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Hitlerin acemiliai yüzünden •• 
-

lngilizler, Ruslarla kaynaş-
malarını bu sözle anlatıyor 
Lord Eden Varşovaya hareket 
etti. Moskovadaki muvaffakiye-
tini i18n eden tebliğ Fransızları 

Al h
. b. -ı sevindirdi 

manya ıç ırşey 

istememiş 
Hitlerin propaganda Na

zırı diyor ki: 

lttif aklar harbi 
hazırlamıyor 

Fransanın en büyük fır-

kasının reisi Heryo diyor 
ki: 

Almanya hakkında bes
lediğimiz ümitlerden vaz
geçmeğe mecbur olduk. 
Teşvik ettiğimiz ittifaklar, 
harbedici eski ittifaklar 
modeli üzerine değildir. 
Fakat dahil olmak isteyen 
herkese açık, mıntakavi 
anlaşmalar tarzında mü
tekabil muavenet misak-

Almanya Polonya kori -
dorunu, Cekoslavakyanın 
bir kısmını, Avusturyayı, 
Alsas Loreni istemiş değil
dir. Bunları iddia edenler 
katil gevezelerdir. Suviç, Laval, Eden larıdır. 

yazılar 2 ncide 
Berlin, Moskova ve V arıova müln katlarına dair 

A vuSturya, Prusya' nın 
viliyeti olmıyacak 
Habsburglular gayrette 

~~-----------~~-----------~ 
'Viyana, 1 (A.A .) - Ba§bakan } jen, §\.ırayı Devlet reisi Kont Ho -

muavini Starhemberg, Haymveh- ı pos aşağı Avusturya valisi Von 
rehlere söyleCliği bir nutukta de - Baan, Vyana aristokrasisine men. 

sub şahsiyetler, eski ordudan bir 
çok zabitler, yarı askeri teşekkül
ler ile eski muhariplerden müfre • 
zeler bulunmuıtur. 

mittir ki: 
" - Ancak, iç ve dış bar§m zı-

man albna ahndığına kanaat ge -
tirdiğimiz vakit mülki nıeş galemi
ze döneceğiz. Eğer mecburi asker· 
lik hizmeti tekrar yapılrrsa, yarı 
askeri t~ekküller mevcud olmakta 
devam edilecektir. · 

Gelecek hafta ve ay1ann bize 
neler ıakladığıru bilmiyoruz. A -
vuıturyanın Pnıayanın bir vilaye
tinden bll!ka bir teY olmadığı fik
ri, henüz ıurada, burada dolat • 

maktadll'. ,, 
Kala'hahk arasında, arşidük Ö-

Tezahürattan sonra Arşidük Ö -
jen, halkın alkıtları arasında ge • 
çid resmi yapan muhtelif teşekkül
leri teftif etmittir. 

Viyana, 1 (A.A.) - imparator 
Şarl'ın ölümünün 14 üncü yıldönü
mü münasebetiyle, 20 binden faz -
la nıutlakiyet taraftarlan Scarren
benrg sarayı önünde, Habsburg' • 
ların tekrar tahta çıkarılmalan le
hine tezahüratta bulunmUJlardır. 

1 Nisan 
Bugün herkesin herkesi 

aldatdığı gündür 
Arkadaşını nezih bir surette aldat

mak, onun safdilliğiyle alay etmek, 
uratmı astığım _re. hiftdetlendiğini 

görme!. çok kimse için tadına doyul
mıynn bir zevktir. Bilhassa 1 Nisanda 
nrkadaşlar ,.e tanıdıklar arm.,ndn bi
ribirini aldatmalar daha doğrusu a~ 
latmalar adet haline gelmiştir. Bere
ket versin ki bu gibi muzipliklerin se
nede bir defa yapılmns.ına müsamaha 
edilmiştir. Yoksa bu hal her zaman 
için adet olmuş olsaydı pek de hoşa 
gideceJc bir şey olmazdı. 

Şimdi Nisan bahğı <Poissons d' A· 
,·ril) dedikleri bu aldatmalnrın men
şei nedir?. Neden 1 Nisan tarihi seçil
miş ve niçin buna bu isim verilmiştir? 
Eminiz ki pek az kimse bu suallerin 
cevaplarını araştırmış ,.c bulanlar da 
belki bu güne kadar kendilerini tat
min edecek bir cevap alamamışlardır. 

JJiz ilkönce bunu izaha çalışacağız: 
Her şeyden evvel şunu söy1iyelim 

ki rhııyetler muhteliftir. Bazılan Ni
san balığı denilmesindeki sebebi balık 

(Devamı 3 ncüde) 

. Bu seneki Hac merasimi 
Bu sene Kurban bayramındaki 

Hac merasimi dolayısiyle İngiliz 
gazeteleri resimler neşrediyorlar . 

2) "Ademin' mezarı,, denilen 
yer .. Bu uzun duvann altında yat
tığı söylenen Ademin, başı duva • 
rrn bir yanında, ayağı öbür yanın
da olduğuna inanılmaktadır. 

Bunlardan ikisini dercediyoruz: 
1) Arafat. • . 

Fen Fakültesi dün gece 
yanmak tehlikesi atlattı 

Dün gece Beyazıdda Edebiyat 
ve Fen Fakültesinin bulunduğu 

büyük bina ve konferans salonu 

büyük bir yangın tehlikesi atlat . 
mııtır. 

Yalnız Fen Fakültesinin hayva • 
nal laboratuvarının bir kısmı yan
mıttır. 

Dün saat on yedide hayvanat li
(Devamı 2 ncide) 

- --------

Havad· 
1 

k d okuyacag;.
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z gibi, Bitler, siyasette kiyaset gösterememiştir. Türkçesi sıyasada kı,·a!':I'-'a d ıs er ısmımız a d .. d""... .. .. h .. 1,.. k t ··t ll"k t "h" • ·' ..... ,J avranmıştır Bu b h. 
1 

t T mecmuaıarın a gor ugumuz meş ur mu a a a mu ea ı arı ı resmı dercediyoruz· • 
sa a .~~.en .. ngı ız 

1 
~T ıııurahhası) Sir Con Saymon (İngiliz Harich•e Nazırı) Hitl B • s · · , ·· Solda~ _uçuncu Bay ~en <. n,,ı,ıı (lngilterenin Alman ya sefiri) B. Uibem.cÔp (Hitıe/ 'l'ehr, la) . m~t (t~rcu .~ıan) Baron Fon Nörat (Al-

man Harıcıye Nazırı) Sır Erik FıpS · ın sı 3 sız anma ı§lerı mu§aviri) .. 
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'11 Siyas! Amerikada iT ALYA 

Esir Kadın Gene Bulgaristan Toz fırtınası Havada 
Türkleri ve Yeni bir hastalık Daha kuvvetli olmıya 

................................ i 
Nakleden: ; 

< va - "o > i ........ , ....... , .......... _ ... ' 
HABER'in 
tefrikası 

Bulgar siyasası meydana çıkardı çalışıyor 
(BU§taralı 3 üncüde) Bir toz fırtınası Amerikayı si- İtalyan Meb'uslar Meclisinde 

kip etmektedirler. Akdenize 'çrktıktan J:p süpürüyor. "Toz zatürreesi,, Hava Nazırı General Valle, ltal-

................................. 
i rto.48 
! A§k ve His Romanı ................................... 

~--
"Sakin olduğunuzu töyleyin, 

l'İca ederim •• Artık iatırap çekmi -
yorsunuz ya.. • T ebesaümlerinizi 
gördüğüm, F eridin heni aldatma • 
dığmı öğrendiğim ve ·bu betbaht -
lığın yaln.ız bana kaldığım anla•
dığım vakit derhat buradanı gide -
ceğim •.. ,, 

Öyle bir teY istiyordu ki, itte, 
Kamile, yalnız bunu veremezdi ••• 
Lakin bunu isterken Vahidin öy'le 
istırap çeken, şikayet eden bir hali 
vardı ki ••• 

Bol elbisesini vücudu etrafında 
sıktı; sarıldı •. 

Erkek: 
- Üşüdünüzse kapıyı kapaya· 

yım .•• Üşüyor musunuz?. 
Vahid balkonun kapsını kapar

ken çok gerllememeğe, aradakr 
mesafeyi çok açmamamağa çalıı-
tı ... 

Pencere, kapı kapandr .• 
Şimdi, kapalı bir odada yalnız 

başlarına kalmıılardı •• 
Kamile, boğuk bir sesle: 
- Burada kalamazsınız •. Dü -

şündüklerimi yarın Feride yaza. 
rım .•• 

Lakin Vahid başmr salladı: 
- O, sizin mektubunuzu aldığı 

vakit, ben gİtınf bulunacağım •.• 
Ben buraya ge1diğim vak:ı, naaıl 
bir hissin teslri altındaydım, bili· 
yor musu11ıUz? Beni benden kur -
l:aracak bir kuvvete doğru ge1di -
gimi hissediyordum .• Lakin, timdi 
o.rtıh kendimden korkmıyorum .••• 

:l:li~e ettiğim, yalnız sizin ıaa -
" <lef nizdir. Sizin için yapmağı dü

:.ündüğüm fedakarlık beni kurtar
ch. Artık bana hiç bir iyilik yap • 
manız lazmı değil.. · 

Erkek kadına bakmıyordu. Ba -
karsa fazla heyecana tutulmak. 
tan korkuyordu. Zira, evveli ya
lan olarak başlayan, &oma fevka-
1 ade samimileşen sözlerinin ifade
si bir mucize yaratmıştı. Gözleri
ne yaşlar dolduğlmu hissediyor. 
du. Hakiki ve asil göz yqiarı •. 

Kam:le ona bakıyordu. 
Hayali tamam ol.nnqtu: Vakti. 

le de, babası, onun bu erkeğe yak
laşmasını menetıniş ve aralannda, 
bir uçurum hasıl olmu§tu. itte §İm• 
di ayni uçurum vardr. Öyle bir u
çurum ki, insanı cezbediyordu: 
"Üzerimden atla! Kartı tarafa 
geçers:n... Orada ıaadet var • 
drr? .,, diyordu. 

Kamile: 
- Ne demek istediğinizi anla • 

yamadım! • dedi •• 
- Anlamayın ..• Anlamak teteb· 

hüsünde bulunmayın •• Bana dair 
beslediğiniz fikirleri gene besle • 
mekte devam edin .• Bunlar, iate • 
dikleri kadar yalnıf dii!ünceler ol
sun varsın .. Y arm hayatınıza ge • 
ne devam edersiniz .. Araya, ıade
ce kötü bir rüya karıpnq olur .• 
Yemin ediyorum ki, hayatınızdan 
uzaldatacağmı .. Lakin, buna kar • 
şılık buradan güzel bir hayal gö • 
türmeme müsaade ediniz •• Bu ha -
}'aı bende pek mübhemdir. Daha 
vazıh olmasını istiyorum •• "Evimi
zin,, hatırası bende vazıh olarak 
kalsın .... 

sonra geniş bir nefes alacaklar, fır- d. b' h Irk · d' ıye ır asta !im ıye kadar yanın havıa. kuvvetı'nı' L::!-ı'len ye-satlar kollayacaklardır. ıuım 
Daha müfrit bazı Bulgar siyutle- 9 insan ve yüzlerce uğır öldür· niJemek yolunda.ki planından calnıruz.. Bu sözler sizi biraz 

heyecana mı dütürüyor? Bunun 
böyle olmuı gayet tabii.. Doğru -
su gunırlanmıyorum, rica ederim, 
oturun! 

rinin ise hem Şarkt hem Garbi Trak- müttür. bahsederken, İngiltereyi 6mek o-
yaya göz dikdiklerini defalarca oku- Bir çok yerlerde fırtına yüzün- larak göstenni§ ve demiıtir ki: 
. tuk, dinledik, güldük... den tayyare ve tren seferleri dur- "lngiltere, tek ba§ma kalabil-

Bugünkü Bulgar hüktimetinin iş- muıtur d 

Kana.peye doğru yürüdü. Genç 
kadın eliyle ip.ret ederek yer gös
terdi •• 

tirak etmediği bu fikirlerin taraf tar- • me evrinin ş0na ermiş olduğunu 
Bir haftadan beri sıhhi imdat anlamı•.tır. Ve hava kuvvetı•n1• ç...._ 

ları senelerden beri Balkanlardaki :s- ..,.. 
değişiklikleri görmiyen ve kabul etmi- faaliyetleri alabildiğine çalışıyor. ğaltıyor •. ,, 
yen kimselerdir. Günden güne kuv- T 0~ ciğerleri tahriş ederek "mu- İtalyan meclisinin toplantısı, 
vetlenen, barıcıı seven, lakin hakkını zaaf zatürreeye,, benzer bir vazi- h b''t · · k Genç kadm, oturdu •. Elini masa

ya dayadı.. Batım önüne iğdi. 

Gözleriyle, ölçtü: Erkekle al'aaın -
da ne kadar mesafe vardı?. 

... ava u çesının müza eresi üzeri. 
bilen, menfaatlerini anlıyan, yannın yet ihdas etmektedir. ne idi. 
tehlikelerini gören, coğrafyadan gafil ---6-

olmıyan Şarki Trakyamn Türk ulu· Türk Of isde yeni General Vallenin dediğine gö-
su ve ülkesi için, payansız kıymetini re, büyük mikyasta bombardmıan 

Ne kadar mesafe?. Hadiye ile 
Vahidi yakaiadıktan sonra, Ki • 
mile bu odadan çıkarken de müc • 
rimler bu uzaklıktaydı .. 

takdir eden bir Türkiyenin ve şefleri- teşkilat tayyarelerinin imali, geçen aydan 
nin mevcudiyeti bugün bir haki.kattır. Türkofis teşkilatının genişletil- itibaren ftalyada baılamııtır· 
Ve bunu görmiyenler yarın feci bir mesi hakkında hazırlanan proje- ş 
surette aldanabilirler. · imdi yapılmakta olan üç tip 

nm tatbikine Haziran baıından i- t d b h 
Pencerenin sağında, Vahidin 

pek sevdiği bir koltuk vardı... 0-
r.ünıde de bir masacık dururdu .. 
Kitaplarını bu masa üstüne hıra • 
kırdı. Bazan gözleri kitabm sayıfa. 
Janndan ayrılır ve bu kanapenin 
üstünde yatanı ve bacaklarını gös • 
teren genç laza, Hadiyeye? çevri -

Türkiyenin bugün ve yann dostla- ayyare en a aetmiştir. 
tibaren başlanacaktır. Yeni sene rına karşı harekete geçebilmesine, Bunlardan biri saatte 205, di-

k bütçesin~ buna göre tahsisat ko • Bal anlarda bir takım değişiklikleri ğeri 273, üçüncüsü 310 mil yapan 
kabul etmesine imkan yoktur. Hele nulmuıtur. m ht l'f d 1 u e ı ereee i bombardmıan 
şimdiden takdir ettiği hayatt ve haki· Hazirandan itibaren Türkofi- ve takip tayyareleridir. 
ki menfaatlerini daima sonuna kadar, sin Trabzon ve Samsunun da birer 
muslihane, mevcut muahedelere da· h Bu sene için havada küıne ha-

§U esi açılacaktır. Harici teıkilat ı· d 
yanarak, JA.kin ciddiyetle müdafaa e- d h ın e uçuşlar veya sürat rekorları 

a ili teıkilata müvazi olarak deceğini kat'iyetle iddia edebiliriz. kırmağa çalıfmaktan da vazgeçi· 
• • • büyültülecektir. 

J 
ceği İtalyan naz'ırmm söyledikleri lir<li.. . 

Bulgaristanda vaziyet ne olursa 
olsun, oradaki Türklerin en büyük e
meli Türkiyeye gelmektir. Buna Bul
garistan hüktlmeti mümanaat edemi
yeceği gibi, Türk ulusu ile hükômeti· 
·nin ora Türklerinin bu arzusunu bü
yük bir sempati ile karşılayacağına, 
karşıladığına asla şüphe yoktur. 

aponyada bir ve Cenubi Ame· arasmdadrr. 
rikada bir olmak üzere ofisin iki Pencet'e kapının önünde, Vahid 

timdi bekliyordu .• Emindi... Bir 
ayrılma tetebbüıünden sonra, ka • 
r11r, kend!sinin olaca.Jrtı •• 

b Askeri hazırlıklarla alakası ol-
yeni §U esi kurulacaktır. Bu ıube· 
1 • R" d mıyan işler için enerji sarfetme 
erın 10 öjaneyro' da olması 

muhtemeldir. Türkofis dışanda zamanı olmadığı ileri ıürülmüt· 
hiç bir ticaret merkezini ihmal et- tür. 
miyecek ve buralarda hiç olmazsa 

Kımıldamıyordu. Susuyordu. 
Ki.mile, kana.penin kenarmda , 

tereddüd ediyordu •• Hadiye aibi 
kendini terkedivermek arzuau, 
OQU cezbediyordu. 

Oturduiu vakit, kocası: 

Oradan buraya gelecek Türkler bi
ze yeni bir nüfus ilave edecekler, ça
lışkanlıklarıyle ekonomimizin kuvvet
li bir unsurunu teşkil edeceklerdir. 

Bulgaristandald Türkler için mil-
· - Çok teıekkür ederim ••• 
di •• 

Vadini tuttu: 

De • yonlar sarf edilse yeri vardır. Htikll· 
ınetin bütün lnınlan derbiş ettiğini, 
bir proğram tahtında yürüdüğünü, 
Bulgar Türklerini ünsiyet peydah e-

Divana, onun yanma oturmadı. decekleri yerlere yerleştirdiğini ve 
lakemleye oturdu •• Hatta parde • yerleşti.rmeie hazırladığım görmekle 
ıüsünü bile çıkarmadı.. Sonra, sonsuz bir sevinç duyuyoruz. 
bahçeye, kut kafeslerine filan Lakin bütün Bulgar Türklerinin 

Türkiyeye nakledilmesine kadar Tür-
dair sualler sordu.. Geçen kadm, kiye onlarla ala.kasını kesemez. Onla-
bunlardan hiç birine cevab ver - rın en meşru haklarım müdafaadan 
medi. Zira, sorulan §eyler vazıh vazgeçemez. Onların iskelet halinde 
değildi. Vahid, etraflarında bir buraya gelmesine razı olamaz. 
dekor yaratmak için bunları ş0ru • Daima barış yollarında yürilmeğe 
yor, denilebilirdi. çalışan Türkiyenin gene bu yollardan 

yürüyerek mevcut müahedelere, ica
Naziki.ne ve pek sevimli bir su- , bmda uluslar derneğine istin;ıd ede-

rette konu,uyordu. Heyecanı an • rek Bulgaristan Türklerinin meşru 
cak hisseolunuyordu. . haklannt müdafaa edeceği şüphesiz

dir. Kimilenin, arada sırada, beyni 
kafa tasından fırlayacak gibi olu
yordu: 

Son günlerde hakikatı görmeğe 
başlıyan, hatta bu yolda bazı adımlar 
bile atan Bulgar sıyasasmnı bugün 
bunları takdir edeceğini ümit ediyor 
ve bundan dolayı da Bulgaristan 

birer ajanlık tesis edecektir. 

Bir genç kız 
boğuldu 

Dün Adalara 19,15 seferini ya
pan Maltepe vapuru Kmabadaya 
yaklaıtıfı esnada genç bir kız de
nize dütmü§'tür. Vapur durdurula
rak yapılan araştırmalar da bir 
netice vermem:! v~ genÇ kız bulu
namamrşbr. 

Yapılan tahkikatta bu kızm T e
lefon Şirketi memurlarından Me
li.hat olduğu anlaşılmııtrr. i 

Halkevlode dersler 
latanbul Halkevinden: 
Koro dersi umumi provalarına 

baılanmak üzeredir. Mazeretleri 
yüzünden bazı derslere gelemiyen 
kay1lh talebenin 3 Nisan 935 Çar 
!amba gtinü saat (17,30 da yapı. 
lacıık olan Genel toplantıytt her . 
hl\lde gelmeye çabımalarım dile-
r:z. 

"- Burada o fan o mu?. Aman 
yarabbi, o mu? •.. ,, diye düşünü. 
yordu .. Türkleri için de bazı ümitlere kapılı- -----H-a-lk_ı_m_ı_z_ın_s_e_•-~-il-is-i;.-;.-;.-;.-; 

yor uz. 
Erkek ise, suallerine devam e - F R A N S 1 S K A Balkanların bir birlik olduğu, ec· 

diyordu: nebt tesirlerin eskisi kadar rolil ola- G AA 
Kam:Ie, deniz gezintilerinden, mıyacağı Bulgaristanda anlaşddığı L 

eskisi gibi zevk alıyor mu? Eskisi gün, bugünlerde büyük tehlikeler ge- tarafından yarahlan en şen, 
gibi güzel yüzüyor mu?. çiren dünya barışı büyük bir adım a- en güzel filmi 

tacaktır. 

- Hatırlıyor musunuz?. Türkiye Balkanlarda husust değil, S Q K A K 
Şimdi artık, hemen hemen her umut menfaatler arkasından yürü-

sual böyle başlıyordu. Vahid, bir mektedfr. Ç İ Ç E G İ 
takım maceralar anlatıyordu. Oy. Türkiye herkesle de olduğu gibi 
le maceralar ki, beraber yaf8Jlllf - Bulgaristanla da iyi geçinmek niye- Bu g Ü n 
lardı .• Kelime1er, manzara halini tindedir. Ve bunu bir defa değil bir ı• p E K kaç kere ilAn etmişı hareekte bile geç. 
alıyordu .• Bu manzaranın içinde, miştir. 
ele le, net' e içinde beraber ya~ıyor- Lakin Türkiyenin bugün ve yarın-
lardr: ki hayati ve hakikt menfaatlerini fe-

- Hatırlıyor muımıuz?. da edeceğini düşünmek, beklemek de-
V ğiJ, biran için bile olsun hatıra getir-

ahid suıtuğu vakit, denizin memek tizımdrr. 
haf'f hrtırtısı, ıüldlte tempo tutu- Ya.zan: Rail N Meto 

1
• 

yordu •• Atk, büyüyordu.. Çifte iP~··---------· 
bodbinlikler büyüyor, iri'leşiyor- Pek yakmda S A R A Y 1 
du... ı Sinemaaında 

Kamile, bütün sorulan suallere Vaktile g3rülmemit bir mu• 

Sinemasında ____ .. 

-0--

Yahudi 
düşmanhğı 

Yemende böyle bir 
dilşmanlık yokmuş 

Son zamanlarda Yemenden 
lngiliz gazetelerine geleq bazı 
haberlere göre Yahudi düşman • 
lığının artmr' olduğu anlaşılı • 
yordu. Ve bu arada, Yemenden 
Aden' e Yahudileri soknıaclıkları
nı, tutup geri gönaerdikleri, A • 
den' e girmek iatiyen bir vahudi
nin vurulduğu yazılmakta idi. 

Aden' den bir muhabirin yaz • 
dığına gÖl'e, bu haberler tekzip 
edilmekte, Adenden Y em~ne ya
hudi ailelerin geri gönderildiği
nin doğru olmadığı ıöylenmekte
dir. 

Bilakis Filistine gidecek yahu
diierden bir çoğu buradan ge • 
çirildiği yazılıyor. Son defa 250 
ve 350 kişilik iki Yemen yahudi 
kafilesi Filistine bu yoldan hare
ket etmiştir. 

Yemen yahudilerinden t~krar 
geri gönderilenler, Adene gayri 
kanuni girmeğe teşebbüs eden • 
lerdir. Böyle biri tevkif edilerek 
hi.kim huzuruna çıkanlmq ve 
tekrar Yemene dönmesi lazmı 
gelmiıtir. 

--o-

Belediye kendisi 
işletecekmiş 

Belediye, Karaağaçtaki efyA 
ve transit depolarını bundan ıonra 
kendisi itletmeğe karar vermittir. 
Dt.I"'llarda ı&klanacak eşya ıçın 
tenzilatlı bir tarife hazırlaınnıttır. .... ............... . 
Çarşamba gilnllnden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında 

"Mesela şu kanapenin üstüne 
oturulb. Ben de pencerenin yanın· 
daki şu iskemleyi alacağım .• Ve 
ai:ı, bana günlerinizi naaıl ıeçirdi
iintz ~,Ye bahçenizle nur\ meıgul 
oldutunuzu anlataca~smız.. Kut 
kumeılerini ve oğlumuzu anlata • 

bir iki heceli kelimelerle yahut hat vıffalciyet kazanmış ofa• ( Amerika'nın ) düoya,a aon ıiSzü 

Makineli Adam :ıaretleriyle cevab veriyordu. E S R A R EN G I P7. 

Eğer konufabilaeydi, kocasına .. 
yalvaracaktı: Bu itkenceye bir ni- HANE 
hayet vermesini söyleyecekti.. Git- filminin Franllzca ıözlü YENi 
mesini rica edecekti.. ı KOP Y ESi ttöıterHecektir. 

(Devamı var) ------•••••-' 

( Franlcenıtein) ve ( g6rilnmeyea 
adam ) filmlerindeki hayal 

kudretini gölgede bırakacak 
Dehşet •• Korku •. Heyecan filmi 

• 
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' . 'Engin denizlerden pupayelken 
gelen gemilerin, bana bir sevgili 

getireceğini samrdıml,, 
Birdenbire aklına kont Perini 

ıeldi. Vaktiyle, ki)ıyaaının evlit
lıiı olarak ıatoaunda bulunduğu 
ba adamı iyi taDJYordu. O Graç -
7oza7ı, babası kadar seviyordu • 
Genç kızm kaçırıldığını anlayın· 
C& onu kurtarmak için her halde 
Şahin reiei bulacak ve onu bağıt· 
İamaktan çekinmiyecekti. 

Ali Reis ilk tatkınlıiı savınıf 

ıibiydi .. 
Fakat timdi bafka11nı dütünii • 

Yordu: 
- Bu ıenç kız bana kartı de -

ı jn bir sevıi pteriyor. Bana f e -
nabk yapamk töyle dursun, biraz 
enet büyük bir felaketten kur -
tardı. O olmaaaydı timdi Vene -
dik ukerlerinin elinıden kurtul -
mut olmamız pek küçük bir ümi -
de bağlı idi. 

Bu, bizim hayabmızı kurtardı . 
Tuarlamıt olduğumuz itten ha -
beri yok.. Se11iz ve uyaal, candan 
bir arkadq ılbi beraber geliyor 
Ye aanki ay ıtıiında bir gezinti 
yapıyor. Biraz sonra çok açddı -
iımm ıarecek, dönmemizi iste -
yecek.. Biz dönmiyeceğiz ve ara • 
mızda kavıa kopacak .• Onu biç 
ıiipheaiz kolaylıkla bağlayacağız, 
•~ani keseceğiz ve Cezayire ka
dar ıötüreceğiz.. Fakat onun 
ıeaİQİ kesmek, ona saldırmak ve 
~~ iamak .• Onun bana yaptıiı 
ıyiftle Te ıöıterdili inana 

kartı kancıklık etmek.. Onu al
datma .• Onun her halinde bana 
ve arkadqtamna wıı aaygı o -
kunuyor, fakat biz, biraz sonra 
•1aıaızlıiın en büyüğünü yapa -
cajız ••• 

itte Ali Reia bu dütünceler 
is.inde iken Graçyoza: 

- Ne süzel bir ıece ... insanın 
aemici olacaiı ıeliyor !.. Demİf, 
aralarında aürüp ıiden bu ezici 
MNizlili bitirmek istem:ıti. Ali 
Reia aordu: 

- Denizi çok mu ıeviyorsu • 
nuz? 

- Bakmz!.. Böyle bir deniz 
aevi!mez olur mu?. Ukin ben fır
tınalı, köpüklü denizlere de ya • 
hua delilim! .. Pek küçüktenbe
ri hep açık denizlerde, mavi u

fQlclara, yelkenleri f iıirerek kıyı
ya yaldatan ıemilere hasrede 
bakarım. •. Oradan bana bir sev
ıili Plecek ıanmm .. Son bir iıki 
yıla kadar bu bal bibnedi .. Sabi -
den biriahıi bekledim ... 

Ali lteitin ıazleri bir an parla-

Cb ... 
Graçyoza ona açıktan açığa aı-

lmu mı ,ayUiyordu?. 
- Beklediğiniz sevgili kimdir 

Ye nuıldır? Sorabilir miyim?. 

Graçyoza içini çekti.: 
_ Oe benim annemdir.. Pek 

ldiçükken kaybettim .. Bana onun 
ıemiye binerek denizlerin öteıi • 
•, ıezmeie gittiğini ve bir gün 
PDe o denizden bir gemi ile ge -
leeeiini aöylemitlerdi. Dedemin 
tato.mıda büyüdüm. Orası güzel 
bir yerdb-. Belki duymutıunuz • 
41.ı P.mi tatoea derler.. Kont 
Perini henim,annemin babasıdır. 
Antonyo Perinin amcasıdır. 

- •••• 1 

- Şatonun penceresinde aaat • 
ierce oturur ve denize ve deniz • 

den ıelen gemilere bakarım .. 
Yıllarca bekledim, fakat annem 
gelmedi ... En sonra anladım ki o 
ölmüttür .. 

Graçyozarun aesi titriyordu. 

Ali Reia susuyordu .. 
Yeniden vicdan azabı çelmıeie 

ve dütünmeğe bqlamıfb •• 

Graçyoza onun bu haHni sör -
müştü .. Birdenbire doğruldu. Se • 
sine ve yüzüne elden geldiği ka -
dar tenlik verdi: 

- Ben de eaki acılan dqiyo • 
rum .. Halbuki bunlar ı:zi her hal-

de sıkar! .• 
· - Yok ... Hayır .. Fakat .. Siz sı-
kılıyorsunuz, değil mi? 

- Ben 11kılmiyonım, fakat 
rıhtımdaki ıürültü sızı epeyce 
ş&nmlf olmalı! Bir türlü eski ha • 
linizi almadınız ! . Konaktan çık -
tıjmuz zaman ne kadar ıendiniz. 
Hakkınız da var ya, sizin gibi a
ail, doğru sözlü, her ıeyi açıkça 
siiyleyen, temiz kanlı ve temiz yü
rekli bir ıövalye için böyle bir 
fey sahiden can sıkıcıdır. Li.kin 
babamın utaiı da ne senem a· 
dam ya ... Babama en yakın ve o
nu herkesten iyi bilen ve tanıyan 
bir insan olduğum halde, onun 
aöylediklerine biç aklim ,.atm'r • 
yor. 

Al1 Reis yen:den doğruldu ve 
slikindi .•• 

Graçyoza it in iç yüzünü bitmit 
olaydı, böyle mi konuturdu?. 

Ali Reis onu seviyordu .. 
Sevgilisini nasıl aldatabilir, o • 

nu naııl tuzaia dütürebilirdi ? . 
Fakat o, ıahiden seviyor muy-

du?. 
Bunu anlamak iıtedi ... 
Sordu: 
- Markiz Graçyoza ! .. Antonya 

Perini bizim böyle ıezinti yaptı • 
imuzı duyana ne yapar acaba?. 

- Belki bir ıeyler yapmak is -
ter, fakat yapamaz.. Çünkü ne 
hakkı Tar?. 

- Sizi aevmiyor mu 7. 
- KimbiUr •• Belki aever .• Bel-

ki aeviyor ... 
- Siz onu .. 
Graçyoza, Ali Reis:n IÖzünü 

küçük bir ıiiliifle keati: 
- Bırakınız bu zavallı deli • 

kan1ıyı ! Onun toluklarma set çı -
karmıyonam, sebebi baıkadır .• 

-Nedir? .. 
- Ona acıyorum .. Çünkü ya -

kında donanma ile birlikte harbe 
gidiyor ... 

- Nereye?. 
- Akdenize .. Türkler üzerine .. 

- O kadar yakın mı?. 

- Bir iki hafta içinde yola çı • 
kacaklar.. Gizli tutuyorlar da, 

kimse farkında değil!. Sakın ıiz 
de gitemyin !. Ben babamın Pa -

lemıadan bu kadar geç dönütüne 
sevindim doğrusu.. Çünkü daha 

bir kaç gün gelmezse donanma 
denize çıkmıt o1acak ve babam 

da evde kalacak!. · 
(Devamı oar) 

Bir çok altın madenlerine sahip 
olan meıhur Kanadalı zengin 
Staney Siskonun karlar arasında 
donarak öldüjünü lnıiliz ıazete -
leri yazıyorlar. 

Hüldlmet tarafından uçurulan 

bir tayyare filosu ve bir çok busu· 
ıi tayyareler aramaia ve yardımı -
na koımutlarsa da, yalnız tayya -
resinin parçalanmıt halini bul ·. 
muıtar ve ancak pilotu aai ıör
müılerdir. 

Maden zengini Sisko bundan bir 
hafta önce Montreoldan tayyare 
ile hareket ederek bir altm made -
ni ırubunu teftit etmeie çıkmıt • 
tı. 

Tayyareıi dağlar üzerinde bir 
fırtınaya tutulmut ve Maçi ıölü 
yakınında yere dütmüftiir. 

Zenıin adam, bir yardım ara • 
mak üzere karda şöyle bir yürü -
meğe çıkmış, bir maden kampına 
varacağını zannetmif, fakat buna 

iritmek naıib olmamııtır .. 
----o-

Lttvanyada idama 
mahktlm Almanlar 

Litvanyanm Memel tehrini Al· 
manlar eline geçirmek 1UÇuyle 
maznun 126 Na:ıinin muhakemesi 
neticesinde dört kitinin idama 
mahkum edildiği Litvanyanm 
Vovno ıehrinden bildiriliyor. 

Gene idama mahkUm olan Me
mel Nazilerinden ikisinin cezaları 
12 yd hapse çevrilmiıtir. 

Dokuz kiti dokuzar ay hapiı 

ve Memel mecliıi reisi Her Devı· 
ler de dahil oldqu halde iki kiti 
sekiz yıl hapis cezası yemiflir. 

Bir ıeneden itibaren hapae 
mahkUın bir çok diğerleri vardır. 
Otuz bet kiti serbeet hırakılmıt

tır· MahkUınlaın emlaki müsadere 
edilmittir. 

Muhakeme edilen 126 kiti~in 
ardında 20,000 kitilik hücum kı· 

taatınm iıyana hazır olduiu söy
lenilmekteydi. 
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- Cebinde yüz kurut varken 

kolay kolay gelmez. Allah vere 
de vaadettiği böreii getirse .. Son· 
ra ne yeriz ! J 

- Kendiıine itimat ettiğimizi 
bildifi için böreii ihmal etmez 
samrım .• 

- Ben pek zannetmiyorum. 
Aradan bir ıaatten fazla bir za

man ıeçti. Bu zaman içinde De-
mir odadan sofaya, sof adan o -
daya ıidip geliyordu. Nihayet 
merdivenden hafif bir ayak sesi
nin yukarıya çıktılını duydu. Bu 
gelen muhakkak komfu Matma
zel olacaktı. 

Filhakika mervidenlerden çı • 
kan bir genç kızdı. Fakat komıu 
dejildi. Demir böyle olduğunu 
anladıiı halde yine sof adan ay -
rılmadı. Bir kadını seyretmek, 
bir gencin her zaman için arm et 
tiği bir teydir. Bu kadın komtu
muzu kızdan daha iri, daha 
semiz bir baıka ,Uzeldi. 

Genç kızın kendi katlanna çık
tığını gören Demir kendi kendine 

.:._Acaba bize mi geliyor. Ya 
bize ya komıu kıza, dedi. · 

Genç kız merdiYenin son ba
samağını da bitirince hiç tanrma
dılı halde Demire batile hürmet
karane selim Terdikten ıonra 
geçti. Azıcık tereddüt eder g& • 
rUndü. Nihayet: 

- Affederıiniz, dedi. Mabna
zel Marika'nın odası neresidir? 
Diye sordu. 

Demir: 
- Ben bu ismi il" dera iıtiyo

rum.. Bu pa:ııiyonda mı oturu • 
yor? 

- EYet ... Fakat daha wraya 
geleli çok olmadı. 

- Oo .• O halde fU ka11ıdaki 
odada oturan Matmazel olacak.. 
Daha adını bilmiyordum. Esmer, 
ufak tefek hir matmazel.. 

- Evet ta kendi9i. Şu karııki 
Kapı mı? 

- Evet ama boıuna zalimet 
ettiniz .. Dııanya çıkalı bir hayli 
oldu, daha da dönmedi. 

- Ne kadar da aksi! Dönme -
diline emin miıiniz? 

- Evet .. O nmandanberi so
fadan ayrılmadım. (Birden ken
disini toplayarak) yani dıpnya 
çıkmadım. Bizim odadan dönüp 
dönmediii pek güzel iİitilir. 

- Dojruıu çok canım ııkıl • 
dı .. Uzakta da otunıyonım. Son· 
ra her zaman ıelmek için de , im
kin bulamam. 

- Şimdi neredeyse döner sa • 
nırım. Çünkü ıideli epeyce ol • 
muıtu. lateneniz dönünceye ka
dar bizim odada oturabilirainiz. 

- T etekkür ederim, fakat si-
zi rahatsız etmekten korkarrm. 

Demir yeniden selimltyarak: 

- Bilikia Matmazel .. 
Demir odanm kapısını açtı. Kııı 

biraz tereddütten aonra bu tekli
fi kabule karar vererek içeriye 
girdi. Demirin hürmetklrane tav. 
n Te bir münuebetaize ka111 mü
dafaa edebilecek bir kuvvette ol
ması kendisini ceaaretlendirmit • 
ti. Fakat içeride Nejadı da g&rün
ce seri dihımeye hazırlanıyor gi
bi daTrandı. 

N~jad da kenıdilerine ıelen mi-
aafın eellmlamak için ayağa 
kalktıtmdan Demir onun altın
daki sailam iskemleyi kapb ve 
-tmazele takdim etti: 

- Buyunanf. Oturunuz mat• 
mazel, dedi. 

- Oo ! teıekkür ederim efen· 
dim .. Zannederim arkadaıım be
ni çok bekletmez. 

- istediğiniz kadar bekliyehi· 
lirsiniz matmazel .. 

Genç kız 1andal7aya oturdu. 
Nejad masanın önüne çektiji 
ıandalyaya iliıerek yaz111na bat
ladı. Demir araaıra genç kıza ba
kıyordu. Genç kız da gözleri a -
yak ucuna mıhlanmıı ıibi duru -
yordu. Odada iç üzücü bir sükut 
vardı. Nejad bu se11izlikten ürk· 
müı ıibi ve konuıma yolu açmak 
için: 

- Biz, dedi, daha komtumu . 
zu tanım.ıYoruz. Fakat pek ten 
bir kıza benziyor. 

- O, evet .. odaımdan her çı
kıtında daima tarkı söyler. Gü
zel de sesi var. 

- Evet seıi güzeldir. 
- Siz lıtanbullu musunuz Mat-

mazel? 
- Hayır efendim .. lzmirliyim. 

lıtanbula bir akrabama ıezmek 
için geldim • 

- Gezmek için kıtı seçmeniz? 
- Evet.. Yalnız gezmek için 

değil.. Gelmemde bqka sebep • 
ler de vardı. 

- o baıka .. 
- Marika da lzmirlidir. Ama 

o lzmirden çıkalı çok olmuttur• 
Bana lıtanbulun gezilecek yer
lerini göı~reukti. Onun için ev· 
"den çok erken çıktım. Daha eT • 

vel ıelebilirdim •• Fakat batıma 
bir vak'a ıeldi •• 

- Hayır ola matınuel.. Ne 
nk'a11.? 

- Çok fena bir vak'a.. Beni 
çok üzdü .• 

- Bunun ne oldupnu torabi· 
lir miyiz? ~ 

Nejad '6ze kaft!h: 

- Size bir faydamız olabilir-
ae ... 

Matmazel &nledi: 
- Çok teıekkür ederim .. BU • 

tün erkekler aizin sibi oha.. Bu 
dakika tanımadıiım bir baya çok 
lazımım dofruau.. 

- Sizi tahkir etmit olmum • 
lar? 

- Evet.. Anlatayım •• K&peiim 
ile beraber buraya gelmek üzere 
Beyoğlunda caddede yürüyor • 
dum. 

- Tramvay köpek almaz, ._ 
raya kadar yayan mı ıeldlniz? •• 

- Evet, yürüyerek ıeleeektim. 
Sokakta MSylediğiın haya beni 
takip etmeye bqladı. Münaae • 
betaiz milnaaebetaiz lllmdılar 

söylüyor, pefimi bırakmıyordu. 

Dojrusunu söylemek laznma hiç 
bir kadının sokakta yalnn; batı· 
na tehlikesizce yüriimeai kabil 
deiil .. Köpeği de sırf yalnız yürü
memem, böyle bir zamanda beni 
koruması için yanıma abmttım. 
Köpek akrabamızmdı. 

- Ben sizin yerinizde olsay • 
dım köpeii saldntırdım. 

- Ben de öyle yapacaktım, Fa
kat ne yapayım ki köpek beni bı
rakarak takip eden adamm ya • 
nına ıitti, çafırdım ıelmedi. S&s 
dinletemedim, neden aonra adam 
çekilip titti ama, köpek de onun
la beraber ... Çok canım ı&ılclı. 
lıte bu terbiyesiz adamın yüzü• 
den Marikaya ıeç kaldım. ı 

(Devamı var)' 
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Çocuk haftası 
Hediye kazananların 
esamısını · neşred iqoru2 

14-3-935 tarihli resimli bul
macamızın doğru halledilmiş 

teklini per§embe günkü Çocuk 
Sayfamızda neşretmiştik. 

Bu bulmacamızda doğru halle
denlerden Kabata.1ta Çetin M. 
Nurettin 1. inci, Ankarada Asü
man Necip 2. inci hediyemizi 
kazanmışlardır. 

Kakao kazanar.lar: 

3 - 36 cı mek. Mehpare Os
nan, 4 - Yeni L. 359 Sulhi, 5 -
Riyaseti Cümhur kaleminde İs . 

mail, 6 - Kumkapı 9 Tutüla. 7 
- Şişli 8 Selçuk, 8 - Beşiktaş 

38 Refik, 9 - Yeşil K. 15 K. Er-

men, 1 O - Karagümrük 50 Ce
mal, 11 - Arnavutköy 3S5 Se -

mih, 12-Beyoğlu Kalycncukulluk 
131 Hüseyin Konuk, 13 - Eyüp 
1Avni,14 - Kadıköy 8 Mühür
dar İzzet, 15 - Kasım P. 60 Nej
la~ 16 - Is. kız L. 103 Saide, 17 
- Kandilli kız L. 455 Mualla, 
18 - Karagümrük 50 Yılmaz, 

19 - ls. erkek L. 10 cu s. ismet, 

20 - Edirnekapı Mehmed 

Bisküi kazananlar: . 
21 - Fatih 4 Semiha Akyıl, 22 

- Bakır K. 22 Mustafa Asım, 
23 - Uzunçarşı No. 5 Bedriye, 
24 - Ak,aray 12 Şehm~z. 25 -
Şehzade B. 440 Şefkettin, 26 -
Kuleli As. L. 249 Mustafa, 27 -
Gülhane H. Sami. 28 - CibaJi 
40 cı mek. Müfide, 29 - Orta 
mek. 340 Ziyaettin Üner, 30 -

• 2 ci mek. 4 cü "s. Mari Larr, 31 -
1~. em~i;~t Üçüncü K. H. Aydın. 
32 - 54 ci mek. 46 Neriman , 
33 - Beyoğlu 22 Nimet, 34 -
ls. kız. L. 611 Mustafa, 35 - E
dirne K. 42 Ruhsar, 36 - Tak-

sim 76 Sarkis, 37 - Cumhuriyet 
Orta mek. 248 Nuı-iye, 3S-Beya· 
zit 4 Serrim füsan, 39-lSci mek. 
345 Saim, 40- Kasım P. 9 Talı. 
sın. 

Kitap kazananlar: 

41 - Sultanahmet 34 Madelet, 
42 - Ameli hayat 229 Cemal, 
43 - lstanbul Erkek L. 396 Bur
han, 44 - Kız L. 1631 Melahat, 
45 - Vefa L. 272 Necmi, 46 -
Pangaltı 130 Mihrici han. 47 -
Fatih 11 Cemal, 48 - Kadı K. 
27 Neriman, 49 - Edirne K. 1 
Dimitri. 50 - Gazi Osman P. 385 
İbrahim, 51 - Altın bakkal 51 

Vedat, 52 - Is. Ankara cad. No. 
50 kolacı M. Akif, 53 - Divan 
yolu 128 Salih, 54 - Çapa kı,z 

mall'.m. mek. 345 Malike. 55 -
Kuleli As. L. 930 Güsgör, 56 -
Yerehatan No. 3 Ali Kemal, 57 
- Edirne K. 52 T odondi, 58 -
Cağaloğlu 14 Mustafa, 59 - Be· 
yoğlu Blagoy, 60- Erkek L. 510 
Fikret. 

Def ter kazananlar: 

61 - Kızorta mek. 265 Nü -
veyde, 62-Bakır K. Nadir, 63-
Kabtat L. 1484 Ali, 64 - Süley
maniye 29 N ersin, 65 - Ankara 
Posta işlerinde Hüsnü kızı Nur -
ten, 66 - Edirne K. 87 Burhan, 
67 - l~ E. lis. 541 Kemal Elker, 
68 - Gelenbevi O. O. 432 Asım 
Kızıltan, 69 - Cağaloğlu 23 Sa
İahattin, 70 - 13 cü mek. 396 
Hatim. 

Kart kazananlar: 

Ozdemir, 72 - G. Antep L. 440 
Hikmet, 73 ~- 1 ci mek. 393 F ah
ri. 74 - Aksaray 1 Sabahattin, 
75 - Nişantaş İşık lis. 259 Naci. 
76 - Kız san'at mek. 126 Mu -
zaffer, 77 - Beyoğlu 12 Manol 
78 - Karaköy Rahmi Alkan, 79 
- ls. 154 Ahmet Öylü, 80 - 6 
cı mek. 272 Nevzat, 81 - Kız or
ta 878 Şehriban, 82 - Beşiktaş 

29 Ali Rıza, 83 - Kadıköy 53 
Müfit, 84 - Maçka 861 Adnan, 
85 -Tepebaşı 120 Fehmi. 86 -
Beyoğlu 14 Asüman 87 - Eyüp 
17 Rabia, 88 - 2. ci me~~. 51 Os
man, 89 - Akıntı B. Zeki P. 

• 
Nevrare, 90 - Pertevniyat L. 234 
Süleyman, 91 - Erkek L. 45 Sab
ri, 92 - Mahmut P. 12 Nazif, 93 
- Ercnköy. 193 Nezvat, 94 - 6 
cı mek. 920 Ihsan, 95 - Paşa B. 
62 Turan, 96 - Beyoğlu Mihran, 
97 - Ortaköy 17 Hamiye, 98 -
Gazi Osman P. 252 Fehamet, 99 
- Sultan T. Orhan Ertunç, 100 1 

- Boğaziçi 140 Elizabet, 101 - ' 
Kum. K. 4 Diruhi, 102 - 55 ci 
mek. 118 Tarık Çakır, 103 - Be-
yoğlu lci mek. 168Mehmet, 104-
Üsküdar 63 Cavid, 105 - Kız 
Lisesi 1602 - F. Yüksel 105 
-Orta mek. 109 F. Erkmen, 107 
- Kız L. 1003 Mehçure, 108 -
Gedik P. 26 A. 109 Kum K. 24 
Feridun, 110 - Beyoğlu 5 Leyla 
RessM!1,111-ls.K. L. 368 Fahriye 
112-Eyüp 113 Münir, 113- &. 
yoğlu 28 Hristo, 114 - Zincirli 
kuyu 9 Hüsniye, 115 - Ankara 
posta kutsu 126 Necmettin kızı 
.Müjgan, 116 - Samatya 2 Tu -
ran, 117 - Kadıköy 29 Süreyya, 
118 - Beşiktaş 18 Nuri, 119 Sel
cuk kız san'at mek. 83 Hayrün-

isa, 120 - Uzun çarşı 9 
E. Gülgeç, 121 - Yeni K. 113 A
bidin, 122 - Süleymaniyc 16 Ha. 
lit, 123 - Galatasaray L. 67 Ze
ki, 124 -Kıztaşı7 Reşat, 125 -
Kız muallim mek. 346 Melahat, 
126 Aksaray 58 Şükran, 127 -
Galata Mustafa Halil, 128 - Sa
nayi mek. 320 Adnan, 129 -
Pangaltı L. 584 Vahan, 130 -
Kabataş L. 320 Talat, 131 - 12 
ci mek. 378 M. Akış, 132 Sirke
ci Osmaniye O. Sabri, 133-lzmit 
ilk mek. 72 Saliha, 134 - Ama· 

vut K. 52 Koço, 135 - Erkek L. 
1192 Hikmet, 136 - 27 c; mek. 
476 Orhan 137 Cağaloğlu 8 Na
ciye, 138 - Aziz P. 45 Rasim, 
139 - Divanyolu Ragıp, 140 -
Kum K. 11 Mukim, 141 -Kız L. 
745 Selma, 142 - 17 si mek. Se
miha, 143 - Beşiktaş 190 Serop 

144 - Is. Erkek L. 634 Firuz, 
145 - Kasım P. 102 Semiha, 
146 - Kuleli L. 882 Sabah, 147 
- Orta mek. 278 Müzeyy~n, 148 
- Fatih 105 Şükran, 149 - Ru-
meli Hayat L. 2. M. inme, 150 -
Gazi Osman P. 81 Riza, 151 -
Fatih Cemal Göktepe, 152 -
Heyheliada Affan, 153- Davut 
P. orta mek. Akyıldız, 154 - 20 
ci mek. Karniye, 155 - Süley -
maniye 13 Ayhan, 156 - Şehre

mini 162 Gönül, 157 - Slıltan. 

ahmet 476 Süheyla, 158 -- Göz
tepe Muazzez, 159 - d.3 cü mek. 
108 Neriman, 160 - Üsküdar 12 
Bedrünisa 161 - Gülhane 52 
Kazım, 162 - Şişlide Fehmi. ~63 
Davut P. 154 Sadık. 164 - - Su1~ 

MABER - Akşam Postası 

Habeşistan tarihi 
Y ahudikızıEster Habeşistanda 

nasıl imparatoriçe oldu? 

H abeşistanda ayaklarına zincir vurulmuş mahkumlar 

"Habeşistan,, adı anılınca, yir -
minci yüz yılda yaşayan her insa • 
nm gözü önünde, karanlık bir per· 
de gerilir. Yer yüzünün hemen 
her yeri, karış karış bi1ind:ği hal -
de Habeşistan hükumetinin yaşa -
yışı, vaziyeti, hudutlarından dışa • 
rı sızmamıştır. Söylenenlerin ço • 
ğu uydurma, yazılanların çoğu 

hakiki ves:kalara dayanmıyan 
şeylerdir. 

Bu sütunlarda vereceğimiz ma • 
lumat ise, otuz yıl ön~e Habeşis -
tan imparatoru ikinci Menel:k' e 
Osmanlı Paditahmdan mektup 

: •••••••• -···········--··························--······ a 

1HABER1 
: i 
llstanbulda ençoki 
satılan gazetedir! 
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ilanıannızı, azamı~ 

faydayı temin 1 
i edebilmek için . 
• 1 . . 
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i Veriniz i 
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S. 12 Emine, 166 - 10 cu mek. 
Sacide, 167 Beykoz Yaşar, 168 -
Top K. Engin, 169 - Zincirli K. 
100 Kamil, 170 - H. Paşa 21 Sa
ba, 1 71 - Feri K. 4 Bilgiç, 1 72 -
Gelenbevi mek. 229 F. Tepeköy, 
1 73 - Haydar P. L. 1025 Aydın, 
174- Üsküdar P. 276 F. Kayan. 
175 - Haydar P. L. 668 Orhan, 

176 - Noruosmaniye 56 Ildız, 

177 - Erkek L. 135 Hüsnü, 178 
- Samatya 52 Berç, 179 - Bo
monti 17 Karabet, 180 - Beyoğ

lu 21 Zuba, 181 - 11 ci mek. 261 
Raif, 182 - Kasım P. 3 Ali, 183 
-Vefa L. 512 Hasan, 184 - Ba. 
kırköy 43 Remzi, 185 Demir K. 
Zülale, 186 - Beşiktaş 11 Mü -
yesser, 187 - Fatih 5 F. Oznur, 
188 - Beyoğlu 10 Nadiy~. 189 
- Kız L. 181 Muzaffer, lSO -
B. O. 3 mek. Nermin, 191 - Ha
lıcıoğuu 342 Nafiz, 192 - Hey -
beliada Suphi Seçil, 193 - Fa • 
tih 10 Galip, 194 - llk mr.k. Ke
nan, 195 - Beşiktaş 18 F1kriye, 
196 - Unkapanı, 86 Pakyük, 
197- 5 ci mek. Ayşe, 198 - Ka· 
sım P. 82 Nahit, 199 - Beyoğlu 
27 Pembe, 200 - ŞişJi 19 Orhan. 

HEDlYELERlMIZ 

Her halta perşembe günleri 

götürenlerin gözleri ile gördükleri, 
orada geçirdikleri hayatın kendi -
sidir. 

Binbaşı Talip ile maiyet bölüğü 
çavuşlarından Yasin Efendi ve 
Bulgaristan komiseri Sadikulmü· 
eyyed adlarında üç kişinin bu se -
yahati, şimdiye kadar Habeşistan 
için yazılanların en doğru ve en 
meraklısıdır. Otuz yıl önce bu 
seyahati yapanlar, yalnız gidip 
gelme ile kalmamış1ar, orada vah
şi Habeşler, korkunç timsah ve 
yabani hayvanlar arasında mace -
ralar yaşamışlar, Habeşlilerin baş· 
tan başa merak ve heyecanla ge • 
çen hayatlarım görmüşlerdir. 

Bu kısma gelmeden önce, Ha -
beşistanın kısaca bir tarihçesini 
yazalım: 

"Habeşistan,, adı bu memlekete 
değil, orada yaşayanlara verilmiş 
bir ad dır. Yerin esk!denberi adı 
"Etyopi,, dir. Habeşlilerin; Mısır
lılar, Nobalılar, Berberiler ve Zen· 
cilerin iht'latından ortaya gelmiş 
bir kavim olduğu ileri sürülmekte -
dir. 

Habeşlilerin tar:hi çok eskidir . 
Orta kurunda hükumet kurarak 
yaşadıkları tesbit edilmiştir. 
Habeş hükumetinin idares:, Mi

ladın 1200 yılında Habeş kralının 
Hıristiyandan tayin edilmesi ka • 
bul edild"kten sonra başlaınıştır .. 

Hükümdara (Necaşi) denir. 
her şeyden ziyade askerliği benim
semiş olan Habeşliler, "babamız,, 
manasına gelen "Ebuna,, ded:kle· 
ri ruhani reislerin hükmü altında 
yaşamışlardır. Bu reisler, isken -
deriyede bulunan kıpti patrik ta • 
rafından tayin edffrdi. 

Bu memlekette her dinden a· 
da1:ı bulunur. Putlara tapanlardan 
miishiman ve yahudisine kadar ... 
Yahu diler, "Senren,, dağında ya -
şarlar.. "Takada,, ve "Abai,, ne. 
hirleri etrafında yaşayanlar, nehre 
taparlar ... 

Habeşrler, kendilerini meşhur 
Seba ~elikesine tabi sayarlar. Bu 
efsaneye göre Hazreti Süleymanı 
ziyaret eden Seba Melikesinin bir 
oğlu H' beş· standa hükümdarlık 
etmiştir. Sonradan Mısırdan ya
hudiler gelip buraya yerleşmişler
dU-. 

Habeşistana Hıristiyan d·ni Bi
zans imparatoru Kostantin kuru -
nunda F e::lomatyon adında bir 
prens tarafından sokulmuştur. 

Jüstiyen zamanında da impa -
ratoriçe T eodora buraya bir çok 
misyoner göndermişti. 

Kabeye fillerle hücum etmek 

HabeşElerin bu taraflarda da kuv• 
vetli olduklarını göstermektedir. 

:f. :f. :f. 

Habeşistan tarihinde kayde de
ğer bir hadise de Ester adrnda bir 
yhudi kızının koca Haheşistam 

zaptederek hükumet kurmasıdır . 
925 Miladi yılında vuku bulmuş 

olan b~ hadiseden sonra Ester'in 
kurmuş olduğu hükumet bin yüz 
elli beş yılma kadar yaşamıştı. Bu 
yıl,, Neklahaymans adında bir!, 
yahudileri ikna ederek Şua
ya kaçmış olan Hıristiyan Habeş 

Kralını davet etmek istemiş, fa
k.at muvaffak olamadan yıllarca 

boğuşmalar devam etmiştir. 1313 
yılında Zil' hükümdarı Ahsam 
nehr:ni zaptederek yakmış, ondan 
sonra hükumet merkezi Ganda • 
raya nakledilmiştir. 

1402 de Kral "lsak,, zamanm
da bir çok karışrklıklar olmuş ve 
Habeşliler Portekizlilerden yar
dnn istemişlerdir. Fakat bu yar
dım isteme, Habeşlilere daha pa
halıya mal olmuştu. Çünkü Porte
kizli rahipler, Habeşistanı Roma 
kilisesine bağlıyarak memleketi~ 
rahatını büsbütün bozmuşlardı. 

Bu papazlar, 1632 yılında çıkan 

bir ihtilal sonunda kovulabilmiş

lerdir. Fakat Müslümanlarla Ha• 
beşliler arasında ki mücadele de
vam etmiştir. 1855 de Fassar a· 
dında biri, Gemmehara'yı idare 
eden Re' s Aliyi mağlup ederek 
kendisini üçüncü Teodor ~dıyle 
kral ilan ettirmiştir 

Kral Teodor, 120 bin kad~r as
ker toplıyarak bir çok ısla.hat ya~ 
mı tr. Fak.at 1:.u arada işlerine en
gel olmak isteyen Avrupalıl-r yd.• 

kalatarak h;ıpecı-ttrmişti .. Bu ha • 
ber, Avrupada büyük bir hadise 
olmuş ve 1867 de İngiltere Habe
şistana harp ilan etmiş, Sir Nober 
Rapye'nin kumandasıyle asker 
sevkebniştir. lngilizler, Habeşis• 

tan sahiline çıkarak 600 fil ile Av· 
rupalılarm mahpus bulundukları 
Magdala şehri üzerine yürümek 
istemişler, fakat ilk hücumda mu• 
vaffak olamamışlardır. Çünkü 
Kral Teodor, hükumet merkezini 
yakarak bütün kuvvetini Magdala 
şehrine toplamıştı. Bu suretle mü
dafaasını daha kuvvetli olarak ya
pabilecekti. Fakat diğer taraftan 
İngilizler de her ne pahasına o• 
lursa olsun muvaffak olmağa ka· 
rar vermiş olduklarından 300 bin 
askerle Magdala şehrini işgal et• 
mişlerdir. Teodor bu kuvvetin 
üzerine beı bin askerle gelmiş İs• 
de İngilizleri bir parça zedele -
mekten başka bir şey yapama • 
mıştır. lngilızler Mağdala ıehri
ni yıkarak kralın oğlunu esir o
larak lngiltereye götürmüşlerdir. 

Bu karışıklık esnasında Tig
re valisi F assa kendisini Ahsum 
şehrinde "Yani,, adı ile kral ilan 
etmiştir. Kral Yani, Habeşistan
da büyük muvaffakıyetler gÖll • 
termiş, Habeş askerini tanzim 
etmiştir. Yaniden sonra, Mene • 
lik hükümdar olmuştur. Mene· 
lik ltalyanları mnğlup etmif Os
manlı ve Ruslarla rabıta ku~u~
bJ.. 

N. A. Okan 
ikinci yazı: Habeşistan hudu

du. Cibuti'de nalınlı, ayağı çıp
lak b '.r heyeti.. Sigara yerine mis -
vak kullanan Somali'ler.. Erkek 



• • 
ıçın ••• 

Yugoslavlar gelıniyorlarmış .• 
Buna hakikaten çok ınemnun ol
dum. Çünkü tam ıninasile ha • 
zırlanmamıf, ve bu gidişlP. iste -
nildiği gibi hazırlanacağına pek 
de aklım kesmeyen takımımız, 

hakikaten fena bir vaziyette ya
kalanacaktı. Ve Yugoslavların 
kar§ııında ağır bir mağlubiyete 
uğramak ihtimalimiz çok fazla 

idi. 
Federasyonun haklı olarak 

milli ve temsili temaslar yapmak 
istediğine nazaran, Türk takımı 
ergeç ecnebi karşılaşmalar yapa-

caktır. Birçok noktalardan bizim 
için f aydah olacak bu karşılaş • 
malara hazırlanmak için, şimdi 
hiç olmazsa önümüzde daha ge
nit bir zaman bulunması bizim 
takım hesabına iyi bir avantaj ol

Y 1 Bugün Avrupanın en kuvvetli 
ugos avların gelmekten vaz·J ınilli takıınına malik bulunan l . 

ge~mesi üzerine, futbol f ederasyo· 
ta

lyanlar, Türkiyeye ilk defa gel 
numuz tarafından muhtelif ıneın· l k l ıni• olacaklardır. 
e et ere müracaat dilerek bir t • :ı • d' k d 11 Türkiyenin tım ıye a ar mi .i 

mas yapılması için çahtılrn1ttı. Bu 
d 

temas yapmadığı iki takım vardı. 
arada Romen federasyonun an ı 1 
h 

.. . . ispanya ve ta ya .. 
enuz bir cevap gelmemıttır. b ı d b. · · · 

J ı 
1 

fakat un ar an ızım ıçın en 
Fakat bu sabah erkenden ta yan .. • l .. f d . I b lda Türk· cazip olanı şuphesız talya ıdı. 

e erasyon.u~dan stan u arasındıı Bir hafta sonra milli takımımı -
1t 1 ıı- takıınları 1 a yan mı .1 muvafakat zın kartmnda seyredeceğimiz, 
yapılacak bdı'r teb~astaelgraf gelmit- ltalyanlarm (B) milli takımı, da-

Topu ayakla i,}i kullanabildikten 
\'e \'uruşlarda da emniyet peydah et
tikten sonra oyunda dikkat edilecek 
diğer bir husus ta tahmini mesafede 
aldanmamaktır. Tahmini mesafeden 
maksat, bir oyuncunun topla kendi a
rasındaki mesafeyi \ ' C gene kendisiyle 
arkadaşı veya muhasım taraf oyuncu· 
S'J arasındaki açıklrğı kestirmek ve o
na göre çıkış ,·uruş yapmak ve hare
katını tanzim etm<.'ktir. Buraya dör
düncü madde olarak koyduğumuz top 
falsolarından istifade etmek keyfiye
tini de ila\'e edip her iki noktayı be· 
raberce tahlil edebiliriz. 

tir İtalyanlar, yaln•• (Al milli ta - panın en zorlu bir takım• Avustur- Topla kendi arasındaki mesafeyi 

1 

tam olarak bu mada yayı yenen (A) tak•mı kadar kuv- tahmin bilhassa havadan gelen topla-
kımll arınkı iınkanı olmadığını, fa • vetli değilse bile, bir kaç meıhur rı kapmakta ve topa çıkışlarda çok e· yo aına . hemmiyetli bir rol oynar. Yüksekten 

tt. v • • bil ıren ır e ıgını ha bir hafta evvel Merkezi Avru · 

malıdır. 
kat (A) takımından me?hur b~r oyuncu ile takviye edildiğine na - düşen bir topun yere hemen tamamiy-

~ :to ,,. kaç oyuncu ile takviye edılecek hır zaran, bu takıma yakın bir kuvve · Je stop edilerek mi ayağa geçirilmesi 

B
. d 

11
• (8) takıınını derhal yollıyabile· te maliktir. yoksa yere temas ettirilerek sıçratd· 

ceklerini ilave etmi!lerdir. Yani gelecek hafta takımımız maı;nndan sonra mı alınması Hi.zım ve 

sahanın kaygınlığını hesap ederek 
paslnşmalıdır. Pas ,·erirken, bir oyun· 
cu kendisiyle arkadaşı arasındaki me
saf eye göre vuruş yapmak meclıuri
yetindedir. Öyle bir \'Uruş yatnlmah· 
dır Ki topa ne arkn<taşmın yeti~~mi
y.-ı:t>fi kadar hiı sü,.at verı..Jn ne ıh! 
topu yarı yolda bırı:ıkacak kadar tıa
fif olsun. lşte hesaplı olarak yapıla
cak bu darbenin ayarı hayanın rüz
garlı ve ~ahanın ~amurJu olup olma
dığına nazaran tehalüf eder. Sakin 
han normal farzedilince rüzgara 
karşı ,·uruşlar daha sıkı rüzgarla be
rab<'r dahn zayıf olmabdır. Pek tıa

sit görunen bu kaideye bir çok oyt..n· 
cuların•:un aı~aalesef rin.> et etmc.Jfk
lerine şahit oluyoruz. Rüzgftrlı hava
larda topun mümkün mertebe yerden, 
çamurlu günlerde de havadan oynan
ması şayanı tercihtir. Buna da sebep 
rüzgarın havadaki topa daha fazla 
tesir ederek istikametini değiştirme

si, ~amurun da yerden oynanan topu 
tutması \'eya kaydırmasıdır. 

ır ay an fazla var ki, mi 1 

takım egzersizleri batladı. Fakat futbol federasyonumuz da bu . hakikaten çok zorlu bir rakiple ya istifadeli olacağını tahmin etmeli 
öyle zannederim ki, bu kadar bir l ,.e icabına göre hareket etmelidir. Ya· 

b' gün öğleye doğru talyaya çektiği karşılaıacakt!r. 
~rahmini mesafede isabetin, oyun· 

ruluı-ın füzuli yere kuvvet w encrji
]c, ıni snrfetmemeleri nok~t 1 n~ıarm· 
dan çc l< ehemmiyeti rnrdır. Ark.ıda ı-

müddet zarfında daha tam ır ziyet olur ki topun üzerine gitmeğe 
k b

. ı·z bir telgrafta buna muvafakat et · Bu ı' 11te tak m • · k fayda temin edece ır egzers ~ 1 ımız ıçın azanı • lüzum l'e .zaruret görülür. Gene vazi-

d 
ti0~ini ve İtalyan takımını.ı, gele - lacak muvaffakıyet bı'r galebe o\. t 1 k' h 1' · d b yapılama 

1

• ye o ur ı a ı seyır e ulunan to-
Çünkü: cek haf ta ilk maçını yapmak üze - maktan uzaktır. Yalnız yeter ki, pun gelmesini bek lem ek ieap eder. Th-

Ça ğırılan bütün oyuncuların, rede derhal hareket etmesini ve Avrupanm en kuvvetli takımının pu beklemekle geçen bu pek kı"'1 müd-

:. 

nm mevkiini tayin ederek pas \'ermek 
onu lüzJ •ıısuı yere ko~tu1 ."akt:m 'e 
11 • sw·ctle yoı maktan kurtaraca~ı :;i· 
bi topun gelişine ,·e falsolarına göre 
onu nerede karşılamak icap edeceği
ni tahmin etmek de topla olan arnyı 

açm:ım~ya yarr!ım eder. 

fam kadro ile sahada göründük - harekt tarihini hemen bir telgraf- nasıl futbol oynadığını görerek det zarfında arkadaşlarının yerlerini 
!eri tek bir antreneman günü ol- la bildirmelerini, bilet ve yol mas- bundan istifade edebilelim.. kestirip bunlardan hangisinin daha müsait pozisyonda olduğunu kavra-
madı. raflarının derhal yollanacağım Zaten, futbol federasyonumuz mak ve bu itibarla topu ayağa alınca 

Bütiin spor işlerinde olduğu bildirmi§tir. da böyle kuvvetli bir rakip getir- \-akit kaybetmeden ona göndermek 
gibi, bu ulusal İ§de de oyuncula- Yugoslav veya Romen takımı • mekle ayni noktayı nazarı itibıua daha faydalı olur. Bunu milsait vazi· 
'lJDIZID lô.ubaliliği, işi benimse - nın yerine bir ltalyan takım•nm almıı demektir. yetlerde ve ekseriya tamamiyle önü 
memeleri devam edip gidiyordu. gelmesi futbolümüz için hakika • Bu maçlardan yarın tekrar hah. boş iken yapmak doğrudur. Yoksa a· 

Tahmini mesafede aldanmamak 
için kendi kendine yapılacak bir ant· 
re~man n ekzersiz 9IJl'!(U\\Y ynnet
mıyorum. Bu sırf bir göz kararlama
smdan ibarettir ,.e çok top oynamak
la elde edilen bir melekedir. Yalnız 

umumf kaide olarak bilinmesi lazım 
gelen hususlar \ıtrsa onlar da şun
lardll': 

Çok lüzumlu olduğu halde, ten bir kazanç olacakür. sedeceğiz !.. yatıma gelsin diye topu beklemek ve 
bu vaziyetin önünü almak için blnnetice kaphrmak kadar hatalı bir 

M kt ı V ı 
hareket tasavvur olunamaz. Havadan 

federasyon hala cezri kararlar e ep er o eyb ol gelen toYJann yere temasiyle ne ir-
vermedİ. tifaa kadar sıçrayacağını bilh~a 

Eldeki oyuncuların haricinde ı müdafaada oynıyan oyuncular iyice 

ı . . nı a ç a r 1 kestirmeli ona göre nziyet alma-

kalml
• olanların çagv ırı ması ıçın J d Çamurlu h l d d • ı ": Ayni zamanda topun Calsosuna, sa •ar a iklemeslno 

bir hareket yapılmalı idi. da dokkat etmek ıazomdır. Bau oyun- ha.'lldan gelen top yerle temas edince 
Vaktin darlığından, İzmirli • H d K b t ş • ı • cuların yanlış çıkış l'e atıhslan neti- kurak havada olduğu gibi kunetle 

lerden istifade etmek kahil ola- ay arpaşa • a a aşı, iŞ 1 • ccsi topun s1<:ra:rarak başla~ının üze· Rsı~ramaz ,.e elastikiyetini kaybeder. · d uzgarh havalarda ve kurak .. 1 

madı .. s.özün kısası g.et.irdiğ .. imiz ı Yenı·ıı·sey·ı· ıstı.kla""' 1-Ameıı·hayatı ~ın en geçtiği çok deta görülmüştür. de ise b·ı.r.k· .. ~ gun er-fop daha hamdan gelirk~n hangi ~ ı .t ıs ruz~arın tesiriyle top 

antrenore, çalışması ıçın mukem- ' ' noktoya düşeceğini tahmin etmeli ,.. fazla havalanır. L•lak çimenli .. ,ha-
mel bir vaziyet hazırlayamadık. lstanbul - Vefayı yendi çıkışı ona göre yapmalıdır. füuada ·~rda ~ıkı bir \'Uruş neticesi yerden nazan dikkate ıı 1rnacak huc:ıu~lar var- bır~z yüksekten gelen top yerle temas 

KURUN re- d.•.r. '!'"pun fals:>lu reliş ı. hamnın ~~·:~~:r:enlş bir zaviye çizerek ok gi

fikimizin hi- ruıgarlı ,.e ~ahn.nın ıı'\ ~anı urlu olu· u ı 
• il- .y. 

Fakat timdi önümüzde vakit 
var. Artık bu hatalardan kurtul· 
mamız ve en mükemmel bir §e· 

kil<!e hazırlanmağa çalıımanı~ 1 

l~mıdır. Gelmiyen oyuncular, ı 
kim olursa olsun en ağır bir su -
rdte. tecziye edilmelidirler. j 

Oyuncuların, antrenöre, kat'i 

bir İ~aat ve hürmet göstermeleri 1 
tenıın edilmelidir. ' 

lzm' d · . • ır en ııe yarar oyuncuları 
setırıp t .. b {f. • ecru e etmek için vakit 
eçÇır~e~en harekete geçmeliyiz. 

agırdm 1 k ası unutu an oyuncu -
lar da adroya. alınarak bir (A) 
ve (B) nazmet milli takım h ı a • 
zırlayıp antreneman maçları bu 
iki takım arasında oynanmalı 
(A) takımında muvaffak olam:. 
yanlarla, (B) takımında muvaf
fak olanlar arasında yer değiıti • 
rerek tecrübeler yapmalıyız. 

Ö ümüzdeki iki haftada oyna 
n 'k" 
k Zet takıınla, ı ınci kü-

naca nam . 
tler haricınde kal -

me ve namze l k b" 
mı~ oyunculardan yapı aca 1 

1 
-

rinci küme muhtelitleri ınaÇ ad~ı-
ak. e ıp 

'-1 büyük bir dikkatle t ıp t 
yeni elemanlar bulmaya gayre 

edilmelidir. •1 1. · ı e 
Bilhassa, lzmir muhte ıtı 

bir temas temin edilerek, bundan 

mayesi altın

da devam e
den mektep-

t 
1 

:. şte bunlan bir oyuncu bilmel'ı ,.e 
opun yere temasınd:ı al:ıcaı;' :. ... ıika· k 

melleri değiştirir .. İşte bunları he.sap .endi .vaziyetine nazaran topun üze-
ederek topun üzerine atılmak ,·eya to- rıne gı~erek yere düşmesini bekleme
pun gelmesini beklemek Jazımdır. Ak- den mı ona vurmak lazım geleceğini 
si takdirde topa hakimiyet elde edile- yoksa topa yerle temas ettirildikten 
mez. Top daima sağa, sola kaçar \'eya ~nrn mı vuruş yapmak icap edececi-

yonasının' O} u b nı veyahut topu stop etmek mi daha 
dün de dört ncunun aşının üstünden aşar. j faydalı olacağını kestirmelı' ,.c 

Topa nırurken de, havanın bozuk ol·. .. ona 

liler ıampi • 

voleybol ma
çı daha oy -
nandı • 

DarÜ§§afa
ka sahasın -
da Ameli 

Hayat - istik-

k anan Kabala§ lal karşılaş· 
Dün güzel bir muvallakıyet az l b b r tılar . B N. hat a era e .• . 
voleybolcuları muallimlerı ay 

1 ı· H t l' 
-·-"'""' - ilk devre Ante ı aya ın ga ı -b . "'""'"'""""'"" ... ,_,_,,_ •. mı ............ - ...... - · 1 

u ışlerin tamam olmasına çalı· . l b'ıtti Fakat ikinci ve üçün-
1 ı yetıy e · tı ma ıdır. .. d güzel bir oyun oynayan 
M"W k cu evre . h' d b' . . 

1 ı ta ımı hazırlamak, ve te- l 'kl" l neticeyı le ın e ıtırch .. 
maslar k . . stı a ' l b l yapma ıçın, federasyo- G'" .. ikinci maçı stan u ve 
nun harek t unun 1 

.. . . e e geçmesi futbolü • V f 1. eleri arasınc;a oynanmı§, 
muz ıçın hak'k . . e a s b l . . ı aten hır kazanç h nlı olan u maçı s • 
ve ıstıfadeli bir İıtt' epey eyeca ------y ır ır. __. ............ 

a~nız yeter ki, bu iti iyi ida - dört;;ıp çalışalım· . 
re edıp fayda gör l' l 111 ki bu ışte mev-

u • e ım. Unutınaya ı ' .. .. 
Dımyat pirincine g'ıd k b h lan falan klubun tam-

d k
. b 

1 
er en zuu a so ı I b · 

ev e ı u gurdan olmak k b' . v f ' l" klübün ga e esı 

d - j gorc hareket etmelidir. 
uguna nazaran, rüzgarın tesil'ini ve Sadi Karsan 

tanhul lisesi kazanmıştır. f k 
K h 

a at nefes ve atletik kabiliyeti 
a ataş sahasında da oyna • d h f l a a az a olan Haydarpa takı • 

nan yeni Lise - Şişli maçı, Şişlinin k 
muhakkak bir hakimiyet: altında mı arşısmda, Kabataşın yorul • 
devam etmiş ve (O - 15) (4 - 15) mağa haşladığı görülmüttür. 

Yeni lise mağluh olmuıtur. Bu son devreyi de 5 - 15 lehin. 
Günün en ehemmiyetli maçı de bitiren Haydarpafa güzel bir o-

Ha d K b yun.la maçı kazanmı11tır. 
Y arpaşa • a atat takımları ~ 

rasında oynanmıştır. Hakem Ail Rıdvan maçı haki • 

. Latif Okay, Necdet, Faruk, Be- I ~aten ç?k güzel ~e. otoriter bir 
sım, Mehmed, Muvaffakdan mü _ ı .· 1.da ıdare etmıttır. 
teşekkil bir takımla sahaya çıkan 1 Ayn'. sahada son olarak Haydar 
Haydarpa§a takımı çok canlı bir p:ı'a ve Şişli takımları hususi bir 

oyun oynamış, fakat :Ik devreyi rnaç yapmışlardır. 
çok güzel oynayan Kabataş 12. 15 Şampiyonanın bu en kuvvetli i· 
kazanmıştır. ki takımından ilk devreyi 15 _ 12 

İkinci devre, Haydarpa§alılar Şi!li kazanmış, ikinci devre maç 
tamamen açılmışlar, Latif ve daha güzel ve heyecanlı olmus 

F aruk:~n gay~eti~le, güzel bir o - 1.5 - 9 Haydarpaıa galip gelmit: 

~un ~ostermege ba!İamışiar, ne • tır. 
tıceyı 8 · 15 kazanmıtlardır. Hava karardığı için maçın kat, 1

• d • · " a ı - pıyonlugu ı an f' ın en ışın sonunda ~ ' uıun şere ı -

b
. ti b ki . agır mağlO- değil miHi sporurn Üçüncü devreyi, iki taraf da bü- neticesini lemin edecek üçüncü 

izzet Muhittin APAK yük' bir heyecan iç:nde baılamış , devre oynanamamıştır. 
ıye er, e enmıyen n t' 1 ' e ıce er • dir 

le karşılatmamak için gözümüzü • 
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Kaynanalar! vaziyetiniz- Şikayetler, temen~iler_ 

d k d
. . } h Bankalardakı hu

e en ınız ıs a at kumet komiserleri 
nin vazifeleri nedir 

yapmalısınız? 
Siz iyi yaşadınızsa, çocuklarınızı da 
yaşatın! Y aşamadınızsa 

onlar yaşasın! 
bırakınız 

Hergün beraber gezip tozduğum ' 
arkadaşımın geçen gün bir 
büyük insan kalabalığı iç:nde yü 
zünün asıklığım, içinin 
derhel sezdim... Her 

tuasın ı 

zam ar 
türlü nükteler . savuran 
ken 'i g~· ·, n, bize de net'eli biı 
beraberl.k tadı duyuran arkadaşı
ma bir şey olmuştu. , 

- Senin bir derdin var, dedim. 
Gülüm&eJDek istedi .• 
Fakat, birinin zorla gülüşün !' 

ahmaklar bile sezer •. 
Arkadaşım zorla gülüyor ve biz" 

adeta derdine kulak vermek mcc 
huriyetinde olmadığımız ıçın 

kendinden, hakiki kederinden u -
zak tutmaya çahfıyordu. 

Nihayet benimle yalnız kalinca 
an'attı: 

- Dün, hayatımda ilk defa ola
rak eve gitmedim ... Dedi. Kapıya 
kadar vardığım halde içeriye gir -
medim.. Karımm yanma çıkma -
dım .. Evi yalnız bıraktım .. Çocu -
ğumu bıraktım .. Ve bir otelde yat-
tım ..• 

Gt>rdünüz mü iti! 
Ben, her zaman gülen ve şimdi 

as k duran bu yüzün ağır ve yüklü 
ça' rmm <la korkunç bir hakikat 
saklı o!duğunu kestirmiştim. 

dım. Kazancımı bulun gösteremi -
yorum •.• Göstersem olduğu gibi gi
diyor .. Para, pul, yiyecek SÜMÜ -
ROLOYOR .• Ben mohvoluyorum. 
Dün gece ayrı kaldığım müddet -
çe, çektiğim istira?ı bilsen •.. Ço -
cuğumu düşünüyorum. 

Bir aile müvaznesizliğine uğ • 
rayan arkadaşımın bu son buhran
lı vaziyetini, onun kararan gözle
rini mümkün olduğu karar açma -
ğa, aydmlatma.ğa, kendiıine cesa
ret ve "akr1,, vermeğe çalıştım. 

Vela Ta§tekneler cadJui 3 
numarada oturan Recep Uçku • 
nun fikayeti ıudur: 
"Osmanlı Bankasının eski me

murlarmdanım. Memuriyetim es
nasında ve çıkarılırken uğramıt 
olduğum haksızlığı şikayet et • 
mek ve hakkımı istemek için ge
rek Osmanlı Bankası umum mü· 
dürlüğüne ve gerek Pariıten ge -
len müfettişlere hitaben mütead· 
dit mektuplar yazdım. Ve taah • 
hütlü olarak posta vasıta.aile gön· 
derdim. Mektupları alan Osman
lı Bankasmrn Galata merkezi i
daresi muhaberat servisi mek -
tupları açmadan kabul etmiyerek 
bana iade etti. Velev haksız ol· 
sam bile benim mektupları umu
mi müdürün ve müfettişlerin ha· 
beri olmadan ne hakla iade ettik
lerini (bence bu işle alakadar ol· 
ması lazım gelen) banka komi • 
serliğine sorcl:ığumda: 

"Ben hükumet tarafından ta
yin edildim. Ancak hükfunetin it

lerine bakarım. Fakat Türk me
murları gadre uğramıf, zulüm 
görmü§ beni hiç alakadar etmez.,, 
cevabını verdi. Ve bütün haksız
lığa uğrıyan memurlara da bu ce
vabı veriyor. 

Bence komiser demek bir hü -
kfunet mümessili demektir. Hü· 

kUınet itlerini yapmakla beraber 
Türk memurlarının tiki.yetlerini 
dinlemek ve haklarını korumakla 
mükellef olduğunu komisere ha· 
tırlatırım. Bu husun gazeteniz 
vasıtasile komiıerden ıorulmaıı-
m dilerim.,, 

SecSest Sütmı-

Terbiyeci Bay Halil 
Fikrete sorgu 

Sayrn üstad ! 
(KURUN) gazetesinin 24, 25, 

26, 27 / 3 / 1935 tarihli sayıların • 
da çıkan "Y armın muallimleri na
sıl olma1ı? .,, batlıklı yazınızı seve 
ıeve okudum .. Hem de bir kaç de-
fa ..•• 
Yazınızın ihtiva ettiği ana fik • 

rin doğruluğuna, ıamimiliğine di
yecek yoktur. Hele cana yakın ve 
pürüzsüz üslubunuzun bu mem • 
leket meselesini okuyuculara hiç 
zorluk çekmeden anlatışına, dü • 
§ündürmesine, duyurmasına hiç 
bir §ey denemez. 

Fakat üstad ! Siz de bir çokları 
gibi maarif işinin "aklısel'm,, işi 

olduğunnu zannedenlere karıştı -
ruz.• 
Keşke bu yazıyı yazmasaydınız, 

ve ben size §U sorguları sorma • 
saydım: 

1 - Bu bir seri yazınızdaki tav
siyeleriniz, bilhassa §eh:rlerden U· 

zak yerlerde, yeni binalar, yeni 
mektepler yaptırtmak İ§ini mi ga
ye ediniyor? Oku1lara muallim 
evleri, kentlerden uzak yerlerde 
muallmi okulları yapılmasını isti -
yorsunuz.. llh.. inkılabın en de -
ğerli elemanları ve inkılap kültü
rünün bekçisi olan müfettişlere, 
bq muallimlere ait makam ücret -
lerinin kesilmesine mecburiyet ha
sıl olduğu ve mevcut muallimlerin 
terfilerinin bir yük telakki edildi• 
ği bu parasız devirde sizin bu 
tavsiyeleriniz nazari birer dilek 
olmaktan da ileri geçmiyecek 
kanaatindeyim .• Bilmem ıiz ne 

zı yazma:r:dımz .• Şimdi diğer "'-;-: 
gularımı soruyorum: 

2 - Bugünkü Türk muallimi 
herke.ten daha çok temiz mil
liyetçi değil mi Dikkat buyuru • 
nuz herke3ten daha çok diyorum. 

3 - Bugünkü Türk mürebbileri 
demokrat değiller mi? (tık tedri
sat sahasında) muallimlere hü • 
cum etmenin modalaıtığı §U sıra • 
da, ıiz de mi hu zihaba kapıldı -
ruz?. inanmak istemiyorum .• Tür .. 
kiyedeki bugünkü mürebbiler ka • 
dar demokrat, fedakar, ferağatı • 
nef s sahibi mürebbiyi hangi ulus 
görmüştür?. Söyleyiniz •.• 

4 - Bugünkü Türk mürebbileri 
idealist değiller midir? Yoksa ıiz 
orta çağların melek tahiatli, zahid, 
abid, hareketten, gıdadan, sıhhat
ten, zevkten kaçan adam tipini mi 
arıyorsunuz?. Münferid ve mevzii, 
tektük vak'alara bakarak Türk 
mürebbilerini modem ve ıosya1 
manada idealist telakki etmiyor • 
samz ben de sizlere (Sizlerin 
tüınulünden gücenmemenizi dile
yerek) yalvarırım: Köylere, mek -
teplerin içine kadar gidiniz de 
görünüz köy muallimleri ne ka • 
dar idealisttirler. 

Bunların bir çoğu pestalojiniz • 
den daha idealist, daha ruhlu ve 
çalııkandır lar. 

- Aman, ne yaptın? dedim, bü
yük bir suç iş'emitsin, Aile arasm
da bu gibi ba~langıçlardan her va· 
r;it sakınmalıdır. Saadet hazan 
türlü fedakarhklarJa elde edilir •• 
Netice itibariyle, daima kurdu -
ğumuz p!ana göre değil, icap etti • 
ği ~ck'..lde gene doğruluğumuz ve 
ıyı yürek1 iliğimizle yaıamağa 

mecbur kalırız .. Sen hemen bu ak .. 
şamdan tezi yok, evine dön! Ka • 
rına ve çocuklarına hiç bir şey ol . 
mamış g:bi yalda§! Kaç yıldır ev -
lisin?. 

Arkadaıım evinden ayn kaldığı 
gece, karuı da merakla onu sorup 
ıoruttunnamıt değildi. ·Bunu işi -
dince hemen şöyle dedim: 

- İşte bu bir fırsat.. Sana 
gösterilen bu alakayı evdeki varlı
ğınıl\ lüzumunun her hangi he
sapsız bir temayülden daha kuv -
vetli olduğu manasına alabilirsin •. 
Sana uzanan ele elini uzat .. Belki 
daha ehven bir planla karşılaşa -
caksın.. İ§i bir haysiyet meselesi 
haline getir'meyin .. En tehlikeli ta
rafı o taraftır. Kısa kes, dün!. 

------...,....-=----~--ı dersiniz?. 

Bunlar inkılabın başlangıcın -
dan bu zamana kadar milleti o
kur, yazar yaptılar. Hem öyle ki 
Osmanlıların ( 600) senede yap -
madığını ve yapamadıklanm 20 
senenin içine 11ğdrrdık. 

Bunlar istiklal savaıında dahi 
6aşkumandamn buyruğu altında 
kan döktüler •• Can verdiler, ve ia-

-On ikiJ 
- Gördün mü yapbğm iti? On 

iki yıl ..• Dile kolay .• Demek ki bu 
yıllardan edindiğin tecrübelerin 
sana kuvvet bile vermesi lazımdır. 
Arkadaşmı ümitsizce baımı sal

ladı. Ve şöyle anlattı: 
- Azizim.. Mesele ne karım, 

ne de çocuklarımdır •• Onun akra -
ba ve taallukatı .•. Anası bizde otu
ruyor .. Kızkardeşi ve erkek kar -
deşi bizde ... Benim kazancımın ne 
olabileceğini bilirıin.. Y aıayıfımı
zın hududu belli .. Karımın anaıma 
benim kadar büyük olan ve botta 
gezmekten hiç üzüntü duymıyan 
erkek evladı bakmuı lizun • 
ken hepsi benim başıma üşüımüt 
vaziyette!er •• Sonra benim evimde 
oturan bu fazla il:tiklerden birinin 
aynca haıtahğı da var.. Perhizi 
var .. Ona ayn yemek pıııyor .• 
Kendilerine hatka yerde oturma • 
larm,, eline.len geldiği kadar beı on 

. para yardım etmeği vadettim. Ha
yır!.. 11le başımda kalacaklar .. 
Karım da önayak oluyor .. Yapma
dığmı istiskal kalmadı •• Anlama -
mazhktan geliyorlar. 
Arkadaşrmı dikkatle ve yürek 

alakasiyle dinliyordum .. Ciddiye -
tini bozmadan, sıkıntısını elinden 
.seldiği kadar seslendirmeden an • 
latmafta çalr,ryordu. 

- Neticede, dedi, befenilmiye · 
cek bir aile babası olmağa ba§!a • 

"" * * Şimdi arkadaşımın şu vaziyeti 
benim sık sık işittiaim, okudu -
ğum, gördüğüm hayat sahnelerin -
den biridir. 

Bir karı kocanın saadetini boza
cak bir iararla, küçük, güzel ve 
muktesit yuva!ara musallat olan 
ne akrabalar, ilişik1er bilirim ki, 
bu hadiselerin . cereyanını seyre 
katlanmak insamn yür,eğini sızla

tır. 

Hatta o kadarki: "Aman bir kız 
alacak mısın, kimsesiz bir kız al!., 
diye yaka silkip babadan oğla na -
sihat veren1er vardır. 

Fakat, bu neye böyle olsun?. 
Bir gelinin iyi yürekli, güzel 

dü~Unür ve kızının saadetine kar
şı pek hassas olması lazım gelen 
annesi, omm muhitinde neden 
dalına münakaşa mevzuu olan, bir 
tehlike gibi görülen an'anelik 
"Kaynana,, ad mı alsın!.. 

Kızının kendisine olan tabii 
bağhhğmı damadına karşı birailah 
gibi kullananlar varsa, henüz 
körpe olan, bütün hızı ile yaşan -
ması beklenen yeni bir aile saadeti 
hesabına bu köhne ihtirası yenme -
ğe çalışmalıdır. 

"K;ıynana., sözü, daima gizli ve 
pek hoşnutluk,, manasına gel
miyen bir çalrmJa söylenmektedir. 

- Kaynanam .•. 
- Kaynanası .•.. -
Bun.tar her Yakit bir karı§ gö • 

rüş ifade ediyor ••. 

::::::::::::::::::~::::::::==:===::tc.~m 

ii · Doktor 1 
H Ali ismail 

HaydarpQ§a haıtaneıi bevliye 

mütehcuım 1 
llrologue - OperateaT 

Babıali caddesi Meserret ote-
1 

F. li 88 numarada her gün öğledenU ! sonra saat ikiden ıeki7.e kadar.] 
··-----..:::=:::::-.:..-::w:----===::::::::::ii 

Onların kendi tecrübelerinden 
henüz genç ve taze o1an evlatları -
nı faydalandırmak istemesine ve 
bunu .makul bir yolla aindirmeğe 
• hatta vaziyet . pek ciddi ise· u
zaklardan, mektupla, telgrafla 
çalışmalarına kim.e bir teY diye • 
mez .• 

Fakat debellef olmak kötüdür. 
Bir önceki nesil iyi yaşamtfl&, 

çocuklarına da cemiyet içinde ay• 
ni refahı manen duyurarak, mad • 
deten elde edip yaşamalarına im· 
kan vermelidirler. 

Yok, iyi yaşamamı1larıa, bı • 
rakın yeniler yaıaım ! . 

Bir zarureti gidermenin türlü 
tür'lü yolları vardır. 

Herhalde "Kaynana.. göreneği 
çok defalar olduğu gibi yeni çatıl .. 
mıı yuvaların sessizliğine, tadına 
ve sıcak havasına bir tehdit kasır
gası olmaktan çıksın .. 

Kaynana, "kaynana,, olmaktan 

çıksın •.• 
Ve kurulmuf bir saadetin görün

miyen örgüsün~ çok hassas bir ha· 
kımdan bilerek, an1ayarak yardım 
etmeğe uğraşsın!. 

Kaynanalardan beklenen "hal 
anlarlık,, misafirlere varmca.ya 
kadar bir aile ~iği atlıyan her 
ilİ§ikten beklenir .• 

. HiKMET MÜNiR 

Ostad ! Bu "dile1derirtiz hem o 
kadar nazari ka1acak ki yazınızın 
ba,mda muallim kelimesini &örüp 

makaleyi okuyacak kimseler güle
ceklerdir. Halbuki ağlamak ge -
?"ektir •• 

Mualliınlerde bazı vasıflar ol • 
masını dilerken d iyorsunuz ki: 

"Türk muallimi temiz, milliyet
çi, demokrat ruhlu ve idealist ola
cak.. Köye ve köylüye derin ve 
samimi bir sevgi ve saygr ile bağ -
lanmış bulunarak..,, 

"Gıdasını milliyetçilikten ala • 
cak olan idealizm, genç muallimin 
ruhunda devamlı bir ışık gibi 
parlayacak, bu ışık ona her şeyi 
köyü, ve köylünün her şeyini sev
direcek.,, 

"Bu ruht.a. yetişmemiş muallim
lerin az zamanda bezgin bir ruhi 
halete düşmeleri ve köyden kurtu
lup şehirlere kaçmağı ideal telakki 
etmeleri gayet tabiidir.,, 

Bu ıö~lreiniz doğru gibi ... Am· 
ma teniyetten o derece uzak söz -
ler ki eğer yazıyı yazan batka bi
riıi olsaydı burada binbir misal 
ve vak'a zikrederek bir çok me • 
seleleri döküp sayacaktım .• 

Fakat ne yapalım ki değerli bir 
terbiye doktorumuz yazıyor. Her 
halde bir düşüncesi ve benim an -
layamadığım bir fikri var, demeyi 
daha uygun görüyorum. 

Bana öyle geliyor ki ıiz dimağla 
midenin b:ribirinden tamamen ay
rı ve dimağın yalnız bir ideler 
alemi olduğunu zannediyorsunuz .. 
Eğer öyle iıe o kadar yanılıyor -
'sunuz ki şöyle bir köylere ve köy 
mekteplerini, köy muallimlerin:n, 
hatta ıehir muamm, baş muallim 
ve müfettişlerinin hayatlarını, 

içinde bunaldrkları ve çırpındık -
lan şeraiti tetk~k buyurmak lut -
funda bufonsaydmız böyle bir ya-

tiklal için vuruştular. · ı 

Bunlar dil inkdabrn<la dağlar • 
da, ta§larda Türkün öz dili için 
güle, güle çalıştılar.. Sorarım si -
ze: ı 

5 - Kelime tierleme iti İçin 
kötü bir merkebe binerek köy1ere, 
yaylalara, obalara giden yüksek 
maaılr, yüksek rütbeli bir zat g6s
terebilir misiniz?. Gösterebilir mi
siniz ki Atatürkün kültür devrimi 
ve yüceltmesi alanında bun1ardan 
daha üstün bir işçi ·vardır?. 

Birde, "muallim her nimeti için
de saklayan toprak gibi mütevıı.::ı, 
temiz ahlaklı olmalı,, diyorsunuz. 
Evveli mebdede an1qalım.. Bu 
münasebetle de soruyorum: 

6 - Herkeste olan ve 0Jma11 
lazım gelen ahlak, f azlaıiyle mu -
allimlerde yok mudur?. Meael& 
ben de derim ki herkes muallimler 
kadar ahlaklı olsa.. • Siz iıe öyle 
diyoraunuz .. Bu ayrılık neden?. 

7 - Bugünkü mürebbiler ~ü • 
tevazı değiUer mi? Ben diyorum 
ki bugünün Türk muallimleri lsa 
kadar mütevazıdırlar.. Halbuki 
ben biraz da buna taraftar defi -
lim .. Biraz da neticeletmeliler .• Siz 
ne dersiniz?. 

Uzatmayayım, yazınızın her sa
tırı düşündürücüdür. Ve her cüm· 
len:zin üzerinde durmak isterdim. 
Vaktim yok ... Yalnız §U kısa sözü 
yazmama müsaade bu,Urunuz : 
Sizinle birleştiğim it bir devlet 
meselesidir; mühimdir, üstUndOr. 
Kamutayda tetk:ke değer, müna -
ka§a götürür bir meseledir. Bu iti
barla bizim sahamızdan yukanlıgı 
da olan bir meseledir. Öyle 
değil mi?. Bu sorgularıma cevab 
beklerim. Sayqılarımı sunarım . 

Mehmed Emin Soyaal 
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OSrnal1i C ··dan ·Türkçeye Söz 
k lavuzunu neş diybru 

bize bu 1ratl1lr yabanca ~ 
..,.,,.p, 

2 - Biganeler .,._. Wclun -
Yadlar artıııRfla haldun. .._.......=.._,.... ... 
........ = (Pr.) Injuıtemeat 

·~· - lnl11isce, ...... 
,.- - (Fır.) molontairemıınt, ..-
,...c:une lntentlon 

.,..._..__(Fr.)tdo 
cent 

Billaddl ..a. - u~ ı..s-. 
..- ........ tllnn..- - (Pr.) 
Sina ... nl u.ıte 

iJmek: ~ ~ 
bi1ıadlUi payan ~ - iJnü.. 
~ denizin uçsuz buçaa ıııak
lıld6n. 

BU..kldri - Halddle - (Pr.) Jut· 
tement 
~ - Vakittis - (Fr.) m· 

tempeatif 
Bibüa - ~ (En eyi) - (Pr.) 

Le meilleur 
Bihade - &Ot. ıq-.. - (Pr.) 

!nudle, auperflu 
Biluat -.: ..,_. mi1t ~ 
.__. - R•tm (T. it&) ....._ 

.- - cırr.) Sana npo1, 1ea.• Bih._ - Hiwals (T. KAL) -
(Fr.) Sam babilet6, .... ta1ent 

Bihaat - Doiuıla - (Pr.) Bien n6 
Bikarar = IC.arana, lglnnen, .... •11a = (ll'r.) lnd6cil, lnatable, qftS 
................... (ırr., 

lmmit6, .... borne nl Umite 
Biba = ICbnıir = (Pr.) Seal au 

monde, .... famille 
Bikir (Belrhet) = Kmhk = (Pr.) 

Virglnlt6 
Bill=.....,·-
Örnek: -~ - ın. 

l8teemmill 
P..-. ....... • mlaiieret çalqıı 
Bllifuıla = Aram, utla ....,. 

Örnek: Günde biUfaaltı a. -
ça1ııarak = Günde ara.su on ıaaı '8-

llFak-.'Ff il ~---ES(PI'.) 

,., .ı.llna. 
.............. , "8tla ... 

.... (Jl'r.) Bntlkement ......... *' .............. .............................. 
••Mı .. lı• •wpllı.-= 
(Pr.) A pıopo1, l l'ocaımon de 

'önıe'k.: l - s.,. ne War 611 
..... ileride aynca •lallMctılııa 

• '""""" bilıninaabe fll1'0lllll töyliyelİflİ iL. a Hfll' ne_,.,. 611 
'°""" Ufrl'le .,-nm ~ a. ban1t1a .,_ ~ rp1. 
diğinden .... ıöyllyellııa iri. •• 

Z - Bilııaüıatıteh ~· 
mi lcendiıi.ne anlamin = Sırasuıı 
pdrereh (düıürereh, btilarak) dü. 
1Ülltlüklerimi kendüine anlattım. 

S - Bunu bilmünaıebe keııdiai. 
ne ıöylaenl: = Bumı aıran düşün. 
ce ( gelW:e) lcendiıine ıöyleaeııQ. 

Bilnllt••• a Görerek= (Pr.) 
Par vole cl'oblenatlon ......... y.,..,, ..... 
....... (l'r.) En confroôtant, par 

9ole de coafıontaloa, mettant 1ace ·' 
face 

Örnek: 1 - Şa1aitkri bUmiJoace. 
1ae dinletlilaen ıonnı = Tanılclan 
yüsleııirerelc dinletlilaen ıonnı. 

2 - Dilfündü/clerimi bilmilfHı • 
cehe 1rendiaine .öyletlim. = Diifiin· 
dülclerirni yüa yii.re hndUine .ay • 
ledina. 

Blm =Kon. 
....... = .,... = (Pr.)" lnln

teJHcent, lmMd1e 
8Wnl = Ynm. .......... = 

(Pr.) lmlpl8ant, naplde 
Örnek: ı - Bu bimano .a.ıer. 

bara1c • Ba ~ aöııl:eri bvwı1c = 
2 - Bu dediğinUl ı.•ınan. bııluyo. 
rrım = Bu dediğini.si anlamAs bu • 
luyorum. 

8Jmu = Huta 
Bı...I (a.lsı ...... ) • Bltldn 
Btınahül (Bü: B!perft) - ç. . 

lmunez. 
• Gala 
~ .,,.,. ..,,. ...... ..,,,,. 
.... - blıl. ,... .. (ll'r.) ·

dille, bM•a•t 
Omek: l - :.4nlcatanıa 6iıaalan, 

...,,,,,,,,. ,... beılıymı manaıai • 
yelin alimeıidir. = ..4..-... ,__ 
ftıilan, ..4natlolııdc yeni ,,.,,.,._ 
6ayıncl&rlıjın b~ 

2 - Bu bintı ne kadar llCllftdlltla 
lliMrP • Bu 'YflPI ne katlia- saman· 
• biler. 

ftbd .... ..........,.•B•dlll 
........... ....,., ...... iiarine 
• (Pi\) ıa.r CODl6quent 

...... 11: .......... .. 

~igla•(ll'r,)AClalOde 
Omek: ,,. ...... ,,,,,,..,,... • 

-. &iri (lloliıyl) ıı:a Yai/eai • 
ne ademi • .,..,.,._ 

a_.,....s: ... ,.,._ 
.... - ... • (l't.) ırm. .,,,'!il,. na._ -
•••·ç.I*..................... 
Blnıfı11• = IC .. fll:lla 
8lrW Fd = o.,.-ı = 

.{Pr.) G6D6ra1 
aır- • v_._ = (J'rı) s.ı . 

ladnatJon 
Onaekc JMtı o War _.,.,_, 

w, ...... ~ Wı.ıalar. .... 
,.,,,,,. - Siıairlwi o .... ....ı . ,,.., il..,_,. pn4W .,.,,.., 
lt;lrade ,.,... ... :ıs.,., ..... 

8itd •Yans 
Bttap • Bltldb 
........... K....-
Omekı Bu "' biııasmim ,,.,,,. • 

ilıu anfaPyoıo • Bu iti kıırarok 
,.,,,..... •laplıyor. .... .,.. ............. 
..... F5 ... 

lhallll • K• Dllafıa ............................ ... , ........... _ 
r 1,••ır11-~lnM 
.... <•ıu AMwet:) ., ltait 
Oraell: .... ,_.. lı•lrififi ,,......,._ --= ...,.,.,.. -....... ~~. 

......... h ~ 

~· .... • ..., .. <•.rv.-
..... - Cimrl&k 
............ ff,8) -

•·> Cdii 
.._•Tihsl 
Bah--.=TitlfiBc ..... ..,... 
8alt • 11-s '(T. R) 
• ...._ CI>elll ıc-t = (PrJ 

PMuft 

Odek: ~~· 
bata~ en 111 bıırluA 
fimdiye 1ia4al-~ ifleria , •• 
yüklüğüdür == ~ ~ 
b"f'J ~ en iyi kaRla, 
"nıdiye kadar bqınlan itlerin il& 

;.kıağüdür 
Buse = Öplf a (Pr.) Bailer 
Butlan = "°'lale, ç6rllaik 
Baad = lnm = (Pr.) Dimemlon 
Omek: Ebadı ael8ae tJç ıranı 
.,. _Kon 
Bihtm (iftira) • K...., 
Örnek: O, 1aer-.. Aer sarıuın 

bülııantla buluııar = o, laerkae 
Aer .roman lcaragta bulunur 

Blkl =Atı-
Bfilent = Y..-
86161 = Erslnlik = (Pr.) Puberta 
BID,. • Y.,. ıı= (Pr.) Comtltu-

tlon 
Örnek: iri 'Yflpılı bir adam = Vıa 

homme de grande cameieıaion. 
Sağlam yapılı bir -.,. = Un 

homme de /orıe caruıiıuıion 
Çlrülc yapılı bir adam = Un 

laonıme de faible ~ 
....... =.ç.plalr. 7ÜD = (ll'r.) 

Hu 
Blrlraa=Y ......... ....._(T. 

D.) 
Blrldnl = Vollainllr 
..... = Orta,a p1am. ..... 
Bilt '(Sanem) • Put 
Bizilrls = 8.,._ 6 
Cl=Y• 
Örnek: B""""" cayi ütiraltaJ 

iMihaf .... ~ .. rı••ı.t ., .. .._ 

"'"~~,...,. , 
Örnek: Cdbeea ~ .s.ı- · 

,,.,, Olt.n lHihp de - J'.,. ,.. "'°'
lorla ıiUUnrnff olan ,,.. tle 

C..W. C..W. (T. D.) 
Cila= o.... 
c.bB = ..... Mir•, ...... .., 
Oma: ı - o adtını, eaAilin 6i • 

ridir = O adam, bflimti.m biridir. 
2 - CalıiUilc 'Viisllnden bu luıtiı· 

~ CIA1tfeıı 1&yJfayı ~ 

ÖNERÇELER 
Kılaous ıö.ı.n ü-w. ,_. U.. 

lenin (ULUS) ıa ~ ,,.,,._ 
,,..,, ;;.,.. bir • ~ ,... etlen· 
... ,..; 6ir .... ..,, ~. 
Bunlar T. D. T. C. c..ı Dliplifj
ae P tal:iı .,_. ~: 

Oam•nlıca ••••••• keliıpeıd· 
ae Kda\ruda • • •••• brpbimı 
.,... (yahut: yeter) g&may~ 
~ 

Seheb1 ( ... ) ....... .. 
• • w • • • • • • -

••• 'il ..... il .. 

önergem tudm': • .. • • '(1) 

--~--~~---ımp 
(J) B"""86ir...,.,..._ 

rilmiyen ;.ılGi- ..... 6ir fBY 
ya~ 

DOZEL211E 
Kd .. .,. 1 l+ı, _,...ntla bi. 

n1'Ci liifananan OlhıMIWel ~ 
6ir illi ,_,., .,,,.,,,,,.. Ba 7fDllft. 
lan 4ibeltınelı ..,.. 1•9-~ iir .. .......... ,..,...., 
Bedir-~··lamma· 

lan ..... (W,. Ue ''sihi. .......... 
m di ..-'1r (at,•, D', •· •),. 
........... ,..,..,.. bil' tlrk WI. 
...... • bllmı ıla+ aynca 
(Racllof. fV.) .. .,......, teldi •• 
wta.r 'il ..... ~ "ııeynet, 
~ .. ,. ........ . 
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ziinden bu hayata düştüm. 
3 - Cahil ise cahilliğini tanı • 

sırı = Bilmez ise bilmemezliğini ta
nısın. 

Cehl, cehalet = Bilmezlik, bilim .. 
sizlik 

Örnek: Cehalet yüzünden insa • 
nın elinden neler çıkar = Bilimsiz. 
lik yii::ünderı irısanın elinden neler 
çıkar. 

cahilane = Bilimsizce 
Tecahül etmek = Bilime~likten 

gelmek, bilmezlemek, bilme:ı görün • 
mek. 

Örnek: Pek iyi, bildiğiniz bu işte 
neden tecahül ediyorsunuz = Pelc 
iJi bildiğiniz bıt i§te nede!l bilmez. 
tikten geliyorsunuz (bilmez görü • 
nüyorsunuz, bilmezleniyorsunuz) 

Müte_cahilane = Bilmezlikten ge -
lerek, bilmezlenerek, bilmez görüne .. 
rek 

Meçhul= 1 - Bilinmedik= (Fr.) 
İnconnu 

Örnek: Bu i§in bilinmedik {meç
hul) tarafı kalmadı = İl ne reste 
aucım cötc incon11u dans cette 
a//aire 

Bilinmedik (meçhul) bir adauı 
öniimüze çıktı = Un lıomme incon
nu apparut devanı nous. 

2 - Bilinmez, bellisiz = (Fr.) İn· 
connu, insertain 

Örnek: Akıbeti meçhul bir iş<' 
girdi = Sonu bilinmez bir iıe gir · 
di = İl s' est engage dans une aff ai.re 
dont la /in est inconnue (irıcertaine) 

3 - Tanmmamıt ~ (Fr.) inconne, 
ignore 

Örnek: Avukatlıktaki ünü bizce 
tanınmaml§ değildir=Sa 'Teputation 
d' avocat n' cst pas ignoree ( incon . 
nue) de rıous. 

Meçhuliyet = 1 - Belli.si.dik, lm
ranhk = (Fr.) L'inconnu, 'obsscurite 

Örnek: Bellisizlik (meçhuliyet) 
içindeyim = le resıe dans l'inconrıu 

Döre yanım karanlıktır (karan • 
Tıklar içinde)'im) = le suis entoure 
d'obscurite 

insanlığın ilk çcığlcırı belli.sizlik 
(meçhuliyet) içindedir = Les pre 
miers ages de l' humarı ite restent 
dans l ' obscurite 

2 - Tannuna.zlili = (Fr.) Etre in· 
ore, etre inconnu 

~~~~~~ek: Tanınmazlık içinde öldü 
~itti == 1 l est mort ignorc de touı le 
monde 

Malum meçhul = 1 - Bilinen bj. 
linmiyen = (Fr.) connu inconnu 

Örnek: Bilinen bilinmiyen bir 
çolı: Tdmscler = r _ _, rens connus :!t 

inconnu.s. 
2 - (Terim olarak) belgin, ye'· 

I 
belgin ::;: (Fr.) Le connu, l'inconnu 

Meşhur = 1 - OnJQ = (Fr.) C.6-
lebre ( celebrite) 

Örnek: Bay • . . ünlü bir yazar • 
dır ;:;: M. . . . est un ecrivain ce . 
lebre 

Edison dünyanın ünlü adamla
rından biridir = Edison est urıe des 
celebrit& mondiales. 

2 - (Mahut anlamına) Herkesçe 
biJin~ hep bildiğimiz:, hani §U bjJdi • 
ğimiz = (Fr.) Fameu 

Örnek: Nasrettin Hocanın her .. 
kesçe bilinen (Hep bildiğimiz, lıani 
§U bildiğimiz) anlatığı = La /ame
use anecdote de Nmreddin Hodja. 

3 - (Maruf anlamına) Tanın • 
mrı ::;;;:: (Fr.) Connu, bien connu 

Örnek: O, ıanınmt§ bir mühe1' • 
di"tir = il est un ingenieur connu 
(bien connu) 

ŞöJjret = 1 - On = (Fr.) Re • 
nommee, celebrite 

Örnek: Siiel ün = Askeri §Öh • 
ret = Renommee militai.re 

Büyük bir ün {şöhret) kazan • 
dı = J l a gagne urıe grande celeb • 
riıe 

2 - Tanmnuşbk = (Fr.) Reputa· 
tion, renom 

Örnek: Bu adamın köyünde ta · 
nınmışlzğı iyi değildir = il rıe jouıı 
pa! d'une bonne reputation dans 
5on village. 

3 - Soyadı 

Suişöhret = Kötü tanınma, kötü 
tanınmışlık = (Fr.) Muvaise reputa -
ti on 
"Hüsnüşöbret = iyi tanıma, iyi ta -

nmmışl1k (Fr.) Bonne reputation 
(Fr.) Fusse reputation 

Şöhreti kizibe = Yalancı ün = 
(trr.) Fuae nmı putation 

htihar etmek ~ Tanmmak, iinal -
mak, ünsalmak = etre connu, gagner 
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güzel yazı yazmaklrı iir.alm.ıştır (ün ~~ & • _· 

salnıl§tır). = § 

2 - Ustalıği,yle iştihaf eden = 1# • • • • 

:~~~ Tamusal = (FT.) ını., 8 S O Z L U K 
Cahim (cehennem) = Tamu =. §iğ 

(Fr.) Enfer ı ~~ 
Cait = Olur, olabilir 1 :~ Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français 
Örnek: Yapılır ~eyler, yapılabi - ' ' 

lir §eyler = Yapılması caiz olmı fil. 
§a 

lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu tfi.gat Ö2 
1 ürkçe kelimelerin· şımdiye kadar kullanılmakta oJan Osmanlıca ve 
aynı zamanda FTansızca karşılıklarını qöstermektedir. 

şeyler. ~~ 
cali ::: Yapmacık, yapmacıblı = ~!, 

(Fr.) Feint, sımule ~~ 
'ğ~ Herkesin ve batta ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLCJK 

julişar etmiştir. Ftatı 100 knruŞtur. · 
Örnek: Böyle cali hareketlerde,, i~ 

vazgeçiniz = Böyle yapmacıklı ha- ~l 
reketlerden ( yapmacılardcın) vaz · j i 
geçiniz. 

caliyet = yapmacık 
calip = Çeken, çekici 

Örnek: Calibi nazar bir lıare • 
/cet = Gözü çeken (çekici) bir ha
reket. 

cam = Bardak, kadeh (T.) 
came = G.iyenek, geysi 

Örnek: Tebdili came ile = Gi • 
yenegini ( gey3ini) deği~ıirerek. 

DÜZELTME 
Kılavuzun 5 inci sayısında birin· 

ci sütunım altında.ki 1ıa§i yede bir i
ki yanl~ olmıqtur. Bu yanlı§ları 
düz:eltmek üz:ere o ha~iyeyi bir da· 
ha buraya yo.zıyoruz: 

Bedir = "Çehre,, anlamına olem 
"bet (bed),, ile ''gibi,, an.lamını da 

vererı "ir (ar, er, ır, ur, ür),. sonekin. 
den yapılma bir türk kelimesidir. 
Bu kelimenin ayrıca (Radlof. JV.) 
de 'heder,, şekli de vardır lci, mecaz 
olarak "zi1'1let, tezyinat,, anlamına 
gelir. 

(D~vamı var) 

RADYO JL 
a:.ugUn 

175 Khz. MOSI{OVA, 1724 m. 
21: Tiyatro yayınu. 22: Almanca 

yayım. 23105: lngiiJzce yayım. 24,05: 
Macarca. yayım. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
17,45: Plak. 18; Çocuk programı. 

18,15: Sözler. 19,10: Şarkılar. 19,25: 
Sözler. 21: Musikili yayım. 21,45: 
Sözler 22: Senfonik orkestra konseri. 
23: Reklamlar. 23,15 Reportaj. 23,30: 
Bzı;fif musiki. 24,05: Hafif musiki 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz halk yayımL 18: 

Sözler. 18,15: Lüıztin eserlerinden 
koruıer. 18,35: Lisztin şarkılanndam 

19: Piyano musikisi, 19,30: Radyo or· 
kestrası. 20: Konferans. 20~0: PIAk 
21: Sözler. 21,10: Oda musiki. 21,40: 
Konferans 22: Şarkılar. 22,30: Sak -
cafon musikisi. 23: Duyumlar. 23,25: 
Hafif musiki. 

Khz. LEIPZIG, 382 m 
19,55: Aktllalite. 20,10: Şarkılar. 

20ı40 = Kimya bahsi. 21: Duyumlar. 
21,10: Karışık yayım. 23: Duyumlar. 
23,20; "Gekraenktes khrgefuhl,, ad· 
h radyo piyesi. 24,10: DaDB musikisi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20: Almanca ders. 20,30: Piyano 

refakatiyle fliit konseri. 21: "Bir Ni-

san,, adlı kanşık yayım. 22,05: Du -
ywnlar. 22125: Çingene musikisi. 23: 
Hava raporu 2.'l,05: Opera orkestrası. 
24,20: Plak konseri ... 

Khz. PRAG, 470 m. 
18,20: Plak. 18,25: Sözler. 18,3: 

Pl!k. 18,40: Şarkılar. 19,05 Almanca 
yayım 19,50: Duyumlar, (Almanca)ı 

19,55: Plak. 20,10: PUik. 20,15: Rusça 
ders. 20,SO: Orkestra refakatiyle şar
kılar. 21,45: Güzel sanatlar. 22: Ko -
ro konseri. 22,25: Gürcü musikisi. -
Duyumlar. ~3,15: Plakı 23,30: Al -
manca duyumlar. 

592 Kly VIY ANA 507 m. 
19,10: Hafif mu::.iki. 19,33: Ders, 

20: Duyumlar. 20,10: Güzel sanatlar. 
20,20: Sözler. 20,4-0: Haftanın duyum 
icmali. 21: eŞn yayım. 22,30: Halk ha
vaları 23: Duyumlar. 23,10: Akşam 

konseri. 24,20: Duyumların sonu. 24ı 
40: Çarli Gaudrio cazı. 

Stttnlne arayanlara 
Flanka' da Kız Natır sokağmda 

21 numara.da Bayan Narin aütnİ· 

nelik yapmak istiyor. isteyenle
rin adresine müracaatları. 

,(64) 

; . . ....... 1111 ........ ııKanaat kütiibhanesiuı,~1,11ınıu11n"nıı·· Jıi uınronııınıunıınnııııo ıııuıı ıııımııııı lllld r 
lstanbul 4 üncü icra Memurla .. 

ğundan: 

Kasımpaşada Camiikebir ma· 
hal1esinin Selkapısı ve Çiviciler 

Istanbul Gümrüklerj 
Baş Müdürlüğünden: 

ıokaklarının birleştiği noktada es. Çekoslovak anla!masma bağh 2 No, lu listede yazılı kon• 
ki J, 7, 18, 20, 9, 3, 17, 18, 20, 3, tenjanlar 3/Mart/935 den itibaren yenilendiği bildirildiğinden bu 
17, yeni 22, 24, 26, 1, 28, 9, 26, listedeki tarife pozisyonlarından ellerinde beyanname bulunan tacir 
1, 9/ 1 numaralarla mürakkam ha- ve komisyoncuların beyannamelerini üç Nisan öğleye kadar Jt.id ol• 
len altmda iki dükkin bir bodrum duldan Gümrüklerce ibraz eyleme leri aksi takdirde vaki olacak iddi· 
ve ekmekçi ve ıimitç.i fırınları ve alann dinlenmiyeceği ilan olunuı·. (1635) 
üstünde terasla beraber üç kattan ------------------.......... ---------

ibaret bulunan ve birinci ve ikind Istanbul Gümrükleri 
katları dörder daireyi ve taras ka. 

bnda üstü camekan aydmhk ve Baş Müdürlüg"' ünden: 
bir oda ve duvar korkuluk ve iki 
tavan aruı ve iki mozayik tekne 1 - Nisan 935 - de mer'iye te girecek olan 2004 sayılı karama; 
ve altında ocak bulunan kazanr menin 11 inci maddesinde tayin ed ilen 15 günlük müddet bu kararna• 

ve ayrıca bir oc~ğı müttemil ça . menin neşrinden evvel 468 saydı 6 - 3 - 934 tarihli Resmi emirle 

maşırlığı havi apartmanın mebni beyannameler üzerinde müddetsiz olarak brrakılmaama izin verilmit 
bulunduğu eski 3, 18, 20 numara- bulunan kontenjanlara şaımil olduğundan bir nisandan itibaren 15 
lı haremeyin ve Kasnnpaea va .. f d ı · b' · k t · nl · ı· ·ı b 
D 

.. f k - gun zar ın a muame esı ıtmıyen on enJa arm ıpta ı ı e eyanna• 
aruşşa a a vakıflarından olan . . . . . . . . 

bakk 1 d·~· d .. k 1. nıelerın 2004 sa.yılı kararnamenın 11 ıncı maddeşı mucıbınce yenıdeıı a ge ıgın en mun a ıp ma-
hallin 120 hisse itibariyle 75 his- •rray& konulacağı alikadarlara na. n olunur. (1634) 

sesi ve eski ı 7 numaralı lsmail ve mnııııımııımııı~ııınmıınıııooıımwııımıı-
Haremeyin vakıflarından olan . !l'.ffilllllllflllllmlllffimlmlllllllllll!lllll!lllllllmllllllllllllllllllllllllllmlllllllmlll[ffilllllllllllllllllilmlllllm~ıııı E:a YE rtl ÇIK T 1 
Kömürcü gediğinden münkalip 111 ~ ıuımınııı11mnııımıııııınn:ır1111ım111ı1ıını11ııımıııı. 
mahallin (1600) hisse itibariyle Alafran~2 ve alaturk2 • 

so hiueti ve "mezk0r apartmanın -: YEM EK ve TATLI Kıl A 1 
bitişiğindeki elanekçi fJr-rnrmn ~ 

1 m. iif temilitından bulunan ve üs • ~ HergUn pişecek yemeklerin ve tatltlann listcslnı ve vapıl~lar m· 
Si Cıltlı 125 bu kitabda bula..caksmız 

tünde oda olan dükkanı muhtevi &;ı;Sciltsız 100 Satı~ yeri; lstanbul Ankara caddesi No. 157 
kısmen kargir ve kısmen ahşap bi· ~ kuruş 
nanın mebni bulunduğu es- i111100ll~mllllllllmllmfüll1JllllllllllllmllllJllllmJlll!lllmfilllllllllllmlllllllmlmlllllllllllıh lnkı18b Kitabevi ,I•~ 
ki 19 numaralı 97 metre· 
reden ibaret mahamn ta

manıı taktiri kıymetten hariç bı
rakılarak borçlunun uhtesinde bu
lunan eski 7 numaralı Dariin.afa. 
ka vakfından olan mahaUiyle es
ki 9 numaralı Haremeyin ve Ha.
remeyinden mazbut Kaınmpaşa 

vakıflarından Berber gediğinden 

zerindeki üstünde odayı muhtevi 
dükkan ve evvelce demu ocaklı 
Çiçek meyhanesi bugün ... hır ve 
iki harman mahalli ve un odaH ve 
un deposu ve yıkanacak mahal ve 
helayı ihtiva eden kısmen kargit 
ve kısmen ah,ap bina ile apart ·, 
man altındaki kahvehane ve bu -
nun üstündeki oda ve kahvehane 
altındaki bodrum haklarında mah 
kemece davanın neti.::esine kadar 

icranın tehirine kQ.;ar verdınit ol· 
mak dolayısiyle işbu maha Her da· 
hi satıştan hariç bırakılara'c müte· 

hakisi açık arttırmaya kor.ulmU§· 
tur. Açık arttırmaya çıkarılan 
gayri menklün kroki~i tan-

satış geri bırakılacaktır. 929 ta 
rihli icra ve iflas kanununun t tf 
uncu ma.ddesi mucibince ipotekl 

alacaklılarla diğer ala.kadarlarll' 
ve irtifak hakla sahiplerinin gaf 
ri menkul üzerindeki hakland 
busqaiyle faiz ve masra.fa dair~ 

lan iddialarını müsbit evraklariy -
le birlikte yirmi gün içinde daire" 
rnize bildirmeleri laznndır. Ak•I 
halde hakları tapu sicilleriyle sa• 

bit olmadıkça satış bedelinin pa)" 

latmasmdan har-iç kalırlar. Dahi 
fazla bilgi edinmek istiyenleriıl 

933/ 358 dosya numarasiyle dairf' 
ınize müracaatları ilan olunur. 

münkalip mahallinin ve eski 3, 18 
ve 20 numaralı Haremeyın ve Ka
sımpaşa ve Darüuafaka vakıfla· 
rmdan olan bakkal gecfiğinden 

münkalip 120 hisse itibariyle 45 
hissesine şayian mutaııarnf bulun
duğu maba Uinin ve eski 17 numa
ralı İsmail ve Haremeyin vakıf. 
larmdan olan kömürcü gediğin

den münkalip 1600 biase itibariy
le 1520 hiııse•İne ıayian mutasar
rıf bulunduğu mahallinin ve eski 

zim ettirilip mahkeıne karariyle _____________ .,. 

19 numaralı başka şahıslara ait 
bulunan 97 metre murabbadan i
baret bulunan mahallin üzerine 
borçlu taraf mdan inta edilmit O• 

lan gayri menkulün tamamtna ye

minli ehlivukuf tarafında.D 21325 
yirmi bir bin üç yüz yirm: beş li. 
ra kıymet taktir edilmiş ofup eski 
3, 18 ve 20 numaralı bakkal ge· 
diğinden münkalip mahallin 120 
hisse itibariyle 75 hissesj ve eski 
17 numaralı kömürcü gediğinden 
münkalip mahallin 1600 hisse iti 
bariyle 80 hissesi ve gayri menku
lün kısmen ahşap ve kıımen kar· 
gir krımınm mebni bulunduğu 97 
metreden ibaret arsa ıabştan ha· 
riç bırakılarak borçluya 1tit mez
kur gayri menkulden eski t 9 nu· 
maralı 97 metreden ibaret arsa Ü· 

satıştan hariç bırakılmış olan ak · 
sam kırmızı boya ile gösterilmiş -
tir. lıbu kroki şartnameye bağ -
lanmı§tır. Satılığa çıkanlan kıs -
ma yeminli ehlivukuf tarafmdan 

(21325) yirmi bir bin üç yüz yir
mi bet lira kıymet taktir edilmiş· 
tir. Şartnamesi 8 - 3 - 935 gün .. 
lemecinden itibaren divanhaneye 
asılarak 22 - 4 - 935 g1nleme· 
cine rashya.n pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar İstanbul 4 Ün· 

cü icra dairesinde ikinci e.rttrmıa
sı yapılacaktır. Binnci a)'ltırma· 
da gayri menkule teklif edilen be-

del (5000) beş bin liradır. Art -
tırmaya g\rmek için yüzde 7,5 
teminat akçesi alınır. Müterakim 
vergi, beiediye ve vakıf icareleri 
müşteriye aittir. ihale için mu -

haınmen \ıymetin % 75 mi bul -
mak şarttrr. Aksi halde 2280 nu
pıaralı kanun ahkamına tevfikan 

VE/lLi ~ff 'Jtl, 1 (j) 1/ 11 OLj!~Llll 
-~ 

~E~ 
16DJl<JN 
EUNDEKi 
K.ALEM 
OLMALıD~----

Her yerde arayınız 

ZA YI -- 45 inci ilk mektebin döt' 
düncü sınıfından aldığım tastiknaP'" 
yi zayi ettim. Yenisini alacağım~ 
eskisinin hükmü yoktur. 

227 !Jlelznıed Şücuattin (65).. 
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.. Si Pi~ .---Dr.HAZIM--. 
~ ~ Cerrabpaf& hutanui aabık 

cildiye ve zülireviye mütehaası· 

K E ...m ... tıııııı..I ar: Beyoilu istiklal caddesi Etu-
.... ~ l"'llllt al sinemaaı · kartısında Beki.r 

sokak No. 9 ikinci daire her gün 
Baş ve diş ağrıla- sabahtan akıama kadar. 
rından ve soğuktan ... _! ________ , 

korunmak için 
Gaib aranıyor 

Yanınızdabu 
lundurmağı 
unutmayınız 

327 aeneain • 
de Berut 329 
da İzmir mek
tupçuıu Bay 
Ahmet Bürha • 
neddin nezdin • 

de bulunmuı 
ve 328 senesin
de Beyoğlu Po-

1 

lis müdüriye· 
tinde r.oüstah • 
dem iken elyevm hayat ve mcma

tından haber alamadığım fotoğra· 
fı yukarıda, biraderim lstanbullu 
Ahmet Hamdi oğlu Recainin ha. 
len nerede olduğunu bilenlerin 
insaniyet namına zirdeki adrese 
bildirmeleri rica olunur. 

Halıcıoğlu ihtiyat Zabit Mekte-
bi heyeti talimiyesinde BinbŞ.§ı 

Hüsnü vaııtaaiyle Muhib. 

• 

TCJRKiYEDE ÇIKAN 
BOTON KiT APLARI 

OKUYABIIARSINiZ 

Tafsilat i~in katelo§ istayiniz 
veya kUtU~ hanemize 

mUracaat ediniz 

YENi KIT APÇI 
Kenan Yusuf 

lstınbul Ankara cıddcslnd .. 

No.85 

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

~ususT ŞARTLARIMIZI 
GiŞ~LE:RiMiZDE:N SO~UNUZ 

-Günün f'otogralları 
Muhtelif gazetelerde çıkan glioüu hadiselerine ait fo. 

ıograflarlı ıpor mecmualarında gördüğünfiz spor hare· 
ketler ine ait f otograflar yalnı7 lstınbulda VAKiT 
kütüphanesinde. satılmaktadır. 

OlANT)[ ~AN~UNitıv. 
k'ARAl(ÖY PALAS-ALALE:MCI l-IAN 

!56 BOJUIYA 

büyük bir kumandan olur ve Pııpalık 
tahtının arkasında bir de ordu bulu· 
nursa, isyanın kendiliğinden sönece
ğine emin olunuz_ 

Sezar heyecanla: 
- Yeti§lr Rokaza.nta, yetişir? dedi. 

Gözlerini Markinin gözlerine dikerek: 
- Papalığa benim mi geçmekliğimi 

istiyorsun?- Sözlerini ilive etti. 
-Evet l\lonsenyör Memleketi mahv 

w harap olmaktan kurtarmak için 
bundan başka çare yoktur. 

- iyi amma, benim Papa seç.ilmek
Jiğim ancak babamın hal'i.y~e ka~~ld~_r. 
Yoksa Kardinallar meclısı usulsuz 

bir şey yapamaz.. ·· ı· · .. .
1 _Ya hal'Jyle yahut da o umu ı e 

k bildir. Cenabı hak şahittir ki muh· 
t:rem pederimin uzun müddet daha 
yaşaması için canımı vermekten çe· 
kinmem, fakat ne çare kendileri ihti
yardır- Deniz havasr, Kaprera adası 

t f d-1.1 Sardonya kıyıları da sıh· 
e rG. ın ıur.ı • • b" ha 
hate ~.!k zararlıdır. Onun ıçın ır • 

dise olabilir .. 
Sezar artık, kafasına babasının 

lldilrUJmesi fikrini sokan bu kandm· 
cı §eYtanı dinlemiyordu. Derin bir dil· 
tilnceye dalmıştı. Evvelce de bir çok 
defalar, Ucretli askerlerinin başında 
harp meydanlarında çarpışan adt bir 
kunıandan olmakla kalmıyarak kral 
mertebesine kadar çıkmatı tasarlar
ken babasını ortadan kaldırmağı 
da düşünmüştü l 

Sezartn dü~üncesi epeyce uzadı. 
1 

B rada Jtokozanta susarak netice-Yt ::kliyordu. Nihayet Sezar başını 
ka 1 dı rarak: 

Kaprera adasına gitmek için 
' .-:- .1. bir adama ihtiyacımız \'ar-ruve ı ır d 
dır .. Sözlerini mırıldan ı. . ... 

Marki, Altıncı .Aleksandrın olurne 

hkılm ıd gw unu anlamı~tr. Hunun 
iM o u O d WOI f 
lierine sanki ınühiın bır şey egı m ş 
sfbl kayıtsız bir tavırla: 

•• v Kaprerada ya-
- Monsenyon eger . a et gli· 

Jılacak bir i§iniz varsa sıze. gi Y dedi. 
nnilir bir adam gösterebiltr m. 

- Bu adam kimdir? 
- San'atim icabı olarak her halini 

uzun boylu gözden geçirdifim bir 
genç. Papanın okuyucusu olan bfr pa· 
pazdır. 

Sezar dudak bükerek cernp verdi: 
- Pııpaz Anjelo ha! 
-Ta kendisi Monsenyör. Hcıkkında 

fena düşünmeyiniz.. Gayet değeı-li a
damdır. Yükselmeie son derece haris· 
tir. Bundan dtlayı biıim için en i}i 
bir icra \•asıtasıdır. Emin olunuz ki 
fedakarlık hissiyle hareket eden kim· 
se aldanabilirJ çünkü tereddüt eder. 
Kin ve hiddetle iş gören adam da bir 
'jey yapamaz. Çünkü intikam düşün· 
cesiyle kendi hesabına çalışarak asıl 
vazifesini unutur. Halbuki yükselme
ğe haris olanlar sokulgan, yüze gülü· 
cü, yalancı olduklanndan en iğrenç, 
en fena ş<>yleri bile çekinmeden yap· 
tıkhm i~in herhalde maksatlarına 
varmak emeliyle her emri üratle ye
rine getirirler. 

Orta düşünceli bir adamı karşınıza 
alınız .. Gizlice hasret çektiği bir ma
kama kendisini yükselteceğinizi söy
le)iniz. Yüreğine bir ümit koyunuz .. 
Gururunu okşayınız. O rnkit bu ada· 
mın size karşı ~ok itaatli bir esir ol· 
duğunu göreceksiniz. Her istediğinizi 
yapacak, ve cinayd onun için adi bir 
iş sayılacaktır. Altıncı Alcksandr her 
kes in hoş gördüğü bu küçük papazın 
sadakatinden hiç şüpheye düşmiye
cektir. Anjeloya gözlerini diktiği Kar
dinallık tacını vadederseniz, Papaya 
hiyanet etmeğe hazırdır. Ah Monsen
yör, eğer görülecek bir i~iniz varsa, 
ne sadık bir kölenizi, ne kinci bir ada
mınrzı seçiniz. Yükselmeğe haris biri· 
sini, papaz Anjeloyu tayin ediniz. 
Fakat Anjelo Peskopos olmak istiyor 

mu? ... 
_ Şü.11hesiz .Monsenyör l 
_nen de bunu istiyorum. 
_o halde aeele ediniz. Vaktimizin 

darlığını anJatınıştım. Roma halkı 
ka1,lla§l)'.Or. Onları mutlaka haf.1ete 

. ._,. •, . 
... . . : ' . . .,. . - J" •• : . . • . . 

BOIUl'FA 

Ierle ortalığı altüst ederek kendileri· 
birJen büyük ve sü Hl saraya girdi
ler. 

Bu anda Pern eı;in baş nedimesi o
lan yaşh bir kadın bunların önüne 
doğru ilerledi. ve: 

-Senyörler, sin pek fena bir ha
ber verecefim 1 Sözlerini söyledi. 

Yüzü elinde olmıyıırak sararan Şö
valye: 

- Pren. es için mi? .. diye haykırdı. 
- Prenses l\fanfredi kayboldu. Sen· 

yörler! 
-Kayıp mı oldu? 

-Bu gece saat ikiye doğru, Kont-
la prens gittikten sonra bunun farkı
na vanldr. Bütün gece ,.e bütün gün 
her yer arandı. Pren!'!e~in izine rast· 
gelmek mümkUn olmndı. Yalnız kale 
kapısında nöbetçi olan bir 7.n~it, Pren• 
sesin gece kapıdan çıktığını görmüş ol 
duğunu, fakat hangi yolu takip etti· 
ğini bilmediğini söyledi. 

Bu sözler üzerine herkegl d~rin ve 
müthi§ tilr sessizlik kapladı. Ragns· 
tan bir Saniye kadar ~şkın bir halde 
durdu. Sonra kolları çaprasvari ka· 
vuşmuş olduğu halde birdenbire, yıl. 

dırım vurmuş gibi, bulunduğu yere 
düştü kaldı. _5,_ 

l'A/),1N/N OOLU 

Aradan bir kaç gün geçmişti. Se
zar Cehennem boğa7.r bozgununu ha· 
basına haber ,·ermek üzere Th·oliye 
bir atlı gönderdikten sonra ordusunu 
derhal Monteforteden iki konak öteye 
çekti. 

Ölenler bin, yaralılar Uç binden 
fazlaydr. Fakat bu, :ı kerlerl bilrüyen 
fazlaydı. Fakat buı a~kerleri bürüyen 
korkuya nif'beten hiç bir şeydi. Deh
şet o kadar bUyllktU ki bir çok alaylar 
tamamen kaçtılar. 

Sezar Borjiya bu karmakarışık 
rücati durdurduktan sonra etrafında 
üç bin neferden fazla kimsenin kal 

madığını yeisle gördü. Bu, teJRfisi im
kansız kat'i bir mnğlubiyettil Bu, 
.Fransa Kralı on ikinci Lui gibi kuv· 
vetli ve meşhur hükümdarları bile 
korkutan askeri mehnret , .e iktidarı

nın sukutu idi, 
Bütün emelleri mah,•oldu. Son de

rece bir azap ,.e teı·cddüt itinde ge
çirdiii sekiz gUn içinde pek zi} ade 
korkan ve umumi bir ihtilal haberi 
alan Papanın da K:ıprera adasına 

kaçtrğmr öğrendi. 

Bundan iki gün evYcl Lukresin ma
iyetine Yerdiği adamlardan birinin 
geriye döndüğünü gürdü, bu adam o· 
na bir mektup getirmişti, Bu iki sa
tırlık bir pusla idi: 

"Monteforte) i znpteder etmez he
men Kapreraru gel? .. Sana pek güzel 
bir şey hazırladım.,, 

Se~.nr homurdanarak: 
Monteforteyi zaptcder etmez he

men Kuprcra) .t gidecekmi~im !.. Hay 
budala kadın! Başıma gelen bclfıyı 
daha duymadın mı? Uğradığımız {e
lllkctin ne kadar büyük olaca&"Inı ha· 
ıa anhyamıyor ! Sözlerini söyledi. 

Hakikaten Romadan aldığı haber
ler pek fena idi. Ahali isyanıı hazırla
nıyor, ve yakında umumi bir ihtilalin 
kopması muhakkak görünüyordu. 

für akşam, gene böyle kara düşün
celer içindeyken, çadırının önünde 
bekleyen zabit, Roma polis müdürü 
Rokoınnta'nın geldiğini haber verdi. 

Bu menfaatini gözetem yükselmek 
iste} eu bir adnmdr. Felaket !le serve
tin nasıl mahYedileceğini ve nasıl ka
~mlacağını pek güzel bildiği için bü· 
tün zekasını felaketten uıakhışmak 
ve zengin olmak i~in kullanmıştı. o. 
nun için her halini bilen Seznr, böyle 
apansızın geli§lnin hayıra alamet ol
madığını hissetti, Hemen çadıra get~ 
rilmcsfni emretti. 

Rokoz:ınta Sezarın Jıuzuruna ~ıkar 
çıkmaz: 
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-Monsenyör! Evvela sağ ve salım 
bulunduğunuzdan dolayı sizi tebrik 
etmekliğime izin veriniz. Romada pek 
müteessir olmuştuk, dedi. 

-Adam sende .. Bu yaranın o kadar 
ehemmi) eti yok! Derim pek kalındır. 
Beni öbür dünyaya gönderecek kılıç 

henüz dövülmemiştir! Fakat bu ziya
retiniz yalnız kendinizce pek kıymetli 
saydrğmız sağlığımı sormak maksadı 
ile olmasa gerek! 

- Evet Monsenyör. Ayni zamanda 
size fena haberler de getiriyorum. Fa
kat henüz her şey mahYolmadığından 
ümidimizi kesmedik. 

- Hay Allah belasını versin! Söz
lerinizden vaziyetin çok kötü olduğu 
anlaşılıyor. 

- Monsenyör! Roma halkı tama
men isyan ettiler. Her yerde çeteler 
teşkil edildiğinden bir takım vak'alar 
olmak üzeredir. 

Sezar üzerinde içki takımı tutunan 
masaya kuvvetli bir yumruk indirince 
bardaklarla masa karmakarışık ol.ı

rak yere yuvarlandı. Marki sözüne 
devam etti: 

- Bu alçak herifler, Vatikan sara· 
yı ile, Sent Anj şatosuna taarruz et
m~;e cesaret edemediler. Başlarında 
bir reis yoktur. Fakat şunu söyliye
yim ki sekiz on gün içinde Sent-Anj 
şatosu asilerin eline geçebilir. 

Sezar bir kaç saniye çadırında do
laştıktan sonra polis müdürüne dön
dü: 

- Acaba bu ahmakları kim teşvik 
etti? 

- J{im olacak Monsenyör, hiç kim
se değil! Başlarında bir reisleri bu
lunmadığını, bu yüzden henüz ümidi
mizin kırılmamış olduğunu demin 
söylemiştim. Ben idari bir tedbir ola
Tak bir çok kişileri tevkif ve idam et
tirdim. Fakat bu sefer bunların hiç 
biri fayda vermedi. Ah Monsenyör, 
halk son derece kaynaşıyor. itaat dü
şünı:esi ortadan kalktı. Fakat içlerin
de hala i i dü ünen adamlar da var. 

m-=• 

Sezar yan gözle Markiye baktı. Se
sinde alay eden bir ahenk farketmiş
ti. Bu, kendisine, uğradığı felaketler
den daha ağır geliyordu. 

- Bundan dolayı, muhterem peder, 
l{aprer:ı adasma kadar ufak bir seya
hat yapmanın iyi olacağına karar ver
di. Papanın fikir ve niyetlerini hoş 

görmemekten Allah beni saklasın .. Ve 
kendilerini de korusun! •. Fakat .• 

- }'akat babam korktu değil mi?.c 
Çekinmeden söyleyiniz l\.1arM!. 

Rokozanta çekingen bir tavır aldı. 
Sezar, çadırmda dolaşmağa başladı. 

Polis müdürü, düşüncelerini anlamak 
için onu göz ucuyle süzüyordu. 

Sezar birdenbire sordu: 
-Şimdi bana ne tevcih edersiniz? 
Marki kendi kendine: 

- Hele yola gelebildi! diye düşün. 
dil. 

- Azizim Marki, fikrinizi söyleyi
niz! Vaziyeti tamamen biliyorsunuz. 
Bu sırada bana nasihat ,·erecek siz· 
den başka bir adam düşün·emcm ! 

- Monsenyör, fik~imi serbestçe 
söylemekliğime izin veriyor musu
mız? .. 

- izin değil, emir veriyorum. 
- Oyle ise dinleyiniz: isyanı yatış-

tırmak ve asileri mahvetmek için f,ir 
tek çare rnrdır. O da din kunetidir. 
Bu anda halka baş eğdirecek kuvvet 
yalnız Papada.dır. Bu sebepten dolayı 
binlerce papaz, Kardinal ve Peskapos
larla ,.e muhteşem merasimle bir Pa
panın Romaya girmesi Jazımdır. Fa
kat böyle bir merasime cesaret edebi
lecek, ağzını açmağa yeltenec~k olanı 
bir hançer darbesiyle mahvetmeği be
cerecek; genç kuvvetli, cesur bir Pa
paya lüzum vardır. Bir ihtiyara de
ğil! 

Bu sözleri söylerken Marki Sezarı 
bakışıyle tetkik ediyordu. Sözüne de· 
vam etti: 

- Eğer söylediğim bu genç Papa, 
ayni zamanda şöhreti henü:ı anlaşıl
mıyan bir mağlubiyetle lekelenmiş 
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ve dehşete düşürmelisiniz! 
- Papas şimdi ncrdedir? 
- Tivolide kaldı. lstersenız ben 

kendisini göreyim Monsenyör? 
- Hayır, ben kendim Tivoliye gi

deceğim. Siz hemen Romaya dönü
nüz .. Daha ne kadar müddet halka 
karşı koyabilirsiniz? 

-Bir kaç giin .. Fakat, bahsettiği· 

miz meselenin husul bulacağına ina
nırsam kuvvet ve ümidim artar. Şe

hirde mahirane bir su-ette çıkarılan 

havadisler işin rengini değiştirebilir. 
- Öyle ise gidiniz! .. Ye hayatınız

la istikbalinizin benimkine bağlı oldu
ğunu unutmayınız azizim Marki!. 

- Bu ümidimiz boşa çıkarsa bura
ya döne)-im mi Monsenyör? 

Bu sözü söyler söylemez Rokozan
ta Sezardan izin alarak derhal yola 
tıktı. 
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PAPAS AN,,'ELO 

Sezar Borjiya, askerleı·inin kuman
dasını maiyetinde bulunan kumaD
danlardan birisine bırakarak bir kaç 
muhafızla Tivoliye dönmek üzere yo
la çıkıp süratle mesafe katederek er· 
tesi akşam oraya vardı. 

Papanın otuı·muş olduğu daireye 
giı ince hemen Papas Anjeloyu çağırt
tı. Ve kendisini merakla tetkik etti. 

Anjelo yirmi dört, yirmi beş yaşla
rrndaydı. Fakat yh'mi yaşından fazla 
göstermiyordu. Centilmen, nazik, sı

cak kanlı, yüzü pomatalı, düzgünlü, 
daima modaya uyar bir delikanlıydı. 

Yüzü penbe ve taze, hareketleri biraz 
toyca olduğu için görenlere itimat 
tı ı: .in ederdi. 

Sezar bir koltuğa oturarak: 
- Gel bakalım Anjelo l Bu olan bi

tenler hakkmda ne düşünüyorsun?. 

söyle! 
Anjelonun vücudu titredi. Şimdiye 

kadar Sezarm ağzından kendisine 
söylenmiş böyle bir söz işitmemişti. 
Dinlerce kere mevcudiyetine ehemmi-

yet verilmeden aile toplantılarında 
bulunmuştu. Adeta o ailenin bir ferdi 
gibiydi. 

Kızarmamağa çalışarak cevap ver
di: 

-Monsenyör, böyle mühim bir sor
guyu .. Kölenize .. Muhterem pederin 
zavallı okuyucusuna .. Aman yarabbi 
ne büyük bfr şeref! 

-Ister şeref olsun, ister olmasın .. 
Ben sana düşünceni soruyorum. Zeki, 
anlayışlı adamlar bu esnada pek az 
bulundukları gibi sadık kimseler de 
azalmıştır. Siz ise pek zeki ve akıllı
sınız .. Onun için düşüncenizi çekin
meden söyliyebilirsini.z. Bu anda iyi 
bir tavsiye kazanılan bir harpten da· 
ha çok ehemmiyetlidir 

Papaz kendisini toplamıştı. Evvela 
ummadığr bir saadetin neş'esiyle ken
dinden geçmiş iken, sonradan Tirnli
de kendisinden daha akıllı Kardinal· 
lar ve Peskoposlar buluftduğu halde 
Sezarın bilhassa kendisini seçmesin
deki sebebi düşündü. Herhalde mü
him bir işe alet olacağını anlamak· 
ta gecikmedi. 

Ve onun için ilkönce takındığı 
yapmacık tavırlan bir yana bıraka

rak ciddi bir sesle söze başladı: 

- Monsenyör!. işte düşüncem ŞU· 
dur: :Mühim ve kat'i tedbirlerle işin 

önü derhal alınmazsa vaziyetin çok 
fazla kötüleşeceğini tahmin ediyo
rum. Bulunduğumuz halin en fena 
tarafı ordunuzun bozulmuş olması 
değildir Monsenyör. Bu gibi mağlubi
yetlerin acısı çıkarılabilir .. Hayır, en 
büyük felaket Papanın bütün ümitle
ri kırılmış olarak Romadan Kaprera 
adasına kaçmış olmasıdır. 

- Ne kadar zeki bir adam olduğu
nuzu biliyor musunuz Anjelo?. Söyle
miş oi.duğunu;;; süı::~t:i' ~uk cliiğ7üdur. 

Daha evvel düşüncelerinizden istifa
de etmediğime acmıyorum. Sizin gibi 
bir adamın böyle adi bir memuriyette 
kalması büyük bfr hatadır. Peska-


