
BUGÜN 

16 
SAYIFA 

4 
KUKUŞ 

22Nianl935 PAZARTE 1 8cnc:4·Sayı:ll79 

T·'Aimanya ile Lehist8n arasındaki gizli 
muahedenin suretini neşrediyoruz ! <Yazı=~~f~~~>0 

--
• 

l F ·· Ada•ı ve zelzelenin merkezi .. 
Müthi§ zelzelelcrl~ sar•t an ormuı 

BİR TREN 
Tünel Altında 

• • 

Kimse kurtulamadı 
Japonyadakl zelzelenin feci talsllAtı 

ölenler on beş bine yaklaşıyor! 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

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

Boğaı.İfındelri gezinı:Jen ve Beylerberi ıarayındaki ~aydan 
enstantaneler •• 

Kadınların bugünkü görüşmeleri 
il 

Bu akşam üniversite 
konferans salonunda 

bir miting daha ! 
l{adınlar nafta işlerinde ,çalışmak istiyor 

Arııu1uıal kadınlar kongresi bu 
ıabab saat 10 da toplantısına de· 
vam etti. 

Toplantıya Fransız mürah • 
hası Malater Selye :reislik ediyor • 
:ı.. B-.....::..ı..:: d müh" mı· uu. .._'" .. " nıznaıne e 

bir meıele vardı. Bu da, ökono -
mik meseleler karıısında kadının 
vaziyeti idi. Ruznameye geçilme -
den evvel lsviçre mürabhası Gur 
kongreye gelerek tebrik telgrafla
rını okudu. <Devamı 14 ncüde) 

Makedonya tedhiş konıite
sinin ihyası mümkündür! .• 
._._. .................................... ~•---mm11mıı ............................ ... 

Bulgar kralının 
vaziyeti 

pe güçleşti! 
KABiNE TEŞEKKOL ETTi, FAKAT SOFYAD 

_Y_u_n_a_n_i_s-ta_n_d_a_ REK'G~v~T~~~o 
idamı istenen general 
Populas'ın müdafaası 

yapılıyor 
Ati na, 22 - Anadolu haı ekel · 

lerinde Yunan ordusu baş1'-uman-

DURUYOR 
Dün ge~c. saat 

a,5 da Tadyo Ko
lonyal f U heye
canlı habeY'ı ver-
di: 

danı olan General Papuhs'm di- Bulgaristanm 
vam harpçe idamı istendiğini dün siyasi vaziyetin-
bildirmiştik. Bugün, Papulas'm deki ka\ ıfıklılc 
vekilleri müdafaalarına ba~;Jamış- devam ediyor . 
lardrr. Heyecan çuk faz. 

Yarın siyasi fırkaların muha - ladır. Askerler ve 
kemesine giri itecektir. Yeni Bulgar Baı-zabitler kışlaları- Bulgar Krali Boria aileıi ortaaında 

Yakın tarihten 
kanlı yapraklar 

ittihat -çe Terakkinin eski 
Çankın kitibi mes'ulü 

CEMAL oauz 
Pertembe gününden itibaren: 

• ittihat ve Terakl..i mensupla
nnın tevkifini; 

• l)iranı1ıarplcrdc 

meler ini; 

• idamlarını; 

muhakc -

• idam sehpasından yalancı 
bir delirme ile nasıl kur -
tulduğunu; 

• /Jckirağa bölüğü ile Arap
yan hanı kepazeliklerini 

• ıualta sürgününü; 

• J'c bunlara bağlı, şimdiye 
kadar mcçlıul kalnuı bir 

rok hadiseleri .. 

Ayrı Pyrı parçalar halinde 

vekili T oşef nı terkemıemek 
emrini almıı1ardır. Devlet müea -
ıeıeleri muhafaza altmdaalr. 

Yeni kabinenin teıekkülüne 
kadar §İmdilik İf batında ibulunan 
Dahiliye Nazırı Kolef, istifa eden 
hükfımete kartı hazırlanm•f bir 
suikastla alakaları görüld~(iü ci -
hetle bazı siyasilerin tevkif edil • 
mit olduğunu söylemiştir • 

Ordu muhtelif siyasi kanaatler 
besliyen b1r kaç zümreye ayrıl -
mııtır. Doktor Çankof tarrıftarla
rı askeri bir diktatörlüğe kat'iy -
yen tahammül edemiyeceklerini İ· 
lan etmiılerdir. Bu parti mensup -
larile asker\ bir hükumet teıkili 

taraftarları arasında mütlıit bir 
mücadele oluyor. 

Makedonya tethiş teıkilatımn 
tekrar ihyn edileceği bile söylen • 
metkedir. Bu itibarla Kralın vazi. 
yeti son derece nazikletmi,tir. 

( Der;amı 2 incide) 

----------------------~ ,-.. ............... --.......... --
Moskova teyJd 

ediyor: 

Sovyet-F ransız 
müzakereleri 
inkıtaa uğradı 

Fransa, isticalle 
tefsir ediyor 
Fransa ile Sovyet Ruıya a

rasında bir anlaıma yapılma
sı için devam eden müza -
kerelerin mühim zorluldarla 
karıılaıtığını, Alman ajansı
na atfen, yazmıttık. Moıko -
vadan Sovyet Tasa ajansmm 
verdiği bir telgraf bu haberi 

(Devamı 2 nclde) 

·---·----··---···········-·---·ı 

H~a~!7"'~:.de Rize köylerinde bir çocu-
ı,ıe ufak bir~: . ğu kebap edip yemişler! 

• • • • Göğsümiizc dayannıı~ 
süngülerin arasında içine büzül
düğiimüz kamyon san süralle IJc
yazıt meydanına döndü. Başımı u· 
zaltım. Meydana kurulnwş dara
ğcı~larını aradım. ilana ölüm yol
culuğu eden arkadaşım bayıl· 

mıştı. 
/Jirdcn yerimden fırladım, göz

lerim yuııalarından taşmış, ağzım 
köpükler içiııde .... 

CEMAL OÖUZ'un 
Hakiki hikayeleri yakın tari -

hin tüyler ürpertid 
safhalarıdır •. 

Perşembe günü 
başlıyor 

Annesini de kavururlarken 
jandarmalar çığhkları işitmiş 

Çingeneler: "Merak etmeyin, bir kadın 
doğuruyor,, diye işi ört bas etmek istemişler 

Rizeden gelen yolcularm an • 
lattıklarına göre Atinanın Pazar 
kazasına bağlı Artaıen na"'yesin
de, TürkiyE>de şimdiye kadar gö
rülmemiş bir hadise olmuıtur. Bü
tün Ol".alarm nefretini uyandıran 
h~dise, Artaıen' e gden göçebe 
çıngenelerin bir kadınla çocuğu _ 
nu diri dil'i kızartarak yemeleri • 
dir. 

Hadiıe ~öyle olmuıtur: Artaıe· 
nin köylerinden tehire inmekte o-

lan bir anne, bir düzlükten geçer
ken çadır kurmuı çingenelerin 
hücumuna uğramııtır. Sekiz on 
çingeneden bir kaçı kadının ku • 
cağındaki socuğu kapıp kaçmıı .. 
lar, diğerler1 de kadını ç.adrrlan
na ıürüklemitlerdir. 

Çadırda hemen büyük bir ateı 
yakılmıf ve minimini yavru ateıin 
içine f ırlablarak kızartılmış, etra
fına toplanan çingenelerin bir ta-

<Denmı 14 ncüde). 
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ir tren 
altında 

tünel 
ezildi 

Japonyadaki :;;elzele 
(Baıtarafı 1 ncide) 

Japonyamn Formüz adCtsında 
vuku bulan bir zelzelenin büyük 
zararlara sebep olduğunu dün 
yazmış, zalaa·ların miktar: hak • 
kında gelen ilk malumatı ' ermiş
lik. Sonr.ıdan alınan haberler 
zelzelenin çok daha feci o~'1uğu • 
-ıu göstermektedir. 

Zelzele iCCe yarısına doğru ol
muştur. Ö!en 2490 kişiden bir ço
ğu uykuda iken felakete uğramıı
lar, yataklarından kalkm~ia va
kit bulamadan evlerinin enkazı 

altında can vermişlerdir. 1.lk sar • 
sıntı üzerin"! halk aokaklan dö
külmüş, telaş ve heyecan içinde 
anneler çocuklarını, çocuklar an
nelerini aramağa koyulmuı orta
lık bir ana baba günü ha\:ne gel
"'llİştir. 

Zelzele net\cesinde çıkan yan
gınlar felaketi bir kat daha arttır
mıf, yarahndıkları için !:v!erin -
den çıkamıyan bir çok ahali de 
ate~leı:,.içinde can vermitlerdir. 

; Adanın ~imali garbisind~ bütün 
timendif er yolları harap olmuı, 
bir çok tüneller yıkılmışt.i". Bu 
tünellerden biri içeriden hir yol • 
cu treni ge!;liği sırada yıkılmıf, 

trenin hepsi 546 kişi olan bütün 
yolcuları ve memurları h:ç biri 
kurtulmamak üzere ölmü~lerdir. 

Trenden hiç bir haber almama -
maıı bu yolda çıkan f&y~aların 

doğru olduğunu göstermektedir. 
Felaketten en ziyade müteessir 

olan yerler adanı(n şimal: garbi 
aahillerind~ bulunan T aiolru ve 
Çinçiku eyaletleridir. 

T aioku ıehri hemen tamamile 
harap olmuıtur. Zelzelenin mer -
kezi Form~z adasında Amping'in 
yirmi mi-1 ~imali tarkisinde bulu -
nal! Peskador adaları oldu~u tah
min ediliyor. 

Bu adahrdan henüz b!,: haber 
alınamamı~tır. pon bir re,mi teb
liğ zelzelenin zararlarını töyle 
lesbit ediyor: 

2495 ölü. 

Misafirlerimize atılan dayak 

Bütün memleket.le 
nefret uyandırdı 
Galatasaray - Fener maçı 

yeniden mi yapllacak? 
Cuma giinkü Fener - Libertas 

maçının misafirlere dayak atılma
sı gibi çirkin bir hadise ile bitme
si bütün memlekette büyük bir 
teessür ve nefretle karşılanmııtır. 

isin dedikodusu, el'an bütün 
,iddetile devam etmekted:r. 

Duyduğumuza nazaran başta 

Ankaradaki idman Cemiyetleri u
mumi merkezi ve teşkilatı bu haf
ta içinde bu mesele Jıakkında bü
yük bir eh~mmiyetle tahkikat ya
pucak ve Türk aporculuğlina ya
kışmıyan, memleket için çok mu

zır bir propagandaya vesi.le olan 
bu gibi çirkin hareketlerin teker
rür etmemesi için, bazı çok mühim 
kararlar verecektir. 

Bu aabah kendisiyle g5rüştü -
ğümüz lstanbul futbol heyeti reİ· 

Cuma gi:nü Viyanalılara yapı· 
lan hareket, Türk ap~rtmenliği 
namına bir f adadır. 

Ayrıca Avrupada bazı federasyon· 
lara hususi tarzda bu ·husus sôrulmuş 
ve Avusturyanın me~hur futbol ida
recisi Hugo l\fayzelden gelen bir mek· 
tupta, yari hakemsiı oyununun kat'
iyen gayri nizami olduğu yazılmıştı. 

Diğer taraftan bizim futbol fede-
rasyonu mcsel~·i tekik etmek 
ıçın evvela ışın esasını an-
lamak yolunda Türk Hakem komite
sine (yan hakemsiz veya eksik yan 
hakemle, bir kısmı veya tamamı oyna
nan. bir maçın nizami olup olmadığı
nı) sormuştur. 

Enelki gün içtima eden hakem ko
mitesi de bu hususta şu karan ver· 
miştir. 

(Beynelmilel futböl nizaınnamesi
nin 13 ve 1' üncü maddelerinde gös
terilen sarahate nazaran, yan hakem
siı veya eksik yan hakemle oynanmış 
maçlar nizam ·ızdır) ... 

Ve bu karar futbol federasyonuna 
bildirilmiştir. 

Galatasaray-Fener maçındaki iti
raz, idari bir iş olduğu için, meselenin 
halline ancak futbol federasyonu me· 
zundur. Yalnız teknik i~lerle uğraşan 
hakem komitesi, federasyonun suali
ni umumi bir görüşle tetkik etmiş ve 
kararını vermiştir. 

Yan hakemsiz oynanan bir maçın 
nizamsız olduğu, kat'iyctle anlaşıldık
tan ~onra, son Galatasaray Fener 
maçının da nizamnameye uygun ola
rak oynanmadığı meydana çıkmış o· 
Jacağından maçın tekrar edilmesi la
zım gelmekteyse de, vaziyetin kat'i 

l 

pek fecidir 
5770 yaralı. 
12122 yıkılan binalar. 
11346 harap olan binafa.r. 

SON DAKiKA 

ölenler on beş 
bine yaklaştı 
Taitu, 21 )Royter ajansı)-Son 

haberlere göre zelzele kurbanları 
15 bine yaklaşmııtır. Bunların 

2995 şi ölmüştür. 11386 yaralı var· 
dır. 

Bütün muhabere ve nakil va • 
ırta1arı durduğu için zelzele kur -
hanlarının daha fazla olmasından 
endişe ediliyor .•. 

F ormozede sık sık zelzeleler o
luyor. Fakat bu seferki kadar kuv· 
vetliai bir nesildenberi görülme • 
mitti. • 

F ormoze adasının §İmali şarki

sinde bulunan Pekandor adaları • 
nın da zelzeleden çok zarar gör • 
düğü haber veriliyor. 

Moskova 
teyid e~iyor: 

(Baştarafı 1 ncide) 

te~id edecek mahiyettedir. 
T~ss diyor ki: 

Bay Litvinof ile Bay Laval 
arasındaki müzakereler mu • 
vakkaten inkıtaa uğramıştır. 
Bay Litvinof halk komiserleri 
heyetine raporunu vennek Ü· 

zere Moskovaya Clavet edil
mİ§tir., , 

Pariı, 22 (A.A.) -Tassa· 
janımın neırebnİ.f olduğu bir 
tebliğde, B. Laval ile B. Lit • 
vinof arasındaki müzakerele
rin muvakkat bir zaman için 
inJutaa uğradığı ve B. Litvi -
nofun karıılıklı müzaheret 
andlaşmasına dair 'cereyan e· 
den müzakereler hakkında 
halk komiserleri heyeti kar -
tısında izahat vermek ü:iere 
Moskovaya çağmldığı beyan 
edilmektedir. 

Bu tebliğ münasebetile, 
Havas ajansı, . müzakerelerin 
B. Litvinofun Cenevreden 
Moskovaya seyahati esnasm -
da tabiatiy le devam edemi -
yecek olduğunu işaret eyle
mektedir. 

B. Litvinofun müzakeratm 
tekli hazıra ve bilhaasa met. 
ni takarrür ettirmekteki müt· 
külit hakkında Sovyet hülru
metine izahat vermek husu • 
ıundaki arzusu pek tabiidir. 

HABER - Bu tefsir, Fran
sanm Sovyetlerle anlaşmaya 
ne kadar ha.hişkar olduğunu 
göstermektedir. Sovyetler ise, 
onlara kıyasla müstağni dav -

Dedikten sonra., en bü}ük ka • 
bahatin nizamsız hareketb bulu -
nan oyuncuları tımartmaktan vaz 
geçmiyen klüplerde olduğunu 

söylemit ve latanbul mıntakasının 
da, bu hadiseye en temiz bir baa
saaiyetle ~ı koyacağını ve mınta
kanın hadiseden çok müteeuir ol· 
~uğunu ilave etmittir. Şfkli ancak, bu hafta içinde, ihtimal ranryor. 

Ankarada çıkan Ulus refiki· 
mizde de, yakıtıkaız hadi;>e hak· 
kında dün ~iddetli bir makale in
titar etmiştir. 

Çarşamba günü toplanacak olan fede- -------
rasyon içtimaından sonra belli ola-

caktır. • . Saat ikide Ga!a-
Heşıktaş-V efa t ht d b. 

Hakem 
komitesi 

kararını verdi 

1 nci, 2 nci, 3 üncü a rı ımın a ır 
takımlan yann amele vuruldu 
karşılaşıyor 

23 Nisan bayramına tesadüf eden 
yarın öğleden sonra Beşiktaş Şeref 
stadında Beşiktaş ve Yefa klUplerinin 

Şampiyonanın son Galatasaray- 1 nc.f, 2 nci, 3 üncü fut bol takımları a
Fener karşıJaşmasmda oyununun bir rasında hususi maçlar yapılacaktır. 
kısmı tek yan hakemle oynanmı~ (9 uncu saqfomızda p T 
ve Galtnsaray tarafından bu hususta S O 
Federasyona itirazda bulunulmuştu. yazı/arı vardır) 

Bugün saat ikide Galata rıhtı-

mında bir ,yaralama hadise!i ol -
muştur. 

Galata rıhtımına bağlı Viyana 

vapurundan yük boıaltan Siirtli 
Adil ile amPle Bekir arasında yük 
almak yüzünden kavga çıkımı, A-

Bulgar kralının vaziyeti 
pek güçleşti! 

( Baştarafı 1 ncide) 

Sofyadan dün gece sabaha 
kartı gelen bir habere na-zaran, 
kabine, sarayda tam seki7. saat 
süren görülmemi§ derecede heye
canlı müzakerelerden sonra niha
yet fU suretle tetekkül etmi~tir: 

Baıvekil: Sabık Belgrat lstan
bul ve Viyana sefiri Andrc Toşef, 
Hariciye Nazırı timdi Saray Na
zırı bulunan Köse lvanof, Harbi
ye Nazm timdi Sofya garnizon 
kumandanı bulunan General Sa
nef, Dahiliye Nazırı timdi erkanı. 
harbiye re1s vekili bulunan Gene
ral Raıko Atanuof, Maa:r!f Nazı
rı timdi gene Maarif Naıırı bu
lunan General Radef, Maliye Na
zırı timdi Devlet Bankası müdürü 
olan Raakof, Adliye Nazı:-ı ~imdi 
Mahkemei temyiz reisi bulunan 
Karagözof, iktisat Nazır' ıimdi 
Mesai Müdürü olan Muıanof, De
miryollar Nazırı timdi Slovo ga • 
:zeteıi Müdürü bulunan K4!jifarof, 
Nafia Nazırı da avukat Yotof. 

Bu kabine bir itidal kabinesi
dir. Buna rağmen, Sofyada hala 
heyecan dinmemiştir. Kra hn sara
yı sadık ukerlerle tahkim edil· 
mittir. Hükümdarlık taraf•arları, 

sarayın öminde nümayiş yaparak, 
"yatasın Kral,, diye bağn-mışlar
dır. Vak'aların mabadi nasıl de • 
vam edeceği tahmin olunamıyor

sa da, sükunetin avdet e~mediği 

muhakkaktır. Sofyada, rc,mi bi • 
nalar önünde hala süngü!i:.!er do
laımaktadrr. 

• • • 
Bulgaristanda isyan ıktığma 

dair dolaşan ıayialarm doRtU ol • 
madığını, Sofya muhabirimizden 
aldığımız malUınata istinaden, 
dün bildirmi~tik. Bulgar el;niği de 
dün akıam gönderdiği bir tebliğ • 
de bu ıayia!arın asılsız olduğunu 
bildirmektedir. Tebliğde denili
yor ki: 

• t• " "Kral, kabine te§kili iç·n 11 1 .. 

farelerine Jevam ediyor. Halk ıiJ• 
kunet içinde, kabine buh :& nııııll 
inkiıafını takip etmektedir. Melll" 
leketin her tarafında tam hır ıii • 
kun vardır.,, J 

Bulgar siyaseti 
Yugoslavyaya 
yaklaşacak 

Sofya, 22. (A.A.) - Kralın ar 
zularının ifadesi gibi telakki edi • 
len Totef l<abinesinin teşekküliiO' 

de, Kralın, fırkalar üzerinde. rt8' 
vima bir zafer ihraz eylemit otdıı
ğuna itaret edilmektedir. Sil 
itibarla, yeni hükUmetin bütüJI 
millet tarafından iyi karıılanacai' 
zannolunuyor. 

Bulgar - Yugoslav yakınlığrnlll 
en hararetli taraftarı aayı]an S. 
Köse lvanof'un dıt itleri bakanlr 
ğına geçmesi, bazı komtu de\f • 
Jetlerin bulgariıtan'ın dıt siyasa• 
ıı hakkındaki •endişelerini h-" 
ıeten teskin edecek bir keyfiy,& 
sayılıyor. 

kralın beyan
namesi 

Sofya, 22 - Bulgar K!alı Si' 
ris halka hitaben neşrettiği blı 
beyanamede diyor ki: 

19 - Mayıs - 934 tarihin~ 
ki değitiklik üzerine tutulan 1' 
la devam edecğiz. Genç Bul .... 
hükfuneti ;ktisaden yükıelmak, ., 
halkın fakir düşen taba.katfll' 
yardım etmek suretiyle hayatı' 
karıtık ihtiyaçlarına cevl.p "er 
mek için ıslah edilecektir. . .} 

Geçmi e dönmeste ula m0.-1 
maha edilmiyecektir.Herkesin, be
nimle beraber bir bayrak etrafıır' 
da toplanmağa çağırıyorum. ' 

Zabit, ve küçük zabit teşkilil
ları reisleri yeni hükUmete ınUıl" 
heret edeceklerini bildirın:~ıerdit• 
Buna rağmen posta binası ve ıl'ı 
ray hala muhafaza altındadır. 

f Varın 

KURUN 
24 

23 Nisan 
a M. Mecllalnln ilk eçıh' 
gUnUdUr. O gOnD11 içinde 
Y•••Y•r.ıler durouıennı , 
heyecenler1nı ' a r ı n k i 
KURUN da anlahyorlar. 

Kadın 

San'at 
Sinema 

23 Nisan 
Çocuk hafta•ının ilk ıU• 
nUdUr, çocukl•r için ••• 
frler, yezller, bol re•l111ll 
••rlf•l•r ... Yann çocuı11• 
nuza bir KURUN ahnız • • 

Spor 
Roman 
Hikaye 

SAYIFA 

KURUN, okuyucularına bir sUrprft 
hazırladı, yarın IUln edecektir. ~ 

' ~ 
dil bıçakla Bekiri ıağ bö~: ünden/ kir Beyoğlu hastanesine 
tehlikeli ıurette yaralamııtır. Be· mıı, Adil yakalannpıtır• 

~ 

' 
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Yeni danslaı 
üç bayram bir 

1 
araya geldi '/14uallz•mler ı Y~rm Çocuk bayramı ba§!ıyor .• JV.l j Aynı zamanda. cumi\danben de • Sür'at 

Öyle memnunum, öyle memnu· 

num ki .. Avrupada yeni yeni dans· 

lar moda oluyor. Yarınki nüsha ·ı 
ıadasmda Posta işlerinde 

mızın sonuncu · 

Bütün 
esnaf 
Ay başında 

Belediyeye müracaat 
edecekler 

Ortamekteblere 
imtihanla 

vam eden musevilerin hamursuz 
bayramı da vardır. Diğer taraf· 
tan yarından itibaren hıristiyanlar 
büyük paskalyaları olan kırmızı 
yum urla paskalyasına giriyorlar. 
Bu itibarla bu cuma kırlar, ıeyir 
yerleri insanla dolacak demektir . 
Gene hu cuma ortodoksların Ba • 
hklr panayırları da vardır. 

Kontinantal isimli bir raks salgı. ıslahat 
nının numaralarını göreceksiniz.. Bu esas a6zetilerek Bir seçme yapılması 

. d" b" adet çıktı. ~ k Esasen, şun 1 ır . . . yapılaca 
RA 'b" f 1 1 in ekserısı hır Mayıs birden itibaren beledi· 

ye kanununun on betinci madde
sinde yazılı olan bir kııım esnaf 
belediye müstahdemin bürosunca 
kaydedileceklerdir. Bunlar, sucu, 
garson, hamamcı, şekerci, helvacı, 
kahveci, bakkal, otelci, kapıcı, 
marangoz, berber, terzi, yorgancı, 
dokumacı, müskiratçı, sütçü, ha -
murkar, ekmekçi, kömürcü, ek· 
mek yapıcısı, kaldırımcı ve inşaat
çılardır. 

bildirildi 
Son senelerde çoğaltılmış olan 

Orta mekteplerde mühim miktar· 
da münhal muallimlik vardır. Bu 
muallimliklere şimdilik muavin -
lcr seçilmesi ic;in Haziranda yapı -
lacak imtihanların 1 Temmuzda 
yapılması için kültür müdürlüğü -
ne emir gelmittir. Bu emre naza
ran yeni seçilecek muaJlim mua • 
vinlei orta mekteplerde Türkçe, 
tarih, coğrafya, fen oilgisi, biyo • 
loji, riyaziye, Fransızca, Almanca, 
lr.gili7ce dersleri okutacakhı.rdır. 

ovü tertı ı ı m er 8 y ndırlık Bakanlığının uzun 
h l .., diyor Bunlar a ı b'k. nevi dans oca ıgı e · , ·· ddettenberi postada tat ı ı 

arasında Bolero ile Karyoka yı ı ~~ tetkikat yaptığı ıalahat Hazi· 
·ı· . ıçın 1 b l misal gösterebı ırım... ran başından itibaren stan u Yarın ba§lnyacak olan Çocuk 

bayramı dolayısiyle Karagümrük
teki 19 uncu ilk mektebe bağlı o • 
lan 7 ilk mektep, Karagümrüğün 
spor meydanı olan Çukurboatana 
geleceklerdir. Bayramın ilk gü • 
nü buraya gelecek mektepler ara• 
aında bir çok spor hareketleri, ko· 
şular, çuval yarışları, çiçek eğlen· 
celeri yapılacak ve öğle vakti bu 
küçük mekteplilerin arasından 
gürbüz çocuklar seçilecek, kaza • 
nanlara mükafatlar verilecektir. 

Hepsinde de, arka sa~.·f~ı~da posta işlerinde tatbike başlana -
oikkat edeceğiniz güç guç fıgur • caktır. 
1 Du··n bu hususta yaptığımız tah· P.r var ••. 

Aman, ne kadar memnun olu • kikata göre yeni ıslahatın esasını. 
yorum tasavvur edemezsiniz, ne· servislerde yaprlacak değişiklik • 
Ye mi 'menun oluyorum?. le temin edilecek sür'at teşkil et -

Salan, lJcnj, hoplayıp zıplan1ıa mektedir. 
rnerakhlaı·:-:?clan sanmayınız, va • Bu itibarla memurlar arasında 
si, ta.ngoyu, çarlistonu tamam!~ • umumi bir değişme yapılaca~r : 
d11n da §İmdi bunlara heves edı - Bu arada ıızun müddetten erı 

Tescil bir ay zarfında tamam • 
lanacak, 31 Mayıstan sonra kayit· 
siz bulunanlardan ceza alınacak • 
tır. . örmemiı olan posta memur-

y orum diye aklınıza gelmesı.n... zam g kl d' Bu esnaf, mensup oldukları ce • 
miyetlere müracaat ederek be • 
yanname alacaklar ve muamele -
terini bitirdikten ıonra belediyeye 
gideceklerdir. 

Üniversite konferans salonun • 
da yapılacak olan bu imtihana ilk 
mektep muallimleri de kabul edi
lecektir. Yalnız bu muallimlerin 
en az iki sene muallim etmiş ol • 

1 ları da zam görece er ır. BTk' Sevincim tamamıy e Eyüp mmtakasmdaki ilk mek • 
teplcrin bir kısmı Topçulardaki 
Kazıklrbağa, bir kısmı da Otak· 
çılar çayırına gidip orala'l"da eğ
lenecelderdir. 

• a ıa.. Yen·ı te"kilatta bilhassa telgraf 
tn~nfi taraftandır. Y 

tevziatında sür'ate daha büyük bir maları §arttır. .. 
..\nlatayım: 

Şimdiye kadar ne zaman,. kala
ho.lık. eğ!enceli bir yere gıtse':'1, 

bir hadi"e keyfimi kaçırır~ı .. Zı • 
rn musiki basma kalıp hır foka· 

' l\'ot tutturur; bir de bakanını~, 
kısa boylu, göbekli, dazlak hır 
zatı muhteremle sırıkasa ve maf • 
.alları bükülmez neviden bir ba • 
yan cenapları ortaya çıkar, dansa 
"-aşlarlar. 

Lahavle velıi ... 
Çatlar mısın, çatlatır.mısı~?. . 

Buraya sizin bütün bcdıi kaıdelerı 
isyana sevkeden seyyar sarma~ 
dolatınızı mı seyretmeğe geldik?. 

Fakat bir tey aöyleyemezıin ... 
Ha dönerler, ha dola§Jl'lar .. 

Fakat, oh .. 

Yarabbi şükür!.. 
Artık bundan sonra bu sakil 

manzaralara b!r hateme çekile -

cek ! .. Zira, Kontinantal gibi dans
ları anuk dansa istidatlı insanlar 

yapabilecek .. Zevkle tama~a ede· 
ceğiz ve şayed bir gebeşle bır sırık 
meydana çıkana komik bir numa· 

der gibi kahkahalardan ra seyre 
kmln.cağız .. 

(V3-rt0) 

Çimento 
nihayet 
ucuzladı 

Dkonoml bakanlığı 
ihtikara mani oluyor 

Bizde çimento fiyatlarının gö • 
rülınemiş derecede yüksek oldu • 
ğunu müteaddit defalar yazmıt • 
tık. Bütün Avrupada, ve komtu 

leketlerde çimentonun fiyatı 
mem b r 
t bacına en fazla on, on eş ıra 
on ::r h. 
'k b' d 30 lira olmasının fa ış 
ı en ız e • 
kardan başka hiç bir şeye dela1et 

ebnediğini söylemiştik. • 
Nihayet meseleyi Okonomı B~-

k"k tJDİ1' ve dün vı· kanlığı da tet ı e ::r • • 

liyete gönderdiği bir emırle çı • 
mentonun 22,5 liradan daha .~ • 

b"ld' J&br halıya satılmamasını 1 ırm ır : 

h " l" vergı Bu fiyatın içine er tur u 

ve resim dahildir. 

Bu auret1e çimento fiyatlarında 
Tt ton ba§ma 6 lira kadar bir tenzı a 

yapılmıf demektir ki Ökonomi B~
kanlı~ı bu karariyle memleketın 
iman için büyük bir adım atmış, 

ve büyük bir ihtikarın önüne geç· 
mi, oluyor. 

ehemmiyet verilecektir Mümkün 
olduğu kadar telgraf tevziatı ve 

erkez postahanesinden küçük 
;ostahanelere posta nakliyatı mo· 
tosikletli memurlarla yapılacak -
t Bir kısım Avrupa ve Ameri • 
ı::: posta nakliyatmda olduğu gibi 

ostahaneler arasında hava taz • 
;ıkli borular vasıtasiyle mektup 
ve posta nakliyatı yapılması hak· 
kmda yapılan tetkikler müsbet ne
tice vermemiştir. 

Postada yapılacak ıslahatta ev
velki sene getirtilen ecnebi posta 
mütehassıslarının \'erdikleri ra • 
nordan istifade edilmek ır 

Ortamekteplerdeki münhal mu
allimliklerin bir kıa~ı ,ehrimizde, 
ekseris; Anadolu vilayetlerinde -

liJ;~eLiJ'TI} dir. __ 

Duvardan itti Sigortacı yetişecek 
gençler 

Şehremininde Jbrahim çavuı Milli Reasaürana'ın ıigortacılı • 
mahallesinde oturan 6 yaımda 

ğm muhtelif ıubelerinde ihtisas 
Fikreddin Mevlanekapııında Ri • lteıbetmek üzere Avrupaya gön • 
zanm bostanında çah§an Artinle 

dereceği gençlerin imtihanı dün 
kavga etmi§t Artin çocuğu duvar· yapılmıştır. imtihana 15 kişi 
dan n~ağı iterek ayağının kırılma

g irmiştir. 
sına sebep olmuştur. Çocuk Etfal Dün ayni zamanda lzmir ve An 

Beş ton sakarin! 
Gümrük idaresi 928 yılına ka

dar gümrük ambarlarına girip de 
sahibi çıkmamış eşyayı tesbit e· 
derken bir ambarda beı tona ya· 
kın Sakarine tesadüf edilmiftir. 
Şeker yerine kullanılan ve evvelce 
memleketimize külliyetli miktar -
da girdiği halde §İmdi ithali mem· 
nu olan bu maddenin memleket 
dışına çıkarılmak üzere satılması· 

.astahanesine yatırılmıştır. karada imtihanlar yapılmı§trr. 
u ~J111lar_~~~ -<>--- ~ 

na karar verilmiştir. 

r ) Tarabyada oturan lstelyo, Ko - Gıdasız çocuklara y .. kw 
Yeni Adliye binası ço, Yani dün gece sokakta çalgı yardım ure ıer 

çalarak sükiineti bozduklarından 
lstanbul adliye binası için açı· Gıdasız mektep çoculdarma ye- 8Cl51 

yakalanmııtır. 
lan projee müıabakasma 18 pro • ınek t~dariki iıine sarfedilmek ü-
je gönderilmiıtir. Projeler yirmi Hırsız girdi zere Sümerbankın lıtanbul şubesi Bir zavallı baba 
gündenberi Ankara Nafia Bakan- Hürriyctiebediye tepesinde Hilaliahmere 9465 kurut tebcrrü oğlunu başkasına 
lığında tetkik edilmektedir. Ka - bir bahçe içindeki evde oturan etmittir. Hilalahmer teJekkür et - vermek istiyor 

· b 'h t'nde muallim Ziyanın evine hırıız gir • kt d' zanan proıe u ayın nı aye 1 me e ır. Dün matbaamıza ismini yazma• 
·ı· l kt B' 'ne" gelen mi", elbise çalmı•tır. Şüphe üze· ____.____ ı an o unaca ır. ın 1 ~ " -v---- mamızı rica eden düşkün tavırlı 

· h.b. 'k· b' "k' · ge rine çingene İbrahim yakalan - S ) Ş k proıe sa ı ıne 1 1 ın, 1 mcı • oyu 80 ar bir adam geldi. Yanında dört ya· 
lenin sahibine de bin lira müki • nuşhr. ekspresinde lstanbul tında gürbüz, zeki bakışlı güzel 
fat verilecektir. işe koyacaklardı postası varmıydı? bir erkek çocuğu vardı. 

--o- Beşiktaıta oturan duvarcı Eyü • fatanbuldan Pariıe gitmekte 0 • Evvelce esnaf mı§, şimdi sakat • 
Akayın ilkbahar bü işe yerleıtireceklerini bahse· lan Şark Ekıpreıinin Yugoslavya- Ianmıı, hali vakti pek ziyade bo. 

tarif esi derek on lirasını dolandıran Ya • da Navıka ile Zağreb arumda IÖ• zu1muş. Çocuğu göstererek şu söz-
Akay idaresi ilkbahar tarifesini ni ve Diyamandi yakalanmıtlar • yulduğunu İngiliz gazeteleri yaz· }eri söyledi: 

hazırlamı§ ve tarife bu ıabah • drr. maktadırlar. - lki çocuğum var .. Ve ben her 
tan itibaren tatbik edilmeğe baı • Tramvaydan atlarken Bu habere göre haydutlar trenin iki çocuğuma bakamıyacak kadar 
lanmıştır. Yenişehirde oturan 12 ya§mda posta vagonuna girerek po ta me- düşkünüm .. Bunlardan küçüğünün 

Akay idaresi bu sene Anadolu Dimitri isminde bir çocuk Sümer murlarım bağladıktan sonra ı ı hayatını kurtarmak için büyüğü • 
yakasına rağbetin fazla olduğunu sineması önünde tramvaydan at - torba alıp kaçmı lardır. nü, yani bunu birisine vermek is· 
nazarı dikkate alarak bilhassa hu- larken düşmüş, yaralanmıthr. latanbul postahanesinden öğ _ tiyorum .. Çok zeki, ve sıhhatli .. 
raya vapur seferlerini geçen sene· --o- rendiğimize gÖt'e buradan h?.reket dir. Ben kendisine bakamryo. 
ye nazaran fazla)aştırmı§br. Beş bin seyyah elmiş olan bu trene Türkiye pos - rum. E~er bir in:saniyleti adam çı. 

-o- 935 seneni batından itibaren bu tası olnrak40 torba verilmişti. Bu kıp almazsa çocuğum btiyüyünc.e 
Romanyalı seyyah ayın on beşine kadar İstanbul li- torbaların hiç birisinde de para ve muhakkak bir nerseri ohıcaklır. 

talebe manınn on altı seyyah gemisiyle sair kıymetli eıya yoklu .. Esasen Yalvarırım ıize. gazetenizle bunu 
d b b h l l ı ilan ediniz .. Bükreı Oniveraiteıin en 100 e§ İn seyya gelmi§tir. Bundan bu nevi kıymeti posta aı· mem c-

kitilik bir kafile dün Karol vapu- sonra dnha yirmi vapur gelecek • ketimizden Avrupaya daima de • Çocuğu almak isteyen olursa 
riyle ıehrimize gelmiştir. tir. niz yoliyle gönderilmektedir. gazetemize miiracaat ederek ha. -
-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;.;~- basının adresini öğrenebilir. f Ş E H R İ N _D E R D L E R İ -) -...... -8 .. o-........ -R_J-.... i-.~~i"-.A .. -...... ! 
Hastahane yanında mikrop yuvası! ~njcin '1ı!z~ ~.i 
y cnilıahr:l•dl'ki Gurcba hast&ııe,i, lstan bulun en iş- mu yap:lmrıya kmlcır mut•al.:kat<:n üstlcrillin ifrtiilml'Si· top l ıya n 1 ara ·. 

Jek; hastası. doktoru 'c tnlehesi en hol bir haı-tanesidir. ne ve yolun caddeyt• benzetilmesine imkan yok mrulllr.? i 
Buruya hergün yüzleı ce hasta Poliklinik muayene Gene im lıa.ıtanenin yüz udmı arliasından (Jl'ÇE:n ı·ı· - - - --- ı 

,.e teda,•isine geldiği gihi Tıp talebesinin iç n• drri ha - içi Sululı:ulenin çama:tr, <;irkff. bulnşıl: lağım sulariylc Formalarını ucuzca ciltletmek is-
talıkları dt•rsleri de burada gösterilmektedir. dolu mcşlıur "Pis dere,. rıin bu mil.:rop sm:ırı re bulaş- istiyenler buı::ünl'ü cumartesinden 

lı:in feci tnrafı, bir çok me:i'hur yabancı prqfc örle- tmcı vaziyetinin önüne (lcçilmc11inin çaresine bakıla· ' itibaren her gün renkli kapaklari· f 
ıin de horahk ettiği bu hnstanenin şehirle muvasale· maz mı? : 

l f k inde le beraber Ankara caddesinde • sini temin eden Jlalıcılnr-Aksaray yo unun e,· n Bir hastane brt kadar mikroplu bfr muhitte temiz ı 
1 t t k ·1 l" • J d J J d '·al bil' ., (VAKiT) kitaphancsinc bıraka. her la ve e ·mı agım arın mey anr a o mnsı ır. ,.. n ır mı.,, 

Buraya hergün gidip gelen bir zat diyor ki: işte bir siirü doğru ldf .. Fakat lHtanhalun her yn- bilirler. ı 
- }'angın lıarabcleri araınndan geçen, r·r ii:erinden nından o kadar tok dttrt r,,.kırıyor ki in"anm gayri Cilt parasr olarak yalnız (10) • 

lciğınıların şarıl şarıl akltğı bu caddcd<ı kaldırım nn- ihtiyari: a kurut ödemeleri lazımdır. i 
mına lıiç bir Şt'Y yoldur. . ','llu şe:"rc l iizlerrc seneden beri ne yapılmış? Sar- • 1 Büyük bir lıaslane efrafmda bulunan bu nııkrop yıl" fedılen mı1yonlarrn meydana. getirdiği eser nedir? Di- =.. ...................................................... ~ 
ualarının kanatılmruıına. hic olmazsa ı·cnibaflçe stadyo- ye soracağı geliyor. Iı'alHlt kime? " 



4 HABER - Akşam Postası 

Almanya ile Lehistan aras!ndaki
1

·---....-.--,, .--H'!!ie~..,;· ~~ 

MUAHEDENIN 1 Esir adın 
1 

....... N;ki~d;;~···-·i 

< va - no > ! ·······-················ .... ~ .. : Esrarı anlaşıldı 
HABER 'in 
tefrikası 

i ..................... .. ..... 
S Aşk ve His Ro 
1 ........................... . '·-Ayakları, köpükletle tslanma • hk vardı ki, bundan, tuvalet od 

Paris, 2 2 ( A.A.) - Echo de 1 lerdir •. Bunlardan biri taarruza 
Parsi gazetesi, Lyonda çıkan Salu 1 uğradığı takdirde, diğeri ona yar· 

ğa başladı bile.. sının açık olduğu anlaşdıyordu. 
"- Neş'eli olun., Geride kalan- Turgud, annesinin uyanık ol 

lar !. .• ,, •• bileceğini ve salona. inip oturd 
- Evet, evet... Neş'eli olmak ğunu düşünerek . merdiven! Publique gazetesinden naklen ve dnn etmeği taahhüd eder. H A 5 A N 

gazeteırin, Allier meb'usu, sabık Madde 5 - Almanya farktan lazım... • doğru yürüdü ..• 

nazırlardan B. Lamurö'den elde ve yahut ki şimali tarkiden gele· TJRAş BIÇAGI 
ettiği, Alman .. Leh mukavel~na • cek bir tecavüze kartı koymak 
mesinin aşağıdaki SW'etini neşre - mecburiyetinde kaldığı takdirde DUnyanın en mUkemmel 

diyor: Polonya, Alman ordularının kendi Tıraş bıçağıdır 
Madde 1 - iki yübek ikid ta- arazisi üzerinden ıerbestçe geç • Şimdiye kadar icat olunan bütün 

Gerçi kabul ediyordu: Son ge· 
cesi, çok kula müyesser olmamı§ 

gecelerdendi .. Ve ölümü, bu muh
teşem gecenin f eTdasında, bu 
muhteşem tabiat ortasında harı -
kulade olacaktı .. raf kendilerini alakadar eden bil· me1erini temin edecektir. tıraş bıçaklan arasında en mükem-

cümle usıulU..l meseleler için M dd Al mel ve en fevkalade olduvu tahak· Soğuk su, dizlerini yaJayor .. a e 6 - manya, Pol-Onya 0 

doğrudan doğruya isti§are etmeği kuk etmiştir. Piyasada mevc11t tı- Kamile, elbisesini ~rkardı. Yürü • 
hudutlarmm mes'uliyetini temin ve fiJen tefriki mesaide bulunmayı raş bıçaklarını şaşırtmıştır. Hasan dü ... Su, karnına, göğsüne kadar 

taahhüd ederler . etmeği taahhüd eder. tıraş bıçağınm 1·2-34 numaralı geldi . ._ 

Madd 2 P l h •-~-- . Madde 7 _Her iki devlet, e • gayet keskin ve hassas tarafları " H d" Ce 
e - 0 onya üaWr.etı, vardır ki her bir taraf iyle laakal - ay ı. · sa ret .. " 

L._.....: ·...:..ı h h · b. • h kk d hemmiyete ~ayan görülecek her öb.ü· b hl · d ..... n.ancae er angı 11" ıt a m a T on defa tıraş olmak kabildır. Bu r sa a ar suya gır ıgı va-
____ 1_ Alm • d h'J' d türlü ökonomik tedbirleri ve ez- k"t ı d · ' ı· 'd" 
&IJ'!,;AK · anyanın reyı a ı ın e hesapla 5 kuruşluk bir adet Hasan ı nası aıma neş e ı ı ıı.yse gene 
karar vermcği ve Almanyamn da· cümle müdafaa tedbirlerinin mü • tıraş bıçağıyle 40 defa ve ıslak bar- ne§' elidir ... 
ima menfaatlerini korumağı bıah· euiriyetini takviye eder mahiyet- dakla bilendikte yüz defa tıraş ya· Gözlerini enginlere çeviriyor .• 
h .. d d te olanları müctereken almag"ı ta· pıJmak mümkündür ki dünyanın " c t C t u e er. ıt - esare .. esare ... ,, 

Madde 3 - Statükoyu tahdid ahhüd ederler. hiç bir bıçağında bu meziyet yok- Kendi za'fına kendi de gülü-
- ..ı h" h b . b" Madde 8 - Bu mu,-velenın· tur. Hasan bıçağı istediğiniz halde euer ma ıyette, er anıı ıranı· Kn başka ına.rka verilirse aldanmayı· yor ... 
ulueal hadile zuhıu ettiğinde her mer'iyet müddeti iki senedir, Altı mz. Taklitlerinden sakınınız. Fi· Kamilentn nazarında, ~imdi ar· 
iki devlet, gereken tedbirler hak • ay evelinden haber vermek şartiy- yatı: 1 adedi 5 kuruştur. 10 adedi tık iki feyin kıymeti var: Kuvvet 
kında uzlaşmak üzere ar alarmda le akitlerden biri taraf mdan fesh - 45 kuruştur. ve cesaret •..• 
temaı etmeyi taahhüt ederler. edilmediği takdirde, kendiliğin • Hasan Deposu: Bunlar, onun kanını damarla· 

Madde 4 - Sebebiyet veril • den yenilenmif olacaktır. lki yıl- rmda hızla donduruyor.. Bunlar 
Ankara, Istanbul, Beyoğlu. 

mekıizin vuku bulacak her han - lık müddet zarfında, &kitlerden ıayeıinde suların soğuğuna mu • 
ri bir tecavüze kartı koymak için her biri altı ay önceden haber ver· kavemet ediyor .• 
L 'k d l k •nt11t1Htllfll_...,1110011tllllJfllDfllllıwmtm,_....,_.lmD'Wtm .... •muıııRI' A kJ d ku 
ner ı i ev et aa eri, rııllli ve ö .. mek şartiyle bu mukaveleyi feılı • çı ara oğru, vveti yettiği 

lronomili kuvvetlerini h_ir_ıe_,_ti_re_ce_k __ d_eh_i_H_rı_e_r. _________ ısa b ah Gaz ete 1 eri kadar yüzecek ... 
En son elbisesini de attı •.. Şiın • 

Yugoslav Almanya __ n_e_d_i_v_o_r_ıa_r_7 __ .. 1 di artık, bütün benliği, denizin, 
"Çanakkaleyi göklerin neredeyse ortalığa ııık • 

intihabatında Avusturyanın istlkU\I Iarmı saçacak olan güneıindir!.. 
konferansına Jşttralk tahkim etmemiz Tam bu !Irada, Ditlek hiddetli, 

Ayrı ayrı etmlyecek muhakkak IAzımdır" hiddetli ba-.Iamağa ba9ladı .• 

t I • t KURUN-Asun Us bugünkü 11a· d 0 r 1 $ e Beı1in, 22 (A.A.) - Daily Mail zısında Türk matbuat nıüm.essllleri· 
gazetesinin Berlin muhabiri bildi· nin Alm.anyaycı davet edilmesi hôdi· 

verilecek rıyor: ıeıinderı ba/ı6ediyor. 
Gelecek ay içerisinde Avustur • Bu müHasebetle Almanyada Hitle-

Belgrat, 22 A.A) - 5 Mayısta yanın iatiklal meselesini tezekkür rin yapml.§ olduğu birle§tirici. ve iş· 
yapılacak dan meb'uı intihabatı etmek üzere, Romada toplanacak sizlikle mücadele hareketlerini anla· 
için yalnız 4 liste nazarı itlbara a- olan konferan~a, Almanyanm İ§ • tıyor. Almanyanın böyle mühim bfr 

denrcsinrfe Türk nazctecilerinl drwet 
lınacaktır: ı tirab."'ten imtina eylemesi muhte • 

ctn <:ıı • oazetet:tJeı· ıçtn bulunmaz oır 
1 -. Baıvekil B. Y evt!;'in hü- meldir. fır.at t~ ldl rt{iiiid ''ave ederek ya-

k.. ı · · -o-- zuına nihayet verlgor. 
umet ııtesı, Avueıturya mecburi CÜMHURlYET - Yunus Nadi bu-

2 - Eski köylü-Hırva1: fırka. askerliğe gün yamıış olduğu yazıda muvakka-
. · B V1 d · M k'' ten gayri askeri olması kabul edilen 

SI reısı , a mır açe ın mu- hazırlanıyor 
boğazların bu kayıttan kurtulması 

lıalefet li.st.E'ıi. Viyana - Avuıt\lrya baıvekili, rad- lcinm geleceğini ıöyliiyor. Bunun ak-
8. Maçek, Sırp topraklanndıı yo ile ne~redilen bir nutkunda, mecburi ıine bir makale yazan Taymils gaze· 

• • • • 
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• • • ,, 

Matmazel Jackson, Turguda 
çok güzel ıvaidlerde bulunmut ol· 
duğu için, yavrucağız, o geceyi 
mıtrl mıtıl uyuyarak geçirmişti .. 
Ancak sabahleyin annesinin ettiği 
gürültü üzerine uyandı .. 

Tuvalet odası kapısının hızla 
duvara çarpması oğlanı uyandır • 
dr. Annesinin ayağından fırlayan 
basamağın yuvarlanması ise, uy • 
kusunu kaçırdı. 

Gözlerini korkudan açmış, etra
rafı dinledi ... Korku ite! •• 

Çünkü gecenin dehşeti henüz 

Onu mahcub bir tefkatla şe~ 
di. Muhabbetini belli etnıeı 
Lakin, annesi sevgisini biJhll• 
endişeli olduğu zamanlarda h" 
sederdi .• 

Annesinin de dolayısiyle kar• 
madığı hiç bir derd tasavvur 
miyordu .. 

Ah, güzel, sevgili anneci 
Hem neş' eli, hem sevindi olatt 
kadıncağız .. Çok muğlik bir iıı 
olduğu İçin, Turgud ona nüfuı 
demiyordu. 

Uykulu gözlerini uyu§tur-' 
aydınlık eıiğe doğru yürüınekl 
kendini alamadı .. 

Merdiveni inmeden evvel b 
raya bir bakaa iyi edecekti ! 

Oda, boştu .. Dormözün üzer 
eşyalar atılmıştı. 

Turgud, mütereddid adnnl 
tuvalet odasında yürüdü .. 

Ya annesi, timdi karııs 
somurtuk, hatta hiddetli bir ·· 
dikilirse! .. · 

Hem bu saatte, bu odada ıı' 
ışık vardı?.. Hem, sonra ya~lı 
tJası !... 

. 

Yatak oduı kapısmın biraı 
şinde durdu ... Etraftaki bir •. 
ayna, Turgudun hayallerini İy 
aksettiriyordu. 

Yol yol pijeması, dii§üncelİ 
üzerine kakül kakül düşen• 
Iarı •••• 

Burada ne yapıyordu?. Ne st' 
yordu?. 

Korkarak uyandığını, onuu İ 
buraya geldiğini anlatması cid 
zor olacaktı .. 

Ya annesi birdenbire hastal~ 
dıysa? Şayet hastalansıı.nydı, sol 
nın öte tarafmda da ışık yaP 

mıydı?. Ah, öyle endişe ediY0 

ki,. Minimini yüreği h!zlı hı.ıh 
pıyordu. 

eski çiftçi ve Demokrat fırkaları, aıkerlik hizmetini hazırlamak için, pek tesine çatıyor. Dünyada bir çok bi· 
yakında 34 milyon tilin aarfe<lileceğini rinci pMnda. ehemnfiyetli mliahedcle· 

Boan• top\ aklannda eski Müslü- söylemiştir. rin bozulduğu. bu devirde sırf müda· 

ortalıktan ıilinmemifti.. Şafak, o- n 
day ancak h f"f b" bel.~ 1ıı111111ınımıı1111111nn111 111ııı111111ıı111111111111ıııınıııq,unıııomıımıııııı1 1 a 1 ır pem ıge 1 Şişli Etfal hastanesinde 

man lırkası ve Sloven toprakla· o faamıza yarayan boğazların muhaf<r 
rında Slovel'. Halkçı fırkan tara- Güzel bir sergi . za.ıı için boğazlar üzerindeki bütün 
f d h. d"J kt l" fatanbul Ktz San'at mektebi Beyoğ· kayıtların kalkması icap ettiğini Udve 
ın an ımaye e ı me e ~ı. ederek yazısını §U ıekilde bitiriyor: 

lu şubesi talebenin yapbklan elişlerin-
3 - B. Liotiç'in idareshıde top

lanmr! bir kaç milliyetperver 

den mürekkep ı~el bir &ergi vücuda "Sözün kısası fUdur: Eğer barı§ 
•etirmittir. için sildhları azaltan kollektif bir 

garanti yol;sa herke.sin kendi duru
munu kendi kuvvetleriyle koruması 

boyuyordu... f Göz mütahassısı doktor 
Turgud: yatağından indi .. Uıul, ~ R ç t Ah d G.. befJ 
l .. .. k 1 k k k fi ı1 a me 02 .ı. 

uıu yuruyere ara ı apmm e-

1
~ d ıcıı" 

d d b 1 .... _ a C. Halk Fırkası sırasın a " narm an ışanya &Ku.. ii . k d 32 d~ ttf 
• • ... = Jesı ar~mın a numara .... 

Merdıvendekı camekandan i yene saatleri saat 15 ten 18 e ıcıı 
yüreğe su serpici güzel bir tık ıü .. lnııı11tııHmıuıııtnmı1111111un111ııııı1111111ııııııııııı111nııumnıııınııııııımıııı 
zülüyordu. Lakin, ötede bir aydın· 

gruplar tarafından mütf'şekkil ------------
Zbor ismindeki Yugoslav halkçı 
hükfunetinin listesi. --"ıtwtıılftlRll~llllıı~ıın&lfllllttt1ıa11 

bTr'"zarurettir, ve banı ancak bu siste- ••••••••••••••••ı•••••••••-111"'1 
me dayanabUir. Türk toprakları olan 

4 - B. Y evtiç'in poli~ikasına 

iştirak etmiyen Yugoslav milli 

fukas1 un3urlarını bir aray~ top

lryan Boja Maksimoviç listesi. 

Temyiz mahkemesi So-,yalistle

rin ve 1931 temel yasasına uygun 

yegAne muhalefet fırkası olan Yu

goslav halkçı fırkasının fü.tesini 

l'eddetmit tir. 
o 

Tllrk ofis kongresi 
Çargamba gunu Ankarada 

Türk ofisin kongresi yapılacaktır. 

Bu lamıreJ9 Turina kliib namına 
Şükr!I Alt, belediye namına da 

belc:llye aeyya~in ,ubeai müdürü 
ıuııı111111ıııııııttııı11111ııııırmıııı111111rııımıııı1111ınıııtnnıııı11111ıııırtı 

Çanakkalenin bu kaide Tıaricinde ka
lamıyacağını azıcık dii§ünmekle pek 
altl Taymis de anlıyabillrdl, ve eminiz 
ki anlıyacaktır.,, 

MiLLiYET - Başmakele yoktur. 
ZAAIAN - Zaman imzalı yazı Bul· 

gari&tandaki son karışıklıklardan 

bah8ediyor. Ve buna karşı dikkatli 
davranmamız ldzımgeleceğini söylü· 

Servet cilr'etkAr erkeklere 
ve Aşk cür'etkAr kadınlaradır· ~ 

Bunu: JENNY JUGO-PAUL HOERBiGER-THEO LiNGf: 

Bu gece benimsiJJ 
Şen ve neşeli filminde bu ÇARŞAMBA akşamından jtjbarel' 

MELEK SiNEMASINDA yor. 

AKŞAM - Akftımcı bugün köşesin- •••••••• Söliyecelderdir 
de belediyenin Sarayburnuna ağaç ----------------llllllmİİİİİİİİlmllı .. -11"'1 
dikmesi fikrini muvafık görüyor. l'c 
bilhassa Sarayburnu parkını sağ tara· 
fa doğru ilerletmeği tavsiye ediyor. 

Memleketimizde 
petrol madenleri 

• 
Haber verildiğine göre Sinoptan son-

ra Şark hududumuzdaki Midyat civ•- ı 
rmda da %ell~n petrol madenleri bu· 
lunmuttur. Her iki tarafta tetkikat l 

SARAY SiNEMASINDA 
Bu akşam saat 21 de 

Münir Nurettin Gürse9 

YALNIZ BiR DEFAYA MAHSUS ··t ,i 
Mütenevvi ve zengin proğram ve halk :!ıı --
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Şahin'in Bir teneke su kaç 
yirmi beş kuruşluk i 

eder? 

Türkçeye 

Geçiren: 
CEBi DELi KLER 

. . :································ 
• • ! no. 88 

O C U İ Rtiyük Deniz Romanı 
... ._... .................... : 

Yazan: i . 
: ........ -................ -. .. . Kadır-can Kafh ! 

································• , 
Stella'yı ikinci Selim Ali Reise 

·hediye etmişti 

bu suale ancak bu 
ticareti yapanlar 
cevap verebilir 

Son zamanlarda havadan para 
kazanmanın yolunu bilen ve bulan 
garip bir açık göz zümresi meyda
na çıkmıthr. Bunların mensupları 
kolayca para kazanmanın yolunu 
fU tekilde bulmuılardır: 

Padiıah ayaca kalkmJf, gülüm
siyerek ona doğru geliyordu. 

Ali reis birdt:nbire geri döndü. 
Haremağ~~lnı gördü ve elini be
li ndek~ hançere ıötürerek bağır-
iı: 

_ Ulan marsık! .. Padipbımın 
önünde olmasaydım sana bir Türk 
levendine arkadan dokunmanın 
ne olduğunu gösterirdim ama .•. 

Bu sözler ikinci SeJimin bil$bü
tün hoıuna gitmit gibiydi. 

Ne Kılıç Ali, ne de Sokullu bu-

nu ummuyordu. 
İkinci Selim Ali reisin yanına 

geldi. Onı.ıı iki omuzlarından tu-

tarak: 
_ Varo!, oğul! .•• Yapbklarını 

duy J um ve ıevindim ... 

De:li. 
Ali reis gibi birçok yurtlar ıe

zen anla) ıtlı bir genç, saray adet• 
ler~ni pek ~abuk öğrenebilirdi. Fa
kat 0 ne Venedikte, ne de ıezdiii 
bütü~ yerlerde böyle yerlere siirü
nürces ·ne t;elam verildiğini görme-
mit2i. Aklına da ııidıramıyordu. 
Her halde son arattırmalarda kar
det ini bu!amamuı Ye yorgunluk 
da onun sinirlerine .armut olma· 
lrydı ! ... 

Ali reis padişahın güldüğünü 
ı&.rllnce o da sıüldü. Yeniden eH
nı gcğsilne götürereltcevapverdi: 

giydirmitler, ıüılemi!ler ve kur
banlık bir kuzu gibi ikinci Selimin 
odasına ıokmutlardı. 

ikinci Selim kuıtüyü yutıklara 
yaslanarak çubuk içiyor, ıonra ya
nı batındaki sarıtın bir cariyenin 
verdiği Kıbrıa ıarabını içiyordu. 

Genç kızın içeri girdiğini göz 
ucuyla gömıÜ§lÜ. Henüz iyice bak
mamıttı. Zaten Stella da yüzünü 
örtüıünün ucu ile örtmÜ!, gözleri· 
ni yere dikmi! seaıiz duruyor, ara 
sıra icin için sarsıldığını seziyor
du. fkind Selim böylesine hiç rut
lamam11tı. O zamana kadar bu o
daya giren kızların hepsi de padi
şaha biran evvel yakın olmak için 
can attıkları, tecrübeli kalfaların 
öğrettikleri gibi göz süzdükleri, 
cilveleıtikleri halde bu kız put gİ· 

biydi. 
lkinci Selim yanıbaşındaki san-

tın cariyeye bir işaret yaptı ve o. 
yerleri öperek gerisin geriye çekil
di; odanın bqka tarafındaki bir 
kapıdan dııan çıktı. 

iki harem aiası aııl kapının ö
nünde, iki zebani gibi dikilmişler
di: kalfalar da padişahı ltim-

Bilhassa cuma günleri camiye 
gidenler muhtelif tekillerle bir ha
yır yapmak iıteğinde bulunmak
tadırlar. İtte bundan istifadeyi bi
len açık gözler cami kapılarına 
yakın yoliara iki teneke su koy
maktadırlar. Bu iki teneke su te-

darik edildikten sonra İf camiden 
çıkan müminlerin hissiyatını tah
rike kalmaktadır. Bu tatlı söz
ler bir çok kimselerin cebinden 

(ölmüılerin canı iç.in sebil yapıl
mak üzere) 25 kuruşlukları çıkart
makta gecikmcmektedir. Bi.r hayır 
perver uzaklaıınca bu iki teneke 

su gene müzayedeye çıkarılmakta 
ve biraz sonra yeni bir talip suyun 
sebilini yapmak için teneke sahi
bine 35 kurut vermektedir4 Bu ıe
kiJde iki teneke suyu günde on li
raya aatan1ar vnrdır. 

J tanbul li.> e 6 cı hukuk mahkeme: 
inden: Memnune tnrafından kocası 

l tanbulda Şehreminin Melek hatun 
mabaJJesinde paşa bakkalı çıkmazın. 
da 5 numaralı hanede mukim iken İ· 
kamctgahının meçhuli.>eti anla ılan 

senin rahatsız etmemesi için lazım 'f h 
n e met adlı ale.> hinde n ;-ılan ihtar 

gelen yerleri tutmuşlardı. Halvet da'a ının icra r mahkemesi için aJe. 
zamanında sultanın odasına gir- nen 'aki tebligata rağmen rnahkcmc
melt değil , yaklaşmak bile boynu- ye gelmcdnndcn bitta lcp gıyabında 
nu ceUS.da vermek deme ti. mahkemeye b· lan. rak da ~ ıabıtna· 
Jkıncı ~ehm yüzünu genç kıza çe- una ak at1ıcr fstlc'fap olun. 

virdi ve sordu: muş f!';bu muameleden bahisle gıyap 
_ Devlet ufirunda daha nicele- ~~~annın 15 gün müddetle ilanen teb-

rini yapac~::Yız paditahım! ... Sizi - Kılıç Alinin getirdiği kız sen- Jıgıne karnr \erilmiş ,c mahkeme gü-.., •• , .. ?9 r: 
görünce ben cle çok sevindim. Yal- mısın·.. nu .. · ,, - 93:i çarsamba saat 14 buçuk 

1 j ta;> in 'e ba baptaki 11> ap kararının 
nız u"'aklarınız mi~afire nasr mu- Genç kızın ıesi pek yavat ve cı- b' [' 1 s •r. n ı ıa ı mahkeme dh anha nesine 
amele edilere: ini bilmiyorlar sa- hzdı. Derinden gelen bir iniltiye ~.hk kılmmı olduğundan mezkur 
nınm... benziyordu. Bir fey anlam•nın im- gun n autu JstaabaJ. asliye •ah· 

Pad=şah bu sefer daha çok gülü- kanı yoktu. Bununla beı I" • r ikin- k~mesi 6 mcı hukuk dairesinde isbatı 
ci Selim de birdenbire bakakal- vucut etmediği takdirde davacının id· 
nu9h. dia ~.> lediği \akınları ikrar ''e kabul vorcfo. 

Sırtındaki samur kürkü çıkardı. 
Kendi eliyle Ali reiıin sırtına koy• 
du. Sonra Soku )uya dönerek: 

_ Bu yiiite hazinemden yüz 
kiıe verilsin!.. Leventlerini ıaray 
mutfağından besleyin!.. Ayrıca 
4Jnlara da bahtıılar dağıtılsın! .. 

Dedi. 
Ali reis padiıahtan bahtıt da al

mak istememitti. Türk erlerinin 
Türkün -1erefi için döğüttükle
rini .CSyliyecekti. Fakat yerilen ar
maian da ıeri çenileme-.rdi. 

Bununla &eraber parayı ıemiai 
ne döner dönmez leventlerine da
irttı. 

O gece ve ondan M>nra Kılıç Ali 
patanın yalısında kalacaktı. 

Ali pata onu bahara kadar alı
koymak iıtiyordu. Fakat o havalar 

Wyle iyi ,idene üç bet sün IODl'a 
demiri kaldırmaYı, yeniden Akde
nize açılmayı, hatti Venediğe ka
U!' sitmeyi tasarlıymdu. 

H Jbuki bir iki güne kadar da 
a 1 • 

padiıa:hın iki kızı birden ev enı· 
'ki il ..:; .... et olu7ordu. Bu· yor, ı o u ......... 

11
• 

nun için sarayda ~e bütün te ır· 
de büyük eğlence hazrrlıkları var-

dı. 
Herkea ellence ıünlerini iple 

~tmı§ a~diJe gı,t·alnnda maltkeNenin 
Ge~ç k12~n ya~·ın·~ ~k~ldu. ~- ıntaç e~ıltteği tebliğ makamnaa kaim 

nun elmdeki ve yuzunu c.ıtmcge olmak uzere ilan olunur. 
çalı!tığı örtünün ucunu kaldırdı. r"•••••llllliıiiiiiiıiiı. •• 11,.._ 

Genç kız karıı koyamadı. H A 8 E • 
ikinci Selimin yüzü durgun · R 

laıtı: k~am Postası 
- BaJını kaldır!... J D .\ R EEVJ 
Dedi. IST ANBUL ANKARA CADDESi 

Stella bu .esten titredi. 
Ve baıını kaldırdı. 

ikinci Selim bir iki adım geri 

ledi. Durıunluiu .. g~çt_i .• Uzun u I 
zun genç kızın B'l. • .. erını, alnını.ı 
yanaklannı, boyunu boıu .1u ıey f 
reti. Beienmit ıibi,di: . 

- Güzel ... Sahiden güzel ... Kı · 
lıç Alinin hakkı var!.. 

Diye mırıldandı. 

Gü' lümsemitti. 

-
Tf'lgnıf Adtt.AJ: ISTANBUL HABER 
Telefon ı·uı: 23872 Ware: %fSi9 
: ................................ .... 
j ABOrtE ŞARJL;m ... j 
i l S 6 iZ &J1ık ! 
': ftrkf_re: !28 S50 860 1.,M Kl'f : 

~ lll:oaebı: ue '" ... ;,11 • f 
S iLAft ifARIFESı ! i ncııreı llAnlan.m aatın l!,M ~ 
• ftto.e:nJ llAnlar 10 kuruıtlll'. : :........ : 
!;:ıh•hı we N~ır:;;; .. MÜdÜ·.:Ü:·: 

HASAN RASJM US 
&sddığı ) er: (\AKIT) Matbaaaı 

Genç k•7 timdi Paditahın ona: .. --••••••Iİl•..lıml 
- Soyun! ... 

Diyeceiini, yaklaıarak kolları
na almak iıtiyeceğini düşünüyor, 

buz kesiliyordu. Ne yapacağını 

ıatırmıttı. Son dakikaya kadar 
kendiıini tutabilecekti. Lakin o 
zaman .. Iıtc o zaman cellada batı· 

KUPON 

104 
22·4·935 

dü. Sedire uzandı. Yeniden genç 
kıza bakar~k mırıldandı: 

nA·BI 
Cebldelikler Şahı Ac;ıkgözler Padltahı 

: AH Cengfzln bafından geçenler 
. ·:rm::--:=:::==-·-·······::::::=·-.. ········ı······ .. ······ı···· 1 .. • • ... .... -.... .. ..... _ ............. - ........ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::& 
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Nejadın biribirini kovalayan 

cümleleri Demirin bu sualine ce
vap verilmesine meydan bırakma
dı. 

- Evet .. Dün tabii gördüm. 
Tathihlerimi bejendi. Romanım 
basılacak ve bugünden itibaren de 
zaten birçok kısımları hazır olan 
tiyatromu hazırlamaya ba§lıyaca
ğnn.. Piyesimin de oynananaca
ğından eminim ... Bir haftaya var
maz hazırlar ve götürürüm .• 

Ali Cengiz cevap verdi: 
- Şüphesiz oda beğenilecek ve 

oynanacak. Oyunda sen alkışla

mak için bizim de bulunacağımız
dan emin misin .. 

Demir ilave etti: 

- Evet .. Evet. Bulunuruz. Fa
kat Ali biz dün ne yaptık? Satranç 
On) amnya gittik. Daha evvel bira 
içtik ... Sonra lokantaya gittik.. 

Nejat birdenbire: 
- Ne yaptınız, ne yaptmız? •. 
Dedi, cebinizdeki paraların hep 

sini sarf mı ettiniz.? 
Ali Cengiz: 

' , 

- Sen Demire bakma, dedi .. 
O ne söylediğini bilmiyor. Biz dün 
hemen hemen hiç bir fey sarf etme· 
dik .. Evveli bir birahaneye gidip 
içtik. Sonra bir kahvede oturduk. 
SalTanç oynadığını rüyasında gör
müı olmalı .. Aktam yemeğinden 
sonra da Ekıelıiyor sinemasına git 
tik .. Sarhoıtu .. Seyircileri rahatsız 
ettiği ve uyumaya baıladığı için 
oyun bitmeden çıkıp eve geldik. 

lıte bütün yaptıiımız hu ... 
Demir: 

- Garip feJ, dedi. Ben satranç 
oynadılmu, bir adamın yüzüne p
rap atbiımı, hir kelime ile çok 
para aarfettiiimizi zannediyor
dum. Fakat cebimi yokladım, hiç 
para sarfetmemitim .. Buna çok ıa
ııyorum, 

- Biçare Demir!. Sen dün o 
kadar sarbot ve o kadar ıersem
din ki hiç bir fey hatırlayamaz
sın .. Sana bir daha az içmeni tav
siye ederim. İçkiyi kaldıramıyor-
ıun .• 

- Zaten içki ile ba91m hoı 
değil .. Bana fena bir bat ağrm 
verdi. Bundan aonra serserilikle 
alikamı büıbütün kesecek •e 
derslerime çalııacağım .. Çaltfttla -
lryım ..... K•ybettiğim vakti telafi 
etmek laz?m ... 

Nejad: 

- Ben de, dedi .• Ben de hemen 
gidip tiyatromu bitirmiye çalııma
lıyım .. 

Nejadla Demir acele giyinirler
ken Ali Cengiz yatakta rahatça 
uzanıp gerinerek: 

- Doğrusu in.san yatakta çok 
rahat oluyor!. Temiz çarıaflar ara 
sında ! .. Ha, hatırıma geldi, kom -
f umuz bizi unutmamıf, yatakları 
düzelttiii gibi pencerelere de per
de astrrmıı: itte kadınlar böyle • 
dir .. Her feyi, her feyi dü§ünür -
ler .. 

Nejad: 

- Komıumuza dedi, vaktim o)

du~u zam.an aider, tefekkür ede • 
rim .. AH sen kaJkmıyaeak mısın ? 
Amma tembellik ediyorsun?. 

lki genç gittiler .. Ali Cengiz de 
yatakta batlclnİyenin altına soku. 
larak kendi kendine: 

- Naci bekJerse beklesin .. Ba -
na daima bunu söylüyorlar. Oraya 
gitmekte acelem ne, sanki?. Hiç 
bilmediğim yazılar, hesaplar kar
fısında ter dökmiyc mi gidece • 
ğim. Cebimde ne vakit para kal • 
mazsa ancak o zaman gider çalıtı· 
rım. En doğru hareket bu .. Şim • 
dilik aceley lüzum yok .. Haydi bi
raz daha uyuyayım, .. 

Ali Cenıiz bir saat kadar daha 
yattıktan sonra istemeye istemeye 
kalktı ve giyinmeye batladı .. Ce
bindeki paralan sayarak kendi 
kendine: 

- Dün bunlardan epeyce yu • 
varladığım oldu .. Fakat her gUn 
böyle olmaz ya! Ekselsiordaki 
kumral kız fena değildi hani .• 
Amma bizim komtu kızla boy öl -
çüıemez .. Şimdi gidip dünkü zah· 
metinden dolayı te§ekkürü bahane 
sayarak föyle bir hulus çakayım .• 
Ya yanında §İ§man Elen iye rast • 
laraam.. Sinemada bayağı beni 
tnnıdı .. Marikanm yanında ise 
layli hayli tanır ... Lüzumsuz te1ıit 

ediyorum .. Haydi fİmdi komfuyu 
ziyarete .. Demirin ayakları altına 
karpuz kabuğu koymaya çalııa -
lım .... 

Ali Cengiz kom~unun odasına 
girdiği zaman matmazel itiyle 
metguldü. 

Anahtar kapı üzerinde olduğu 
için doğrudan doğruya lteıfElisı a .. 
çıp içeriye airmiıft:--Ciftı~i 
kızlar, doıtlariyle baı bata olduk -
1:--rı zamanın haricinde anahtar -
larmı Kapının üstünde bırakırlar . 
Böyle 3 apmasalar, bir muziplik 
netice-si sözleri yarım kalır ve in
nan sözü nerede bıraktığını ıonra
dan buınmaz .. 

AJi Cen.giz Matmazel Marika -
ya yaklatarak: 

- Nasılsınız, efendim, diye IOl'

du .. 
- Safa geldiniz. Aayağa kalka· 

madıiım icin aff !mı rica ederim. 
lıim ç.ok acele de .. 

- Rica ederim .. Çalıımız ... Sizi 
rahatsız edeceğimi bilseydim gel· 
mezdim ... 

- Bir san dalya alıp oturunuz!. 
-Zatar yok .. 

- Mapllah dün ak~am arkada· 
tınız çok keyifliydi .. Yukarı çıkar• 
mak icin iyice müşkülat çektiniz _ 

- Nasıl? Sizin bundan haberi· 
niz var mı?. 

- Şüphesiz .. Heniiz kapımı ka • 
panıamıtbm .• 

- Geldi[!imizi gördüğünü~ 
halde hiç ses çıkamaa.dmz?. 

- Beni çağrrmazlarsa gitır.em .. 
Münasebetsiz olmaktan çekinirim. 
Bahuıus komıu,ar arasında biri -
birini cözetlemek fenadır. 

- Evet .. Diln güzel bir ak!am 
yemeği yedik .. Fakat hiç bir 4eyi • 
miz qırı dereceyi bulmadı •. Demi· 
riıı iç.kiye tahammülü olmMlıiı 
için fenalatb. Zaten çok ihtiyatlı 
yaşamak mecburiyetinde bulunan 
bir ~..ocuktur. Z.yif bir oünyeıi 
vardır .. çektiği ha1de onunla Kara Yuıuf 

dütünceli idiler. Bir çok :ı.amanla· 
rını beraberce deniz kenarında, 
1*hat Ali Pata 7Slıımm ee1lınlı
lmda .. :vapacaldanıu konut· 
malda 1~1orlardı. 

m yerecek, fakat kendisini ağzı 

ıarap ve tütün kokan, ~özleri sü ' 
zük, vücudu yıpran1n11 olsn bu a · 
dama vermiyecektir 

Böyl~e bir iki dakika geçti. 
Bu bir iki dakikaiÜ( zaman Steİ· 

la için bir iki yıl kadar unn gel· 
di. 

- Güzel... Çok güzel ama, ba· 
na yaramaz.. Kılıç Ali Pata, be -
nim esmerlerden lıiç ltoılanmadı· 
fımı, eantmlara dütkün o'duğu -
mu bilm;yor saıımm... 9ilıeydi 

buau yapmızclı. 

- Şimdi ka1karnn.. Diderim 
de bir keaiklik var da onu ıiçin ya
byorum ... 

- Ah! Biçare ıe~! Çok aa • 
dım ... 

- Ufak bir ~lencede:ı huta 
diifer, göğsü uyif .•• 

O alqam Stellayı yıkamqtar, ikinci Selim eski yerine dön - (Devamı var) 

- Sen hilinin_ F'.akat Nacinin 
Hıftİ beldediiini unutma .. 

- E•et, e•et hatırımda .• 

-Sahi mi?. 

(De varnı "'°' J 
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"~seR'i_" 1 Raki be! 
Hıklyesı 

Adnan heykelbraştı. Karı11 Me-
1 ihanın heykelini vaktiyle, onun 
:!ençliğine tapınırken, çılgınca bir 
zevk ve arzu ile yapmıştı. Genç 
1>admın yüzündeki, vücudundaki 
bütün ifadeleri mermere nak§et • 
mi~ti. Böylelikle, delikanlının 

şaheseri doğmuştu .. 
Heykel, ittihatçılar tarafından 

tertib edilen bir sergiye İştirak et· 
ti. Avrupanın pek çok meşhur 
şehirlerinden dolaştırılıp münek • 
kitlerin takdirlerine mazhar oldu, 
hatta ikincilik madalyası kazan • 
dr .. 

Memleketin zenginleri, bunun 
üzerine, heyl~eltıraşa kenr!i hüst -
!erini ısmarlamışlardı. Hatta Ad -
nan, devletten de siparişler almış· 
tı ... 

Şöhreti, tam on sene, bütün 
parlakhğiyle devam etti. Ah, ne 
m\,\kemmel bir hayat çağıydı bu!. 
Gittikçe büyüyen bir takdir halesi 
onun etrafını çeviriyordu. 

Adnan, hayatını i§, aşk ve te -
tebbü seyahatleri arasında geçirip 
duruyordu. Böylelikle, bütün 
dünyanın meşhur müzelerini, ser· 
gilerini gördü. Memlekette, güzel 
san'atlere merak edenlerin ıimart
tıkları bir artist olup çıkmıştı. 

Sonra feleğin çemberi ters 
dönmeğ başladı. Harb, baş gös· 
termişti .• Bombalar, toplar, mit -
ralyözler patladı. Adnan, cephe -
den cepheye koştu. 

Filhakika, terhis olduktan ıon • 

ra, gene san'ata sarıldı. Evet, tali, 
ona bir müddet daha güldü.. Li. -
kin, iş meydandaydı: Eskisine 
nisbetle heykeltıraılıkta muvaf • 
fak olamıyordu. 

Harb iıimli büyük haile esna • 
sında dünyanın telakkisi değif • 

mişti artık .. Çalı§ID.a usulleri, müt· 
terinin zevki bamba.tka bir hal al
mıştı ... 

Kübik, fütürist usullerle eser 
yapan gençler yerlerini terkede -

rek giden eski üatadların f(>hret 
koltuklarına fütunuzca kurul • 
muşlardı. 

Adnan için yavq yavaş, her 
teYi itiraf etmek vaziyeti hasıl ol· 
muştu: Kendinin geri kalmıılar 
arasında olduğunu anlayıp çekil • 
mesi lazım geldi .. 

Siparitler azaldı .. Münekkitler, 
değil, Avrupada, hatta burada 
da ondan bahsetmiyorlardı. Ne 
bir tablosunu, ne de bir heykelini 
mevzuları arasında zikrediyorlar • 
dı. 

Ne zaman onun ismi geçse: 
''Vaktiyle pek modaydı,, "vak· 

tiyle çok güzel eserler yarabnıf -
tı !,, diyorlardı. 

M.cmualar da bunu yazmaktan 
geçinmedikleri ıçın, zavallı 
heykeltıraıta cesaretten eser kal · 
manuıtı .•• 

Hatta, kendi kendine: 
"- Hayır, hayır ... • diye eıef • 

lendi. Artık, bende canlı vücut • 
larm ifadelerini mermerlere geçi • 
recek kudret kalmadı., , 

Ve, sonra çalı§ma odasında du • 
ran karısının heykeli karşısına ge· 
çiyor, saatlerce ona dalıyordu: 

" -Ben neymiıim, yarabbi ... 
Ben neymiıim .. Neleri yaratmak 
iktıdarında imişim .. ,, 

Onun bu dalgın ve düşür.celi 
halini, karısı, uzaktan seyrediyor· 
du: 

"-Aman yarabbi! • diye dü~ü
nüyoı-du. - Aclnan beni ve heykeli 
mukayese ediyor! Benim o za· 
mandan bu zamana kadar değiş -
meme, göçmeme esefleniyor ! Ne 
ettim de vaktiyle benim heykelimi 
satmayacağına dair ona yemin et· 
tirdim?. Ah, ne budalaymışım!.. 

Yirmi yaşındaki şahsiyetle benim 
bugünkü halim arasında ne müt • 
hiş fark olduğunu her an hissedi • 
yor ve için için üzülüyor. lıte, 
saatlerce zamandır ona bakıp du· 
ruyor !.,, 

Buna rağmen, Adnan, karısına 

kartı daima büyük bir bağlılık 
gösteriyordu. Meliha, kocasının 
hala biricik sevgilisi, hayatı, em • 
salıiz hazinesiydi! Her §eydi !. 

Onun içindir ki, yüreğini kasıp 
kavuran istıraplarını karısına an -
latmıyordu. Melihaya eskisi gibi 
ikbalde, refahta göri'.nmek istedi • 
ği için, biriktirdiği nadir eıyayı 

yavaı yavaş elden çıkarıyor ve ba
basından kalma öteberisini de 
gürültüsüzce satıyordu. 

Fakat, bir gün, bütüll teıebbüs
leri boşuna gitti. Ümit ettiği bir 
para vardı. Onu da alamadı ve 
evine, adeta mağlup bir adam ha
liyle avdet etti. 

Böyle fena zamanlarda çalışma 
odasına çekilerek hayali.ta dal • 
mak, onun için en büyük teselli • 
!erdendi. 

Kapının tokmağını çevirdi ... 
Ve ... 

Etikte dona kaldı .• Zira, kula· 
ğına boğuk bir inilti çalınmıştı . 

Yüreğini bir endişe kapladı. 

Elektrik düğmesini çevirdi ve işte 
o zaman, büyük bir felaketle kar • 
ıılaıtı .. 

Odanın içi, şaheserinin parça -
lariyle doluydu .. Karısının yirmi 
yaıını temsil eden heyke1, tuzla 
buz olmuf, halının üstüne seril • 
mişti .• 

Kırık taşların yanında, Meliha, 
perişan bir halde diz çökmüş, o • 
turuyordu. Yanında da büyük bir 
çekiç vardı. 

Heykeltraş: 

- Ne yaptın? ... • diye haykırdı. 
- Adnan .. Beni affet.. Buna 

tahammül edemiyordum .. O, o ka
dar genç ve güzel, ben bu kadar 
yatlı ve bitkin.. Kat'iyen taham -

' 
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Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 

Siz de yavrunuza iş Bankasından bir kumbara alınız. Gelecek sene bd 
hafta çocuğunuzun da birikmiş birçok parası olacaktır. 

İstanbul Birinci İflas Memurlu
ğundan: 

Beyoğlunda Pangaltıda Halas -
ki.r Gazi caddesinde 178 numaralı 
dükkanda kömür ve odun tüccar -
lığı yaparken iflasına karar veri • 

rilip ilan edilmiı olan Kel Osman 

oğlu Halil hakkındaki mezkur if

las kararı mahkemesince 17 / 11/ 
934 tarihinde kaldırı'lmıt olduğu 

ilan olunur. 

KALB AGRISI 
Zeyno'nun oğlunun baştarafı olan 

Halide Edibin bu i':ıheseri bugün çık

tı. Fiyatı 100 kuru~tur. Halk 
Kütüpanesi. 

mül edemiyordum... Kıskanıyor -

dum, anlamıyor musun? Delice 

kıskanıyordum .. 

Evet, Adnan bu hissi anlıyordu. 

Hiddeti, artık dinmişti .. 

Karısının yanına diz çöktü. Onu 
göğsüne bastırdı .. 

Bizzat kendi de memnun olmuş-
tu: •• 

Karısı nasıl mazisinin güzelliği 
ile şimdiki çirkinliğini mukaye • 

seye meydan açan bir timsalden 

kurtuldu ise, o da eıki aan'atkar • 

lık iktidariyle timdiki aczini artık 

biribiriyle mukayese edemiyecek

ti !. Kurtulmuştu .. 
rtakledenı Hatice SUreyya 

inhisarlar U. Müdürlüğünden 
idaremiz ihtiyacı içi~1 nümune ve ıartnamesi mucibine~ llP• 

to tağyirine mahsus (100) kilo mor boya satın ahnacağmdilP 
mek iıtiyenlerin 30 - 4 - 935 tarihine müsadif Salı günü saat 
de % 7,5 giivenmelerile hirlikte Cibalide Levazım ve Müba 
Şubesinde Mübayaat Kom:syonuna müracaatları. (1985) 

Kalamışta satıhk köşk Gözteped 
ve Kıztaşında arsa 

Kalamı~ta iki tramvay hattı a
rasında üç, buçuk dönüm mütenev· 
vi ağaçları olan bir bahçe orta · 

aında on oda, iki salonu, a~ri kon· 
foru havi leni ve içi dıtı boyah 
vasi neza,.etli bir köşk satılıktır. 

Göztepede Rıdvan Paş1 cadde· 

sinde, Erenköy Kız Lisesi kartı · 
sında takriben bir buçuk dönüm· 
lük bir ana satılıktır. 

Kıztaımda Sofular cad 

Dörtyol ağ:zında Fatih 

durağının pek yakınında 7Cd 
re murabbaı ve üç caddey• 

aua satılıktır. 

Talip o)anların Beyazıt 

raç ishak mahallesinde F 
sokakta 41 numaralı haneJe 

Ş~vkiye milracaatları. 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zen 
etmiştir. Yeni tertib planını görü 

1. ci keşidesi 11-Mayıs-1935 tedir• 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Lira 
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değirmeni Boşanma 
Kırık kalpler 

· diyarında 

Büqük varidat 
~eliren resmi bir 

müessesedir 
'"'jiirle~ik~mcrika ciimfıuriyctlcrindc karı lw· 

canın bo~nmasuıı kanun bir çok nıii§kiillcrlc kar· 
~ılar. Fakat bu ciinıhuriyetlerdcn Neııadmım 1.-a· 
nunları bo~arımayı. çok kolayla~tırmı~tır. ~u~ııın 

. b .. hun\•ctin Rcno ~ehri boşanmak ıstıycn 
ıs;ın u cum " :ı; 
zenginlerin ko~wldan bir )'Cr olmu~tur._ _ _ 

---J4W!!L --
Dün1Janın en 

zengin miras 1Jedi 
kızı boşanıqor Oiinyamn "" :engin mirnsyccli km pr<!n5l'.$ 

'Alehi Mdiııarıi Reno ~clırirıdc tay)arcdcn iner/mı. 

Birleıik Amerika Cümhuriyet· 
lerinden ~evada'da "Kır.k kalp· 
ler ıehri,, diye meıhur bir Reno 
vardır; burası inkisara uframıt 
ifıkların son ilticaıilııdır. Şehrin 
en biifük töhretini iae .,Botama 
değirmeni,, teıkil etmektedir. Bu 
değirmenin timdilik en son müıte· 
riıi olan Prenıea Mdivani denilen 
,;enginliği akılları tatkınlıktan 
durduracak kadar büyük, güzel· 
:iği en müşkülpesent mütahaaaıs · 
ıcıı ı uıayı nıu•Kll auıurııı:K:- aerece· 
'e fevkatncie Barbara Hutton'dur. 

"Reno değirmeni,, fİmdiye ka· 
dar, hıırık•ılô.de bir çok llfklarl\ 
nih:ıyet veTmİ§lİr. Holivut yıldız· 
hırı, §lk sosyetenin me,hurlart. 
zcng:n ana \'e babaların ç.~k f 1 

• 

mnrtılmı~ ('ocukları çılgın bır at_k· 
h kurdukl:lrı yuvaları bozmak 1 • 

: 0 hemen buraya koıarlar. 
Nevl\ıla·nın hakimleri 1-u Pren· 

•esin bin l•ir gece maıallarmı çok 

aşan Jüğürü gibisini heni.i~ tet • 
kik etmi§ değillerdir. Zenrm ka • 
dm, niıau~mna bir kaç milyon ~o: 
lar draho:na vermit olduğu gıbı 
düğün geccıi davetlilere daiıttığı 
hediyeler, Pariıin bile tatkınlıl.~ -
tan ağzım bir karıt açmıfh. Dü • 
ğün bundan tam iki bahar enel 

'murtu. 
Evelenm~ıinden bir ka., sün ev· 

vel ainni rütte varan, dJnyanın 
bu en zengin niıanlııı büvük ba · 
basından kendisine intikal eden 
800 milyon franklık bir mirasa 

\conmuttu· 

saray salın almıı, Pariste yapılan 
düğüne iki bin kiti davet ~tmiıti. 
Yalnız düğün yarım milyon fran -
ıa mal olmuttu. Nikah merasi • 
minden bir kaç aaat aonra balayı 
için dünya seyahatine çıkan Pren· 
at-.s eazetecilere: 

- Ben bu kadar saadetin hu· 
lunabileceğini hayalimden bile 
geçirmem\ıtim ! 

Demiıt\. Şimdi ise bo§ama pa· 
vıtalıtı olan Reno aehrine e,.lmiı. 
tayyarenin kapısından ~ıkarken 

ıene ayni ıazetecilere: 
- Para saadeti ısahn alamıyor! 
Sözlerini söylemiştir. 

• • • 
Reno §ehri Amerikada karı ko

canın çabucak boıanmaama hü · 
küm vermekle töhret kazanmış 

bir yerdir. Halbuki Amerikanın 

diler yerlerinde botanmak çok 
daha ıüç, hatti imkin11zdır. Ev · 
velce boı anma da vaıı ikame ede · 
bilmek için burada asıari üç ay 
ikamet mecburiyeti vardı. Ancak 
Reno için yapılan muazzam neıri
yat ve bu küçücük tehre botanma 
itlerinin getirdiği zenginlik yü • 
zünden asgari ikamet müddeti 

J 931 yılında on iki haftadan altı 
haftaya indirildi. Bu, derhal tesi
rini ıösterdi. Reno' da botanmak 
iti en tık hir moda halini aldı. Ho· 
Iivudun en mqhur yıldızlarile, 

piıman etmemek ve hakimin ö · 
nünde mümkün olduğu kadar az 
durmasını temin için elimizden ge
leni yapacağız. 

Sonra da adliye aarayının aü· 
tunlarını göstererek: 

-Burada adet olduğu üzere 
boıanma kararından sonra §U aü • 
tunlardan birisi öpülür. Bu ufak 
merasimi herkes yapar. Sütunlar· 

daki kırmızılığı görünce siz de bu 
nu anl.,-aealnınrz. Boıananlar 
ayni zamdnda Virginia köprüsün
den geçmek mecburiyetindedir. 
"Hıçkırıklar köprüsü,, adı verilen 
köprüyü buradan da gör~bilirsi • 
niz. Köprüden geçerken evlilik 
yüzüğünü ıon bir veda olmak üze
re suya atmak adettir. 

Bu da bi7im için iyi bir 
Çünkü akıamları gidip bu 
yüzükleri avlamak tayız! 

• • • 

ittir. 
altın 

Nevyorktan buraya kadar tay· 
yare ile g\zlice gelen Barbara top
rağa ayak atar atmaz karııamda, 
hizmete hazır olduklarını bildiren 
sürü ıürü avukatlar, it adamları 
ve türlü türlü simsarları bulmut • 
tur. Çünkii Reno tehrine daha bu 
kadar zengin bir mirasyedi gel • 
memiıti. 

Renoya boıanmak için gelen · 
ler muhakkak zengin olmalıdır. 
Çünkü boıanmanm iatilza:n ettir
diği büyük harçları, mahkeme 
masraflarını ve aaireyi öedemek 
öyle her babayiğitin karı değildir. 
Reno avukatlarının bir boıanma 
davaaı için bazan 1 milyon frank 
aldıkları da vardır. 

Çocuk haft Si 

HedİIJe kazananların 
isimlerini neşredi1Joruz 

d. d. 935 tarihli resimli <Palyaço) 
b11lmacamızı doğru b11lanlarda11 Jıc
dlyc kazananların adlarını bugün ncş 
rediynru:. 

Bu bulmacamızda He) azıt Çar~· 

kapı en. Muh in Aldoğıın 1 inci, 'l'op· 
kapı mektep soknk 'edime Hnyred· 
din 2 inci hediyemizi kazanmışlardır. 

KAKAO KAZANANLAR: 

3 - Etyemez Salih sokak 63 Şer
min, 4 -Ak nray 142 izzet, 5 - Gala· 
ta 1 l\largarita, G - Eyüp ortnmek
tep 175 Cemal, 7 - 13 cü ilkmektep 
115 Nu ret, 8 - Ha kÖ) Şirketiha:)ri· 

yede • abih, 9 -- 1 llnnektep 237 Ay
ten, 10 - Dalat 6 füimrnn, 11 - Un· 
bıali 17 Seyfeddin, 12 - 17 inci mek· 
tep 538 Uıza, 13 Ccrrnhpaşa Sebzeci· 
ler sokak 11 'imet, H - Kuzgunculi 
44 Sulhiye, 15 - ne:.iktnş l 'l'ürkoğ· 
Ju 'ejat, 16 - 25 inci ilkmektep, 46 
Ali, 17 - 1 tnnbul 3 üncü mektep 141 
Muazzez, l - l tnnbul 16 mcı mel•· 
tep, 23 edat, 19 - Beyoğlu 20 inci O· 

kul fı"aruk,20- Samat)a Şükrli Özen. 
HISKOVlT KAZA.ı. .ANLAR: 

21 - Samatya şimt•ndifer cadde i 
Güzin, 22 - Karaglimrük Muazzez, 23 
- Nişantaş 90 Halim, 24 - Akmtıhur 

nu Navvare, 25 - lstanbul 59 uncu 
mektep Hfl,met, 26 - Samatya 4 
}'nhrünni a, 27 - 59 uncu ilkmcktep 
.Arşaluys, 28 - Beyoğlu 12 inci mck· 
tep 838 Şefika, 29- lstnnbul e naflar 
cemiyetinde Pakize, 30 - İstanbul er. 
kek Jis i 1003 Orhan, 31 - Gui Os· 
rnnn paşa mektebi. 475 Halit, 32- Hü· 
yükada 71 Adnan, 33 - Be)azıt 4 Se
\''İm, 34 - Kurtuluş a J<'ntma, as -
O man Dey 91G Sen-et, 36 - Harhiye 
77 Kemal, 37 - 1''atih 11 Cemal, 3 -
Toplmpı Uum Aya ·ikolada Teuhari, 
39 - lstanbul Muallim mektebi l\tual· 
14, 40 - Samatya :d Bchznt Nevzat, 

KJTAP KL\ZANA 'I.AU: 

41 - Cihangir Berrin J.'uat, 42 -
Boyacıköy ll~ Bülent Varol, 43 -
J\umkapı 31 Garbis, 44 - Emirgan 125 
Nevzat Ozdcmir, 45 - Samntya 4 

üheyJd, 46 - Etyemez Salih okak 
63 JJehzat, 47 - Silahtnrağada l•'er· 
hunde, 4 - 1 ~ınbul 2l cü mektep 
559 Erkuş, 49 - Etyemez 63 Fahriin
nisa H. 50- Kuzguncuk 25 ci mektep 
Mevhibe, 51 - O küdnr 12 lledrettin, 
52 - Yeni lise l 9 lbrnhim, G3 - Sa· 
mat) a 4 Kaptan Nevzat. t>ıJ - Istnn· 
hul 2ı üncii mel tep, Saim, 56 - He· 
yoğlu 6 'ihnt, ';,7 - J{nrngümriik 5 
lbrahim, 5 - ('ağaloğlu 23 Uemzi, 59 
- Haydarpaşa 2 Süzan, 60 - Samnt
ya ~imendifcr cadde i lh an. 

DEFTEU KAZA ANIJAR 
Gl - Samat)a 63 Mebrüre, 62 - )'; 

ki~ehir No. l'ıf. iFnhri, 63 - Sarnatyn 
I .. emi, 6'J - O manbe) Gıl Adil, 65 Be
yoğlu 15 inci ilkml'ktep 793 Belkız 
66 - Uzunçar ı Atik İbrahim, 67 ls~ 
tanbul 24 (.'Ü ilkmel,tep J,eman, 6 -
Şehzndebaşı fchmct, G9 - 'J'opknpı 

kapı 10 Ce\det, 70- lleyoğlu 14 Neri
man, 

KART KAZANANI.AR: 

71 - Gedikpaşa 21 Şake, 72 - 69 cu 
ilkmektep 10.S Mübeccel, 73 - B.O. 50 
ci mektep, 71 Şull', 74 - Karagümrlik 
12 Mehmet, 75 - Adana 14 1\luallt\ 76 

- Kadıköy 120 Se,·im, 77 - Kadıköy 
lG Ccmt~ 7 - lstnnbul ilkmektcp 106 
Ce,·at, 79 - 12 inci ilkmektep Cemal, 
O - r"!;kiidar 61 Mehmet, l - Bii· 

) iikndn 1 Sami. 2 - Çapa kız mual· 
Jim mektebi Malike, 83 - l tanbul, 
63 üncü ilk mektep E\irgen, 1 - Cs-
1\Udnr 5 Mehmet, 5 - Adana 160 Un
Jın, 6 - Eyüp 38 Semiha, 87 - Çapa 
81 ilandan, 8 - He) beliada l Mu· 
n111i, 89 - Patih 20 Semiha, 90 - Sul
tnnahmct, 11 1. Kn ali, 91 - Beyoğlu 
14 't•dim, 92 - Be,.iktnş 1 lhra· 
him, 83- Ue,.iktıı 3 Refik, 94 - J\a. 
rngiimrm, GO Yılmaz, 95 - Şehznde

bnşı 110 hm1et, 96 - Kaf;ımpa a 3 Adil 
97 - O manbey lG Hamdi. 9" - ŞI 1i 
12 'erimnn, 99 - lçcrenkiiy 1 lbra
him. 100 - • akarya mektehi 171 • ahi· 
ha, 101 - Istanhul Ueyoğlu 32 Piyer, 
102 - Ü kiidnr 14 Yesari, 103 - Ortn-
10:; - Kabata erkek Ji e i 42 Demir, 
106 - Tnk in 332 Pembe, 107 - 1\ndı

köy 12 Hü eyin, 10 - YcnikÖ) ilk· 
mektebi nadet, 109 lstnnbul Brkek 

Ji e i 135 Hii nü, 110 - }{uleli a keri 
li esi 95:1 Ata, lll - 1 tanbul erkek 
Ji c i 811 Muammer, 112 - 45 inci 
mektep Sadiye, 1l3 - Dh·an) olu 12 

Salih 114 - n. lli ar 49 Deliga, 115 -
L!'ileli 5 'ej)(t, ll6 - Galnta nhil M. 
Oğul Sakir, 117 - 31 ci mektep 24 Ke-
mal, 11 - Ue} azıt ll Necmettin, 119 
- Bakırköy 32 Ziya, 120 - Perte,·ni· 
)al lisesi 167 Pnhri, 121 - 3 üncü mck 
tep 'l:1 Nigfır, 122 - l'ertemiynJ Ji c. 
si 50 l~uat, 123 - Erkl'k lise i.328 Rük 
nettin, 1.24 - Samntyn 54 Naciye, 125 
Gedikpaşa 36 Haronyan, 126 - Kız 

mua111m mektebi 206 Nebahat, 127 -
39 uncu mektep 305 Mükerrem, 128 -
Gedikımşa 82 Simon l\telik, 129 - Ka
dıköy lG Bülent, 130 fl.p:ışa 21 'e· 
şet, 131 Albnbay 51 Veda/, ıa2 - Sul
tannhmct 3~ Hü amettin, 133 - 44 ün 
cü mektep 115 Yurdanur, 134 - Po ta 
sen ar l\I. Barsi, 135 - J tnnbul 44 ün 
cü mektep 197 Ha) dar, 136 - 4 cü 
mektep 123 Snl:ımon, 137 - Al, nrny 
3 Nuri 138 - Karngümrük 10 galip, 
139 - 5-i cü mel tep 19 Cezmi, 140 -

19 uncu mektep 29 Özdemir, 141 - 19 
uncu mektep 62 Hakkı, 142 - K.~t.P. 

28 Z.Alı>a lan, 1 J3 - Erkek lisesi 1022 
Hakkı, 144 - Yeni R. lO:i ,..andet, 145 
-13 üncü mcktcı> li5 l•'ürüzan, 146-
l~dirnc K Özdemlr, 147 - Karngüm
rük 50 Cem ıl, 14 - Kartal 46 Ner-
min, 149 - G. lata 69 }'ahri 1&9 -. , 
Heyl,oz knptan celim, 151 - Jle)koz 
43 Kemal, 152 - Orta mektep 402 Kfı· 
zım, 151-Şişli Terakki Ji esi 371 Acar 

Genç Barbara'ya düfanünde, 
c:faanelerde bile anılmıyacak ka· 

dar pahalı ve muhteıem hediyeler 
.. d "Jmi•tl Beyaz gerdanına 

töhrel kazanmak istiyen insanlar 
hep buraya koıtular. Başlangıçta 
yılda 2000 çiftin aynlmasına hü· 
küm veren bu mahkemenin bo • 

1anma kararları yılda üç bine, 
derken 4000 saymna çıktı; timdi 
iıe yılda '\·aıati 5000 boıanma 
hükmü verilmektedir. Hetteyin 
bitmesi için mahkeme salonunda 

on dakik.ıı kadar bulunmak, yetip 
artıyor bile .. Üç hafta sonra ise 
dolar prensesi ikamet müddetini 
bitirecejinclen "botanma mabe • 
di,

1 
nde boy gösterecektir. 

"Boıanma değirmeni,, burada ================ 

l;"..t - 4G mcı mektep 174 !>.em i, 1:;5 
- t~dirne }{. 3 Cemal, 156 - Lüle bur 
gaz A) el Avni, 157 - Sultanahmet 
31 Rünettin, l 5 - 3 lincli mektep, 52 
289 Ha) rb e, 159 - 19 uncu mektep 
336 tlhan, 160 - Snmatyn 62 Derç Çnl 
)an, 161 - l~cner ı:; Areti, 162 - Mn
n:ıstır il. 13 Sure, 163 - Bağlarbn.,.ı 

60 A) ten, 164 - J.'ntlh 5 BUrhan, 165 
- Koca M.P. 2021\lehmet, 166 - Ak
saray, l Şnhban, 167 - lstanbul Ji c 
si 'l:19 S. Erşen, 168 - Bakırköy Na
dir, 169 - 32 inci ml'ktep 40 'ermin 
170- Yüksek K 19 E kinazi 171 _ 
Y~mi~tc 19 Fnik, 172 _ noy~cıköy 46 
Jjıl.h 173 - Kabatn Ji e i 44 Refet, 
174 - Erkek li e i Ami, 175 _ Bo • 
tancı mektebi 132 Naime, 176 _ 36 cı 
mektep M'hpare, 177 _ 1'arlabaşı 22 
Ann ta ya, 17 - 12 inci mektep 62 
Omcr, 179 - Kurtulu 173 Perihan, 
lSO - Saltanahmct lGO Naim 181 -
3 üncü mektep 172 lihri}e, 1s2- Sa
karya mel\tcbl 70 Abdullah, 183 -
Kumknpı 4 J>irilhi, JS.1 J{n ımpaşa 117 
Nevzat, 1 :> - 1.1\. L. 1074 • ablha, ı 6 
- Süley:mnni)e 29 'e rfn, 1 7- 38 ci 
mektep S 4 Galip, l - Şişli Terakki 
Ji esi 166 Orhan, 189 - Çenberlitaş 8 
Datırbay, 190 - Ü küdar 2:>0 Hikmet, 
191 - Beyazıt l1 lukaddes, 192 -
Şehremini 23 Hafız, 193 - Jstanhul 
Kız 1i esi 1417 Aknt, 19,I - Snmat)a 
20 1\lelı1hat, 19:> - ~.K. f. 20 abahat., 
196 - 15 ind mektep 941 Aıime, 19'7 
- lnhf arlar 31. Hakkı, 19 - Kasım. 
paşa 102 ernihn, 199 - 2 inci rne,ktep 
3 den 'adir, 200 - Knsımpaşa Emin, 

gon erı s • • • 

km k . ·n •arktan husus. hır au· ta a ıç1 s 

tt 
.. derilen ıiyah inci ger . re egon ..... 

danlık, ve sarı saçlarının ustun~ 

b• • , .k ha· teıile süslemek ı· 
ır zengımı 1 ta 

çin yaptırılan som altın pır an 
kakmalı taç herkesin ağzt'.llD ıu • 
yunu akıtmrıtı. Barbara'nın dağıt· 
t1iı hediyeler de bundan daha az 
şnhane değHdi. Polo merakhaı 0 

• 

lan kocasına her cinsten olmak ü
zere bir ahır dolusu hali11addeın 
ın:dilli atı vemıitti. Parisin yedin
ci belediye dairuinin nikah plo-
11anda .. mit bulunan bütün mat· 
mazellerin kollarını pırlanta bile· 
ziklerle süslemitti. Genç evli, bal· 
ayını ıeçinnek icin Yenedikte biı 

Reno'da "kırık kalpler,, hak • 
kında en çok bilıi sahibi olan a · 
dam, mahkemenin altmıı yatın • 
daki mübaıiridir. Tam 30,000 bo· 
,anma davaaında bulunan, bu a . 
dam Parit-Soir gazetesinin mu · 
habirine dem ittir ki: 

- Prensesin burada dava aç • 
muiyle bizi ıereflendirmesinden 
çok teref duymaktayız. Prensesi 
buraJ& ıelmit olduiundan dolayı 

hali eski hızıyla dönmekte bera· 
ber varidl\t gün geçtikçe azal
maktadır. Dolar Prensesinin bu . 
rada mahkeme harci olarak 
750,000 frank (bizim paramızla 

60 bin lira) bırakacağı tahmin e • 
dilmektedir. Bu paraya avukat 
ücreti dahil değildir. 

• * • 
Bu zengin ve güzel kızm koca· 

aı hakkında da bir kaç söz aöyle • 
mek gerektir. Çünkü diğer iki kar· 
deti de dünyanın en meıhur ka · 
dmlarını avlamasını bilmitlerdir. 

Çarın eski yaveri General Prens 
Mdivani1nin üç erkek oğlu Sov · 
yet ihtili.Jinden aonra kendilerini 
Amerikada. bulmuılardı. En bü • 

yük oğlu evveli Pola Negri, son . 
ra da Amerikalıların meıhur ha • 
fiyesi Mary Mak Kormik'le evlen· 
mitti. Ortanca kardeıi rene sine . 
ma yıldızlarından May Muray'ya 
koca olmuıtu. En küçük kaı-det A· 
lekıia Mdivani ikinci karnı Bar • 
bara ile k&rıılaıtığı zaman gene 
Amerikab çok zengin bir miraıye· 
di olan Luviz Vanallen'le evli idi. 
Bu kadından boıanarak ikinci ka
rısını almıt olmakla beraber Ruı 
Generalinin diğer iki oğluna oldu 
ğu gibi üçüncüsünün de kadın ya
nından bahtı yaver çıkmadı. lki 
ağabeyiıi de hatlarına konan dev· 
let kutlarını tutamamıı, ellerin ~ 
den kaçırınıılardı. 
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•• o ce 

•• gore 
Şimdiki modaya 
süslenirlerdi 

Kadınların 
bütün süs 
vasıtaları 'hep 

şarktan 
geçmiştir 

Kırmızı tırnak boyası, pudra, 
dudak boyası ve yüz kremleri kul
lanan kadınların ekserisi bu süs 
vasıtalarının, adları çoktan yok 
olmuf eski İmparatorluklarda kul-
lanıldıklarını bilmezler ve bun1arı 
yeni yeni icatlar sanırlar. Halbuki 
bunlar pek eski zamanlarda bili
nen ıeylerdi. 

En eski medeniyetlerde koz
matikler m ühim rol oynardı. Gü
zel koku ve cici bici boyaların 
Cioğduğu yer Şarktır. Yakın ve u
zak Asyanın eski imparatorlukla· 
rında güzellik için çok ustalrkh 

yollar ve vasıtalar vardı. Kozma
tik boyalar bundan binlerce yı1 

önce eski Eti, M!sır ve Yahudi ül 
'ltelerinde kullanılmaktaydı. Bun 

lar beyaz, kırnl!zı ve mavi renkler-
de ya-- ı 'ıı·dı. Başlıca terkip sala· 

monyak ve gü!yağında halledilmif 
kırın zı c i"7gündü. Beyaz renk, 
yüzle gerdan ve cmeyi boyamnl 
için kullanı! ırdı; kırm!zı renk hil
haua yanal;' e.ra ve dudaklara sü 
rülür, mavile de damarlar boya
nırdı. 

Mraır Kraliçesi Nefertitinin 
yarım heykeline bakacak oluna
mz, Şark tarihinde kozmatiklerin 
nasıl bir rol oynadığını derhal gö
rürsünüz. Lavanta ve ıtrıyat imali 
Şarkın en eski ticaretlerinden biri 

idi. Asuri, İran, Japon ve Çin Ha
kanlarının gül ve menekşe yağı 

yetiflirmek için muazzam çiçek 
bahçeleri vardı. Baharat ile mir
aafı Yahudilerin baılıca kokuları 
idi. Amber ile baharat Hakanla-

nn dairelerini tütsülemek ve dini 

merasim için kullanılırdı. Mısırlı

ların lavantası ve sürme yağı olan 

kına çiçeği ölü cesetlerinin mumya 
)anmasında ite yarardı. 

Şarkta kullanılan bütün lavan
talarla kokulu yağlar Yunanistan 

ve Romaya ithal edildi. Romalılar 
Mısırı fethettikleri zaman Mısır 

Kraliçesi Kleopatranın fevkala
de incelmit lüksü kartıımda taşı

np kalmıtlardı. İtte bu Fatih Ro

ma lejyonları Şarkın pomat, koku 

ve yağlannı bütün Avrupaya yay
ddar. 

Orta çağlarda Şarktan gelen 
göçmen dalgaları Avrupalıları 

hattan bata saramıı olduğundan 

koku .. _..'! süs vasıtaları bir müddet 
bırakılıp, sonra 16 ncı yüzyıltJa 

ltalya Rönesans'ında tekrar inki
ıaf bulmağa başladı. 

Bütün Asya sağlık maksatları 
için merhemler ve kozmatikler 

kullanırdı. Saç boyamak için kına, 

kat için rastık, göz için muhtelif 
sürmeler en eski zamanlardanberi 
tanınmııtı. Vücut kıllarını dü§Ür
mek için yağlar ve pudralar, dit 
sağlığı için ağız sulariyle sakızlar 
gerek Asya ülkelerinden, gerekse 
Roma imparatorluğunda çok re-

vaçta idi. Romalı Neron'un sara
yındaki şık kadınlar kokulu ba
harlarda banyo yapar, el ve ayak
larına manikür ve pedikür yap
tırır, saçlarını ondüle ettirir ve 
Şarktan gelme güzel kokuları sü
rerlerdi. Bir çoğu da ıarkın mo
dası olan peruka takarlardı .. 

Asuri asılzadeleri, vekar ve 

azametlerine bir nişane olmak ü
zere savatlı ve ondüleli perukalar 
kullanırlardı. Romalılar ·bu peru
kaları Ası.ri, lran ve Midyahlar-
dan aldılar. Roma kibarları dn 

Tüton kadınlarının ıaç renklerini 
andıran kırmızı altından yapılmıı 

perukalar kullandılar. 
Eski Bizans imparatorluğunun 

payıtahtı olan lstanbul, Şark ile 
Garp arasında irtibat vazifesini 
gördü. 

7 5 kişi ay aklar altın 
çiğnenib öldü 

Para daQıtacak olan zenginin ev 
koşanlardan 100 kişi de yaraıan 

Babreyn şeyhi ölenler için iane topJu 
İngilizce "Niyus Kronik),, ga -

zetesinde okunduğuna göre, Bas -
ra körfezinde İngilizlere ait bir 
adada halk arasında çıkan bir pa
nik neticesinde bir çoğu kadın ve 
çocuk olan 75 kifi birbirlerinin a
yakları altında çiğnenip ezilerek 
ölmüıtür. 

Para dağıtacağı söylenen bir 
İranlı tacirin evi önüne yii zlerce 
halk dolmuıtu. Tacirin evinin av
lusuna çıkan dar bir geçitten yı -
ğınla halk geçmeğe çabalıyordu. 

Kimse kımıldanamaz Hr hale 
gelmiıti. 

Bunun önüne geçmek üzere 
dıt kapıyı kapamıı ve kilitlemit
lenJrr. lşte bu zaman hen;.iz anla
şılmıyan biı· sebeple ha!k birden 
teia~a düşerek yüzlerce k~ti bir -
d(.n tiıe ağzı gibi dar geçide doğ -
ru kendilerini atmağa, d1:1arı fır
lamağa savaımıılardır. 

Kapı kırıhncıya kadar 
kimselerin kemikleri kırıl 
çocuk ve kadınlar boğula 
müılerdir. 75 ölü ile yüzd 
yaralı vardır. 

Basra körfezinde Bahr 
dalarındau birinde olan b11 

üzerine Bahreyn Şeyhi, öf 
çocukları ve akrabası için 

listesi açmııtır. Bahreyn h' 
ti de derhal tahkikata giri 

Bahreyn son zamanlar 
liz harp gemileri için ya 

ta yeni bir üs olarak intih 
mitti. 

İngiltereden Hindistana 
"lmperial,, hava yolları üz 
dir. Bu adalardan Muharr 

mindekinde, · İngiltere ile 
tan arasında kurulmuf t 

meydanluından en güzeli 
duğu yazılmaktadır. 

Bu aile yardını 
Resmini koy -

duğumuz bu ai
lenin altı çocu -
ğu vardır. Baha 
ve anne daha 
pek genç yaşta 
olmakla bera -

l ber memlekete 
6 evlid vermiı 
lerdir. 

Balatta Atik 
Mustafa paıa da 
Çıkmaz kalede 
11 numarada o-
turan Yaşar ve F atmanın bu altı yavrusunun isimleri ıır 

Gülnar, Güldane, Belgü'?ar, Fer dane, Zeki ve Sabahaddinditı 
Bu aile yardım beklemektedir. 

T eodor Vafiadis 
Zemberek Fabrikası Cerrahpaşa hastanesi 

Halis l.v~ç re- cildiye , .e zührcviye mil 
3' Beyoğlu Jstiklal caddesi ı; 

liğinden ~apıl · neması karşısında Bekit 
mıt gramofon ve No: 9 ikinci daire hergün 

saat zembereği 1-ta-n•a•k•şa•m-a•k•a•d•a•r. __ ,,.__. 

sabyor. Kilosu 
140 kuruıtur. Bu çeliğfo İsveç---------

olmadığını ispat edene t 00 lira 

Aclreı: Beyoğlu Yüka{"klıalclı· 

tazminat verilecektir. :::n::::::r.::::::===::::-==-::=tllP") 
1 Doktor 

Eski bir canbazhane artisti o- rım Kulekapı No. 665 
lan İmparatoriçe Teodora lüks ve -========================= Ali ismail 

Rauenna'cla me§lıur mozaikte görülen imparatoriçe Teodora ;ıe ma· 
iyeı·lıadınlcırı bize bugünün babf!Y' Jükkanlan ile cevahirci came -

lıanlannı lıatırlatmalıtaJır •• 

süste bütün dünya kadınlannı 

geçti. Bu kadm Arabistan, Irak 
ve Mısır gibi Bizans vilayetlerin
den en muktedir berberlerle gü
zellik mütehaaaıslarını getirbnişti. 

Ravenna'nın meıhur mozaik
lerine bakınca, imparatoriçe ile 
maiyetindeki kadınlann bat tuva
letleriyle süslerinin bugünkü mo-

daya ne kadar benzediğini görür 
ve ıaıanz. Bugünün kadın ber- 1 
berlerinin camekinlarıiıda gördü- 11 

ğümüz ondüleli ve pudralı peru- ft 
kalan, kuyumcu dükkinlanndaki !! li 88 numarada her ..... 

incili kadın kemerleriyle uzun kü- fi aonra saat ikiden .eld" .. 
1 . 'k kt .. pe erı mozaı te aynen aörme e- ı:ummı :::..-=::-.::::::: 

yiz. 



iyi bir futbolcu 
nasıl yetişebilir? 

-V
fopa ne zama baş ile vurmalı; futbolda 
ne g·ibi vaziyetlerde şahsi oynamalıdır? Fransa - Belçika 

Çizdiğimiz progr~ muc~bi_ncel 
bugün de topu kafa ıle he·· ıstika· 
mele atabilmenin ve şahsi oyna
mak icap edeceği anları ke,..tirerek 
ona göre hareket etmenin t.hem • 
miyetinden bahsedeceğiz. Futbol· 
de bir oyuncunun başını :b kul -
lanması ve başıyle topu istediği 
istikamete göndermesi lazımdır. 
Bilhassa müdafaa oyuncub.r1 için 
buna mecburiyet bile var~a. Yal
nız her şeyde olduğu gibi bunCla 
da ifrata varmamalıdır. Yaııi topa 
başla vurmak veya topu ba1la çel· 
mek zarur~ti karşısında kalına· 
ymca buna tevessül etme nek da· 
ha doğru bir hareket olm-. Topun 
baş ile kontrolü ne kadar clsa a • 
yakla kullanılmasına naz:wm da
ha güçtür. Bu itibarla lüıum ve 
zaruret olmadıkça topu da.tına a -
yakla sevk ve idare Etmek hususu 
tercih edilmelidir. Başla vurula -
cak anlar futbol oyununu iyice 
kavramış olanlar için ken""tiliğin
den tezahi.:r eder. Başı ekserjya a· 

yağın yetişcmiyeceği zaıncuılarda 
kullanmalıdır. Mu hacimlerin ka -
le yakınlarır.da havadan gelen 
topları ani bir kafa vuruşu ile ka· 
leye atmalar• çok tehlikelidir. Ka· 
le önlerinde topu mümkün oldu · 
ğu kadar ayakta az tutmağa gay
ret etmelidir. Çünkü bir iki sani . 
yelik tereddüt veya gevşe~dık fır· j 
satın kaçmasına sebebiyet verir. 
Vaziyeti kurtarmak ve !~hJikeyi 
uzaklaştırmnk için müdaf::er bü
tün gayretlerini sarfederet,; topun 
üzerine atılacah:larmdan ınuha · 
cimler de cına göre efor y~pmah 
ve çabuk oynamalıdır. Fakr.t. b~ 
seri hareket etmek mec burıyetı 
onları şaşırtmamalıdır. işte müda
faa oyuncJ)arı bu g?bi sıkı~1k va· 
ziyetlerde !:.ir lahza vakit kaybet
menin ne büyük tehlikeler cbğura· 
cağını, muhacimler de ne l ulun • 
maz fırsatların kaça.;ağını göz ö -
nünde tuta re k havadan ge· < ~n top· 
ları ha~ ile kullanmatıdırl.ır 

Görülüyor ki topu baş ile sevk 
ve idarenin de futbolde mi.•h;m bir 
rolü vardır. Şu halde kafa vuruş· 
larınt düzeltmek bir oyuncu için 
lazımdır. Futbol oynıyanl"" topu 
baş ile sağa, sol~, ö_ne, a_r~~ya ve 
her istikamete atabılmelıdır. ~op 
.. l la geriye başın arkasıle, one a ın . _ 

1 d ... gw ve sol şakaKta vu· 
yan ara a ..... . 

1 k gönderilir. llerı vuruş · 
ru ara k .. 
1 d 

. et peyda etrr.P ıçın 
ar a emnıY l 

iki oyuncu karşı karşıya ~e:el c ' 
topu baıla oynamak suretıle ek· 
zersiz yapmalıdır. Yan vuruşlar · 

k · · de o da meleke elde etme ıçın • 1 
ki. d ti i •ilmeli 

1 
yuncular halka şe ın e • . . 
ve topa başla daire çizdirihnelıdır. 
~.hy~ ı:.tabilmeğe alışmak ta l 
şu suretle çalışıhrsa t~min °1una · 
bilir: Oyuncular birer buçuk me~· 
re mesafe ;ıe ayni istikamette hır 
hizaya dizilirler. Her oyuncu ken-

di•inden •onra gelen arkad~ın· maçında tehlikeli 
topu başla feriye verir. Toç bat. bir Fransız 
tan başa tem•• ederek oyuncula • h Ü c umu .. 

~:ı~!~:::~:::cepheyemaiaisbir Bu hafta A vrupada u·· ç 
İkinci mt. vzu olarak bt' günkü 

~:::::ı~~J~i:~7~iilm~:e.~~!im~~~:~ mu·· hı· m maç oynandı -
ne zaman şahsi oynamalıd:'!' ;; me
selesine gelince: Her ne kadar 
fut holün haddi zatında cem'i bir ı SV • M • t 
oyun olma" itibarile bu •uaı bi. ıçre acarıs anı yendi, Fransa- Belçika, 
raz gayri tabii görünüym·sa da Çekoslovakya-Avusturya berabere kaldılar 
hakikatte Jrpyfiyet hiç le L:ınne -
dildiği gibi değildir. Her kaide · Geçen hafta Avnıpada ·1i>ek mü- ! . ld - "b" f mamıştır. §le oyunun bitmesine 

on a ika kala vukua gelen bu ha nin bir istısnası o ugu g• • ut • biın futbol maçları yapılmıştır. d k 
holde de umumi kaideleri.! harici- Belçika ile Fransa, Avustu:-ya ile d" d 

1 
. . ıse en sonra maç tamanıile zev-

ne çıkı masını ıcap ettıren vazi · Çekoslovakya lsviçre ile de Macar kini kaybetmiş ve bir ho d··-··-
yetler vard1r. Zaten futbolu naza- ·1r k l r i>7. ogu mı ı ta ım arı çarpışmıştır. Son §Ü teklinde hitame ermiıtir. 

ri olarak öğrenmek ve llunların gelen A vrlpa gazetelerinde bunla· 
behemehal harfiyyen tatbikine ra ait tafsi)atları aşağıya yazıyo . 1 sviçre ikiye karşı 
girişmek kadar yanlış ~ir hareket ruz. altı ile Macaristanı 
tasavvur olunamaz. Bıra ! da o - Be 1 . k · ı F 
}"Uncunun ıekası ve vaziye\i kav- çı 8 1 e ransa yendi 

berabere ka\dı\ar Zürihte oynanan lsviçre -
rıyarak on:ı göre karar .,, ermesi 
]azımC:tır. Sürati intikal fu~bolün 
başlıca va~ıflarından birid;ı·. E -
vet futbolde topu mümkün oldu -
ğu kadar ayakta az tutmaı., arka
daşile teşrıki mesai etme1< esası 
şarttır ve bu esasa riayet etmek 
mecburiyeti vardır. Fakat bunun 
da tatbikine mahal olmtyan za • 
man ve anlar olur. Mesela kale o
nünde topu kapan bir oyuncu bü
tün arkadaşlarının marke olduğu
nu gördüği1 halde muhakk:\k pas 
vermeğe çahşıyorsa nihav-et topu 

muhasım tarafa kaptırır ve ele ge
çen fırsatı da heba eder. !şte bu
rada şahsi oynamak daha tayda -
hdır. Kale yakın ise şut ç~kilme -
Iidir. Veyahut karşı karşıya kah· 
nan müdafii çalımla "tlatarak 
şahsi bir gayretle gol yapmağa 
çalışmalıdır. Bu gibi anbı da o • 
yuncuyu Ü!.tiine çekerek p.:t~ ver • 
meğe çabalamak vakit kaybettir
meğe ve binnetice de topun kaplı· 
rılmasına sebebiyet verir. Futbol 
her iki tar:ıfta da on bire: kişi ile 
oynandığına nazaran gerçi bir o • 
yuncu, üzerine hasım tauf oyun· 

cusundan birini çekerek PaS ver • 
meğe çalışmalı ise de bunun da 
yukarda ıöylediğimız gibi tatbi -
kinden fayda yerine mazarrat ge
len zamanlar vardır. işte oyun -
cu bunu kestirmeli ve takımının 

lehine olacak hareket hang~si ise 
onu yapmahdır. Bazı açıktar kar -
şılarındaki muavinlerden daha 

çevik ve seri olmaları ~tibarile 
bunları her defasınd~ kolaylıkla 
geçebilceklerini anlamışladır. iş
te bu gibi ahvalde açık &Ürerek 
önündeki muavini atlatması ve 
kale çizgisine yaklaşınca tc:;pu bi
raz geri ortalamahdır. Ve\hasıl o
yuncu vaziyetin icabına göre hat
lı hareketini tayin etmelidir. 

Sadi KARSAN 

Brükselde elli bin kitinin önün · 
de oynana yirmi dokuzuncu Bel· 
çika - Fransa milli takımları mü
sabakasında her iki takım rla biret 
sayı kaydederek berabere kalmıt· 
lardır. Bu müsabakayı Fran
sanm kazanması ihtimali daha 
kuvvetli görünüyordu. Fakat Bel· 

çikalılar ümit edilmedik bi:r gay . 
ret sarf etmitler. Çok çalışmışlar 
ve nihayet kendileri için iyi bir 
derece olan hu neticeyi a]mağa 

muvaffak olmuşlardır. Bu maçla 
Fransızlarm müdafaası gayet gÜ· 
zel oynamış fakat muhacimleri bir 
iş beceremem ittir. ilk golü F ran • 
sızlar atmıtlar ve ilk devre bir Si· 

fır Fransızların lehine bitmiıtir. 

ikinci devrenin ba§langıcında 
Belçikalıla:- gevşemişler fakat 
Fransız muhacimleri hasımlarının 
bu durgunluğundan istif adc etme 
sini bilememitlerdir. Bu aralık 
Belçikalılar fevkalade oynıyan 

merkez muhacimlerinin gayretile 
Fransızlara ümit edilmedik bir an· 
da bir gol ;)apıverince işin tama -
mile rengi değiımiştir. Befçikah . 
lar galibiyet ihtimalinin belirdiği· 
ni görünce tekrar gene büyük bir 
enerji ile oynamağa baılamışlar -

dır. Bu yüzden maçın sonu çok 
sert olmuş ve mütekabil favuller 
oyunun tadını kaçırmı§lır. lsviç · 

reli hakemin büyük bir h:\tası da 
oyunu bütün bütün çığırnıdan çı· 
karmıştır. Maçın bitmesine on da· 
kika kala Fransızların sağiçleri 
güzel bir anlaımayı müteakıp ba§· 
la bir gol yapmıştır. Hakem gol 
vermit ve top ortaya konmuştur. 

fakat Belçikalı yan hakem bayra· 
ğını sallıyarak ortaya çıkım§ ve 
hakeme goJün ofsayt olduğunu 
söylemitt1r. Bunun üzerine hakem 
pek ağır bir hareket yapmış, sö -
zünden geri dönmüt ve golü ıay -

Macaristan Milli takımları müsa • 
bakası fevkalade kalabalrk bir se· 
yirci kütlesi önünde cereyan et 
mittir. Bu maç beynelmile' futbol 
maçlarından biri idi. lsviçtenin en 

iyi oyuncusu olan meşhur Abbeg 
len' in iyileşerek takımda yer alma
sı İsviçrelilerin kuvvei maneviye -
sini çok yükseltmişti. Filhakika 

İsviçreliler gayet seri ve azimkar 
bir oyun oynamışlar ve Macarlara 
birinci devrede göz açtırmamış 

lardır. Bilhassa muavinleri maki
ne gibi çalışmıştır. Macarlar bun11 
mukabil gayet ağır gözüküyorlar· 

dı. Birinci devı;.e dört sıfır lsviç -
relilerin lehine bitmiştir. Bu dev
rede her iki takımın gösterdiği 

oyuna nazaran netice hiç te gayri 
tabii görülmemiştir. 

ikinci devrede Macarlar biraz 
kendilerini toplar gibi olmuşlar ve 
teknik kabiliyetlerini göstermeğe 
başlamıılardır. Maamafih lsviç

reHlerc beşinci sayıyı da kaydet
mekte gecikmemişlerdir. Bunun 
üzerine harekete gelen Macarlar 
merkez muhacimleri vasıtaaile bir 

gol yapmışlar ve arkasından dıı 

penaltı ile ildnci sayılarım yap -
mışlardır. Fakat meşhur Abbeg 

len kendisine olan itimadın boş 

olmadığını ispat için topu kapmış 
ve yalnız başına bütün müdafilerı 

çalımla geçerek şahane Lir goi 
yapmıtlır. Bu suretle lsvi r.ıe ikiye 
kar§ı altı ile Macarları ağır bir 
mağlubiyete uğratmıştır. 

Çekoslovakya ile 
Avusturya o - o 

berabere kaldılar 
Bu maç ta beynelmilel futbol 

kupası maçlarının en mühimle • 
rinden biri idi. Pragda lspartanın 
sahasında oynanmıştır. Stat iğne 
atılsa yere düımiyecek kadar ka • 

:abalıktı. Dünya ikincisi olan Çe
koslovakların kar§ısında ltalya • 
dan sonra Avrupanın en jyi tara· 
kımma malik Avusturyanm ne ne
tice alacağı büyük bir me .. ak ile 
beklenmekte idi. 

Hakikatf'n maç battan nihaye· 
tc kadar aon derece heyecanlı ve 
ıevkli olmuştur. Birinci devrede 
Avusturyalılar çok hakim oyna . 
mışlar ve Çekleri adam akıllı ıı • 
kıştırmrtlardır. Fakat Çekoslovak 
kalecisi Planiçka harikulade de • 
necek karlar güzel b\r oyun oyna
mış bir a,lan gibi kalesini müda 
f aa ederek Avusturyalılara telC 
bir sayı bile yaptırmamıştll'. lkin -
ci devrede Çeklerin daha ağır 
bastıkları görülmü~tür. Maamafili 
Avusturyalıların daha teknik oy. 
nadıkları göze çarpmakta idi. 
Bilhassa Avusturya muavinlerinin 
Çek haf hekierine nazaran f aiki -
yeti pek bariz idi. Neticede her 
iki tal ım da bir sayı kaydedeme • 
den maÇı sıfır sıfıra berabere bi
tirmişlerdir. 

Bu iki maçtan sonra beynelmi • 
lel futbol .kupası maçlarınm tasni· 
fi şu şekli almı§hr: • 

1 - Italya - On puvan 
2 - Avusturya - Sekiz puvan 
3 - Çekoslovakya-Altı puvan 
4 - Macaristan - Be§ puvan 
5- lsııiçre - Üç puva.1. 

200 metre dünya 
yüzme rekoru 

kınldı 

Sekiz senedenberi bir türlü Ja
rılamıyan \V eismuller' e ait 200 

• metre Grawl serbest yüzme reko· 
ru nihayet geçen hafta kırılmıştır. 
Rekoru meşhur Amerikalı yüzücü
lerden Jack Medica kırmıştır. Ea• 
ki derece 2 dakika sekiz saniye i . 
di. Elde eclilen yeni rekor ise iki 
dakika 7 seniye 2/ 10 dur. 

Yüzücülük aleminde bir han"' 
ka olan yeni tampiyon Jack Me • 
dica gene bir çok dünya yüzme 
rekorlarını kırmıştır. Bunlardan 
bir tanesi de gene \V eismuller ta· 
rafından evvelce kazamlmıt olan 
220 yarda ıiirat re'icoruciur Jacli 
Medica 2 dakika 9 saniye olan bu 
rekoru da 2 dakika 7 saniye 9,llO 
indirmittir. • 
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Sandan &uıdan Karamela çıktı çıkalı 
işler azaldı!,, 

Şekerciler 
şikayet 

ediyo·rlar~ 

"ihtiyarlar da blma~ t 
halimiz pek harab,J 

Küçüklüğümdenberi teker ye 
meğe bayılırım .. Hele peynir ıekc 
rini ... Onun ağızda, insanı hiç 
yormadan kendi kendine emsalsi2 
rayiha ve lezzetini sindire sindirt 
bir eriyiıi vardır ki yemeye doya 
mam .. Akide tekerleri de öyle .. 
Her biri nane, gül, karanfil, yase 
min gibi bir çiceğin usareıiyle 

dondurulmuı bu tatlı yuvarlaklar, Bir §t!kerci camekônı 
insanın ağzında her an değişen 1 • 
• · b h h ) ı - Tatlı ye tatlı söyle.. j Bu ıuretle kaynar ıekerlı sudan 
'ırer a ar avası yaratır ar. ' . v • v 

B · k "b' k k b' k Eıkiler mektup yazarken bile soguk ıuya gıren çubugu parmak -
en, mıs gı ı o an ır te er- ' ' l · d k d · .. 

· d''kkA b" · · k b h . 1 elkaplara· arıyle muayene e ere , emır u -
cı u anını ır çıçe a çesıne . zerinde donan şekerin kıvama 
· enzetirim.. - Azizim, tekerden lezizim !.. 

Şekeri, tatlıyı severim: Herkes Tabirlerini kullanarak tat- gelip gelmediğini kon~rol ediyor-

gibi. ... "Herkeı gibi,, diyorum ... lıya karşı olan düşkünlüklerini du. 
Çünkü, aramızda şekeri, tatlıyı .gösterirlermif.. Nihayet teker ağdalatmağa baş· 
se-nneyenler parmakla gösterile - - Ne Şamın tekeri, ne arabı~ ladı .. O zaman iki bez parçasiyle 
celC kadar azdır. O kadar azdır ki yüzü !.. ıözünün nereden geldiğini tencereyi yakaladığı gibi öbür ta · 
teker yemeyen bir çocuk gördüğü- iyi bilmiyorum .. Fakat tahmin edi- raftaki mermerin üzerine döktü .. 
müz zaman tatırır, hayret eder: yorum ki, bu sözü Şamın tekeri iki çırak, sapsarı renkte olan 

- A a a a .••. Ne tuhaf çocuk, için bir'araba varan, fakat sonra ağdayı mermer taşın üzerine iyice' 
teker ıevmiyor. Büyüyüru:e aar • pitiman olarak batını alıp diyar serdi-ler, üzerine bir miktar aakn 
hoı mu olacak nedir?.,, diye aöy - diyar kaçan bir beyaz kadın söy _ serdiler .. Sonra gittikçe koyulaş -
teniriz... f lemittir !. • mağa başlayan ağdayı döt ucun · 

E t t ti l · k · dan tutarak kıvırdılar ve bir yu • ve , a ryı yemeyen erın, e şı, Bu kadar uzun mukaddeme de 
acı §eyler sevenlerin ekseriyetle olur mu demeyiniz! Tatlıyı o ko - mak halinıde getirdiler. 
i~~i.~e dii§kün olacaklarını dütü •

1 

dar severim ki bahsi bile kısa ke _ Uıta, bu yumağı duvarda kaim 
nuruz.. semiyorum.. Anlatmak istediğim bir temel çivisine geçirdi.. Çırak -

Tatlı, hayatımızın maddi ideal· bahse geldik!... lar bu macunu çividen çekmeğe, 
le. :nden biridir. Tatlı vücudwnu - uzayan parçayı tekrar geçirmeğe Kenarda uzun, kesilmemit kü-
za, dimağımıza kuvvet verir. Hat- ki baıladılar.. Bunu münavebe ile tü erin çıtır çıtır yandığı bir yer 
la ruiıumuzu asilleştirir. O, bize ocağı .. Üıtünde büyük bir bakır yapıyorlardı. Bir aralık usat, çır-
hayatı pembe gösteren bir gözlük - tencere oturtulmuı; içinde fıkır akları itti, işin başına kend~ geçti. 
tür. Yağlı, büberli, tuzlu, ektili ~ıkır teker kaynıyor .. Sağ tarafta Macuna bir asıldı, bir daha, bir 
bir yemeği tatlı ile bitiren bir ada· mustatil teklinde büyük bir mer _ daha .. Derken sapsarı macunun 
mm dütünilşü, konutu§u, hatta yü- mer maıa .. Duvarlarda irili uf aklı rengi ağarmağa, beyazlanmağa 
rüyüşü başka türlü olur.. Tatlı, tencereler, kepçeler, koca koca başladı .. Nihayet kar gibi bir hale 
beynimizi neşe ve saadetle cila- makas,ar, kavanozlar... geldi .. O zaman çekittirme ıtını 
lar. Küçül: saadetlerimizde tat- bıraktılar ... Çivinin altına ateı do-

b k 1 d O lstanbulun eski -kercilerinden lının çok üyü ro Ü var ır. nun s-- lu bir mangal getirdiler .. Çıraklar, 
için beğen ~'iğimiz bir adamdan birinin dükkaq,ındayım.. Dükkan ellerine birer büyük makas alarak 
l..ahıederken·. sahibi, garip bir adamdır. Dükka. . b .1 U 
"J taı mermerın atına geçtı er.. 1-

- Ne tatlı konutuyor.. nı işlek bir cadde üzerinde bu • ta, macunu yün büker gibi bura 
N t tı .. 1.. .. d . lunmasına rağmen, babasından b k 1 k d · 1 h ı· d - e a ı gu uşu var, erız. k ura a ın or on terıt er a ın e 

Evlenecek bir kıza damat 0 1a - endisine kaldığı hali muhafaza koparmağa, bunları tafın üstüne 
<'.ak genci methederken kullanı!n • ı ~d;;;: Vitrinı ~undan kirk sene ev- atmağa batladılar.. Çıraklar ise 
cak sıfatlar arasında mutlaka tu ve 1 camekandır. Kavanozlar, bu ıeker kordonlarını makasla kü-
-ümle de bulunur: yerlerini hala değiştirmemişlerdir. çük küçük parçalar halinde kesi -

c: k 'b' k' O zevahire değil, işine, san'atine yorlardı. - ":.. e er gı ı çocu ... 
K? rl ı bir i§ten bahsederken şu ehemmiyet verir .. Muntazaman ça· 

ıöz ' ri de ilave etmeği unutma - lışmaz .. 
.,ız: Dükkanım kapar, gider, günler-

- Bal gibi İ§ ! ce kaybolur .. Sorarsanız: 
Anneler: • - Sayfiyeye gitti. Derler. Son -
- "Oğlum, tatlı ye de zihnin a- ra gelir, kollarını sıvar, bir hafta 

çılsm !,, diyerek her sabah çocuk • çalıtır, mal yapar, satar, sonra bir 
larının ceplerini kara üzümden gün gene kaybQlur .. 

Mütemadi bir tıkırtı .. Kendimi, 
bir an berber dükkanında zannet -
tim. Şeker hazırlanmağa batla -
nınca bizim tekerci babanın da 
keyfi geldi, çeneıi kendiliğinden 

açıldı: 

- Ne bakıyorsun oradan.. işte 
bizim h.alimiz .. Vaktiyle okuma -tutunuz da çikolatasına varıncaya Ben dükkana girince onu dük -

kadar - evde ne varıa • tatlı tatlı kanın arka tarafındaki mutfakta dık, etmedik, esnaflığa heves ettik. 
yiyeceklerle doldururlar. meşgul gördüm; beni görünce: Babam da şekerci idi. Bu dükkan 

Ben, gününü, iyi geçirmek için, - Hayrola .. Şeker mi alacak - onundu .. Allah gani gani rahmet 
lıer sabah gözünü açar açmaz bir sın, alacak~an çabuk söyle! Mev - eylesin ... Büyük babam da tekerci 
katık reçel yutan adamlar çok bi- lut var .. Şeker yetittireceğim ... di- idi. Sultan Mahmut zamanında 
lirim... ye söylendi... • 1 Ayasofya camiinin kapııı dibinde 

ı,:nin, hayatının intizamı bozu . · Alıcı olmadığımı, gazeteci ol - bir dükkanı varını§ .. Hatta Sultan 
1 

lan bir adam: duğumu öğrenince, sesini büsbü- Mahmut arasıra gelir, dedemin 
- Ağzımın tadı kaçtı.. diye 1 tün yükseltti:. dükkanı önünde otururmuf .. 

§İka yet eder... - Canım itin yok mu? Ben ga- Ben de kırk beş senedir bu itin 
Gayesinde sebat ederek kaza - zeteden anlamam; ömrümde eli - içinde yoğr:uluyonım. Geçinip gi • 

nan kimse1ere kinaye olarak: me almadım .. işim gücüm var djyoruz.. Eskiden Ramazanlar, 
- Bal tutan parmağmı yalar, timdi!. · Bayramlarda çok alı§ verit olur -

deriz. Beraber ocak tarafına geçtik.. du .. MevlUtlar da çoktu.. Mevlut 
EKi adamlar da tatlıya çok e - Eline bir demir çubuk aldı; oca - ayında teker yetiştiremezdik ... 

hemmiyet verrirlermi? .. Hatta bu ğın üstünde kaynayan ıekerli suya Şimdi nerede o gün1er .. Hele o 
temayölteri darbı mesellere geç - batırdı .. Oradan çıkardı, yanında j karamell mı, çikolata mı ne kann
miı: duran su dolu bakraca daldırdı ... ağrılandır .. Onlar çıktı çıkalı, iıi-

........................ ---
Meraklı küçük 

hiıberler 
fngiliz muharrirlerinden Wal- \ 

tar Reynolds 84 yaşında olduğu 

halde bir piyeı yazmııtır. Ve bu
gün Londranm en çok para geti
ren piyeılerinden biridir. 

• • • 
Bir çocuktan Hitle1 e 

mektub 
Londradan bir pul meraklısı 

mektepli Alman Reisicüınhur ve 

1 batvekili Hitlere mektup yazarak 
ondan bir posta pulu istemittir. 

Kolleksiyonu arasında hep pul
lar var fakat Alman pulu yoktu. 

Gordon Conson isimli bu çocuk 
Hitlerin katibinden ıu cevabı al
mrıtır: 

"A2izim Goidon! 

Mektubunu aldım. Fakat ne 
yazık ki dediğini yapamıyacağım. 
Çünkü pullar Almanyadan dısarı 
çıkamaz. Selamlar .. ,, 

Hayber geçidinde pek garip bir 
•eyrü•eler vardır. Re•imde görül
düğü gibi bunlardan biri devele
rin öteki otomobillerin gideceği 
yolu göıterir. 

* • • 
Küçük bir telgraf 
Amerikanın Ditroyt tehrinden 

Fredrikson isimli biri, Amerika
nın idaresine taallUk eden bazı fi. 
kirler arzet.mek istemit ve bunu 
böylece bir telgrafla bildirmiıtir. 

Telgraf kaç kelimeliktir bili
yor musunuz? Tam 12,000 keli
melik ... 

Verdiği para da, bizim hesabı
mızla 185 lira tutmuıtur. 

* "' ... 
Bir yerine iki 

Kanada' da Otta va tehrinde 
bir Bayan, yolda salınarak gider
ken birden kendisine hal oldu. 
Aman!. Elli dolaTı kaybolmuı ! 

Çantasına baktı, cebine haktı, 
geri yana döndü baktı ... Yok! 

Eh .. Bu vaziyette gazeteye bir 
ilin vermek lizun geliyordu. 

Aradan bir gün geçmeden iki 
yerden kendisine sokakta bulun
muş "elli dolar,, göndermiılerdir. 

* * • 
Napolyonun evini 
karıncalar bürüqor 
Sent Elen adasınd~ Napol-

yonun oturduğu evi kırmızı karın
calar ıarmıf, dötemeleri ve ki-

mize kesat girdi.,, 

B:z usta ile dertleşirken dükki -
na, gözleri çökük, elleri titrek bir 
ihtiyar geldi, on kuru§luk badem 
ezm<':si aldı, gitti .. Şekerci, mütt~ 
riyi savdıktan ıonra bir gozunu 
kırpa1 ak, ıır veren bir adam gibi 
yava!Çd fısıl dadı: 

- lhtirarlar da olmasa halimiz 
harap! .. 

iman Aril Gökpınar 

rişleri oymağa başlamıtb.tdrf·Sd 
Fransız Hariciye Nazm. ;..,Ji 

Laval, son defa "Jandark,, .. •S dtl' 
mektep gemisini adaya gon 

meği muvafık görmüıtür. . ·~ 
"Jandark,, gemisi bu ay ıçı 

adaya gidecek ve mütkül za~ 
larda karıncalarla mücadeleyi 
iyi bilen gemiciler evi tenıizli1" 
ceklerdir. 

* * * 
En büyük çamaşırhatıl 

Londranm en büyük çarııat' 
hanesi meşhur meydanlarmd~; 
lan Pikadilli meydanının bu 1' 
bir oteline aittir. Burada haf~.; 
75,000 parça çamaşır temizle 
yor. 

• • * 
Kibrit kutusu 
kolleksiyonu 

Kibrit kutularını atmak ne iri' 
kadar kolay ve tabii bir ittır. _..lr 

Fakat Jngilterenin Dorae~ :J. 
rinden olan E. A. J. Brown ı~-!..l 
bir adam, bunun tamamen ~ 
yapını§, ayrıca baıka batka 'IDtll 
leketlerin kibrit kutularından tıl 
lamıştır. 

On sene içinde topladığı ki.,.S 
kutularının tutarı 5,000 dir. 

ilk 7 senede ( 1000) tane. ~~ 
lamı§trr. Kalan 4,000 tanesın• f 
-artık yolunu öğrendiği için-" 
senede toplamıttır. 

* • • 
. Bir şaka 

Evin kaclını (kocasına): 
- "Yüz on sene yaıamak içİıtıf 

diye bir kitap yazıyordun. ~ 
yaptın? Ortada yok .• 

Kocası: 
- Ya! .. Budala mıyım .. Karı' 

nam görsün, okusun mu? 

1 ramvagda kadınlara 
bir kolaylık , 

Tramvayda en sıkıcı şe)' ıı;_, 
labilir? Herhalde yer bulama !ili 

ve sardalye gibi biribiri üzet'P"" 

yığılmak değil mi " 
Erkekler, çok defa nazik d• 

ranarak kadınlara yerlerin• v:: 
ler ve kendiJeri ayakta dur•~ 
hatta tramvayın tavanına t .. , 

kulpa ellerini sıkıştırarak tür~".,t 
za ve cefa ile gidecekleri yer• 

.,!~~lar. . 1" 
Çekoslovakyanın merkezı 0 

Prag tehri tramvaylarındn r-~ 
lan bir yeniliğin bütün bu tedb 
leri değiştir~ceği yazılıyor. 

Orada, tramvayın kalab•h" 
dan ziyade kadın yolcuların çl' 
ğaldığını f arketmitler ve ne ytl' 
mıtlar biliyor musunuz? "' 

Tramvayların tavanmd:Jo el~ 
kılacak yer yok mu? Hani .er lf 
ler, kadınlara yerlerini ver•P 
kalkıp buralara takılıyorlar. ; 

Kadınlar belki bundan '°J) 
böyle bir teklifi kabul etrııi~ 
kulplara kendiıi aıdarak •-r' 
duracaktır. ... 

Çünkü Prag tramvaylarııı;;t" 
asılacak yerlerin kenarın• 

ayna koymutlardır. ,1'1 
Tramvayın kenarlannd:J 

fasıla ile böyle aynalar yardıt; <fi 
Kadın yolcuların çoğal~-' 

kadınların daima pudralaJldl~ 
nıretinde olduğu buruııl ,,_ 
yağlanmasını gösterecek ol•ffll 6' 
aynalar ayni zamanda bir gt 
duı hissini de verebilecekti• 
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- Kmm? Diye aurıtdudı ki, bu• 
hiç kbll8e lfitemedJ. 

Dole, km A vet'e tert .ett baktı. 
Genç im balırdı: _ Baı.t .. Ona mani olınU için • 

)imden ıelenl ,aptm L 

0 'fBkit Jlyet hafifçe titreyen bir 

MSle: 
_ SfYketmaaP. ı...ı tıaklP etmeni-

zin seıa.bbd aahJUU70l'1UD• Bunu 
lliylemealai bekU70rum 1 d.edL 

Salollü Mr .-.lik oldu. IHrafı 
askerlerle çenili olan Dole Ji7ete 
takdirle baka Joli ile Aft& e11dif8 ile 

ellerini bltiftirdiler. 
Krala ıellnee, o da uranY•• la· 

ZU1J9r, ülmda bir çok dllfbeeler 
.....,..... Jpadea pal•• lıir 
atnab& .. rtlk)eulekte old.,..a an-
i•• 

llaaJ'et: 
- Çoeatum. Size takip edildlllnl

zl kha 81)'WU. 81se ,_... edtrbn ki. 
hıldnmsda • M11f1k Wr lllr11et ..... 
terlleaktlr. it;.( Lwm'• ........ 
1111111clır .......... 11111111'8. 

Birdenbire aklma ,.._ ..... tlhı 
fikirle rtlllm.dl. Dda ...W lldh
ııtta: 

_ Ya siz Luda ıeJeeeqiall, ,... 
but Metr Dole Baltfle rtdfftk ! declf. 

Dole baiJrdı: 
- ŞevketmaaP ! Şevkıtmaap r. Bu 

çocufan yüksek kalplfJttbal nBltf· 
mal ediyorsunaıt Da pek fenadır! 

_Susunuz!. Yokla ton uatinlz 
cildi Metr Dole t. Sabmn ttlbndl. 
Cellidm baltası size bakıyor .. 

_ ŞeTketlllaaP s19e de tarih hakı· 
yor. Ba herhalde alztn için beal idam 
edecek cellittan daha mlthlftlr. 

_ ar...,.. hakkı ffln ~k alyledln t 
Zaldt.. Metr'i lJlld]e sltlr ! 

Jipt, ulrerl""11 ,...... atılarak 

lldırdıı 

- ~p, lıılr ...... .e,ı. ••Hll .......... edlnlsl Eler .... 
bul OlllUJU benfll siM lılr aftlbJa 
ba aada ı.bahk .._ .. el81ll' adamı 

IJlraldn'maaJS .. takip ederim. 

B• ... luıbae.dsferlnlahbdea 
Wıan lbetl qınaıyu, ..... Cam-lan, 
Jtld aDllfllwas •MPlerle de,llten 
ldrllld Jl'raanft titredi ve sarardı. 

- Babuı. olauyan bir im.. Sözlerini 
kekell)'erek tekrarladı. 

Verdlll bir lpret beriae aakerler 
Mett Doleyi 1erbeet bıraktılar. 

Kral pnç kıza doinı )1lrtl7erek 
elial &aUll. llJet titredi. Şiddetle seri 
~ .......... , 

_ Çocatanl ı Çenlmn, llsi korku
tUJOI' • ..,..1 .. ç.ıct••eJblbJ Btea 
....... .,..,. ..... Ula kaUr kim· 
...ıa ,.,.. etmedflf hllllmdarhk 
--mla için en blytk bir b
flldfr ı dedt. 
-Şeftetmaap. sizi takip ıdiyorDt ! 
Jf7et, lletr Doleye tefekktlr dola 

bir...., fırlattı. 
MatlıMa. IOft lılr kere daha ip ka

npaak Wedl. Fakat Kral, Jlyetln e
UaMa tatarak bprdan ~Jttı. Dole 
,...raklarmı mktr: 

- Alpkldd .. 
JoJI rlılerlnl Bilerek: 
- Zan lir çoc1* t Diye mmldandı. 

llU BABA 

Ertesi rbl Blrlnd Fransavanın 
Jaatf1H1lanm kabul ettltl bttylk Ti 
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ti. Birinci FransuYa, ilk hayreti geç
tikten sonra hakaretli bir tavırla: 
-Soytarı!. Bir daha böyle şey yap

mamak şartıyle seni ditnkit hareke
tinden dolayı affediyorum. Haydi 
gJt, maskara kıyafetini takın da ya
nıma gel. Bu sabah çok sıkılıyorum •. 
Beni eğlendireceksin! dedi. 

Trlbule başmı önüne eğmiş olduğu 
halde titreyerek dinliyordu. 

Uf ak bir sessizlik oldu. Sonra Tri
bulenin hıçkrrıklı sesi acı bir şik!yet 
gibi yükseldi: 

- Şevketmaap t Kızım Jiyeti ne 
yaptınız! 

Kral ayağa frrladı. 
Şiddetle Tribulenin kolunu yaka

ladı. 

Hiddet ve şaşkınlıkla değişmiş ytt. 
!'Ünü Tribulenin muztarip çehresine 
yaklaştırdı •. Ve korkunç bir sesle gür· 
ledi: 

-Sefil delil Ne dedin? Tekrarla 
bakayrm 1 Bunu söylemeğe cesaret et
tin ha! 

- Şevketmaap !. Bir babanın yeis 
ve ümitsizliği cesaret hududunun ne 
olduğunu bilmez. Size soruyorum 
Şevketmaap ve cevap bekliyorum!. 
Kızım Jiyeti ne yaptınız'! 
~l di§lerini grcırdattı. Hiddetle 

Tribulenin omuzlarım sarstr. 
- Pis soytarı t Eğer söylediğin bu 

sözü ba~a bir kulak duyarsa, iyi bil
ki cel11dın satın kafanı uçuracaktır. 

- Şevketmaap çocuğum? .. Ben ço
cuğa.mu isterim. 

Tribulenin sesi hıçkırıklarla boğu
luyor, yaşlı gözlerinde çılgın bir ce· 
sa.ret parlıyordu. 

Kral ; daha yavaş, daha acı ve da
ha hiddetli bir sesle: 

- Yalan söylüyorsunl Yalan SÖY· 
lüyorsnn I Jiyet bir so:rtarınm kızı de· 
fildir. Ve olamaz? 

Çıldırmak derecelerine gelen Tri
bule: 

- Niçin Şevketmaap! Niçin?. Diye 
inledi. 

- Çünkü o Kralın kızıdır? Anlıyor· 
musun sefil? Çünkü.. Çünkü ·benim 
km:mdırl 

Tribule sendeledi. 
Müthiş bir sevinç n çılgın bir acı, 

yeis dolu kalbine ayni zamanda hü
cum etti. 

Seviniyordu! Çünkü Jiyete hürmet 
olunacaktı •• Çünkü Jiyet temiz kala
caktı. Çünkü ona el uzatmak isteyen 
Kral, onun babasıydı. 

Acı duyuyordn? .. Çünkü Jiyet ar· 
tık onun kızı değildi .. Çünkü Jiyet e
linden alınıyordu •• Ve belki bir daha 
onu göremiyecekti. 

Tribule yere kapandı: 

-Şevketmaap ı Oh Şevketmaap ! Ce
nabıhak sizi takdis etsin! Çocuğu· 
mun .. Zavallr masum meleğimin fela
kete uğramamış olduğunu haber ver
diğinizden dolayı ne kadar büyük ve 

yüksek kalplisiniz! Jiyet temizdir. I 
Oh ben deliyim .. Gülüyorum .. Ağlryo
rum •• Bana bakmayınız Şevketmaap ! 
Farzediniz ki bir mahkum zindanda 
ceIJadr bekliyor. Zindan açılıyor .. Cel· 
lat yerine af !olunduğu haber verili-
yor! Hayatı bağışlanıyor!. Şimdi o 
mahkQmun sevincini düşününüz? Şev
ketmaap. işte o mahkQm benim. Ah! 
sevinmeğe bile gücüm yetmiyor!. Bu 
beni boğuyor. Ne hayvanmışım?. Bu
dalamışım ! Ben Kralınım kmma doğ
ru koşmasını bir heves bir aşk san· 
mıştım ! Mel'Ul\ ! .. üç defa ahmak! 
Kral kızım arayan bir babadır! Bu 
da tabit değil mil O temizdir. Ona u· 
zanan el bir baba elidir. Kurtuldu .. 
Ah Şevketmaap t insan bu kadar bU· 
yiik bir sevince nasıl ölmeden taham· 
mttl edebiliyor. 
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na!" Deme ~· unutmak hatasında bu
lundum. 

Birinci Fransuva: 

- Sus! Emrini verdi. 
- Metr Dole, sizi bundan dolayı ma-

zur görüyorum. Şimdi asıl meseleye 
gelelim I De"!lin bir ~.::.::.mm kısa hir 
zi. -:ı.retini kabul ettiniz. Bu Manf red 
isminde bir serseridir! 

- Evet Şevketma-:ı ! O benim c~s
tumdur. 

-Dostunuz ha! Metr, çok tuhaf 
dostlarınız var. 

- Ah ŞevketmaapI Anlıyorum. Bu 
delikanlı hakkında size fena şeyler 
söylemişler .. Onunki kadar yüksek bir 
kalp hiç bir kahramanın göğsünde 
çarpmamıştır. Ondan daha temiz fi
kirJi bir adam pek azdır. İtiraf ede
rim, huyu biraz ateşlidir. Fakat :.er 
halinin fistiinde Kralı biJe hayran e
decek bir tarafı ' 'arsa o da cesareti
dir. 

- Yetişir Metr! Bu ... Yüksek kah
raman polis müdürüm ve... Cellatla 
hesabını göı:ecektir. Buraya bir genç 
kız getirdi mi?. 

- Evet Şevketmaap I 
- Bu genç kız hala evinizde mi?. 
- Evet Şevketmaap ! 
- Metr Dole! Onu hemen buraya 

getir! 

-Olamaz Şevketmaap! 
- Emrime karşı mı geJiyorsun? •• 
- Hayır Şevketmaap. Sisi hiddet-

lendirmektense hakaretinize uğrama
ğı tercih ederim. Şevketmaap, bu genç 
kızın buradan çıkmıyacağına dair ye
min ettim. Sadık tebaasından biri, et
tiği yeminden dönerse onun hakkında 
Kral nasıl bir fikir edinir! 

Kral bir saniye kadar sustu. 

Vaziyetinin ne kadar fena, isteği
nin ne iğrenç bir şey olduğunu anlı

_ Yor~l!_· K!nd~ni aşağı görüyordu. Sa· 

kin bakışı, muhterem yiltü ile kalbin· 
de bir nevi hürmet hissi uyandıran 
bu orta halli adamla, bu matbaacı ile 
istemiyerek kendisini mukayese edi
yor bu suretle nefsini küçültüyordu. 

Hiddetli bir ürperişle: 
- Metr ! Sözleriniz bir kere daha 

eskiden bildiğim biri bana ispat 
ediyor ki o da, fena bir fikre saplan· 
mış olmanız ve Kralın mukaddes e
mirlerini de kilisenin muhterem nu
fuzu kadar dinlememiş bulunmanız· 

drr. Bununla beraber hangi hisle ha
reket ettiğinizi biliyorum. İşitmiş ol
duğum şeyleri unutacağım, bu genç 
kız Metr .. 

Polis Müdürü ınuaviniyle askerler 
bu konuşmayı gittikçe artan hir hay· 
retle dinliyorlardı. Matbaacının karşı 
gelişi Kralı kızdırmadığma göre aca· 
ba düşüncesinde nasıl bir değişiklik 
husule gelmişti. 

Dole: 
- Şevketmaap? Işitmi' olduğunuz 

şeylere ne bir söz ekliyebilir ne de 
onlardan bir söz eksiltebilirim. Ceva
bını verdiği zaman onlar hiddetle tit
rediler. 

Birinci Fransuva bağırdı : 
- Ev aransın bu adam tevkif edi

lip Bastil'e gönderilsin! 
Joli dehşetle bağırarak kocasının 

boynuna atılmak istedi. 
Fakat Dolenin etrafı askerlerle 

sarılmış olduğu için zavallı kadın şid
detle itilerek koltuğun üzerine yıkıl
dı. 

Bu anda gizli odanın örtüsü kaldı
rıldı. 

Jiyet pek ziyade sararmış fa.kat 
son derece metin olduğu halde Krala 
doğru ilerledi. 

Birinci Fransuva, biribirine zıd bir 
çok duygu ve düşünceler altında ezil· 
miş olduğu halde ona bakryordu. O 
kadar hafif bir sesle: 
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;ın (mü.ıehassu) ya%ılarım gazete • 

fere vereceğiz. ıl kl . . 
2 - Yeni korum ka11 1 

... srm .. ')
1 

d ed·ı h•ı" irin ueregıne gorc. 
ayır ı m.- "111' • "' •• 

f r:arısr~aları da yazı/mı~. a)'Tlca or 
nekler de honulm~tur. . 

3 _ Kökü tür~e olan kelımele · 
. b .. ı.,·; ı"clenmis ı·P. l.·ullanılur• nn ugunn • ~ 11: , 

şel<illeri alınnıı~tır: 1slı ~~ 01~. Jın.~•· 
l 

.. ·· 
0
/.- hükum, turkçe çe"' •. 

as ı ugıım .... 
l.·ökünden gelen Şf'ldl gibi. 

lrşad etmek - Erdirmek, ~ · 
mak., dedemek, yönemek (Ba~: ıkaz). 

örnek: ı _ Sizi hakikate ırş~ et~ 
mek isterim - Sizi doğruya ertlırmek 
i.aterim. 

2 - Bu genf, pek eğlenceyt dal~ı, 
B ır pek eg • onu irşad etmeli - u gen-.t 

lenceye daldı, onu uslamalı. 
3 - Aklı ermiyenleri irşad etmek 

vazifemizdir - Aklı ermiyenleri ye -

demırk borcumuzdur. . 

4 
_ YUksck bı1gilerij.le yabrız. bi-

zi değil bütün milleti irf~ • etü _-:
Yüksek bilgileriyle yalnız bızı degU, 

"ütün ulusu yönedi. 
lrtibat _ Bağlanım, bağlantı 
brnek: Aralarındaki sıkı irtibata 

nazaran _ Ar.::lr.ındc:l;i sıkı baj!anı· 
ma (bağlantıya) göre. 

lrtica - Kaytaklık. 
örnek: lr:ti.ca lıi.Bsi. inkıltibı haz • 

medemiyenlerde doğar - Kaytaklık 
duygusu, detJrlml -sinemıyenlerde do-

ğar. 
Jrticalen - Doğaçtan, tasarsız, 

hazırlanmadan ( Ilak: Bilbedahe). 
ôrn~: Jrticalt!n bir nutuk irad 

etti - Dojaçtt111 bir söylev verdi. 
lrtidad etmek - Jııanmdan çık · 

mak, dönmeli. 
Jrtlfa - TOnrlOUt. 
irtihal - Gö.çüın. 
ôrne'k: :Pek kıymetli Wr mucidin 

irtihali - Pek değerli bir bulmanın 

göçümü. 
irtisam etme~ Sınaylanmak, 

resmi düşr.:~ 
örnek: Ufukta irtiEanı e:fen bir 

yelken _ Ufukta sın aylanan bir yel· 

ken:. 
lrtisa - .Alım~a:.ı~k 
()~: irtifa (Jjr memleketi hardı 

eden fıallertk:: biridir - Alıamal.:l:J.: 
bir iiJ,1.-evf. g:J.iltz!ian hallerden _birid~r. 

JsalJet _ Doıırulu1t, ycrındelık, 
yandma.zlık, isabet (T. Kö.) .... 

örnek: Her bir meselede gorulen 
isabet ıayaıu !Jıcıyrettir - Her bir so· 
rumda görülc."f doğruluk (yan~ma:: · 
lık, yerindelik. isabet) şaşılmaga de · 

ğer. 

lsabet etmek - Düşmek, tuttur · 
mak, düşgelmek, isabet etmek. 

ôrnek: A.ttzğı kur§Un tanı hedefe 
isabet etU. - Attığı kurşun tam ama· 
ca düştü (cüiıycldi, amacı tuttu, isa
bet etti). 

isabeti rey <vuzuhu nazar, fera · 
set) - Yalgörü. 

Örnek: Deulct ricaline en çok nıuk· 
tazl olan bir ıeu de isabeti reydir -
D«ie adamlannın en gerekli olan bir 

1ey de yalgörüdür. 
isabet ettirmek - Düşgetirmek, i· 

ubet ettirmek. 
Isal (ibl!lğ) etmek - Ulaştmnak. 
Isnr etmek - Esirgememek, bol 

"ol ,·ermek (Bak: hezletmek). 
tsbat - Isbat (T. Kö.) 
fsga etmek - Eslemek, söz dinle-

mek 
Ornek: Si::e verile11 ncsayilli pe<Ü· 

raneyl isga etmelisiniz - Si::e ı·el-.ıı: .. 
Vıbaca öğüdleri eslemeliainiz. 

isim - isim (T. Kö.), od. 
iskan etmek - J'urdlandırmak 
Örnek !Jlufıacirleri ukan etmek Ü· 

zere yerler tefrik edildi - Göçmenle
ri yurdlandırmak üzere yerler aynl • 
dı. 

I met-Arığ 
IJrnek: ismeti her türlü şaibeden 

!ıeri ola - Arığı. her lekeden beri O· 

lan. 
lsnad - Üanat 

örnek: Bu gibi isnadat ona hiç bir 
zarar uereme: - Bu gibi üsnetler ona 
ltiç bir zarar ı•eremez. 

lsnad etmek - üsnemek, yasda • 
mak, üstüne almak. 

()r~k: Onun bir kabahati yoktu, 
falıat kabahati ona isnad ettiler -
Onun bir suçu yoktu, ancak suçu ona 
üsnediler (yasdaduar, onun üstilrıe 
attılar). 

tsraf - lsraf <T. Kö.) 
fstlb'nd etmek - Iraksamak 
örnek: Bi)11lc lıard.-et edeceğini is-

lib'ad etmezdim - Böyle hareket c · 
dectğini iraksamazdım. 

l1'tibşar etmek - Müjde almak 
Tebşir etmek - Müjdelemek 
örnek: Memnuniyetle tebşir ede · 

rlnı ki - Seı:inçle müjdelerim ki. 
tstical etmek - E\·emek, çabuk ol· 

mak (Bnk: acele etmek). 
lsticlab etmek - Gctirmt'k, çek · 

mek. 
örnek: Dikkatini isticlcib etmek 

: .. tı'r•,.rdu - UU:kat:ni çekme/; isti!,'Or· .... ., .... 
du. 

fotiC:.:ı (Aı .uhal) - Dilekçe 
tstid::ı.d - Anıkhk - (Fr.) Aptitu· 

de, cı.ıpncite 
örnek: işten çok dil~ünmede gös • 

terrliiii istidadla tanınmqtı - işten 
çok dü~ünmede gösterdiği aruklıkla 

tar:L · .mı~tı. 
tSt:dane etmek - Borç almak 
lstidlıil etmek - Çıkarmak 

örnek: Sözlerinden ne düşündüğü· 
ni1 istidlôl etmeliydiniz - Sözlerin -
den ne düşü11düğünü çıkarmalcydınız. 

l~tifa - Çekilim 
örnek: istifa, lıer zaman lıizmet · 

ten içtinab manasına gelmez - Çeki· 
linı, her zaman işten kaçınma anlamı· 
na gelmez. 

istifa etmek - Çekilmek 
örnek: Makamından istifa ede · 

rek - Orunundan çekilerek. 
lstifayı kusur etmek - Suçdile • 

mek. 
örnek: Vaktinde gelmediği için is

tifayı kusur etti - Vaktinde gelmedi
ği için suçdiledi. 

İstifade etmek - Fayda görmek. 
asıglanmul>. 

istiğna (Bak: gına) 
I üğrab etmek 

<Bnk: garabet). 
Yabansımak 

lstiğrnk - Dalınç 
Örnek: Okudu.ğu "türküyü istiğrak 

içinde dinlediler - Olmduğu türküyü 
dalınç içinde dinlediler. 

Jstihalc - Uet1işim 
örnek: Her inkıliib, birçok islilıa· 

lelerin bir araya gelmesiyle olur -
Uer devrim birçok değişin/erin bir a· 
raya gelmesiyle olur. 

Jstihlilf etmek - Yerine geçmek 
lstidlaf etmek - l erine geçmek. 
lstihnle etmek - Değşinmek 
örnek: /pekböccği kelebeğe i.atiha· 

le eder - lpckböceği kelebeğe değşi · 

nir. 
istihdaf etmek - HafiLemek 
örnek: Kum etli insanlar, düşman· 

larını istihfaf etmezler - Kurvetli in 
sa •• lar düşmanlarını lıafifscmezler. 

istihkak - Hak (Bak: Hak) 
Jstihkaı· etmek - I\üçükmcsek 
tstiblitk - Yoğaltım 
örnek: Memlekette yerli malı is 

tihltiki - Yurdda yerli malı yoğaltı· 

nıı. 

istihlak etmek - Yoğaltmak 
örn ek: Odun istilıl<ik edenler 

kömür istihldlı: edenlerden çoktu -
Odun yoğa/tanlar, kömür yoğaltan . 
lardan çoktu. 

istihsal - Üretim 
örnek: Adanada panwk istilısalı 

ır ·~uştır - Adanada pamuk üretimi 
artmıştır. 

İstihsal etmek - Pretmek 
Örnek: Afyon istilısal etmek irin 

lıaşlıaş ekerler - Afyon üretmek irin 
ltaşlıaı ekerler. 

1 tihıa etmek - Alay etıueJ4 eğ • 
lenmek. 

Örnek: Kendisiyle istihza edenlere 
kızıyordu - Kendisiyle alay edenle-

·np.10/im~ (~.liJlUi>UiJlQi1) iJ.l 

lstihzarat - Hazırlıklar 
İstikamet - Doğruluk 
Ornek: lstikanwtten ayrılmadı -

Doğruluktan ayrılmadı. 
İstikamet (veçhe) - Yönet 
ôrnek: Bu istikamette giderseniz, 

köyü bulursunuz - Bu yönctte gl • 
derseniz, köyü bulursunuz. 

Jstiknıı. • atmak <Te,·eccüh et • 
mn~) - Yö .. ~Jmck. 

Örnek: Bölük o tarafa istikamet 
aldı (Tevcccülı etti) - Bölük o tara
fa yöneldi. 

İstikbal - Gelecek. 
Örnek: istikbal için birçok düşün

celeri vardı - Gelecek için birçok 
düşünceleri vardı. 

lstiklal - Erldnlik. 
Örnek: Türk milleti istiklalini A • 

tntiirke medyundur - Türk ulusu, cr
kinlijjini ı1 tatürke borçludur. 

1. tiknah etme!< - Derinlemek. 
Ôrnek: Amakı kalbimdeki dÜ§Ün • 

celcri istil:nah etmek mi istiyorsu -
nuz - Yüreğimin içindeki düşüncele
ri derinlcmek mi istiyorsunuz? 

İstikrah - Tiksinti, iğre.nme 
Omek: Sun'i lıareektlerden istik • 

ralı ederim - Yapma lıareektlerden 

tiksinirim (iğrenirim). 
lstikrnr - Durluk. 
Örnek: Fransız frangının istikra. 

rma çok çalışmıştı - Fransız fran . 
gının durluğu için çok çalışmıştı. 

istikrar etmek - Çoğumsamak 
Or.nek: Bu parayı istiksar etaıc . 

yin - Bu parayı çoğumsamayın. 
istikşaf - Açr. 
Örnek: lstikşnf tayyaresi - Açı 

uçkusu. 
İstikşaf etmek - Acılamak 
Örnek: Dü§nıamn ı7azigctini isti/.:. 

şal etmek üzere bir kol yolladı -
Dü§manın durumunu acılamak üzl'rP 
bir kol yolladı. 

l.stiHl - Salgın 
Ornek: Bu topraklar bir ı·akitler 

dü§man islildsınçı uğramıştı - Bu 
topraklar bir vakitler dii~man salgı • 
nına uöraım tı. 

lstllı'ida hulunmnk, müstevli ol • 
mak - Salgın etmek. 

lsiilfl etmek - Kaplamak basmak 
Örnek: Çekirğc lıcr tarafı istila 

dti - ekirge her tarafı kapladz. 
Düşmanların istila ettiği yerl<!J' -

Düşmanların bastığı 11erlcr. 
Jsti1.1m etmek - Ne olduğunu sor· 

mak. 
Neticeyi isti/cim ettiler - Sonucun 

n~ olduğunu sordular:. 
İstilzam etmek - Lüzum taştır • 

malt, gerektirmek. 
Ornek: Cezayı istilzam eden bir 

hareket - Cezayı gerektiren (lüzunı
laşltran) bir ltareket. 

lstiman etmek - Aman dilemek. 
Ôrnek: ıisücr i.atiman ettiler_ A· 

zıyanLar omarı dilediler. 
lstimhal etmek - OneJ istemek 
fRtimzaç - Yoklama 
ôrnek: Bu meseleyi istimzaç lrüı 

size geldim - Bu sorumu yoklama i· 
çin size geldim. 

İstimzaç etmek - Yoklamak 
• Örnek: llu meseledeki. filı.Tini is. 

tı:ıız_a~ edeceğim - Bu sorumdaki 
fikrinı yoklıgacağım. 

lstinad etmek - Dayanmak 
. ô~nek: l~au_atuıda kendinden baf· 

lı:a kınıseue ıslınacl etmedi _ Baya • 
tında krndiııden başka kimseye da • 
yanmadı. 

lstinadgah - Dayanç 

Örnek: Bütün istinadg6/ıım alni. 
niz - /Jütün dayancwı sizııiniz. 

1 tinas etmek - Ah:,,mak. 
istinsah etmek - Kopye etmek 
Örnek: Bu kitabı istinsah etm~ i· 

çin yirmi lira istedi - Bu kitabı kop
gc etmek için yirmi lira i tcdi. 

1 tintak - Sorgu 
Örnek: Ônce onu istintaka çekti • 

/er - Önce onu sorguya çektiler. 
Jstintalc altına nlmak _Sorguya 

çekmek , 
lstirnhn t - RnhatJanmak, rahat 
istirahat etmek - Rahatlanmak 

' dinlenmek. 
Örnek: istirahat. etmek için bura

ya geldim - Dinlenmek için buraya 
geldim. 

lstirhnm - Yakarı. 1 
. ?rntk: lsllrlt~ma lüzum l/Ok, lfi • 

nm yaparlar - l alvarıya lüzwn uok. 

işi.,izi yaparlar. 
İstirham etmek - Yalvarmak, ya. 

karmak 
ömek: istirham ederim, cürmifoıü 

affediniz - Yalvarırım, su~umu ba . 
ğqlayınız. 

lstirkab - Çekemezlik. 
Örnek: Alicenab olanlar lıaklar.ını 

istirkab küçüklüğünü göstermezler -
Akı olanlar başkalarını çekemezlik 
küçüklüğünü göstermezler. 

Istisgar etmek - Azımsamak. 

ôrnelı:: Kendisine tediye edilen 
meblağı istisgar ettiğine lıayrct et • 
tim - Kendisine ödenen parayı azım· 
sadığına şa§lmı. 

lstiskal etmek - Ağırsamak 
Örnek: ,Ui3afirl istiskal etmek de

Istitale - Uzatı 

Örne!.·: Mesele, yalnız kendi lıu • 
dutları dalıilindc kalsa gene bir şc11 
değil, bir takını islilalclcr de oldtt 
da - Sorum, yalnız kendi smU'lar:ı i
çimle kalsaydı gene bir §C!I değil, bir. 
takmı uzatılar da ortaya çıktı da. 

Jstitar - Örtünme 

Ôrnck: l'eçlıi dilarayı kamer bir 
selıabı muzlimlc istitar etmişti - ,ı . 
yın uöniil süsli11cn yüzü karanlık bir 
bulutla örtiinmilştü. 

J titrnd - Arnsöz 

ôrnelı.·: Rurada bir istitrad yapa • 
ccığını - 1J11rada bir arasür kayaca -
ğım. 

ğil, ona ikram etmek Mzmıdtr-Ko· -------------
nuğu ağırsamak değil, ağırlamak ge -
rcktir. 

I tismar etmek -1ş1ctmek~ sömür
mek. 

Ör.nck: 1 - Bu makineleri böyle 
muattal bıralımakta bir menfaat 
yoktur, onları istismar etmeliyiz -
Bu makineleri böyle işlemez bırak • 
makta bir fayda yoktur, onları işlet· 
meliyiz. 

2 - Kendisine karşı irae buyurdu
ğunuz rmtrlıame.te istinaden sizi is • 
tismar etmek istluor - Kmdisine 
karşı gösterdiğiniz acımaya dayana -
rak sizi sömürmek i.atiyor. 

Müstamere - Sömürge 
Örnek: On dokuzuncu asırda AD • 

rupa düt•cli muazzanıası müstanıere
ler edinmek lıcvesins dil.Jtülcr - On 
dokuzuncu asırda .1-forupa büyük dev. 
lctleri ıömürgalcr edinmek isteğine 
diişlüler. 

DÜZELTME 

Kılavuzun 25 inci sayısının 
düncU sütununda 

insanı 

Karşılığı olan insel kelimesinin 
)nnına insaniğ de IHhe olunacaktır. 

Yedinci sütununda 

inzibat 

Knrşılığı olan yasa kelimesi yasav 
olarak düzcltil<>cektir. 

Son sütununda gayri ir.adl kelime· 
sinin örneği lüzumsuzdur. 

ÖNERGELER 
Kılrııırı: sözleri iL:erinc, Tıcr lis:c .. 

nin (ULUS) ta çrl.·tığmdnn ba~lamıd; 
iizcro bir ay içinde, isti)·cnler ye .. 

ni bir iin<Jrgc ileri • ürcbilirler. Bıw . 
lar _T· D. 7'. C. Genel Kôtipliiınc ~u 
~ckıl altında gönclerilccektir: lıı1füına -Ayra (Bak: Fark). 

İstisna etmf'k - Ayrnmak 
Tstisnaf - Ayral 
lstisnaiyct - .Ayralık O -.ıı İstişare _ DaDl $manlıca • • • • • •• kelimesine J.., 
ô lavuzda • •• • ••• Jrnr~ılı.ğmr u gııı 

rnck: Mülıinı işlerde iaUşare ile (yahut: yeter) görmiiyorum. 
hareket etmek doğrudur - ônemli iş· 
lerde danıtJarak hauket etmek doğ • Sebebi: (lnsaca) • • •••••• , 
rudur. · · ,. • • • • • •. • • • ı • 

lstişmam etmek - Sezinlemek ' • & • • • • • • • • • • • • 

Ornek: Öyle bir: ıeu olduğunu il1. Önergem ~udur: • • • ?1J 
tişmam ediyorum - Öyle bir IJCY ol. lm:a 
duğunu 111:inUyorum. (1) Burada bir 0··ncrge ·· t ı 

ı ·t"t t •·· k t G"" gos erı . :s ı aa , ı.a a - uç miycn yazılar U • b' 
Ô 

'· 
/ 

• • • zerınc ır şey yapıl. 
men:: stıtaatımın. en son Tıaddi • mıyacakhr. 

ne l:.aclar - Gücümün en son derece· • 

Bine kadar. -----------· 

Tl::J R. K iVE 

llRLlAT 
BANKA5r 



( Baştarafı 1 ncide) 

raftan uzun şişlerini çocuğ-...n vü • 
cuduna sap]amağa kan akıtmağa 
başlamışla,..dır. Bu iş bittikten son
ra çocuk pa!çalanmıt ve yenmiş -
tir. 

Bundan sonra sıra anne)e gel -
miş, bu sefer ateşe etraf~ım top -

lanan çalı çırpı yığılarak büyü -
tülmüş, gözil önünde çocuğu par-

çalandığı için baygın bir hale ge -
len anne ateşin içine fırbtdmış -
tır. 

- Oraya gitmeyiniz. B;z;m ka- mensub' 
;::::a~a:a ;~rb!:u~in d~~::;:; l . • '' 
demişlerdir. 

Fakat çadırdan bu sefer: 
- imdat .. Beni kurtarın .. Yanı-

yorum .. 
Diye sealer gelince, jan iarma -

lar koşmaga başlamışlardır. Çin -
geneler, buna da mani olmeik iste
mişlerse de jandarmalar çadıra 
koşmuşlar, büyük bir ateşm içine 
fırlatılmış kadının kızar~dmakta 

olduğunu gf.rmüşlerdir. 

ismi: Curcuna, 
Püsküllübela ! 

Curcunanın çıktığı günler 
tanbulda bir "fırka hasta 

vardı. Hergün şayialar çı 

idi. işte bu münasebetle ga.ze 

son haberleri arasında yazıla 
"K k 1 . . ız u esı,, ımzasını taşıyan 

Kadının l-ağrışlarını diuclirmek Beline kadar yanmış olan ka -

sachmızda bütçenin hayret vericı 

a.ç.ığını kapatmakta bunlf'lddar 
zanr~ederi ~ . Elbette bütçe-:!c açık 
·bulunu~ y l. ! Erkam istibdadın her
birine on beşer, yirmişer bin {w -
ruş tekaüt maaşı tahsis edilince, 
bendegana, mensubinine, ~Irakla
ra dolgun tlolgun aylıkla~ verilin
ce elbette bayya kuyusu k.ıdar bir 
girdabı m~şevveş hasıl ofor.,, 

mektup: 

Curcuna gazetesi idareha .. için bir taraftan ağ:ıını ka:Jamağa dm, artık son nefesini vermek ü -
uğraşan çhlgeneler, o esnada yol- zere olduğundan baygınlıklar ara
dan jandaımalarm geçme'ırte ol - sında jand~rmaya şunları söyli -
duğunu görmüşler, b1r kaçı her - yebilmiştit: 

Gazetenin borsası: 
Kamil Paşa meselesi ..... k3pandı. 
Hilmi Paşa piyasası........ . açıldı. 

Efkarı umumiye ....... tutkundur. 

ne: 
Efendim, 

Deveran eden bazı şayiata 

zaran guya benim siyasi frrka 

dan birine mensup olduğuın 
nolunuyormuş. Böyle fındık k 
ğu dolduTmıyan şayia,lara eh 
Q,lİyet verilmemesi, ve öteden 
hi:laraf bir siyasi meslek taki 
nıekte bulunduğumu enza!'.ı 

meye ilan için ceridei feridel 

hangi bir hadiseye meydar. ver - - Çocuğumu pişirip yediler. 
memek üzere önlerine çıkarak on- Beni de yiyeceklerdi. 
ları oyalamağa başlam:ş!ardır. Kadın bunları söyledikten son
Jandarmalar, çadırlardan Lağrış-, ra ölmüştür. Jandarmalar, ~ucuğun 
mayı duymuşlar, oraya doğ1u ko- elbiselerinden ancak bir kn.ç par -
şarlarken önlerine çıkan çlrıgene- ça bulabilmişlerdir. Bütün çinge-

• • * 
Curcuna gazetesi hundan yirmi 

dört yıl önce çıkmakta idi. Birinci 
sayısının ba~tmda §U beyit vardı: 

Asayiş .......... muamele yoktur. 
• 

Gazetenin şehrin muhtelif 
semtlerinden aldığı telgraflardan 

ler: neler yakal~nmıştır. biri: 
•·· 

Sirkeci 25 Şubat: 

Kadınların bugünkü 
görüşmeleri 

Olmasın beyhu.de etJrahı /l.a1Jadi$ 
n!t'reien 

Kalmadı hacet. mitinge çıl~:.ı artık 
Curcuna 

Gazetenin ikinci sayfasında 

Tophane Mütiri Zeki Paşaya ça · 
tılmaktadır. l§te manzume ile ça
tış: 

Ağır aksak makamile ve tuğla 

yüklü olarak buradan geçen bir 
kafile eşek, eşekçinin şiddf"tli em
rinden isyan ederek feryada hat -
lamışlar ise de eşek dilinden anb
yan birinin beliğ nasihatleri ışın 

önünü almıştır. 

\ 

ta,rsit ederim efendim. 

• • * 

lmz 
Kızkul 

cu~~una gazetesi bu 
fU cevabı vermektedir: (Baş tarafı 1 ncide) 

Ankara kadınları na~ına Mak
bulenin telgrafı ile Seylan ka -
dmlar birliği, beynelmilel Siyon • 
nist kadınlar teşkilatı, beynelmilel 
Üniversiteli kadınlar birliği, Fi -

· \istin yahudi kadınlar birliğinin 
telgrafı okundu. 
Atatürke çekilen tazim telgrafı -

na gelen ceval> liaber verilince bü
tün mürahhaslar alkışlar arasın • 
da ayağa kalktılar ve telgrafı ıü • 
rekli alkışlarla dinlediler. Atatürk 
telgrafında şöyle diyordu: 

"- Nt.zikane sözlerinizden do
layı samimiyetle teşekkür ederim. 
Kadının medeni ve siyasi hakla -
rını kullanmasının insaniyetin sa
adeti bakımından bir ihtiyaç ol
duğuna kaniim. Kongrenize yeni 
neticeler ten:enni ederim.,, 

Bundan sonra ruznameye geçil
di. Kürsüye çıkan Cenevredeki 
beynelmilel mesai bifrosu ikinci 
müdürü M. Moret dedi ki : 

"- Ruznamenizdeki mesele 
çok mühimdir. Ökonomik mese -
leler ka.r§ısında kadının vaziyeti 
aiyorsunuz .. yalnız ökonomik bü· 
tün meseleler karşısında kadının 
vaziyetini tetk1ke kalkarsak bura
(la altı ay toplanmak lazımdır. 

Bana kalırsa yalnız ökonomi.k 
buhran karşsmda kadının vaziye • 
tini tetkik etmek daha iyi olur . 
Kadının çalışması hakkında bir 

kararınız var. Diyorsunuz ki maki
ne insanların işten çıkmasına se· 
beb oluyor. Bu doğru değildir. 
Müsaadenizle izah edeyim. 

Bu makineleri terkib eden ma -
kine parçalarını yapmak için de 
h:r sanayi doğmuştur. Bu işlerde 
çalışan amele vardır. Makine 
bundan başka kadının işine yara· 
mı~tır. Kadın kuvvetli adamın 
yapacağı bir çok işleri yapamıyor· 
du ve makine kuvvetin yerine ge
çince kadın makineyi idare ede • 
rek her işi yapabiliyor. 

M. Moret bundan soma işJizle -
rin erkeklerden daha az olduğu -
ğunu, evli kadınların da cahşma -
11 llznn gelc1i~ini, bu hakkı kim • 
senin ~eddedemiyeceğini, zaten bu 
gün de çalışan kadınların y§zde 

mik cephede de kadının çalışması 
icab ettiğini etraflıca anlattı. Ka
dınların şimdiye kadar çalışma -
dıkları Nafia işlerinde de çalışma
!an lazım geldiğini söyledi. 

Dün sabah lstanbula gelen in -
giliz parlamentosu azasından Le • 
di Aator da 11 e doğru toplatı -
ya gelmiş, İngiliz mürahhaslannm 
yanında yer almıştır. Kendi
si mürahhas olmamtuına rağ • 
men müzakeratı takib etmektedir. 
Kongre devam ediyor. Öğleden 
soma merkez icra komitesi aza· 
ları intihabatı yapılacaktır. 

Dünya kadın mürahhasları dün 
Boğaziçinde bir gezinti yaptık • 
tan sonra akşam üzeri saat 17,5 
da Tepcbaşı belediye tiyatrosu aa
lonaunda bir miting yapmışlardır. 
Mitingle lngiltereden gelen meş -
bur kadın saylavlarrndaıı Leydi . . 
Astor, Türk saylav1armclan Tür -
kan Ba§tuğ ve diğer bir çok mü· 
rahhaslar ha.raretlc alkışlanan nu -
tuklar söylemiş!e~·dir. 

Dinleyiciler arasm :la bir çok da 
erkek bulunuyordu. 

Kadınlar bu akşam dıa saat 17.5 
de Üniversite konferans salonun • 
da bir miting yapacaklar, bir çok 
nutuklaı· söyleyeceklerdir. 

Pek zekidir hele Tophane Müfiri 
PCI§a 

Sanma icadı onun top ile çukiin 
1Iibiclir. 

F ahredilmez mi ki Tophanedeki 
mevcudat 

Çakı, eczalı ts.banca, kama, kal • 
kan gibidir. 

Seyreden bunları Çin eslihası zan
neyler 

T opçuluktur bu gidi§le İ§imiz a -
lemdıt? 

Gazetenin son haberi: 
Kırılm~ş çömleklerle! Kulpsu~ 

testilere kulp takılmak üzere Şu
rayı Devletçe müzakerat cereyan 
ettiği K1rkayak muhbirimizin 
cümlei istihbaratındandır. 

* * * 
Ayni gazetede şair Eşrefin bir 

parçası: 

Devairde kör olsun yan bakanlar 
millete, Eırel 

Diye el kaldırıp etsem duc., der-
gahı Mevlaya 

Zuhur eylerdi her merke-ıde bif 
h kaç kör, hususile 
·Dönerdi Babıali mecmai mahsusu 

me 

Bitaı!afhğımız hasebile var 

nızı deu.cettik. Hiç bir f rr 
mensup olup olmadığımzt b 
meyiz. F •kat sevgili arkada 

Galatakul'ı~si Beyefendinin if 
lerine bak,ı1ırsa yakında dikili 

enberlit ~\\1ar ve ya gın kutes 
ittifak akdEı\3erek yeni bir 

vücude geti.nmek fikrinde İtil 
niz. 

Celadetgi.r r efkara malik 

Y edikulenin Eınki bürçlerinde 
fak merke-z:i ku rarsanız mu-va 

kıyetinizin kat kat olacağına 
hemiz yoktur. Delcalci baba, Nevzat ve arka

da§lannı zaptiye hapishaneye amaya ~·. A. OKA 
tıkınış ve üç ay yüzlerine bakma- ---------------M-ı_s_ır--d-}İk_t_a_t_6_r_iı~. 

mışlar. l§te hapishaneden çıkan ~ B Ü R S A -
ların söyledikleri: 1 • ı·brahı·n, paş l Hiz,.hınnda vıldız ışaretı 'llanlar Uzc· 

Hepimizi birer, birer soydular 
Ayrı, ayn Jeliklere koydular 
Yüzümüze bakmadılar tam üç ay 
Şinanayda, iinanayda §İnanay. 

* * • 
Curcuna bütçe meselesini şöy

le tenkit etmektedir: 
Hoca Nasrettin merhum evinin 

dıvarmı yaptırır. inşaattan artan 

rinde 20 .4-935 de muamele görenler· K 1 ~ .. d J1 
dir. I Rakamlar k apanış fiatlannı ~österir ra JD guı~f;Ull e 

rtuk_ut (Sabş) 
• Loodra 608. - • Vly:ına 
• Ncvyor~ 122. - * Madrlı 
• Parls 169. - * Berlln 
• MllAno 206, - • Varşova 

• Brük~e 83, - • Budapeşıe 

24, -
17, -

45, -
24. -
'ZS. -

* At lna 24, - * Btikrcs 16, -
• Ccncvrt b 14 • - • Belgrat 54, -

• So fy a ~4. - * Yol.obama 34, -

dilşmiiş 
Londra, 22 (A.A.) - - D 

Herald'ın yazdığına göre, r.f 
Kralı Fuad'in sadece emlaki 
li müdürü olduğu ha.ide, Mısıt 

K • • • ti 1 toprak sokağın ortasında yığılı 0mUn15 er e kalır. Mahalle ahalisi sokağın or-
1 

* Amstcrda" 84, - * Altııı f.'41. -
• Prag ıoı, - * ~1ecldlye o. SO 1 
• ~tnkho' m ~?. - - • Rsnkıı nr !40 . ...=J 

(kap. sa. 16)-1 Çekler 

yasasında pek mühiın bil" :rol 
namakta bulunan İbrahim J' 
ya karşı beslediği itimat e"'' 
mııtır. 

lbrahim Pa,aya, bazıları:. 
1 

· sırın diktatörü ünvanmı veJ111if s 1 tasma yığı~an topraktan dolayı oyas ~ Lond ra 6 11.00 * Stoth l n 3 18 -
geiip geçn,eğe zorluk verdiğinden • Ne11york o.793'1. • Viyana 4-.'1366 demokratlar fmyada başlar. Bu feryat çoğalır ... 11· ri~ 12.04 • ~tadrıı 5.s ı4o ~ 
ve zaval!ı Hoca eline aldığı kaz - 1 : · l\;i lAno 9·~951 • Berll n ı .973 ı ıJ 

yakınlaşıyorlar ma ae bir hendek kazar. Sokak - : ~;~n~eı ~:::!~; : ~:~~~ve:te :~;~:~ Kahvelerdeki oY 
taki yığılı toprağı çukura doldu - • Cenevre '2.45- • Biikres 79•11 - yasağı her yerde 

Moskova, 22 (A.A) - Alman • Sofya 65.~!134 • Oelgrac ;ı:..oosıJ 
sosyal demokratları, içtima halin- rur. Fakat ka.zılan çukurdan çıkan 1 . Amsterdaııı ı. t 7!!0 • Yokohamı '.>. 7860 1 tamim ediyor 

k t d k 1 B un • Pra2 IQ,0388 • l\l oskova l089 7!'> ~ı. 
de buluna;-ı 10 Avrupa devletinin topra gene ora a a ır. un 

1 
Bilecik, 22 (A.A)- BU~JP 

milli komünist şubeleri merkez iç hı de ayn bir çukur kaz~r · Ge · E S H A M . l lediyesi 1 - 6 - 935 den iti .ı 
ne oı ı.~da bir yıg~ ın toprak kalır. 1~======~=1=. ====~;;..;9=,_=; et 

komitelerine bir beyanname gön- i ş Bankas· ııı.- ramvay kahve, gazino ve buna be~I 
dermişlerdır Alınan sosya' de - Hayretten hiddete uğrayan Hoca Anadolu ~5.ıo • c:ımcnto as. ~.·:~ muml yerlerde satranç ""e .. b·J·ıı" 

1 . h ll' d A • k l Reji ?.!'O Cnyon Oel. ., 
mokratla•ı, bu beyannamelerı·nde L1: mese enın a ın en acı-z a ır. ,.. ı ı s c k r) , ı ak b••til • ;;-ır. ayr·v~ ı .. ~o ·ar c .. • 1 müstesna om üzere .. J 
bu komiteleri Alman kom:.:nistle- işte bizim bütçe meselesi ı..lt? buna ' Merkez Bıınlmı fı.1.- Ralya - , ıııeJ1e" 

d .. d .. M·· .. L t f ndan ı •. SIJ!Ort• -.oo f ark m. ceza -. -- ı yunların oynanmasını 
rl. ı'le birleıı.erek Alman faşizmine on u. o!'yo oran ara 1 

:r Pomoncı ı ı.6:; Telefon bı·r karar vermı· •tı'r 
tanzı'm olunan 1325 sene.si müva- ''============== · ~ · karşı mücadelede bulunmağa da· •~ 1 

vet etmektedirler. zenei maliyesi beş milyon lirayı L::::=is=t=i ;::;.k..::;;r ;;;;;;;a;::zo::la=r===t=a=h=v=il=='e=r = . 111111nıııııı1111111ıı•HlllU111HMllllllllll1t111111~11111111Rd 
Beyannamede Sovyet Rv~yaya Osmaniye yakın bir açıklcı görü ~ , •t 9!1 :ıTür1<llor. r :i9.'l:i F:lekırl k 1 23 Niaan ' 

karşı faşist Almanyanın harp ha- nüverince herkesin gözü fal taşı • · 11 28
•
20 Tramva.,. 3! 70 

[ Çocuk Bayramı haltasıttıt' * . . i li ::S.80 H ıh cı m 1. 00 J y l 
1.1rlamakta olduğu beyan edil - gibi açıldı. Hoca Nasrett\•-. mer - ı~tlkruıDahlll 1 <ı7,2 !1 • Aııadoln • 4,· 65 günü ür. ar>ru arınızıtl ~ 
melde ve şark misakının akti a - hum bu meselenin hallindım aciz ' r.rıan ı htikraıı 04· - • Anıdoln ı ı ~3.6, için hazırlanınız. -:' 
leyhinde mütalea beyan _o_:·_:.m_m_a_k_-.j_k_a_l_d_ı.=.ğ_ı .;;g"'"ib_i_._m_a_li_ı_·ı_im_le_r_d_e_y_ed_ı_· _· ... ı ıll-"'-'--'" ......... ~, :~~n~n~r ~"'.~6.:.:-:Jl~· ll~JlllRd~~~fftltlltlı~!!!W!!!!•~llll~t~&!!!!ll•~U~W'!llb!L!!!J ~:__~ 

di. 
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UN 

KARA 
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CAN
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1 KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 
Mide ekşilik ve yanmalarma 

• Karşı i' 1 ve zararsız çare · 

MHl~ft M[fUH IUlU 
dur. Mide ve barsakları alış· 
tırmaı ve zarar ~ermez. 
MAZOrt isim ve markasına 
dikkat. 

Deposu; Mazon ve Botton 
ecza deposu, Bahçekapı. lş 

Ban;,:ı arkasında No. 12 ı 

Gül, Limon, Amber, Fujer, şipr, Leylak, revdor, F1ördamur, Acıbadem, Akasya kokulu 

HASAN TUVALET BANYO ve GLiSERiN SABUNLARI 
Hasan zeytin yağından ve Haaan kremind~n ve Hasan itriyatmdan yapılmıt olup gliserinli ve tuvalet için nevileri vardır. C!ldi yumuıatır. Güzel ve nazik ciltli kn • 

dınlara, çocuklara ıayanı tavsiyedir. Avrupanın terkibi meçhul yağlarından yapılmıt sabunlar cilde mzarrat verececinden bunlardan sakınınız. 10-15-25- 35 

kuruştur. Toptancılara tenzilat. Hasan deposu, Ankara, Ist..,nbul, Beyoğlu. 

r==\ RADYO_~~ 
c:=;--=:;:=~==-~;=-.-===:;;.;...==-

ti ug Un 
1 TANBUJ .. : · 
1 : Fransızça ders. 18,30: Travya· 

ta onerası (üçüncü perde). 19: Muh -
t rr (Jlıiklar. 19,30: Haberler. 19,40: 
e 1 

• i (c:'!t obel , .e 
Jki piyano caz konser · ":J r 
Mnlli). 20: Gavin knrdeşler - Man -
dolinata orkestrası jle. 20,45: Profe -
.. ı 'ke Amar (keman konseri). 21, 

61~~ ~~n haberJer - Borsalar. 21,30: 
.>. .. Ba 

Hadyo caz ve tango orkestr.ası - .. . 
van Bedriye TüzUn pn (Türkçe soz -
~ 1 
lü). 

] ... Khz. MOSKOVA 17Z.S m. 
ı.> T..· 1 

Ji,30: Parti )'ayımı. 18,30: nızı or 
d •ı i in musikili prograın. l 9,30: Le : 

111 hakkında sözler. 21: Operet. 22 • 
.A m'l.ıcn yayım. 23,05: lngilizce. 24• 

o-:ı ;.:.ıcarca. 

'f2 Ktı:f. ~IOSKOV .A (Stalln) 361 m. 
ı ".30: Bir konser naklL 22: Dans 

r.ıu .kl3L 
t,_ .... 1 hz. BOKREŞ 36C m. 
13 - 15 sUndflı plik yayımı. 18: 

Radyo orkestrası. 19: DuyumJar. 19, 
15: Konserin deYamı. 20: Konferan& 
20,20: PlAk (Balet musiki8l). 20,'5: 
Konferans. 21: Oda musikisi %1,55: 
Konferans. 22,10: Napoliten romans
lar (şarkılı) 22,35: lft piyano konse : 
rl. 23: Duyumlar. 23,25: Hafif musikı 

wıaklL 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m. 
l9,45 : pJ:\k. _ Sözler. 20,35: Asker 

programı. 2l: paskalya için §CD hava· 
]ar._ Duyumlar. 22: Senfohlk kon -

no, ReklAmlar. 23,15: Hafif ma. 
"~~. S"I U siki ve dans plik1arı. 24: oz er. ' 
~:;.: Pllk musikisi. 

686 Khz. BElıGRAD 437 m. 
20: Pllk. 20,15: Duyumlar. 20,30: 

uıusal yayım. 21: Zagreb operasında· 
ltf temsili nakil. 

545 Khı. DUDAPEŞTE 550 m. 
18,45: Bavyera - Macaristan fut • 

bol maçını nakil. 19,45: Keman konse· 

s A T -1 E 
Suyu 85 derece ısıtan 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz 

Su Isıtıcı 
ve 

BANYO 
ISITICI 

Elektrik 
Aletleri 

Hiç bir tehlikesi yoktur 
Otamatik ayarlı 

Elektrik tesisatı bedava yapılır 

Uzun Vadelerle Veresiye Satış 
Peşin 66 lira - Bir sene vade ile veresiye 
75 lira - 4 sene vade ile veresiye 85 lira 

kira ayda 110 kuruş. 
SATIŞ YERLERi 

Sahp•z•r ma§azaaı Salıpazarı, Necati bey caddesi, No. 428-436, Tel: 45963 
Metro H•n: Tünel Meydanı, Beyoilu, Telefon: 44800 
Elektrlk evh Beyazıt, mOrekkepçiler caddesi, Telefon: 24378 
Kadıköy: Muvakkithane caddesi, Telefon 60790 
BUyUkada: · 73 Nisan caddesi Telefon: 65, 128 
UakUpar: Şirketi Hayriye iıkeleai, Tclelon 60312 

Taksimdeki Sergiyi Ziyaret Ediniz. z4 ~DO nfilitfy}e). 00~! !'~ ·ı 
..... ....... 20,50: Stiidyodan 
-r':rens nob" opereti. 23: Spor. 23,35: 
Caz ban~ .......................... , .......................................... -. 

NASIR iLACI 

En eski nnsırlnn bile pek kısa bir 

znmanda tamamen \C kökünden ~ıka
nr. 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk 

eczan~i. her ecznnede bulunur. Ciddi 
\'e müessir bir nasır ilficıdır. 

glclerir. Eczanelerde bulunur. F~ 

ynlr fstnnhulda l:iO l<uru tur. 
Adrc : Gnlata Po tn kutu u ı2;;; 
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Türk matbuatında bir Y •• 
olarak sayılacak bu roman 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bıı 
manı bir sinema seyreder gibi 
edecek, heyecandan heyecan• 

şecekıiniz. 


