözlerini söyledi. Kont dö Monk· 
Jar krala doğru giderek eğildi. 

Birinci Fransuva: 
- Söyleyiniz Mösyö ı dedi. 
- Şevketmaap, huzurunuza çıkmak 

isteyenlerin listesini getirdim. Tebaa· 
lannızdan hangisini kabul buyura
c:aksanız bana emrediniz.. EvvelA: 
matbaacı Etyen dole .. 

- Onu kabul etmek istemem ... Bu 
adamı sıkı bir göz ha.pisi alhnda bu
lundurunuz!. Çünkü hilktlmetimi ze
hirliyen yeni fırkalarla mUn~bette 
bulunduğunu duydum .. Sonra? 

- Muallim Fransu,·a Raböle ... 
- Şeytan alsın! O da kendini kol· 

lamı! Sabnmrzm bir sonu vardır .. 
Sonra?. 

- Muhterem rahip Dom lpns dö 
Löyola Provanstan geliyor. 



i lllllIZtnı WJpıalf aJSI ·zıuıısııuaa 
ı '{U:nnp5 SJ tru11s 'ıa.3 t?umup.A'auı ı.ı 
-~[AJAD.L apzıJiaS ıu'Cs ~uug: ·wıpıa~ 11!3 
-ı 'faWJ.l ıamzrq .JZ!S .. uaq 'ıa:\:!f -

·!p.lp i Hlll.l3 -
: '.'faJ.:>.\•um .,.ıau!.\as ııq sıımııu 1u 

.nos ·rponınq unısus uuısw uo.uad 
·rput:p11.1 

-ıur a :\m i uo.r.rn..ı ı1Jıo;n Wf Pl.l~ a1sı-

: sas .1m: •np 
-un~op ıa l!CJ mmznwo alıquap.ım: 

·rp11:zn.ı n.tfnpın '1 
uı"ıu.ı~ ut:wn.ıqu~ .. 'nq aısı "!l~}l.ıı.ıaA 
rout:ıtft?Uu uı .\a ı~rnuppı nuo aı .\!~ 

fPU.l:ıf UIUUlD{ ll\10 J~ı ·~ UJU.l(p'BJ\l" 

·nplo.\ıpa .nıa.{t:nw !:\as Ul?JUtl 

-'1t:"{ll'> .'Hl!(~ 11.lO'.'j 1((11.\lrz 'tıptı.US Ilfi 

jHpa 
masa.ı nuo naw.ü~ ur.tfııuırp.ıa.S wı.!f 

·ınımq upı.rn~nA ··apuas wupv -
j !P.l!S il{U\{ .ı1q d!Al!Jt: UO.l 

-.1a .. ı ı:ı .\Sı:?I\: i J.l.t.fl?l( rnr..<t:~ 'fOj -
· ;,:ımuns.10.(nınq cısuu ı~ezn.ı. -

: npıos u.\nsun.t,.i pu1.1ıq {\U)J 

·rp.ıuısnw..mp apı.ı 

.al! .I'l':lptıl{ wıpll Hlil UJ~! 'lilW.IR~ !UtlJ 
-Jq dnyo ı~r.pr.'Jıtı '{tp1?s :--ın an ıu.T}I 

• .ııp 

• ;ı:tıısnwıoq.<u~ uapzglf upuı~ııunın'( 
UJUa;>a~ .ll!{WO • .C!ıU'C f .n:pt:J{ aua[ a.3 t:U 

-ı~tıq I['{ll dlAt![dOJ !U!SJPU<l'J o ·.ıupo.\ 

·T.fllS1'[lS .{.l§ .l!q auna .. .Ill{.tOATilnÜ 

··.ıo-\ıut:pıı.nuı a.\Ja i ru.l}I I ru.l1J -
: '(<t.ıa~p uuıuu.\ uuno'l a.ııquap.ım 
··;.111smpf u'as ·;.uas -u.x. "ZZ!S u.x. -

··.ıo.Amn1fllq •.ıoı\ 

·nınznq ı.ıaua Jq!.3 SıwJtl1;>t:-2oq !IJ!SJı 
·1q P(Ut:S ··.ıo.(nsı l{Uwıu11ı ısqmi ua.\ 
-n.Ags rp.mwı ··.ıo.Aıuu.uup uoııa..ıJ. 

"l.ZJU!SJUI zys uo.ua~ -
:.to.Aypa A'.tJIU 'CAnsuu3 puµuı 

ZJP<lU~!;; 
1llPI JUJqıux .. ı.ıı-,ııC mPf ıunaptms 
zıp.npuq UIPI mıstıux "ZJJPUipf u! 
·tnl vpuı.ıuıu.n 'Uq'CJV .. .lOAPffi> U.llJ(UO 

ıuµaız9..3 ~nS •.ıo.<n.ıan '(a.xa • .cnap 
-uas alf{gJ .tJq lll'fJIU\l.lU'f t:puu ng: 

i znuns.ın.ıg:t JPWJS -
i. d8UWl1llfA1lS 'fllZDl JUVH -

•.ıo.t 

·n.tJ!.( n.t!fop tı.rnıuo ·.10.<n.ı!!.: !UJıaıa~ 
·rnff UJUI.lU(WO,{JlU\J r U<IAJI"f.lq !UJS'!P 
-U<t'j apUJJ! ı.rnpp[Ul!JU:<( 11JU3;)ılD • .ıo,( 
·n.mp <>pUJ.tf!8a uıuıdUJf uıunp 'JIJV 

""JO • .\!UJ U.\nSUUJ.[ JJUJ.IJfI llt.t)l 

"''IU·">Dd!? .ITQ uos ··sqı.ı'B'S uos 
··wml'f.\as )(ıptıı.ıumsınıunv 1 'ltı·"> 

-uforr.ır :>jOJ uzıuruup.ta~ zuı\;,q 'nq Pi 
ıunp,\oJt 'JIIU~p.ta.3 puy .t!q <tUJJI -
·rzJuaı:ı.1apa )mzauıawıa~ .ıa~a qy -

"Wlp.trJdR.\ U!J! UJZJS 'BSSUlJ 

·l!'I •\.\U!ll<lS OJOUil.\Wag nung -

i Wl{lJ.I)J 'Z!Ufl.l~ 

~quj "7.~WJ.} .l'CpU'flJ{lJ !lliX{ 0 -
·ı!m z!ırına ll!"tlf!P t1.Anln'.l'( ~-nwnıı ns 
WJ~!l>.I!J<ı1f .lZJS .. UIJH.3Aas JflpU[.ItıW 
-suqunv ·w!~aaaugp pa.3 tıpunre.< Pl 
lll!.l<>pa uıwa ,\ ··un.:;.ıo..\ruus nm znsllnı 
.rr.pu~ o !uag ··wmlf.\ılS uawaH -

İ lUl!flJlUTISUUJ.i JW 
·n~t>p ı!UJS'}f<lJaU!?P pa~ uaıuaH -

·n:ııa5 !ll!JJ uıp 
.mı :lu.>~) ·np.ıo.\ıuupııul.{ a~aWJl~ r.A 
-manı.1.i pupm ıu.t}[ 'Jpuııs tıptıp_o 

i .rn.<ı uu.\up pstıu filr.1 
·'C .ıupı:'( nq ur.suı •wnıoipıa5 dtUJıS! 
.ı-eptn( au lfV ·wnıoA"!P{aq mısumyı:lu 
uraıdı:ı~ nq ~u.ıl!uıd.ııa .. Jtuıu.\ıt1Y 
"ZJsqnn) ınu.\UZ ··uilg ··ıac:r11.ıaq uıunu 
·TIR 'Jtpt:>UJ!lJ! J!q l{U5[U 0 '!P.l(AQS 

uupı.\ wt:pu ua.1a.\ ıaqtn{ JJa.ıa{a1ı uuı:q 
Uf!2tng j .ınpnJSDWtıU U<l{ptıJ\'. i .IClAaS 
!Uelq Uil[pnw P!Pn.lfap upunq o rıaw 
.apa ıaun1J! tıut:q uaıptıJ.\I i J!PUJap 
UH'{WUW 11ff ·z.ıanpa[A!!S UU[U.!, -

··.ıo.\n<>>taJt .ıaız~s zuuıını ruı.ııqyıyq 

!q!~ ısuw5us Jl.lU ··.10.<nreq a1.\1.ıa1zgl1 
1-!1ıpp15 apunuq .ıtııwmpp..{ ~(13 uıu 
·JSl101lJIJ 'fllZ1SlJU11l a.\ SJ.lA .t!q J3U •aı 
• . .\J.taızQtf ııuu'f •wupu nq uapa smılnt 
•'Bl nzn.( 'uu.rn.ıouı 'ulJ.üuL\~p !Ull!Sill 
uu1J.3zn.t •uu.mp utıpuumnpııunx 

•·.upuı~m , 
-lftıq a.iaıa~uad 'Pnrıp • .\u nq wlıpv 
.lJq •apırı5ı uıJııunJlll{ 'ası up.ıdıcr 

-- !l'lt)O NINV JıS.V f>Vll -

/ 
- ıtX~STANİN OGLu'.:.. 

• 
Kralın alnında endişe çizgileri be· 

lirdi. Yavaş sesle: 
- Muhterem Daoazı yarın.kabul c

Cleceğim t 
Dedi. 
Trlbole seslendi: 

- Vay canına? Kralımız ka'dın el· 
blsesinden sonra en çok pa.wı.z elbise
sini seviyor l 

Kont dö Monklar: 
- Huzurunuza kabul edilmek· iste

yenler bu kadar ... Fakat. •• 
- Daha ne var?. 

-Şevketmaap, hırsızların, haydutla· 
nn sığındığı o melun mahalle yani ha· 
şa.rat yatağı artık gemi azıya aldı. 
Demin hüktimeti zehirlediklerini söy· 
lediğiniz fırkalar gibi bunlar da Pa
risi zehirliyorlar. Bütiin Sen Denis 
sokağı oturulmaz bir hale geldi. 
Frank Borjuva, Move garson, küçük 
ve büyük 'fröanderi sokaklarma taşa
rnk temiz caddeleri de kaplıyorlar. 

Hırsızların azgınlığı haddini geçti. 
Bunların içinde ikisi tamamen asıl· 

mağı haketti. Bunlardan biri Lante· 
ne, öbürü Manfred h:omindedirler. ne 
irade buyuruyorsunuz? 

- Bu iki ldşiyi tutup asınız! 
Tribole ellerini çırptı: 

- Hah tamam! Zaten pariste eğ

lence eksikti .• Dün beş ve bugün sekiz 
kişi asdmış I 

Kont d .. :Monklar, zalimce bir se· 
,·inçten doğan bir gülümse-
me ile eğildi. Sonra, sessizce 
dışarıya sıktT. lüalın Jantiyomları 

hafif bir ürperişle, ölümle beraber 
yürüyen bu adamın meş'um hayaJin
den gayri ihtiyaıi bir halde kenara 
~ekildiler. Yalnız Tribole: 

- Azraile selam! .. Diye bağırdı. 
Kral: 

- Bu zavallı Monklar, yirmi sene· 
denberi genç oğlunu çalan, belki de 
~ldüren hırsızlara ve serserilere pek 
büyük bir kin besliyor. Fakat artık ı 
hükllmet islerini bitirdik. Şimdi ken-

di işlerimizle uğraşalım. Bu geceki 
gezintiden en·el şimdilik Ferronun e· 
vine!. Ferronun evine!. Efendiler si
ze güzel bir eğlence vadediyorum. 

Bunun üzerine Jantiyoınları tara
fından ta.kip edilen kral birinci Fraıı
suva, yan sesle-bir dans havası t11t· 
turarak odasından çıktı .• 

-2-
CELLAD 

Saat sekiz! .. 
Zifiri karanlık bir gece .• Teşrinie-r~ 

vcl sonlarının şiddetli bir rüzgarı bo· 
ra gibi esiyor, Tµviyleri meydarurun 
civarında ... Tek ve küçük bir ev.. Bu· 
rası uzun zamandanberi kral ile gü· 
zcl Madam Ferronun aşklarına gizli 
bir yuva olmuştur. 

Birinci katta bulunan hafifçe ar· 
dmhk bir pencere, ufukta batmak Ü· 

zere bulunan bir yıldız gibi parlıyor .• 
Odanın ılık havası şehvet gıcıkla

yan kokularla ağırlaşmış, her taraf, 
coşacak aşk hislerinden sonra mes'ut 
bir baygmlık içinde uzun dakikalar 
geçirrneğe elverişli bir tarzda döşen· 
miş. Kenarda muhteşem n süslü 
bir karyola .. Bir koltuk üzerinde, kral 
Birinci Fransuvanın dizlerine otur
muş bir kadın onun boynuna sarı1r· 
yor, dudaklarını uzatarak mrrıldam· 

yor: 
- Bir öpücük daha Fransuvam? .. 
Bu kadrn gençtir. Son derece gü

zeldir. Parlak vücudunun çıplak pen· 
beliği, belini çukurlatarak aldığı göz 
okşayan şekil, omuzlarının üzerine 
dağrlan lepeska saçlarının pırrltısr, 

parlak gözlerinin baygınlığı Kralr 
heyecanlandırıyor, bayıltıcı bir hat· 
yaya gömüyor-

Bu artık bir kadın değildir .. Dilber 
Madam Ferron değildir. Güzellik T"e 
aşk ilam Venüsün canlı bir eşidir. Bu, 
şuhluğu ile, puselere açık çıplak teni 
ile güzel ve bayıltıcı bir 'Venüstür ..• 

- Rir öpücük daha Kralım! .. 

• 
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- Buraya gel Trihole! .. 
Kral Birinci Frnnsuva, ı;;en bir ses· 

le bu kısa ve hakaret dolu emri fırlat
mrştJ. 

I\:cndisinc böyle ~Ö) lcnen ~arpı)\, 

kanbur, biçimsiz herif titredi. Gözle
rinde derin bir kinin korkunç a 1eYi 
parıldadı. 

Sonra istiraplı yiiziindc birdenbire 
alaylı bir gülüş belirdi. Bir I · öpeğin 

hiddetli ulumasını taklit ederek iler· 
ledi ... 

Kral kaşlarını ~attı: 
- Maskara! .• Bu ulumalar ne olu· 

yor?. Diye sordu. 

- Şevketmaap si~ hamı köpekleri· 
ni2;den biriymişim tnrzmda iltifat et
meğe tenezzül ettiniz .• Ben de size bir 
köpek gibi cernp ,·eriyorum. l\endimi 
anlatmak için bu da bir usuldür. 

Tribolc iki bükllim olarak kralı 
selamladı. Hazır bulunan bir kaç 
.Jantiyom gülmekten ı,atrldrhır. içle
rinden biri: 

- Yüzükoyun yat Tribole! Bir kö· 
pek böyle yapar! •• Diye bağırdr. 

- l\.fdsyö Laşatenyeri, köpek hazan 
da ısırır?.. İspatı da nr .. Mösyö Jar
nak'm bir tokat şeklindeki ısrrma~mı 
.unutmamış ol~mnız gf.'ı-ek !. 

Sapsarı kesilen Laşatcnyeri: 

- Sefil budala! Diye kükredi. 
Kral gülerek: 

-Gürültü yok l Emrini Hrdi ... Doğ. 
ru söyliyeceksin delibaşı! Beni bugün 
nasd buluyorsun? 

Tüal birinci Fransu\a Venedik 
Cümlıuriyetinin hediyesi olan büyül\ 
bir aynanın karşısında ayakta dura
rak kendi!'fini seyretti. Ve beğendi. t· 
ki uşak beyaz tüylü siyah kadife şap
kayı, vişne rengindeki ipek yeleğini, 
kürklü elbisesini dikkatle giydirdiler. 

Tribole: 

- Şevketnıaap, Febüs kadar güze1-
r1iniz. Cevabını verdi. 

Kırmızı tepeli külahmın çıngırak
lan alaylr alayh saJlandı. 

T\ral hayretle sordu: 

- Febüs kadar demekteki maksa
dın nedir? 

- Çünkü, Febüsün başı gjbi, sizin 
de başınrzda bir hale 'rnr. Yalnız si· 
zin halenizin ışığı saç Ye sakalınızın 
beyaz kıllanylc örtülü! 

Jantiyomlar hiddetle mırıldandı· 
tar? Fa.kat kral güldüğü için onlar da 
kraldan Ye Triboleden daha çok gül· 
diiler . 
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yiz.. Güzel bir yaz akşamında henüz 
batan güneş yüksek dağların arkasın
dan çekilip havaya ve bulutlara kır· 

mızı ışıklar gönderirken büyük bir 
söğüt ağacının ince yaprakları altın
da, bir kaç kişi oturmuştu. 

Saray kethüdası Giakomo limona
ta ve şerbet getirmekte olan hizmet
çilere göz kulak oluyor ve saray mu
hafız askerleri yüzbaşısı bulunan ls
pada Kapya kılıcına dayanarak bu 
güzel manzarayı seyrediyordu. 

Primver ile Rozita kanapenin üze
rindeydiler. On adını kadar uzakta 
Raf ael Sancio resim sehpasının önü
ne oturmuş olduğu halde çoktan beri 
başlamış olduğu bir tabloya devam e
diyordu. Bununla beraber resim bir 
türlü bitmiyordu. Çiinkü iki kız kar
deş kih kucaklaşmak ve kah tablo
nun ne kadar ilerlediğini görmek için 
yanına koşmak suretiyle Rafaeli işgal 
ediyorlardı. 

Henüz bir yaşında kadar nur topu 
gibi bir çocuk Primverin ayakları di
binde emekliyordu. Manfred isminde 
olan bu sevimli yavru Ragastan ile 
Beatrisin oğullarıdır. Çocuk, kadın
lardan biraz ötede oturup konuşan 
iki adama doğru emeklemeğe çalışı
yordu. Bu adamlardan biri Montefor
te Senyörü olarak Kont Alma ismini 
kazanmış olan Şövalye dö Ragastan 
öbürü arkadaşı Makyaveldi. Konuş
ma şöyle devam ediyordu: 

- Velhasıl öyle muvaffaldyetler 
kazandınız, öyle harikalar gösterdi
niz ki bütün dünyanın parmağı ağzın
da kaldı azizim Ragastan !. Altıncı 
Aleksandr'ın papalığma dehşetli ve 

yıkıcı bir darbe indirdiniz. Artık Bor· 
jiyalar mahvoldu. Ferror şehrine 

kaçmış olan Lukres buranın dükası 

olan miskin herifle evlenme çareleri· 
ni arıyor. Ve Romalılardan gasbetmiş 
olduğu milyonları bu uğurda sarfedi· 
yor. Sezar Borjiya ise uzak vilayet
lerde hala sefilane kavgalarla uğra

şıyor. Fakat azıcık zorlanmış olsa 
derhal açılan dehşetli bir yaranın te
siriyle ağır ağır canı cehenneme gidi· 
yor. 

Memleketimizde ise san'at ilim ve 
fen yeniden hayat buldu. Alem nefes 
alıp yeniden dünyaya geldi. Evet bu 
büyük muvaf fakiyet herkes için yeni
den dünyaya geliş oldu.. Ve bütün 
bunlar ancak sizin sayenizdedir dos
tum!. 

Bu sırada küçük Manfred de emek
liye emekliye babasının yanına kadar 
gelebilmiş ve dizlerine sarılınca se
vincinden küçük bir zafer çığlığı ko· 
parmıştı. Şövalye daha fazla sabre
demedi. Hemen oğlunu kapınca kol
larıyle başından yukarı kaldırarak: 

- Yeni hayat? Sözlerini tekrarla
dı. 

Bu iki kelimede toplanmış bulu· 
nan güzel manayı şairane düşüncesi
ne pek uygun bulan Makyavel iki kız 
kardeşin, yani Rozita ile Beatrisin 
sarmaşıp koklaşmalanndan, Rafaelin 
bütün hevesiyle tablosu üzerine eğile· 
rek çalışmasından, Ragastanm oğlu• 
nu tutup havaya kaldırışından doğan 
bu parlak levhanın karşısında gülüm
sedi •• Şu iki kelimeyi o da derin bir 
sevinçle tekrarladı: 

- Yeni hayat! .. 

----------·------------------.. 

(DttJam edecek) 

Polis hafiyesi X. 9: yakın 
adamın esranru rneyiliiiia çık 
ya başlayacak.. 

Mağlup olan Ltlkres Borjlyanın 

Ragastandan intikamı, Ragastanın oğlu 

Maofredln heyecanlı maceraları 

BOR-JiVA 
Romanının ikinci kısmı olan 

Ragastanın Oğlu 

Romanında anlatılmaktadır. 


