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APUL ASI iDAMI 
Kısa bir haberle Atinadan bildirildi 

Telefona sansür konulduğu için aldığımız cevaplar 
şundan ibarettir: 

''Mazur görün, söy ·yemeyiz!,, 
Atina divanıharbi müddeiumumi • 
sinin general Papulasla cümhuriye 
ti müdefaa cemiyeti ikinci reisi 
Kimiris'in idamlarını taleb ettiğini 
ve bunların müdafaalarını yaptık
larım dünkü gazetemizde l:,ildir • 
miştik. 

Gece gelen haberler, divanıhar
bin bu iki eski generali idama 
mahkum ettiğini bildirmeldedir. 

Gece yarısından sonra, Atina 
birinci divanı harb müddeiumu -
misi mahkiimlarm bulundukları 
A verof hapishanesine giderek 
kendilerine divanı harbin hakla • 
rmda verdiği idam kararını tebliğ 
etmi! ve kendilerine, bir arzulan 
olup olmadığrru sormuştur. 

Her iki general, cürümlerinin 
siyasi olduğunu ileri sürerek ce -
:ı:alarmın tahfifi için reisicümhur 
Mösyö Zaimise hitaben yazacak
ları bir istidayı göndermeğe ta • 
vassutun\l müddeiumumiden iste -
mişledir. 

Yunan l<anunlan mucibince, di
vamharblerin kararı azami yirmi 
dört saat zarfında infaz edilir ve 
hükümler sabahlan yerine.getiri -
lir. 

Bugün, Atinadan aldığımız la • 
sa bir haberde, idam hükmünün 
infaz ediJdiği bildirilmekteydi. 

Bunun üzerin, tafsilat almak 
için Atinaya te1efonla mürac&atta 
bul~duk. 

Muhabir imizi yerinde bulmak 
mümkün olamayınca, alqamları 
r.rkan Vradini gazetesine telefon 
; erek bu hususta bize fafsil.at 
vermesi rico.sında bulıinduk. 
Aldığımız ccvab: 
- Bir şey bilmiyoruz! Ke1ime

lerinden ibaretti. 
Bunun üzerine, Eatia gazetesi • 

ne müracat ettik. Evvela bizi mes
lektaşça selamlıyan refikimiz: 

- Bir tey aöyleyemem .• Affe • 
dersiniz! Cevabım verdi. 

Bundan 1.onra, yapbğnnız tah
kikattan, Atina telefonlarına san
sür konulduğuuu öğrendik. Hava
dis ancak. ıansürün taad\k ettiği 
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telgrafların almma.smdan ıonra 

kat'i surett.:ı tavazzuh edecektir. 
Hükmün infazı, vaktiyle 6 Bq

vekilin Venizeliıtler taraf mdan 
kurşuna dizdirildiği Guoi meyda
nında olduğu anlatılmaktadır.,. 

Papulas kimdir? 
idam edildiii bildirilen Papu. 

laı, karilet·ımizin malUınu olduğu 

üzere, A.ıadoluda Yunanlılara 

başkumandanlık etmiı ve Sakar -
yada ordumuza mağlup olı::.ut bu· 
lunan batkCJmandandır. 

Kendisi evvelce kraliyetçi iken, 
sonra Veniıelistlere iltihak etmif, 
hatta son iıyan emrini de J.\tinada 
bizzat kendisi vermittir. 

Genen.l yetmit yatını geçkin· 
dir ve Jandarmadan yetişmedir. 

Kimisiı , Venizelist olup evvel • 
ce muhtelif fırka kumandanhkla
rında ve e?kanı harbiyei umumi -
yede vazife almıı GeneraUerden
dir. 

Bir idam mahkOmu 
yakalandı 

Selanik 23 (A.A) - Kavala 
divam harh;nce firari General 
Kamenosla birlikte gıyaben ida -
ma mahkOm edilen sivi11erden 
Y anyos burada saklandığT yerd 

tutulmuştu;. Hakkında verılen ka- ihraçların'\ ve bir takım G.eneral
rarm derha l infaz edilip ed'.lmiye

ceği veyahut yeniden divanıharbe 
verileceği t.ıt-nüz malfun değildir. 

Ordudan 
çıkanıanıar 

Atina, (Hususi)- Dü:ı akşam 

içtima edt~ ... , Vekiller Heve\inde, 

General Otoneos, Çi:nik~fü Ma • 
netas v.e Mavruyos'un . ordudan 

lerin birer c erece terfi ~rlilerek 

tekaüde s~vklerine karar veril -
miştir. 

Gıyaben idama mahkum edilen 
ve Bulgaristanda bulunan Gene -
ral Kamen::s ve arkada,ları ile, 
Türkiyeye iltica eden Ger.,ral A • 

nağnastopuıos ve maiyetinin isim
leri ordu ı-;cillerinden çıkarılmış

tır. 

En nikbin er bile sulhtan 
Ledb·n o~uyor 
(Baştarafı 1 nctde) 

§ekilde ıe "ıf.p olmuşlardır. Dünya. 
da iki fırt.r.a merkezi vardır: U -
zak Şark \'e Avrupa.. Sulh birdir 
ve taksim~'t kabil değildir. Sulhun 
temini mes'uliyetinin taksimi için 
yapılacak her teıel>büs, uluslar, 
kurumunun son kararını reddet -
mek ve yeni bir Avrupa harbinin 
kapılarını açmaktır. 

B. HenJeı son, böyle bir harp 
wkuunda lngilterenin de buna 
aürükleneCl•ğini muhtemel gör • 
mektedir. Bu itibarla umumi em -
niyet kadrosu içinde Almanya 
için hukuk müsavatı me5elesinin 
halli hususunda yapılan te~ebbüa-
lerin muvaffakıyetini görmek, İn
giltere .için faydalıdır. B. Hender
son'a gör~. Almanya'nm Cenev • 
reye dönmesi 'Ve son kararın bü -
tün kayıtlr.rmı kabul etmesi. mev-

Ukonomi bakanının 
nutku 

cut meseleicrin esaslı bir tarzda 
halli için y~pılması elzerıı · olan 
ıeylerdir.,, 

lngfltere gaf 
işlemiş 

Alman} anın, Versay muahede
sini bozar.-.k mecburi askeıliği ih· 
ya edişini prntesto eden Milletler 
Cemiyeti kl'rarına lngiltel'enin de 
iştirak etmc.•i lngilterede bazı ten
kitlere sebrp olmaktadır. Bu ara· 
da da Dey~. Meyil gazetes\ lngil· 
terenin bu karara iştirakıni bir 
delilik sav .uak 

"lngiltu, Almanyayı Milletler 
Cemiyetine çekıriek istiyoı . Son 

karardan ıonra buna imkin kal • 
mamıftır. Veraay muaht-desini 
yalnız Almanya ihlai etuıerli. Bü
tün bir millet haksız hareketle it
ham edile~ez.,, 

Japonya 
zelzelesi 

Okonoı:ni Bakanı Celal Bayar k f J 
Sumer Bank umuqıi heyeti toplan- Ölenlerin ÇO az 8 
t111nda ıöy f:diği nutukta ıtanayii- olduğu anlaşılıyor 
mizin gittiLçe ilerlemekte oldu- Tokyo, 23 (A.A.) - Formoz 
ğunu itareı etmif, 'yerli mallarını zelzelesinin ıebep oldu~u insa~ 
biraz pahah olması sanaviimizin zayiatı hakkında ~eşredılen re.~~ı 
henüz yeni olmaıından il~d gel • ıon maluamatagore, 3065. olu, 
diğini ani dmııtır. Celal Bayar 7889 agır yaralı ve 1490 hafıf ya

yakında şekerin ucuzlıyacağını rah vardır. 
·· 1 • t' Hong • Kong, 23 (A.A.) -

soy emı§ ıı·. Burada bulunan lngiliz gemileri, 
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Yakın 

Tarihten 
Kanlı bir 
Yaprak & 
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ittihat ve terakklnf n 
eski . Gank'ırı kltlbi 
mes'ulü ' 

Cemal Oğuz 

En heyecanlı 
hatıralarını 

Perşembe gUnUnden 
itibaren 

HABER' de 
Anlatmıya 

başhyor 

F ormoz adasındaki resmi maka • 
mata yardrmlannı teklif etmişler· 
dir • 

Va§ington, 23 (A.A.) -Ame
rika Salibiahmeri reisi amiral 
Gayson, F ormoz hareketze'dega -
nma yardım teklifinde bulunmuş· 
tur. 1 

Vergi 
vermiyen 

vilayet 
Amerika hllkdmeti 
tarafından boykot 

ediliyor! 
Vaşington, 23 (A.A.} - De -

mokrat ayandan ve Luziyana'nm 
diktatörü namiyle maruf B. Long, 
hülr.Umete, bu eyalete bayındırlık 
tahsisatı ile yardım tahsisatından 

pay ayırmadığı takdirde, Luizya
nahlarm vergileri ödemekten is • 
tinkaf edeceklerini söylemi§tir. 

Hülrumet, de Luiayananın ida -
resini kamilen B Long ile avene • 
sinin ellerind~ ghünce, bu eyaleti 
boykot etmeje kuar venniştir. 

·su garistandaki karışık~ 

Pravda gazetes 
toplattırıldı 

Georglyefle Çankof menfada~ dUnone• 
işler anlaşılacak 

Sofya, 23 - Bütün Bulgaristan 
it başına gelen yeni kabineyi bü -
yük bir ihityatJa karıılamıştır. 
Kral, ve kt a 1 taraftarları ~eni ka

bineyi tutmaktadırlar. Yeni kabi· 
nenin baıkanı T otef esas itibariyle 
Makedonya komitesi mensupla • 
rmdan olduğundan, geçen sene 
Gorgiyef hükUmetinin it ba.§ma 
geçmesiyle mevkilerini Trakya 
komitesine kaptırmıt olan Make • 
donyahlar, bu suretle dolayısiyle 

hükumete ele almış bulunuyodar . 
Bu ıebepten dolayı yeni kabi • 

nenin it başına gelmesi bir çok 
kimselerin ho,una gitmemittir. 
Fakat yeni lcabinenin kral tara • 
fından görülmemi! bir surette tu
tulma11, hotnud olmayanların ka -
bineye açJktan açığa hücumuna 
!İmdilik cesaret bırakmamakta • 
dır. 

Bunun için Sofya gazeteleri u • 
mumiyetle ihtiyatlı bir lisan kul -
)anıyorlar ve yeni hükUmete mu • 
vaffakıyet diliyorlar. 

Diğer taraftan Blgratta çıkan 
Pravada gazeteıi de Totef hükG • 
metine hücum eden bir makale 
neıretmittir. 

Makal er in esası bu hük6metin 
Yugotlavya ile Bulgaristan ara • 
smdaki iyi münasebetleri bozaca· 
ğıdır. Bundan dolayı Pravada 
gazetesi Sofyaya geldi i zaman 
polis tarafından toplattırılmıt -
tır. 

Ayni zamanda hükUmet, aske
ri birlik mümessillerinden mira • 
!ay Kolefle miralay Laygenof'u 
da tevkif etmek suretiyle askeri 
birliğe ıiddetli bir darbe indir • 
mittir. 

Polis, h ?r hangi bir kar.:şıklığın 
önüne geçmek için her türlü top • 
lantıları ve mitingleri menetmi§ • 
lir. Bu sebepten do1ayı da bir ta -
krm kar§ıkhklar olmuştur. 

Yeni kabineyi kuran T oıef ga -
zetecilere verdiği ilk beyanatta 
adliye nazrriyle birlikte yeni ka • 
nunu es~iyi hazırladıklannı, bun
dan sonra da halkın reyine müra • 

Siyasetin yeni 
bir manevrası: 

ltalya ile 
Lehistan 
arasında 

konuşmalar 
Varıova 23 (A. 

caat edileceğini' söylemiıtir. 
Bu da bir takım dedikod 

çıkarmıttır. Fakat vaziyet~ 
vazzuh etmt ıi için daha bir iki 
beklemek lazımdır. 

Bilhasu. )eni hükUmet 
dan aff ed.len Gorgiyefle Ç 
Sofyaya dJııdükten sonra " 
daha ziya.Je. belli olacaktu · 

Bu ıabah Sofyadan g9Jc11 
graflar ıunla.rdır: 

Sofya, 2:1 (A.A.) -
buhranını ',,,üyük bir alaka ilf 
kib etmit c)an gazeteler T ~ 
kUnıetini memnuniyetle b 
maktadır. 

Slovo !ı~Zetesi, yeni kAt.i 
iktidar mevki; ile ulusaraıınd• 
lam bağla teessüs ettiğin' .t 
yasi hayatta normal leki.r:r.ill 
ıusunda tdminat teıkil 
yazmakta :lır. 

"Mir,, gazetesi baıkan T 
dahili he.yata sulhu ve kan 
ti getirdiğ:n~ kaydetmektedir• 

Dnevn~k gazetesi de, 
yüksek bir hakem olarak w 
ketin refahına olarak ordu il• 
leti birletfinceğini yazmak 

Sof ya, 23 (A.A) - Ka?:i°' 
gün topla mu ak yeni ana 1 
esaslarını bnzırlamaya b!lf 
ile adliye i,akanmı memur , 
tir. , 

Eski b~ bakan General 
kendi talel •. ile ihtiy&t kadr 
geçmittir. 

Sofya, 23 (A.A) - Vat 
'lan, krala kartı minnettar) 
nı izhara ,-.avet eden bir çok 
yannamel er dağıtılmıttır. ı 
nin sarayın önünde tertip 
dikleri nümayiti zabıta me 
tir. 

TiltUn takasında 
yolsuzluk mu'l 

Kereate takası üzerinde y• 
yolsuzluğu tahkik eden kooıi 
na tütün itleri üzerinde de 
yoİsuzluk yapıldığı ihbar edi 
tir. Bu ihbara göre yolt el 
kıymetsiz tütünlere fazla 
biçmek suretiyle yapılmıitl1'• 

Ingllfz amelesi f 
BolşevJkler . 

Londra, 23 (A.A) - ~ 
mesai fırka kongresi, !)et 
toplanarak üçüncü enter1' 
ile te§riki mesai etmeğe, il 
na iltihak dmemeğe karar 
miştir. 

Tan arkadaşı111•." 
A.) - Pat Ajansı • Tan (Eski Milliyet) ref 

1 
.. ş9. u~pnpaua A uıu ilk &ayıaı bugün çıkmıt~~ 

;::d~~!::i ~:.;~ !::: .. ~K.?.:~A:.~R~~~A.~.~~~:.M~~.1.~A.~ .. '!S~ f( 
teıarı B Suvıch Ve-

nedikten geçerken --
e.1;K orada hususi olarak 10 CU Sayfa dil 

ikamet etmekte bu- 1 bakınız! A 
lunan Lehh.tan dııarı itleri baka- o·· ı . t I 'k ls:Jl 

un"'u e rı anın . 
nı B. Bek'le görüşmüıtür. p ı· h ı· · 9 h.P_ .. 1 o u ~ ıyesı x : 

Bu mun:uebet e . .1 . . Ş'k ti.afi 
Avrupa meseleleri ıyı efm"tr. ' ago ,.J• 

imzaail ! bir imdat teli"' ·•ı hakkında nokbi na • 1 ,! .,, 
yor. Do1tı~ ıazetect • • zar taatisi yapılmıt ve k ı 

,ki memlekdi bağlı .. likte Şikt.agoya hare 6 ~· 
Yol da bir mikcut atltılt J,ftl .,-an dostluk miinase - d 11 

l 11zlar kım.diıini a ınt betleri müıahede edi · 
kip etmektedirler. mittir. 



Muharrlrimiz Va • Nu, Bayan Eşbi 
ile konuşurken 

kabiliyetinize, velev bir d~t~nu: 
Zlın namuskarlığma, velev ıçtımaı 
bir ülkünün yüksekliğine... Her 

l · ak Sıtk neye olurıa o sun ınanm " 
ile, dört elle ona sarılmak.. Ne 
nıükemmel §ey... Ne bulunmaz 

§ey ... 
ln&an ancak bütün etrafını &a· 

~an canlı ve camız mevcutlara 
bakıp da hayatı saman kadar tat· 
sız bulduğu vakit, imanın baha· 
rat alkol gibi biraz yakıcı, yıp • 
rat;cı fokat lez.zdi:ıe doyum ol· , . . 
maz, sarhoş edici, sinir gerıcı çeş· 
nisini arayor ... 

Ve .... Bulamıyor •. Bulamadığı • 

1 eıefleniyor ... 

. . . 
~r-.1~1,_. D!-l!c;:-:- .. ..: .... : hA • 

yan "Ef!lİ,, ile pek kısa bir mü • 
ll!'!~t yo.p:p neşretmi tim. Fakat, 

h ~~Ue onun yanına, sorduğum a •• ı k .. 
_:._,.,nin cevabını almn iÇın 

C\lUUw b'f 
ya!daşmndr:n .. Çünkü ne diye ı e· 

w•n·ı aıı.ag"ı yukarı kestiriyordum. 
cegı ır 

1 
.• 

Asıl maksadım, onun göz e~~nı, 

lerini yaz.yoruz: 

"- Elektrik ve su ıirkeı ierintn 
saatlerinin yanlışlığından öteden 
beri tikayet edilir. Bu şikayetler 
bize de fazlasile yapıldı. Bir çok 

aboneler saatlerinin yanlış yazdı
ğmdan ce f irketlerin kendilerin· 
den fazla para aldığından şikayet 

ettiler. Derhal bu müracaatları 
tetkik ettirdik, saatleri kontrol 

ettik. Ne netice aldık biliyor mu· 
ıunuz? Şimdiye kadar bir tane 
l>ir bozu"k ı al:e t ıadüf edeme
dik! Buna 9irketlerin hüsnü talii 
mi, abonelerin ıuitalii mi bilmem 

ne demeli? Benim bildiğim bizim 
bozuk bir s· .. ate tesadüf edemedi· 
... . d' ' gımız ır .,, 

-o-
Türk fındığına 
Macar beygf rl! 

Okonomi 9akanlığana bilcf irmit · 
tir. Baka r..lığın tenezzüh posta -
hırma yeni bir şekil vermesi bek· 
lenmektedir. 

Karpit patladı 
Karagümrükte lıkenderbey ma· 

ha1lesinde oturan 13 yaşında Ya· 
vuz ile İbrahim karpitle oynarlar· 
ken patlamış, Y nvuz yüziinden 
yaralanmıştır. 

amları ktrmış 

-o-

Jimnastik şenlikleri 
Cuma günü yapılacak ceklep· 

lilerin jim.ınstik şenliklerine ha • 
zarlık olmak üzere dün Kadıköy 

Fener stadvomunda umumi 
prova yap.!mııtır. 

-o-

bir 

üniversite relltörii 
Çenevreye gidiyor 
Onivers:~e rektörü Cem~l Bilge 

bugün Cenevreye gidecektir. Ce· 

mil Bilse Cenevrcde "Ulu larara· 

-<> 
VUrud ku urlarrnın faydası! 

Bazı vücut kusurları vardır ki, 
adeta bulunmaz birer nimettirler ! 
Meşhur kaşif Edison sağırlığını 
gidermek için bir kulak ameliyatı 
yaptırabilirdi; nitekim ameliyat 
için de bir gün tayin edilmiıti .. 
Fakat günü gelince ameliyattan 
vazgeçti ve böylece "bir çok gü
rültüleri ve münasebetsizlikleri 
İ§ittinnemek suretile düşüncesini 
daha iyi temerküz ettirebi1eceğini 
söyledi. 

Sağırlık çok üzücü ve can sı • 
kıcı bir nakise olmak) beraber 
bu eksikliğe musap olanların !k
ııerisinin idrak ve anlayı§ları çok-

kcskindir. Meıhur ruhiyatçılar -
dan A1ferd Adler diyor ki: 

"Medeniyette ileriye doöru a
tılmıı büyük · adımlann hemen 

hepsi vücut nakisesi dolayısile 
kendi hemcinslerinden daha ntağı 
sayılmamak zminde olan adam .. 
lar tarafından atılmııtır.,, 

yüzündeki ifad yi yakmd~~ go~ • 
nıekti .. Zira, nutuklarını ıoyledı -
ği zaman farketmiştim ki,. b~ ~a
dın. tam manasiyle inanan hır ın· 

·Son zamanlarda fındık fiatleri 
yüksehneğ l başlamıştır. Bunun se
bebi Ma~ristanla yapılc.n Cle
ring' dir. 

Fındıklıda oturan Hüsrev, ma· 
nav ihsanın kapısını ve camlarını 
taşlam§, bir knç cam kırd1ğı için 
yakalanmıştır. 

sı Müzaheret Kurumu,,nun seçtiği Su ve 
yedi kişilik bir hukukçular komi-

~ 

bundan lf I~! 
sandır. 

Kr.dınlığa, kadınlığın kurtulma· 
ıı lazım geldiğine inanın:ıt: O~un 
içindir ki, erkek mul<all~d.ı degıl • 
dir .. Giyini§İ, söz ıöyleyıft, el ha • 
:tekelleri, gülümseyi§i, ka~wı~ca• 
dır .. Gayesinden bahsetmedıgı z~
nıanı görmedim.. Fakat ı~stu~ 
vakit, halinde hiç bir f evkaladelık 
yok .. Fikirlerini söylerken, çehre· 
sinin her parçacığı ayn bir can 
keabediyor .. Hani mütfik bir an • 
ne, uzaktaki çoculdarmın ismi 
geçtikçe, gözlerinde ıııltılar yana· 
rak, yüzünüze bakar; bayan "E1 • 
bi de mefkuresini tE;şkil eden 

,, h b" unsurlardan er ırine dokunul • 
dukça, sevgilileri anılmıı gibi he -
yecanla size bakıyor .. Gözleri kı
vılcımlanarak konuıuyor. 

Bu kadına hürmet etmemek, 
"d 1. • . tahtında otururken o • 
ı ca ınının • ... 
nu büyük bulmamak kabıl degıl • 
dir. 

1nı:ı.nmak.. b" 
Hem de kuvvetle, sarsılmaz ır 

imanla inanmak, ne güzel 9ey .. 

Fındıklar1mız Macar b~)girle • 
riyle takas yapılmaktadır. Esasen 

elde mevcut fındık stoku 15.000 
çuvaldan "' olduğu i~in. f 1atleriu 
yükselmesinde bu da amıl olmak· 

tadır. 
~ 

Ziraat Ban kası 
Heyeti umumiye 

toplantı ı 
Ziraat bankaaı heyeti umumi· 

yesi fevkalade olarak 9 mayısta 
toplanacaktı. 9 mayısta Ankarada 
C. H. F. kongresi yapılacağından 
bankanın bu fevkalade heyeti u· 

mum iyesi 19 mayıs tarihine !hıra· 
kılmııtır. 

Sillh arama ı 

Dün gece yapılan aramada Top· 
hanede kahveci Ahmedin üzerin • 
de sustalı çakı, Ademin üzerinde 
de bir bıçak, Muıtafarun üzerinde 
ıusta1ı çakı bulunmuıtur. 
Araba ~arpll 

Cerrahpn§ad Karakol çıkma· 
zı sokağında oturan Haticeye 
Mehmedin yük arabası çarpmı§, 

yüzünden h fifçe yaralanmıftır. 
Hatırlayamıyor 

Dün gece saat bir buçukta ar -
hoı olarak yerde yatan arabacı A-
1inin ayağından kan aktığı görül • 
müş, kendisine sorulduğu zaman 
nasıl yaralandığını hatırlayama -
mıştır. 

teıinin toplantısına ittirak edecek 

tir. Bu komite, Fransanın, Mar
sily uikaıdı münasebetiyle Ulus 

1 r kurumuna yaptığı müracaatın 
ilmi tetkikile meıgul olacaktır. 

----o-
Çocuklar arasnıda 

bir müsabaka 
JSTANBUL HALKEVtNDEN: 

Çocuk haftası münaaebetile 27 
Nisan 935 cumartesi günü saat 15 
de Evimiz merkez salonunda ilk 
mektep talt.besi al'.a11nda bir gü -
zel okuma ve ıöyleme müsabaka· 
ıı düzenlenmiıtir. Arzu edenler 
gelip bu müsabakayı görebilir ve 
ilknıektep talebesi olan çocukları
nı yazdırabilirler. 

( ._ _Ş~E~H--R_İ_N ___ D~E~R_D_L~E_R_i_-_ı 
Yıkılmıya mahkilm evler 

-Zatürree hastalığının su ve ısa• 
bunla tedavi edilebilceğine kimse
nin aklı ermez değil mi?.. ister İ· 
nanın, isterseniz dudaklarınızı 
bükün! itte size haber veriyoruz: 
Su ve s bun zatürreeyi tedavi -

diyor. V.G. Valsh ve A.G. Franzer 
dh iki lngili7. doldoru tam altı 

yıl bu İ§le uğraflllıtlnr ve mesele

yi halletmi§lerdir. Kan dam.arlan
Dl\ zeytınyağı, sabun ve &udan iba
re~ hi:- mahhl! şn ınga edildiği lak• 
dirdP., yedi g-:ın olan buhran dev
resi iki güne tnJT'ekte ve hasta aza 
:ı:,f on günde ayağa kalkarak işine 
gücüne gidebilmektedir. Bu dok· 
torların yaptığı bütün tecrübeler 
de ha ta kırk ekiz snnt zarf ındn 
tehlikeli devreyi atlatmıştır. Bu 
ted vi u ulü Septi emi, yılancık 
ve romatizma hummnlnrındn yÜ7.· 
de 100 muvaffakıyet göstermek· 
tedir.Ancak iki doktor, keşifleri • 
ni neşr ve ilan etmeden evvel da· 
ha bir takım tecrübeler yapacak· 
tır. 

(VA·rtO) I tanbulıın dertlerini yazarken gözüme lli~en nokta----------=------ hırdnn uirl de bir çok emtlerde fevkalade haraplnştık· 

l lnrı halde yıktırılmıyıın \'e içinde hala oturulan evler 

Ac.ab:ı bu gibi çükilntii1crin m<?! ulü kimdir? SUphe ----------------, 
yok ki birind pHinda bu evlerin sahipleri .. 

F k b 1 hl Yeni ne rlvat 
Fakl r çocuk ara oıuyor. 

yemek Son günlerde böyle harap evlerden bir iki~i yıkıldı. 
Ve bir ?.nç zavallı ankaz altında l<alarak öldü. 

Çocuk Efıirgeme Kurumu Be • Du harap evlerin büyük bir kı mı ynngm yerlerinde 
••• 'L.- • • b" • de fakir yanmış e\•lerin nnknzından çıknnlan tuğla ,.e hıırç,larla 

:razıt ru-t.ıım ımayeaın ~. yapılmı,1nrdır. ı~atlh yangın yerlerinde, Topknpı. Ycdi-
~ocuklara ytmek vermek uzere, kule tarııflnnnda bu gibi e,·lerden ),sız denileLck kn· 
bir Aıevi ıt.~ılmııtır. Açılır.a me • dar çok 'ardır. 

· • b b h d l Bu evler belki bu vazi) ette daha bir knç ene da) na· 
raaımı u ~e a saat on a yapı • bilirler. }i'aknt bir iki ene onra çökmeleri mukudder 

, IDIJtrr. dlr. 

n at iş unun a tmlyor. Hu gihi te Uf e dc~cr 
hf'tdi t'lcr:in bir me 'ulU de b ~cdiye fen mcmurlnndır. 
Ilunlnrrn lstanbulun muhtelıf cmtlerindc yıkılma/hı 
namzet evleri tetkik etm f, yıkılmak tehlikesinde olan 
ev)l'I".İ t pit ederek ~,ktlrmn ı llizımdır. 

Ayni zamıındıı mahalle miim . llleri de kendi mn
hallcl~r~~d?. yıkılmak tehlike.cıfnde bulunan evleri nahi· 
ye m!ıdurhıkleri rn8!tnsıyle b tediyeye blldirmlidirler. 

Boyle hareket cdıldlği takdirde pek nz bir ınmanda 
hrimir.dP :nkılma~ te~l!ke ind bulunan bütün binn

Jar kolaylıkla tc.spıt edılır. Ve bir (ok facfalann önil 
alınır. 

Büyük gazete 
Büyük g z.ctcnin 26 mcı aayıaı renkli 

bir kapak iç.inde çılmuıtır. Bu sayıda 

Mahmut Yeuri ve Niuunettin Nazüin 
yazılan vardır. 

Bundan baıka Bincma, 
rika, mü baka yfıılnn 
dir. 

hikaye, tef. 
&Yl'Jca güzel 
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Sokaklarda yıpranan ve mekteplerde Taksimetrelere /( d l k · aç- kaıaii-côcükTari SeVindiri"rsek-.. : Çarliston a ın ar ongresın 
~ -B-üiii~- Y~~d; a~-~ak -~ yaptlran Ankaraya gidece 

Zaman ''oh' diye bilir! Mşdodf~rıer. murahhaslar 
'' u eıumumı- • • • d 

Buıün Milli Haki-.m-İy_et_ba_y_ra _____ I çoc-uk_la_r y-er-lqtiritdi ve ala,. ön • liğe verildi se vm ç ı çın e 
mı olmakla beraber, ayni zaman- deıehirbandosuolduğuhaldcsa· Herumanıizieviniziu. ka .. P ...... Bugu··nku·· ı·çtı·mada go··ru··şu··ıen da, bir hafta ıürecek olan Çocuk at onda hareket etti. 
RJT&JDmın bqlanırcıdır. Çocuk- y O 1 da na, ,.but çaJıtbiuuz ~enn onune 
ı_ _ _. :a..._..nin -zecekler, ıe..;nr 1..-- B kadar mea~l4 112 kurup ıötüren 
-.ruuu; uu.- .- ... ·-:3' Buradan Şehzadeucr.ıı ve eya • &-'-- b 58 '-·-·J d-.. -LJardır. il uuuinin iı- ıün 1 aua~ ıateme-
",.__ zıd yoliyle ilerliyen otomobi i ıine hayre~ edeniniz, hatt\ kızar. 
Xahkahalan bol ohun!.. çocuk kafileai Beyancl meydanın· d ·7 8 ır-... d 
Fakat unutmavnuz ki, bu n-'eli k O · bu smız eiil mı uai· a fo-

"··- -
7 dan aeçer en nıveniteye, en förle aranızda belki hafif tertip 

lilDüD bir de kederli tarafı nr: büyük ilim müeıaesemize kartı hir münakqa da takip eder. Fa-
Tahail ve inki .. f r•iında olmala • t---u~-....._ '---" du Bundan 

r- ~ ~ uwun ·• kat nihayer bu parayı ~rrmeie 
rma raX-en her tırift. VTftrabcı;. • al '--'-di.w: · o-nun·· e ıel eııu ·-- ,,." ..,. sonra ay UCJe .,,enın • mecbur kalıdmız: Çiinkt; tabi 
lerde çabımata mecbur tutulan di ve burada tezahürat yapıldı • JUIDlfbr. Arbk ıize lif söylemek 
nice binlerce çocuk yqıtlarmm bu Bu tezahürat Fırka, Halkevi ve dütmez. 
umumi eğlence gününde de, gene viliyet önünde tekra redildi. Bu • 

Ulualara.raLaı kadınlar birliii heyete dahli olmak için 
konıreai buıün de topıanarak heves mevı:uttur. 
müzakerelenne devam t.tmiıtir. 
lıtifa eden merkez komitesi iza- Ankaraya gld 
ımdan kadınların hakkı volunda murahhas 1 ar 
bir kaç dete hapae ıirmiı lnıiliz Ankarı.)a sidecek 
bdm aay:etl'lanndan Pet~.: Lore • ııncla İlimleri kat'ileten 
taa yerine Çekoslovakyalı muraJı.. hular tuDlvcbr: 
hu Volkova MÇilmiftir. Kc,ngre • Efbi, Şrayher, Roa 
nin topla.~usı iki ıün sonra bite • Gur, Şerife Habm, JU.hit. 
ceğinden :(\tihaplara seçilmittir. Şevin, "Amerika,,, U 
Evvela Baekan seçilmesi yapıllDlf "Jama,.b., l>wwb,. 
:. Efbi 7e.ıiden riyasete seçilmit- ya,, 

1 
Aıuı-ı Jelakofsb 

etıki.i ıibi, bet on para kazanmak ıadan Ankara caddesini ve Sirkeci Bu hal kartwnda ıize ,imdi · 
için eabahtan akpma kadar didi. yolunu takib eden alay Eminö. den haber verelim ki; taka=nin her 
necekler, miminimini almlarmın nününden köprüye doğru ilerler. yazdıiı dofıu dejildir ve ekseri· 
terlerini, kirli mendilleri yahut el- ken bütün vapurlar düdük çalarak ıinin namualu oldujuna emin bu • 
leriyle ıilecelderdir. yarmm büyük]erini aelimlıyorlar· lundufunw~ toförlerin müstesna Bundan ıonra Hakimiyeti Mil-

Bu Çocuk haftası içinde en dı.. hilebazlanna dikkat etme~ Jizım. liye Ba1ramı münuebetile Ata • 

T &ıbeil "L~iliz,, Emine F 
ıır, Macla':kl Nuh "Suriye1 , 

Veron "Fraıraız,, , Latife 
Milui Pektat, Limia Refik. 

fazla dii§ünmemiz lazım gelen; Bu eınada ıehrin muhtelif yeT• dır. türke bir thim telırafı çekilmif, 
bu yavruculdardır. Onlardan !erinden toplar ablmaktaydı. Bu. Belediyenin bütin ko!-.trolüne ve bıtihap•ara yeniden df.vsm e. 
aoma da, ailelerinin büyük feda· radan Tophane, Dolmabahçe. ratmen, btı cim tof&rlena tabi- dilmittir. Türk murahhaa heyeti 
kirlıklan •yeıinde, körpe vücut. Ta.kaim yolumı takib eden alay metreleri i'tedilderi sibi ıtlettik- reiıi Litifo Bekir ulualararaaı ka. 
lamun güciyle çalıımaktan kurtu- Taksim meydanmda büyük teza· leri ve ona atedilderi fiab yazdır- dmlar birlili reiıi vekilliiine ae. 

Bilbun. Jamayka 
Unamanorı bu aeyahattea 
tnkali.de memnun Ye • 

lan, meoktebe rriden, lakin, aç kar· büratla kaJlılandr. dıklan artık meydana çdcmı bir çilmittir. Katip olarak ta Lviçre 
D,:;ı:..tahaile mecburolançocuklar Taksim meyda- hakikattir. murahhası Gur ve lngiliz murab- ----------

MarmaTll mmtalran ~ive a - hası NeyltU, merkez ko'Diteaine Haydarpaşa 

olmllfbn'. 

itte aıd bayram erteıi, gülmesi n 1 n da yarlar bq mifettiflili aJM1anJIMlk de batta Muır murabbası Madam b 1 
icab eden bu iki çeıid bahtsız mi· Taksim meydanı lamılclayacak üzere kon!rol eltili birçok tabi. Şaravi Pap olduiu halde maile İr kaza O 
nimini vatandqlanmrzdır. An • yer bulunamıyacak kadar kalaba· metrelerde türlü türlü hileler bal- Lehiıtaıı, Hollanda, Amerika, la- Dün akpm aaat 18 de 
c.ak onların yüzü ıüldüğü zaman !ıktı .•• Meydamn dört tarafım mut •• bu iti yapan toför!er cüm- v~, Frama, Çekoalonk,L Hin • Kurhaialıdere cinrmda 
btitOn yurdumuzu tamamiyle Beyoğlu ilk mektepleri, tehiryatı huriyet m~ddeiamumilifine veril- distan, Yugoslavya, Brezilya, A. za olmut, ve De•let Dem• 
mes'ud aayabiliriz. Bu ahfta için· mektepleri talebesi revrelemitti . • • __ _.__, .!» ı ·--- t ·ı~- -~'---d" 1---.!_..1 Demir 

"S' mıttir• YURnUJ&, pU gan ...... , .Dfl _n::ı, lll1IDClll ISACnDUen 
de, dütüncemiz, onlan bahtiyarlı- Burada evveli direğe çekilen Bu taJaUerin irimi albndalri bir Danimarka murahhulan MÇil • ımdan ve elinden yaral 
ia Wajhracak yollan aramak ot • bayrak aelimlanmıt ve lstiklil delikle iıtertilen tekilde ifletilmek- mitlerdir. Demir Ali, telgraf bq 
mahdır. martı dinlenmiftir. 

te, incecik bir tel iateni)en fiati Reia, riraaet toplantıaDUT. P..- Oamanla beraber tesviyeci 
Bt...tgünkQ merasim Bundan aonra 1caa.a,.. ..Wen .,..... •laldft .ar 1 

•••• Bat- pa1aıta yo.pdacağmı .ay1~miştir. )elllll ldare ettili lnot6rtii 
lbtiyat"Dbit mektebini bitiren iffet Halinı bir nutuk söylemit ve ka bir ıof5r tabilinin im telini Bundan ıorıra künüye Çekoalo • le 11iiniryo.JIUmı teftit e 

genç zabit vekilleri bu aabalı on· çok alkrılamnrfbr. klaksona raptederek h• CSUürütte vakya ımırahhaaı gelerek ('ekoe • Kurhalalıdere cİftrmda 
da Taksimde abideye merasim.le OOleden sonra taksiye iki kU111f fazla ya~dırmak lovakyalı kadmlardan Hmpuno - arka dinsili lmı1mıı ve aal 
~elenk koymuılar, Atatürkün ibi • Bugün saat on bette Üniversite yolunu bulmuttur. va'nm sönderdiii demokrasiyi .efin ;rolclan çıkması üzeri-. 
d~i önünde yurdun korunması konferans alonunda 23 Nisan Şofarlv araunda, falan ıoförün müdafaa yollu bir etüdün~ oJm. ain dwrilmittir. Bu d 
için and içmi§lerdir. bayramı için büyük merasim ya. çarliston yaptıp haberi ıstk ıık i- muıtur. mühenclia Demir Ali~.-

Taksim meydanı saat Clokuz • pılacaktır. titilir. itte çarliaton denilen teJ Nihayet küraüye lngili:ı Parla. elinden ehemmiyetli aarettf 
dan itibaren halkla dolmUJtu. Halkevi tarafmdan tertib edi - bu yeni icat tabi oyunudur. mentoeu izumdan Madam Tor .. lanmq, hafif surette 

Ona doğru KorıeneraI Fahred • len bu menıimde eTevli iıtiklil ı ... -----------,ı beil ıelml!. lngiliz Parll.-mentoau- Olman ve Stirejya ile bir 
din, Tümzenera1 Halis, bir çok martı tehir bandosu tarafından Sabah Gazeteleri na kadm aza girdikten aol!ra ya · ldidar Zeynep Kindi h 
kumandanlar, zabitler ıelmif bu- ~alınacak ve bunu lnnail Habib pılan kanunlardan bahaewiftir. kaldırılmlfbr. 
lunuyorlardr. Sevük ta.rafından bir aö7levtakib ne dlyorlar? Murahhu heyetleı yamı IOD ________ --:, 

Onu çeyrek seçe Harbiye mu· edecektir. " 28 Nisa defa umu.uf olarak topf••cak- Rasim kDlllya 
sikaamın çalclıjr latiklil IDUfiy.le Münir Müeyyedin okuyacaiı n br. Perıeml:~ l(ÜDÜ huMııi ve ıon Meıhur Ruinin küll" 
meruim beıladı.. M.., bittik • bir ıiirden ıonra yüksek tahsil hAkl mtyett mllllye bir toplan·~ yaptıktaD IOnta d. cl&rdüncü Te IOD cildi çıktı·· 
tıla IODr& abideye ~ kondu gençlerinin söyleTleri dinlene • ve çocuk bayramı,, placaktır. cGme Oatad H. Nazmı'mdd' 
,,. yedek y ~y marp hep bir cektir. ll.UalJN - Alur& v~- 6apıaka- Atatürk •JID 26 DCI Cuma aünü büyük bir irfan mahmli .; 
aiıadan .öylendi. lal ,,...,. la Nlaan lHq/raınuıdan 

Yedek yamıbay Apll Hamdi bahaetm.ktftll'. Bıı 6cıfnrmua Gl/nİ ulualararu. kadmlar hirL.iı ba • bir himmettir. Mütercim 
llamtanankünüye pkarakpek •----------.. ı zamandqblrçocuk&aıtrmnıobnalınııa ımdan bi: heyeti kabul eduektir. ,)iti bütün incelikleriyle 
lle,ecaııh bir Dlltuk 8iylemiftir. Gıdat ve bayaU pk ,,.rına, w çM,,,, bir karar ol- Bu havadi'J kadm murabhular a. ettilinclen her dört cild 

Bundan sonra ıene yedek yar • k t tlufrmu dgkdlkten aonrc nllhutıımu· rumda büyük bir he7ec:aa ayan • de tetkil etmittir. Tebrik 
k d UVVe ::u artlmnak ~ rocuk ıeUfUnnek dırmqtır. Kadınlar arumcia bu ıiye ederiz. 60 kunıt. 

_,_,. Himid Macidde en i JU• H A s A N pelıtüasıu tailp dmelnQ ltbımflel· Jiiiiiiiiiiiii~-"4;;;;;i~;J;i;";;;d;-liiiiiii 4lılı bir pirini okumUflur. tllğiıd ,,,_ .u,,or. • Heyecanbaht bir metele 
Natuk ve tiir alkrtlandıktan son- COMBURIYE7' _ •Bııglln ü 6u,. AŞK ve MU'.iAS_E l; VAZ FEDEN daba k•••etli 

ra ıeçid resmi baıladı.. FISTIK eza y AGI litlııuıntlfl BrdillWntl EkrOll Talu, Bunu; bu perfelllhe ıünü matinelerden itibareD 
1800 Je'dek Yarstibaylar ku. _ .. ..__~le flmtll- 1 p E K s 1 N E M A s 1 N 1 N 
_...1 _,_ Za11f ve eı1m olanlara fazla P· ,__ -.·-- Gold ...._. -:uy• .... mı önünden fevkali.de da llmndır. ipe lluaa Fıstık öd ld w& p Wtlllfll' oltlulıuw llÖll· Göabmep batUJacalı Met ro - WJD - ma 

•1r IDtinmla ıeçtiler bu suretle 1Blıt pdal menddı ve bilhı•a Ti· Ulgor. N alı peu1clarua ne derece s o N G u·. N A H 1 
de meruim bitti.. tamiDl ft kalorlal pt hol oldaima- bedbaht olduldmnı anlatıgor. 

Oileden sonra mektepte senç dan dünyada mevC11t biitln gıdat TAN - Tan imzalı gazı bir latıTp Franı?zca aözlü muhteıem filminde &W!.J&c•bmız. 0y:aqı~ 
a&itfere diplomalar verilmiftir. maddelerin en mtlkemmelldir. Bil· tehlikeli ol11p olmadığını arQftınyor. CLARK GABLE - WILLIAM PAWELL. MYRNA 
Ç ocuklar bugün hassa ~ok zayıf olanlarla ftl'eme ::;:'! ... ~ ,!!~'!:. 

istidadı olanlara az zamaa zartm- - ~ -•11• .... 
ne Vapdl? da tesirini giilterlr. Haaaa Fıstık r(n lıcrılgi ..ale&rle dost oltlıı;u 

Daha aa.bahm pek erken taat • Uzü yalının bir kilosu 100 kilo meçhul °'"""""' eöulllgor. Barıfl tu. 
lwincl@ itibaren en ıüalü elbiM. zeytin yağına muadildir. Mideyi tacalı en lıliglk müualrin tk bu itl· 
ı..mı ...'l-iıa olan conılrlar Fatih· rahatsız etmediği siltl ~tez- .-.mi De flplre olflıılruıu Ube e. 

•• ,."'..... rr-" yit eder ve bir kilo PJBbk Öd ,.ağı dnM bfHıor. 
te toplanmaia batlamıtlardı. içen zayıflar, bilhassa çocuklar ve ZAMAN - Zaman imzalı yazı 23 
Fatih parkı Ye kaymakamlık Mna- blrlad dnre veremUler Uabl 1·2 Nüaa Bd/dlnlrdl JIUU,,. fHıuramın-
ıının önü bir bayram mamuuı kilo kazanırlar. Hasan FIStık OsU """ baluedlflor. Ve 6,,.,aa bafla """"' 
arzediyordu. Nı klf ve )'U lçlllr. Çocuklara lana .. 1-lat- ııorlıı w güç bir çal'f-

Biraz aonra hususi otomobille • ve paçlere, •lcua g~ kalara 11111 •fieı-.. 6Una kıll'ftmnlf oltluk-
• • ı...,_.._ :! ocukl k n hayattu ~ ualan ih~la- ı.,,. .,.,,,,.._. 

l'IDl -.uu isın ç are ter et • ra ~ok bUyük faydalar temla eder. AICŞAJI - Aifaneeı 6lrglniil lltl· 
l8il oı._ zevatın otomobtlleri •e Haean d•poau: mıntla ramı meklııp ,,. felgrallaruı 
çocıA !atrıeme Kurumunun kira- ------ ""acm. fa6I o1ma1ınua fot dojnı ve 
ladılr talcsller gelmeie bqladı.. Ankara, latanbut, a.,otıu eot ,,mMe bir kfıı'ar olduğunu, bu 
Onlerlne Çocuk Elfrıeme Kara • ~ ıoo, bU,.n 200 kanı§tv. ...u. ~ blı' ,,.,,._ al· 
ana 1*J.r&iı uılan 1nı oeamohillen ,,,_ ..,. rlld .,,,..,,,.. 

Kala~ışta satılık köşk Gözte 
ve Kıztaşında a~sa 

Kalamqta iki tramvay hatb a
rasında üç buçuk dönüm mütenev
vi alaçlan olan bir bahçe orta 

11nda on oda, iki aaloma, ...t kon· 
foru havi leni ve içi dıtı &o,alt 
vif neza•etli bir kötk aatılıktır. 

• • • 
Göztepede Rıdvan Pqa cadde· 

ıinde, Ereuköy Kız Liaeai lrarp · 
unda takriben bir buçuk daDÜm· 
ilk Wr .... 1&blıldır. 

ICıztqmcla Sofular 
Dörtyol aizmcla Fatih 
duraimm pek ,aJmua4la 
re mmabbu ft 8g ıll!&CI,... 

olan, etrah ta--ile 

ana 1abhlmr. 
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"Bu kızı götür! Esmerlerden 
hoşlanmadığımı bilmiyor 

muydunuz?,, 
Kendi eliyle bardağa ıarap 

koydu, içti ve aVlJÇlarını birbirine 

vurdu. 
Kapı önünde kımıldanmalar, 

korku anla.tan fısıltılar ol lu. Ağır 
atlas v• bdife perdeler kımılda· 
dı ve harem ağuı içeri ıirdi. 

ikinci Selim ona şunla:-& söyle 

di: 
-Bu kızı aötiit' ! . BeniM esmer· 

lerden hoJlanmadığımı bilmiyor 

muydunuz? .. 
Harem e.juı zanaır zangır titri· 

yordu. 
_ Şey ... Efendimiz emir buyur· 

muı!ardı da .. Kılıç Ali kulunuZ\ln 
getirdiği kızı iıtemittiniz de .. 

Diye kekeledi ... 
- Anlatıldı .. Alın götürün de 

ken ı! i batınıza çalm !.. 
Genç kız bu it in ıonu nereye va· 

Tacağını kestiremiyordu. 
Cellada mt verilecekti?. 
Yenidea saray hareminde, ini· 

tün bir a;mür, 'kafue girell kU! giai 
at"ıkh btr yqayıf mı ;Urecekti ? •. 
Ne olacaktı?. 

Haremalur pnç kiiı trökıd-cıan 
tutarak yOriiUü 't'e dtprıya 9kat • 
dı. Tam etill atlMl'lflarclı ki içeri· 
den ikinci Selimin ıesi duyuldu : 

- Beıir!.. 
-ınaı'em apaı ..,.._, • .,.._ 1 w .. .a-

ne yerlere kadar efilerekı 
- Buyur, sulta.nma ! .. 
Dedi .•• 
- O kızı §İmdi Krlıç Ai:ye gön· 

derin .. lnebahtıda ona yardım ede 
ndclikanlı var ya, adı neydi onun, 
Ali Reisdi değil aıi?. itte ona 
armağan ediyorum .. Kıza saray • 
dan elbiseler, 'bol çeyizler ve yüz 
kese de altın verilsin .. Hemen ni • 
kiblatı kıyılarak düğün1eri yapıl· 
sm ! ... F ennannn buchn'.. Sokullu 
ile Ati Pafay& dır bayle diyesinia!. 
Daat:S9a:la ağan bu f4H'lllanımr h~ 
men yerine getirecektir. 

Ste!la bunları duymuıtu
B"rindea kurtulurken timdi bir 

ba~~caama ?lmıflı.. lnebahtıı da 
yijjılik ederek padip.bm gözüne 
sirea denizciyi bilmiyor.du.. Bu 
'lcimdi?. Nud adamdı? ... 

Cöz!erinin önüne, gemilerde 
sfk~üjii iriyan, geçkin, aaçı saka· 
hna ~ıfmlf, kaba aaba: leventler 
ıeldi... Onlu11ı. içinde bazan ince, 
nazik, yakıtıklı ve genç olan1arı 
da görmüttü; fakat bunlar pek 

e.zdı ... 
Zaten onun amaafan eclitdili a-

dam ister gilzel, ister çiitift, ister 
genç, ister ihtiyar., kim ofunll' ol -
sun, ürküyordu .. O, yalmz K"ara .. 
Yusufu, onu eıirpanr:mcLm ırlan 
ve her türla Jcorhlara rağmen 
korumata çahtan esmer' delilian • 
hyr ittiyordu .• 

Paditahın fermo.nı çabucak Da· 
ri;ssaade ağasına, Sokutluya ve 
Kılıç Aliye ule.ttırıldı .. 

Kılıç Ali P&§a genç adaşını ara· 
mak için dııan çıktı •• 

Onun, padişahtan yüz kese al • 
tn ve samur kürk aldıktan sonra 
bir de saray cariyesinden arma• 
ğan edihnesi herkesin eremediği 

dveletti .. 
Kılıç Alinin hoıuna gitmişti .. 
Kendı kendine: 
- Zaten o güzel 'kız, bu güzel 

ve yiğit delikanlıya yaratırdı! . 
Diye dütünüyordu .. 

Ali Reis, gemisinin eksiklerini 
gözden g~iriyor, onları }>ir an ev· 
vel ta.marnlamak için neler yapıla
cağını yoldaılariyle komquyordu. 

Bu sırada Sansar Osman koıa • 

Irak geldi: 
- Kaptan paşa seni arayor! .. 
Ali Reis sözlerini bitirdi ve 

gemiden çıktı ... 

Çifte dUğUn! •• 
Kaplan Pa§a kıyıda bekliyor • 

du .. Onu kucakladı .. Sırtını okta • 
dı: 

- Bu yaşta senin erdiğin dev • 

ite şimdiyedck kimse ermedi. 

M""d' UJ e •.• 
MI Reisin aklr-bahti!lerde~ ar -

majanlarda deiil, kard4'ıf iyle, sev· 
gilisinde idi. 

Bu müjde ne olabilirdi?. 
- Ne var?. 
Der gibi patanın yüzüne bakb •. 
Pa,a onun koluna girdi, yalıya 

doğru beraberce yürüdüler: 
- Düğün var •. Evleniyorsun! .• 
Dedi. 
Ali Reisin yüzü giildü .. Yoksa 

pa§~ Ali Reisin aklmdan g~en -
leri öğrendi mi?. Yoksa Gıaçyo • 
za bmada:.mı?. 

Kılıç AliPa!a ona: 
- Müjde! •• 

(Deııamı uar) 

• 
Ilin 

Türkiyede icrnyı faali) et eden bü· 
tün sigorta şirketleri tarafından müt· 
tefikan ittihaz edilmiş olan karar mu
dl>lnce her ne şekilde olursa olsun 
mü terilere komi yon, iskonto 'e ik
ramiye ,ermek katiyen memnu oldu
ğunu )eniden .muhterem .halka hatır-

ıatmz. 

A>:ni zamanda, lkti at Vekaletince 
musaddak ücret 'e tarife niuımnn· 
mesi ahkdmının tathtki mecburi olup 
hf1Afına hareket cezny:ı m~te]zem ol
duğu da ilıin olunur. 

Türkiye Sigortacıları Dairei 
Merhzigesi 
••• 

.. Geçıren: 
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açıldı. - 45 -
- Umumi bir kaidedir .. Göğüs· j ba§ka bi. ~ey b'J . 

leri zayif olanlar aşık olmamalı • Bizi bir e ~ .' ?1ıyen Lızler !.. 
dırlar. Fakat bö J ı · k g c:oce gıbı hlırlat. Sonra Sergide Türk tıp adamlarının 

kitap, alet, model, reaim, heykel 

veaair tekildeki eHrleri halkın 
dikkat ve tetkik gözüne arzedil • 

mittir. Maziye -ve hale ait tıp a -
damlarının her türlü eaeri orada 
yer almıfbl". Fakat her Türk tıpa· 
damının her eseri oraya konula • 

mamııtır. Cünkü böyle mu•-lak bir 
§eklin temini .mümkün obmamıı
tır. 

Orada lbni Sinanın resnn bütün 
bu geçmit e \: e şimdiye ai~ lrp e • 
serlerinin Ü7erinde ne güzel bir 
nazım gibi duruyor. o, sanki ah • 
fadının eserleri üzerine azametli 
ve ha§metli bir halde kana~ ger _ 

nasihatte 1 y ~ elrı, s:o zaman doyd~lar .nı kalpleri titı Pmeden 
n anamaz ar.. atıverırler. 

- Benden bir §ey mi istiyecek· _Siz 1• :u·· . .. 
tiniz .. Gelişinizin sebebini öğren • l un erkekle .. , boyle-
mek. r b"I' . . ? • mı sanıyo~unuz?. 

ıs ıye ı ır mıyım.. B .. - Rica d . . d . - en "'lumunesine b"Jı.~hm da 
e erım sız en ne ıste • ku 1 b' 

yebilirim .. Dün odamı2ı düzr...lt • malşkı~ _J .-.fe o a ılC:.eğiı.t tlnlıyo-
k k 

rum. ı rı R zaaf goster:ı m h 
me ve no san şeylerimizi salın ·k· · d d ld • er ı ısın e ~ a andım H k" · d 
almak .için zahmetinizden dolayı b . J d · er '
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ııze endım ve ar.kadaşlarım na • · .. .. .. .: .. mına te•ekkür ld' - Sır ı.c;.uncusunu tec:'"~be et .• 
s e ge ım.. Hak oyu .. t" D h k 

1 
mı uç ur. 

- a a no ıan arınız pek çok H 
Fakat timdiki halde size çok 18. ~ k k-1 ayır a~tık. vazgeçtim. Er-

i . . e er çok hamdır. 
zıın o an teylerınız var .. Dün ba· E ~ b 
na verdiğiniz paranın hepsini bö -1 h cerk en olsa~dım hiç de 

f 
· H b Y e are et etmezdım 

sar ettım. . eaa ını da yazdım .. s· . . ., 
Defter orada görebilirsiniz.. k -d ızt'l d.e aynı ~~kı r'le hare-

L~t"f • d" et e eceğ.u1zden emıninı 
- a ı e mı e ıyorsunuz? Biz H H · 

Bu büyük Türk u"'ıtadmm reı. ıi:ıden heıab sorar mıyız?. d - ayJ ayı~": l anu:nile al-E anıyorsunu:ı.. Sızın gib · ·· 1 
mine uzun uzun bakbm vıe dii§ün· - vet, evet, Ben hesab sorul· k" b' k d b . t guze' masını isterim .. Arkada§larınız gi· ze 

1 kır l l ına u §ekil de hareket 

mİf gibidir. 

düm: Mademki milliyet '&trında - tiler mi?. etme a c ••ndan bile geçmez. 
yız. Mademki artık miUiyt-timizi _ Evet, Nejadın romanı basıla· - ~~ke ~er kur: yapta,.ldarı za-
ve benliğimizi her sahada tama. cakmı• •imdı" de kü't" h 1 . man bızı d.ı ıma güzel bulurlar fa. 

b 
s• ~ up ane erın k t · • 

men tanınuf ulunuyoruz. Neden b" · d · a sonra ırın e tıyatrosunu tamamlamaya 
(lbni Sin!L) dururken ha!a re· gitti. O kadar sevinçliydi ki sor- - Sonr'1. Perestİ§ eder!Pr. önü-
çetelerimizin ba§ına (fpok:rat) ın mayın... nüzde diz coküp size taparlar,. 

ismini yazalım. Ve niçin hila ka- - Ya! .• Çok sevindim doğru • - RahJtt dur Ali •. Sanoalyemi 
binelerimizi yabancı tıp üstatları- ıu .. Tiyatrosu da oynanacak mı ?. sallama.. lgimi b~zdura;aksm .. 
nın heykelleri süslesin.... - Çok emin!.. Neden hah .?diyorduk 

(Tıbbi ve sıhhi sergi) de (d. - Haydi, haydi oynansın .• Bu -Artı!dıabrııuda"değ•?. Sizin 
hekimliğine) de bir kö•e a _1..::.... ı~ s~ye~e hiç olmazsa tiyatroya da güzel gö .ıeriniz bana he!r feyi 

s YT11111•J gıderız.. unutturdu 
hr. Orada asri dit hekimlığinin l t · • . . - A !. Hatırladım.. B1ına N--b"T' b l • 

1 
I - s eraenız, sızı tıyatroya da • ,,.. 

u un şu e erı açı atmıı bir hal- ha •imd"d ··r· . 1 jadın romnnının kabul e .... :Jdig~·10• 
de te .. k d' ~ ı en go ureyım.. d cesıum etme te ır. Beraber "t"' v• • L" en yakın~~' piyesinin de oynana-

Ve bu alçıdan heykelleri tama.
men. yedi . .,.Her 'riicude getinniıtir. 
BunJuın hepsi Türkün mahaulü • 
dür. Yirmi bet otuz sene t:v.elki 
dişç.iliği çok yakından tanıyanla 
rımız hali içimizde yqa~lda. . 
dır. Hal.kinnzın bilhHsa bu züın. 

resi eminim ki buaünkü dit he • 
kimliğinin hu heykellerini görün • 

ce kendiai ile, .milliyeti ile evladı 

ile bir kere daha iftihar e·lecek • 
ti{. 

. Bu kıöş~nin vücut bulmr.aı için 
dıt tababetı mektebi ve -ı·1rk dit 

~abipleri ce-miyeti azaıı elhirliği 
ıle çalıfh. Huliıa me1lesın her 
ferdi, herkH ç.alıftı. Sergin;n di • 
ğer kısımlarmda olduğu g'bi dit 

kısmında da kıymetli fil<irforini e
sirgemiyen Selim Nü7hete ve en 
çok mesaiyi yapan aaista•ı Bayan 
Nerimana t1cnauz te,ekkürler ••• 

latanbuıumuzun feminir..ne mü
naka§alarma. sahne olduiiu bu • 
günde Bayrm Neriman he~insle
rine kuvvr.lli bir deıtek olC!u. 

- go urecegınız .uır 

başkası yoksa.. cağından lı1'hsediyordunu:t ve b~ 
- Beni arkadaı olarak kabul ni tiyatroya götür ktifı1'! H 

ettikten sonra bir baıkasını götür. - Tiya•ı oya gibnek içm onun 
mek mümkün mü?. piyeıiniA cyıuınmasını beklemeye 

- Eğer bu, bir baıkaaını da • lüzum va.· nu? lstediii~ 2aman 

rıltacakıa .. Hayır .. Hayır istemem. gideriz. 
- Kimi darıltacağını sanıyor. -Teıelfkür ederim. B.ınu son. 

ıunuz?. ra düşünüruz. Demir ne yl\pıyor? 

- Belki tanıdıklarınızdan bi N - O avukat olacak. Ş"mdi hu-
rini... kuk tah:il~· e ucrafıyor De aiti SÜ· 

butiye ve Jayri sübutiye •le meı

gul.. O artlİt eğlence alenılt>ri için 
kaybol mu) bir gençlen b ı~ka bir 
§ey değildi~. 

- lnsa'l 2engin değP.se- çalı~ 
mak mecbtJ.1yetindedir. S·T ne ya· 
pacak ınIL? Arkadaşiarınıım !ıi • 
ze: "Naciye gitmeyi unuc:na,, de
diklerini işıttim. 

- A ! ~,•nuda mı biliyorsunuz? 
- Oda13dan her şey işidiliyor. 

Ne yapaycm .. Kulaklarım, bkn.ya. 
ma.m ya? 

- Evet hakkınız var "iaci ba. 
na bir iş te1'1if etmi~ti de. 

- O halc!e niçin gib1 din • 
Yoksa verri:ği İ§ hofuna nitmiyor 
mu? 

( f)cı amı t'<lr) ,.. 
HABER 

Ak am Po ta~, 
ı n .\ n E .. ~ \ ı 
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Lakin etrafını saran bunm a.. • · 
damların elinde oyuncaktı.. Sa • 
tılan ve armağan edilen bir mal 
aibi elden ele dola,ınaktan onu 
\im kurtarabilirdi?. 

Türkiyede çalışan bilumum sigorta 
şirketleri tarafından müttefikan itti
haz olunan karu mucibince, her ne 
şekilde olursa olsun, JT1üşterilere ten
zilat ve i konto yapmamızın ve ko-
misyoa nrmemiıin kafi bir surette --------------

: ı s 6 ı 2 113 lık : 
: Tilrlcl~c: 1%0 850 660 12~ Krt.: 
i F..cnOOI: lGO o~ sıo 1(110 i 

Gene boynunu büktü ... 
Onun o kadar korktuiu bu dala· 

.,..Jı, kapamk ve korkunç saray· 
c:len kurtaran teadüf, elbet gene 
yarcbmcı olabilirdi .. 
~ten lkmı. oJdupkadBI'. .US • 

mem•u olduğunu muhterem müşteri
leriit ,.e ~emi) etimiz azalannrn nazan 
dikkatlerine nrzolunur. 
iktisat Vekaleti taralmdan musaddak 
tarife fiyat ve ahkamının tatbiki mec
buri olup, işbu tarif eye. mııga)ir hare
ketin memnu olduğu ilin olunur. 

Xürklyc Sigorta Prodök· 
tötler mrll61 

KUPON 
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HABER'inl öldüren 
Hikayesi I sevinç 

Pazartesi bir pulsuzken Cu ı 
martesi dünyanın en zengUı ada
mı olmak ve on bet gün sonra 0-
limp'in en kudretli ıahsivetlerin
den biri sa.yılmak herkese nasip 
olmaz. 

Şüphesiz John Barrett': tanı

mazsınız. Kendisi Amera;alıdır. 
67 senedenberi Nevyorklıl otur
maktadır. 

Hayata atılışının ilk günleri 
muvaffakivetsizlikle g~~miştir 
Sonraları, beı on kurut k~zanma
ğa haf lam1şlır. Fak at gen~ fakir 
düşmüştür. Hamallık bile yapma
ğa razı olduğu halde, öyle günler 
oluyordu ki ekmek parasını çıka
ramıyordu. Nihayet Dariilaczeye 
sığınmaktan başka çare bulamadı, 
ve acından ölmekten bu r.uretle 
kurtulabildi. 

Orada bir müddet k.ı'dıktan 

sonra ona ufak bir İf hu.tdular: 
Hergün bir reklam ,irketi,ıin kos
koca bir ilanını arkasında taşıya-

rak kendi y;bi on, on iki arkada • 
tiyle bir aşağı bet yukarı Nevyork 
sokaklarında dolaşacakb .. Kazan
dığı pek fada bir şey değildi ama 
karnını doyuruyordu: On.t. da bin 
§ükür ..• Günde yarım lira alıyor

du. Saat dokuzdan on ıeki21e ka -
dar sarılı k,rmızılı elbisesB.: kala
balık caddelerde sırtındaki ilanı 
teşhir ediyordu. 

Bakınız bir akşam tali .kuşu na
sıl ba,ına kondu: 

Central Park civarında b~r elek
trik fenerir.in iyice aydııı!attığı 

bir kaldırım üzerinde kahvtıı rengi 
ve kü('_ük bir cüzdan gözüne iliş-

~ } <l 
ti. Evveli f>ğilip almıya zıııhmet 
etmedi. Sırtından ilanı çıkarmak 
ve sonra eğHmek uzun işti t. 

Fakat nedense bu zahmete kat
landı. Cıln: ellerile yerden aldığı
m açtı: lçınde özenerek '<atlan -
mış tam 46 adet bin dolarl;k bulu· 
nuyordu. Oracıkta zengin olmuş 
gitm:~ti. Ara yerde bir de kartvi
zit vardı. Okudu: E. D. W ... 202 ... 
'inci sok. 

İşini bitirdiği zaman bir otohü· 
ıe bindi. Kararı kat'iydi: Dolarla· 
rı sahibine götürüp verecekti. lr -
landahlar namuslu adamJardır. 

Böyle har•?ket etmemit ol.Ja. baba
sı mezarda lı-ile muazzep ulurdu. 
Paraları ul<lıyarak ailsinin namu
suna leke .ırürer miydi hiç! 

5 nci sokağa gelince mi.ikkellef 
bir apartıaıanın önünde durdu. 
Kapıyı çal.:11. Suratsız bir kapıcı 

kapıyı aralı:) ara! çıkıştı: 
- lşsizıere yardım etmek ade

timiz değil... Çek arabanı .• 
Barrett bu münasebebi~ heri • 

fe cüzdanı uzatarak: 
- Sus he! Al tunu P-fendine 

ver!.. dedi. 

Aradan on dakika geçtt Rekle
mekten cam sıkıldı. Yürüdü, tam 

bir de büro garsonluğu almzftı. 
• * 1(. 

Ertesi gün gazeteler uzun uza
dıya ondan bahsediyorlardı. 

Ohio' dan tutun da Kaliforniya, 
Oklahoma, Şikago, Luizian'a ka
dar hu vak·a yayıldı~ Barrett A • 
merikanın "Real Americ.an., ı o -
larak kabul edildi. Namuiıı., seci
yesi, ahlakı bütün bir tipf• o. Bu 
"Nümune adam,,a Amerikanın her 
yerinden büyük küçük hediyeler 
yağıyordu 

Barrett günün meselesi olmuş- ÇOCUK HAFTASINDA DOŞOr\ ~CELE~ 
tu. Gazete muhabirleri onur.la gö
rüşüyor, h-ıyatı hakkında en ufak 
teferruata kadar yazılar razıyor
lardı. 

En borc 
Babacatı bütün bunlar kar§ı . 

sın da evvela afalladı, son":>. her .. 
§eyi tabii görmeğe başlad ( .. . Fa -
kat bir yandan da aklını oynatır 
gibi oluyonfo. 

Yazan: n,·alide Nusret Zorlutuna 
Nisan ayında sabah uykı•sunun denbire uyandım ve bin\ ~nbire gitti; anam baıtalıklı, karde~le 

tadını bilmtyen var mıdır? .. gözlerim, karşımdaki ta\ vime var. Onlara bakıyorum. 
Sanki ku~ seslerile çiçek koku • koştu! ' Küçük Hasan karşıında bırd 

- Amer~kada evvela Rooswelt 
sonra ben fliye saçmalamıya baş~ 
ladı. 

ları birleş~rek, sarhoş edid, ha • 23 Nisan _ ', bire büyümü§, bir yuva baıkan 
yıltıcı bir ilaç halinde içe dolarlar Yataktan atladım, uzakl.jşa~,kü luvermişti; 

Hatta Roosevelt bile yu.nında 

hiç kalıyordu. O, koca bi: mille -
tin ıenbolü sayılıyordu! ... Şu hal
de M. Frar..Llin Rossvelt'ten üstün 
kim olabilir? Allah mı? ..• 

ve insanın başını tatlı rüvalarla çük sesin arkasından camı v~ r- "Anam hastalıklı... Kard 
yastığa çivilerler... dum. Doku7 yaşlarında görüm~ı\, rim var .. Onlara bakıyorum .• >, 

Geçen yıldı. Böyle tatl: bir Ni- olgun, cılız, fakat pek sevimli bi't) Uzattığı sjmitleri elindeon 
san sabahı uykusu arasmd'.l kula- çocuktu; k:ıpkara gözleri pırıl pı- \ ken, çatlamı§ çıplak ayacıkları 
ğnna cIVIltılar geldi; yart uyan- nl yanıyordu. i ' yırtık, solı&. bir ceket parçası 

• 
dım ve içimden: "Kuş aeısleri !,, -Adm J,e? dedim. tında kısıl~Jf duran omu2:la 
dedim, yiil·eğime bir sevinç bir fe. - Hasan. ;. 'ç.im burkularak bakıyordum • 

Bir akşam Barreti sefalet ar- rahlık doltır gibi oldlu; tekrar rü- - Kaç yaşındasın? \Birden, arkasından ıe~gili 
kadaılariy~e beraber, kafas.nı tüt- yalı bir uykuya düşmek üzere idim - On ik:. sel\? oğlumun sesi, beni ~ğı 
sülerken atıp tutuyordu: ki, penceremin dibinden irce, tit- - Mektebe gidiyor mu5'lın? Çoc.l1rk, be~kj de içindeki sevin 

- Yiyini2, içiniz dostlar! Sizi rek, tatlı hir sesin yük.i~ldiğini Bu soru, onun parlak gö2lerini ve he~7ecanm tesiri ile, bu . ıa 
temin ederim ki bende bu ilahi duydum: birden kararttı: erke.n uyanmıı; yeni esvı-.pla 
kudret varken bir saniyede insa- -Simit! ... Taze simit!... - Gitmiyorum hanım teyze, kol~na. kucağına doldura 
mn kafasmdan geçen fenı\l,ğı an- Uyku arasında kuş c&Vıltıları dedi, bıldu giderdim, üçte idim. ha.na ' k~1tu. Daha merdiveni 
lıyabilirim, ve bir bakışta kötü sanmış olduğum ses, buse~':; ! Bir- Sonra bab..l.m öldü, ağam askere inerken:\ 
hisler besli}•en bir adamı füdüre - _ Ma~;f, bugün hayram. de 

hllirim. ~-~--~~----------~------~~-~· mi7-d~eteri~~ ba~« O anda lrapı açıldı. Zayıf na - Küçük simi~"":i, bu soruya bü 
hif bir ad:un içeriye girdi. Her - büyük güUü ve bilgiç bir 2\ğa 
halde o d.t. Hr iki tek atacakb. tavrı ile, berim küçüğüme ce~ 

Barrett Mddetli hiddetli bağır · verdi: 
dı: 

- Çıkım2'., sizin niyetin~z bo
zuk. Bura ya kötü bir maksatla gir
diniz. 
Adamcağız bu sözler Ü7erine 

ne yapacağını şaşırmıştı. Aptal 
aptal etrafına bakınıyord1..a . 

Barrett rözlerine devam etti: 
- Sen Cehennemin canh bir 

zebanisisİlL Şimdi sana bakaca p 

ğım ve ıutada geberecksin! 
Cılız adam sapsarı ke11Mi. Ba

ğırmak içhı ağzını açtı ve b:rden
bire yere yuvarlandı: Za\'allı öl • 
müştü ! Jngilterenin meşhur kadın tayyare cilerinde~ !Jliss Con 1'-li~n!1 tayyare-

K d · · b .. k k t h .... siyle bir dünya seyahatine çıkmıştır. Tayyarecı kadının şelınmıze gelmesi u retinın u yu se e7a uru 
k d b. • k h k ihtimali de vardır. 
arşısm a ızım a ram1n ıo a- =-================================================ 
ğa fırladı. Kollarını göğe doğru 

açarak bir pygamber edasiyle Mersin Belediye Reisliğinden: 
söyleniyordu: dd 

B 1.... h"b" • , Belediyemizce satın alınacak 5271 tane bina, sokak ca e ve - en .Kaınatın sa ı .y-.m .•• k ltın k • * -'i' meydan numara ve adları yazılı emaye lavha açık e si eye o -

W ıf S ,. nulmuştur. Bu livhalarm oranlan-mı§ bahası 1387 lira 70 kuruıtur. 
Barrett, a - teet ın ye- . . .. .. t 5 B l d" ~ · • .. 1 d "k" .. .. Eksıltme 4 Mayıs 935 Cumarteın gunu saat te e e ıye caıresın-

gane namusu a amıı ıu( gun- . . ı k B ı-..:ı · f 
ka ali de yapılacaktır. Eksıltme şartnamesı parasız o ar.a e m;ııye . en denberi bir timarhanede p 

müdürlüğünden alınabilir. isteklilerin yüzde yedı buçuk temmat bulunmaktadır. 

1. A. parası veya Banka mektubu ile tayin olunan saatte eksiltme komiı· 

- Sen bayram .rüyası 
galiba, küçük bey! 
Oğlum inat etti: 

ıörd 

- Rüya vörme4im, l>ugi.:n 
ram! 

Hasan t~krar güldü. Ben d 
mut kalmışbm ! Ona payramı ( 
cuklar bayramı) nı haber veroı 
mi, vermemek mi lazım, b:lnıiY 
dum. 

Kuş sesi gibi ince ve taJcrak • 
• 1 

- Simit? Sıcak ıimit, b:ıe 
mil:! diye ha) kıra haykıra u:zakl 
tı. içimde, bahardan ve bı.yr .. 
dan gelen gHzel nqe sönmctHf0 

lüm ve gözle-rim hulutlanmıttı .. • 
• "' :(<. 

Ertesi gür gazetede 
Esirgeme Kıtrumu,,nun 
olduğu dizi dizi çocuk 
gördüm. 

Ve düşündüm ki, eğer yur: 
her ferdi, bu KOruına yard.nıı 
dine bir borç bilirse, Türk toPr 

\ -· ları üstünd .. ~ "Çocuk Bayr•v-

--------------------~ 
yonuna bizzat gelmeleri veya noterlikten tasdikli vekaletname ile dan haberi olmı~n küçük t-1 ~ 

lar kalmıy~<'aktır.\Ve biz, llsıl 
ramı o vakt•. yapacağız! 

sokağı döı.cceği sırada ça'rıldığı-

nı işitti: 

- Gelinız Mr W ... ıizi görmek ' -
i.stiyor. • 

Barrett geniş ve mükelld bir 
salona alındı. Hayretler içir.de ka
lan kelli feJli bir centilmtn ona 
~ilerini uzath: 

- Delikanlı, siz hayatımda te
sadüf ettiğim ilk namuslu adam • 
ımız. Size ne yapmalıyım? Para 
:ster misinız, it ister misini7? .. 

lki saat ~onra John BaTTett a • 
partunandan çıkbğı zaman karın 
tıka basa- doymuştu. Cebi para do
lu idi. Ust~e~li"!'k~._...'-"--lLI--cKM, ........... ~-.-

vekil göndermeleri bilit olunur. "1905,, 

• • ' • , •, • • , ' • • • 1 1 ~ :'* : .~ ; • . " . ·... . ~ ' 
Küçük Huanlar. .. Bugüıı.iiıı S

çük Hasanları, Mehmetle:-i; 
kurtları, "l alçınlari... • 

ı ~e 
Bunlar, belki yaı-m yur .:u• d,,-

cuna yarar birer : büyük •d. 
· H.. • Ş k • b" r: 1 

bırer amıt, e spıt,, ıret... 
0
t 

Pa.stör, hatta birer Atatilrlc 
caklardır. ~ 

Onlara, <'nları esrig'iyeıı l ıs et ~ 
yardım etmek bir merb6JSI. bif 

le'1' 

5 değil, bir memleket me~ 
Büyük ikramiyesi : 2 .000 vatan borcudur! ı "°~ 

L.ı.. ...... ._ ............ -------------------------------~~--ı.~-"'· -....ı--1~-·..ı.-.ıı!UA..~~ 



HABER - t\keam Poıtaıı 

"Hayvanları himaye,, 
edenlerle haşhaşa bir saat 

almıya geldiniz? Yoksa sarı "Uyuz katırı mı 
köpek . ıd· . ? için mı ge ınız.,, 

Ef d. bizim bir kedimiz 
en ım, e·· .. k 

varaır- Ponpon isminde... uy~ 
l'd d, yadigardır. Mer u-va ı e en . k 

meden kalan ıayılı mıradt ır;· 
bları arasında Ponpon ~ var ı. 

O . • kendisini severız. Hem 
nun ıçın "ld" 

·ı . ecek mahluk ta değı ır. 
ıevı mıy 

1 
• u 

ı . il parlak göz erı, yum · 
rı, Yef , • k 

k zun beyaz tüylerı. ııa, 
fa . u k 'ayakları; ke.ki;ı bıyık-
yumucu •1 ı P 

....... be renkli ağzı, burnı e 
arı, ,._.. T b" 

çok sevimli bir hayvandı:-. y•er .;· 
r dir oyuncudur, arsız degıldı . 

ye ı , 1 • 1 nu 
Hntta insan gibi tuva etı~ yo u 
bile bilir. Fakat, gelgelelım. Pon· 

b.. ük" bir kusuru vardır. ponun uy . 
Çok doğurur. Senede iki mevsım, 
. d . do"rt ben diyeyim bet·• 

ıız eyın • . k 
Fabrika gibi ... Üç ay geçınce a· 

Ü d" t be; rın gene gebe§... ç, or ' 

daha Şimdiye kadar: 
yavru · d , 

- Güzeldir, cinstir, av.:ı ır: 
Diye konuya I<omıuya . dagıt· 

tık hısma, akrabaya .verdık. Ta· 
nıdıklar içinde kediıız ev kalma; 
dı. Fakat Ponpon du~r mu. 
Geçen gün sene üç tanecık ıır~· 
layıverdi. Şimdi apartonanın hır 
oduında maaile mihman .• Artık 
çileden çıktık· Atmak iatedık ala· 
madık, ıatmak iıtedik satamadık. 
oraya bat vurdum, Bur~ya b~! 
vurdum. Nihayet tanıdıgım hır 
Alman mühendiıi imdadıma Y~ 

•iifi-: i 
wı."' Yaliu ! Cled.a. A• ~or-

sun. Almanyada ite yarannyan 
insanları bile kmrlattırıyorlar. 
Al kedini, ıötür (Himayei hsy
vanat cemiyeti) ne ... Bir ıürü yav 
runun öldürülmesinden iıe bir 
kedinin kıaırlaıtınlmuını d~ha 
insani bulacaklar Ye derdıne 
ını·;;.k. derman ~lacaklardır.,, 

Şu Almanlar pratik adaın1ar
dır veaselim. Fikir akla y~kın·. 
Olur mu olur. Belki tuna bır ça· 
re bulunur da sevıili kedimiz de 
kurtulur, biz de.. Bu dütünce
lerle tuttum (Himayei bayYanal 
cemiyeti) nin yolunu .. 

•••• 
Oıman Beyde ,air Nigir to-

k y da ..:•ktek apartımanlann 
agın ,.. • • . . 

arasında ç:lkmıt iki katlı, ıırıntılı 
çıkınbb büyük klrıir bir bina .•• 
Minmrt tanı benim bildiklerim
den def il... Yalnız çatııı büyük 
Japon Tillalannm daınmı andın· 
yor. Binamm arkaamda yübek 
demir parmakldclarla ay~dmıf, 

oldukça ıenit bir avlusu yar. 
Paimaklıiın caddeye bakan cep· 
hesine büyük bir levha uılmıt: 
Jstanbul Himayei Ha;yyanat C. 

uıiyeti .. • 
Zile battım. Bir ıüril köpek hav 

lamaıı cevap verdi. Ben de zaten 
b rada (kim 0 ?) diye bir aeı 
~!emiyordum. Kapıyı, .ö~~ 
proıtelah bir ad~m açtı ve yilzu. 
me 18yle bir bakarak: 

- Uyuz katın mı almala ıel-
diniz? diye ıordu. Şaıırdım: 

- Hayır; dedim. Uyuz katırı 
almafa ıelmedim. 

Proate!ih adam sözümU bitir· 
mefe meydan vermeden abldı: 

- H~~. siz san klSpefin sa· 
Ja1Mı1nls tlefil mi? 

- Canım, san köpeğin de ••· 
hibi filin değilim. Müessesenin 
mildürü nerede? 

• 

Himoyei Hayvanat Cemiyetine mualir olan köpekler, günlerini 
nqeli ve müıterih ıerirmektetlirler 

Himayei Hayvanat Cemiyetinin bayıan, hürkalası kınlan 
ah muayene ediyor. 

Bu aırada "baytar Saranga .. 
diye kendini tanıtan nazik biı 
zat, her kapıyı çalana bir hayvan 
vermek merakına uğradığı anla 
ıı!an bn garip adamdan heni 
kurtardı· Beni küçük bir odaya 
aldılar. Burada kucağında Poı dö 
tiyen dedikleri küçücük bir kö· 
peii sıkı sıkı tutan genç bir mat. 
mazel, iri yarı bir kurt köpeğinin 
tasmasına yapıımıt yaılrca biri 
ve her ıeyden halisüddem bir A
merikalı olduğu anlaşılan - ka
dınların yatı ıöylenmez • bir ba
yan bulunuyordu. Bay Saranga 
bizi tanıttırdı: 

- Hayvan ıeverlerden mat
mazel Nina, cemiyet idare heye
tinden Misiı Mening, köpek ter
biye mütehassısı Bay Edvar .. 

Tahmin edersiniz lci ıöz, hay. 
vanlardan açıldı. Aman efendim 
aman, neler ıöy)emediler. Oda
dakilerin hepıi, lafı biribirlerinin 
ağzından kaparak hayvanlarm 
ha11aıiyetinden, zekivetinden1 gii 
zelliiinden, ıadakat ve asaletin
den birer konferans verdiJer. Bu 
arada hayvanlara kartı iıkence 
yapan inıanların hainliğinden, 
zalimlifinden, hatta dinsizliğin
den acı, zehirli tabirlerle bahse
dildi. Laf bu vadilere dökülünce 
ben yerimde biraz daha ıiniyor, 
büzülüyor, küçülüyordum. Öyle 
ya, ben buraya Ponponun kısır
laıtırılması kabil olup olnnyaca
cağını sormağa gelmiıtim. t 

. Tam hu sırada, içeri haıı ıi· 
yah atkı ile sarılı ihtiyar bir ma
dam girdi. Kucağında büyük bir 
bohça taııyordu. lkıne sıkma 
bohçayı masaya koydu, yavq ya
V&§ açtı. içinden ne çıktı bilir mi
siniz? Kocaman bir van kedisi... 

Kadın ağlamaklı gibi titriye
rek baytara dert yanıyordu: 

da§ından ve ayağından yaralı 
olan bu BolJok nakahat ıünlerini 
büyük bir ıükunet irinJe bekle
mektedir. 

- Hayganuf üç dört günden. 
beridir hastadır. Ne verdi isem 
yemiyor. lıtahı kalmamıtlır. Hem 
de nezledir, nedir? Geceleri de 
rahat nefes alamıyor.,, 

ihtiyar madamın Ha}·ganutu 
muayene edildi. Aletine, diline 
bakıldı. Reçetesi yazıldı. 

Bu iı bitince, ben de sanki mü· 
esseseyi gezmeğe gel mit im gibi 
baytar Bay Saranga ile odaları 

dolatmağa baıladık. 

Evvela loı, büyük bir salona 
girdik. Burası çepe çevre önü tel 
kafeıli dolaplarla doluydu. hep
sinin içinde birer köpek vardı. 
Bizi görünce irili ufaklı havla
mağa baıladılar. Bay Sınanga: 

- Burast köpeklerimizin ko
ğuıudur· Buradaki köpeklerden 
bir kısmının sahipleri vardır. 
Haıtalanınca bize getirirler. Biz 

ıJcddan :Dala: .......................... 

Eski lstanbul 
kahveleri nasıldı? 
Eskiden lstanbuldaki mahalle 

kahvelerinin çoğu kıt günleri §Öy· 
le idi: 

Ortada külüıtür bir saç ıoba ... 
Bu sobanın üzerinde harıl harıl 

kaynıyan bir fasulye tenceresi ... 
Tahta masalardan birinin üzerin· 
de ağız ağzma dolu kocaman, ye
til bir turıu çanağı ... Kahve oca • 
ğının yanındaki duvarda aıılı bir 
cura, yahud bağlama ... Toprak ze
minin üzerinde arkasız yer iskem· 
leleri ... Yanlardaki tahta peyke
ler in köıelerinde 1<>luk basma yüz 
lü b'rer minder ... Bu minaerlerin 
arkalarında içleri ot dolu ve yüz • 
leri kanaviçeden birer yastık (bu
ralar, yani bu köıeler, imam, muh 
tar, mahallenin eırafı gibi hatırı 
sayılanlara mahıuı yerlerdi) gene 
kahve ocağının bir köıesinde ya, 
yarı yarıya yere gömülü, yahud 
hiç gömülmemit bir küp ... Küpün 
yanında iki ıu tenekesi ... Peyke -
lerin altında sobalık odunlar ... 0-
caiın ön tarafındaki yer dolabı • 
nın içinde yarım çuval kömür ... 
Bu kününün arkaıında Çtengelde 
sekiz on nargile marpucu. T ezgalı 
denilen fincan bardak raflarının 
üzerinde nargileler, külahlar .•• 
Kapının ardında duvara dayalı 
odun saplı bir çalı süpürge. Bu aü. 
pürgenin üstündeki çiviye aaılı biT 
nargile temizleme tokacı .. , ince 
bir gaz sandığının üstüne örtül
müt olan ve üzerinde harıl harıl 

fasulye kaynıyan aaç sobanın al -
tında ya kahveci çrrağmın,' yabud 
müflerilerden birinin sınıklam 
kunduraları ile yün çorablarr .. Du 
varlarda yazılı, resimli bir takım 
kargacık burgacık livhalar... E· 
ğer bu kahvede itliyen ayrıca bir 
de berber varsa, yahud kahveci 
ayni zamanda berberlik de yapı

yorsa bir köıede küçük bir de her· 
ber masaıı ile külüıtür bir ayna ... 
Bu masanın üzerinde ustura bile • 
mek için hiley tafı.. Sonra taıı 
yağlamak için bir küçük zeytinya
ğı titeıi. .. Uıtura kayııı... Gene 

tedavi eder, geri veririz. Bir kıı
mı da Belediye tarafından so
kakta bulunmuı bize gönderil. 
mit olanlardır. Bunları da beıler, 
iıtiyen oluraa veririz.,, 

Oradan batka bir odaya geç
tik. Burada da ayni tekilde do
laplar, içinde de çeıit çetit kedi
ler vardı, Onlar da hep birden 
miyavlamağa batlamak ıuretile 
bizi selamladılar. 

Baytar Saranga iri b:r tekir 
kediyi itaret ederek: 

- Zavallıda mide rahatsızlığı 
var. Ne versek kusuyor. Dün bir 
konıUltasyon yaptık.,, 

Güzel, beyaz bir Ankar'l kedi. 
ıi ıiltesinde uzanmıt yatıyordu. 
Kamı sargılar içindeydi: 

- Bu da, dedi, dün ameliyat 
oldu. 

Kediler pavyonundan çıktık, 
küçük bir koridordan geçiyorduk. 

Arkamda garip bir ses iıittim. 
Döndüm. Tavana asılmıt iri bir 
tel kümesin içinde bir maymun 
ellerile itaretler yapıyordu. 

Bay Saranga maymuna elini 
uzattı. iki dost gibi el sıkııtılar. 

- Bu maymun, dedi, geçen
lerde ıokakta bulunmuıtur. Ken
di kendine caddeleri dolaııyor, 
manav dükkanlarından öteberi 
•§ırıyor, kendisini yake.lamak is-

bu berber masalarından bazıları • 
nın üstlerinde sülük kavanozları, 
hacamat boynuzları .. Aynanın ke 
narlarına ıı:kııtırılmıı ve Üzerleri 
ıinek terai ile bezenmiş Nuhu Ne
biden kaUna kart postallar ... 

Nihayet mahalle bekcisinin baı
ka yatacak yeri yok da ikendisi 
kahvede yatıyoraa bir tarafta o -
nun yatağı, yorganı, pöstekisi, go
cuğu ... Öte tarafta Ramazanlık 
davulu .. Berber masasının bir gö
zünde yeni doğmuı dört beı kedi 
yavruıu .. Öteki gözünde ıaç kıran 
ilaçları, türlü merhemler ... Tahta 
kaııklar ... 

İçinde Jcahve suyu kaynıyan 
yarım gaz tenekeıinin üzerinde 
dibi simsiyah bir çay ibriği... Çay 
ihriğinin arkasındaki tahta kapla
manın ütaünde yüzlerce tebeıir 

çizgisi ... Tavanda aıılı üç dört kut 
kaf eıi .. içlerinde birer saka, fü -
lürye, İspinoz, iskete .• Ne isterıe -
nız var. 

Bir taraftan kaynıyan faıulye, 
bir taraf tan turtu, bir taraf tan 
kahve, bir taraftan cigara, bir ta· 
raftan tönbeki bir taraftan ıılak 
kundura çorab, bir taraftan da o• 
caktaki kömür, marsık kolcuıu ... 
Oüstelik dııı kıpkımıızı kesilen 
kızgın aobanrn sıcaklığı ... 

Şimdi <lüıünün, bir de ~bunun 
tıklım tıklım müıteri ile dolu ol• 
duğu zamanı! ... 

Mütleriden baıka, dıtarda do • 
laıan elleri ayakları çivi kesmek
ten anası ağhyan leblebici, 'boza-

cı,. aalepçi, muhallebicı, kadayıfçı 
zerzevatçı, tenekeci, tahin pek • 
mezci, ıeyyar gazcı da sırtındaki, 
omuzundaki, arkasındaki yükile 
içeriye girip sobanın batma ku • 
ruldu muydu?. Ooob, artık gel 
keyfim gel!.. 

itte size eski mahalle kahve • 
lerinden ufak bir görüniif ! Bunla
rın daha nice şık taraftan, nice 
girdileri çıktılan vardrr ki onları 
da bir gün sırası gelince anlatırız! 

Osman Cemal Kaygısız 

tiyenleri ısırıyordu. Belediyeden 
telefon ettiler. Gittik, aüç bela 
tuttuk. Şimdi bizde miaafirdir. 

Maymunun dairesinden ıo a 
sıra ile kutların, kazların pav
yonlarını, ahırlannı gezdik. 

Nazik rehberim mütemadiyen 
anlatıyordu: 

- Bu Jaarakta bıcılgan has. 
tahtı vardır. Bir aydır tedavi e
diyonız. Şu katıra geçen giin kam 
yon çarpmı§, harkaf e kırılmıt, 
uğraııyonız. iyi edebilirsek ne 
ili ... edcmezıek itlaf edeceğiz.,, 

Son olarak hayvanlara mahıuı 
küçük ameliyathaneyi de gördük. 
Buranın diğer am liyathaneler
den farkı lastik eldivenler yerine 
bir çok büyük, kalın eldivenler 
bulunmasıydı. Bay saranga onla· 
rı ita ret ederek: 

- Bunlaı ı takmazsak hayvan
ları ameliyat masasında tutamı· 
yoruz. Her tarafımızı ısırıyorlar 

Dedi . 
Müessesenin, bir sürü hayvan 

millftfirinin istirahat ve s·hhati 1.. 
ç:a didinen ıefkatli insanlaTına 
vedn edip kapıdan çıktığım za. 
mıuı, fÖyle dütünüyordum: 

- insan, bu dar zamandı\, Hi. 
mRyei Hayvanat Cemiyetine mi
sa,"jr bir kedi olmalı!.. 

lhıan Arif GOKPINAR 
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Erkek de kız da dikiş 
dikmeği öğrenmelidir! 

Çenberlitaşın altında 
gizli bir defin 

"Çocuğa yürümekle dans ve 
konuşmakla şarkı söylemek Abideqi qıkmada 

'::,-ocuğum sen adam olma~ 
sın? 

- iyi terbiye görmemit··· 
- Çocuk ta böyle mi yetitliri-

'ir, a bayım! 
- Falanın çocuğunu görmeye

sin ... Mum gibi ... 
- Ya falanınki? Ensesine to 

'katı vur! Ağzından lokmasını al! 
Bunlar çocuk yetiıtirmesi üzeri

ne batka batka ağızlardan boyu
na ititilen sözlerdir. Çocuk ye
tiftirme üzerinde 1herkesin bir tü
fiincesi vardır. "Herkesin bir tü
tüncesi var,, demekle her tek kiti
nin ayrı ayrı yetittinne fikirleri 
wlediğini söylemiyorum. 

Birçok kitiler, birkaç kitinin 
~~k.-ı.:~~tirme usulünü almıı 
~U!Fl• 

Birçokfa:ı da görenekle ilerler .. 
Neticede elde edilen çocuklar j 

ilzerinedir ki, itte yukarda birkaç 
1 

tanesini sıraladığım sözler harcan-, 
mağa hatlar. Bazan bu sözlerin. 
çocuğun mukadderatı üzerinde te
siri olduğu görülür. 

Hakkında sarfedilen yavan bir 
iki söz, artık bir delikanlı olma
ğa batlıya1n çocuğun - hem ken
dine de itliyerek, yeis atılıya
rak - bütün istikbalini zedeliye
bilecek bir kuvvet alabilir .• 

• • • 
Çocuk, görüniifte hiç itiraz e

seri göstermiyen en seniz mahluk 
olduğu için mi bilmeyiz; bir sü
rü fikir denemesine tahta olmut· 
tur. 

Bunlardan en yenisine daha ıe-
çenlerde raaladım: " 

Çocuiu yetiıtirmek için her teY· 
Clen önce, onu, "muhitinin bikimi 
npmağı,, lemin etmelidir, diyor. 

Bu ne demektir!? 
Çocuiun en küçük daireli, mu

hiti, evidir .. "Muhite h&kim olma
jı,, ıeliti güzel manada alacak 
olanak; muhitine hikim çocuk e
li bayraklı afacan demete ıe
lir •. 

Bunun için yeni bir tedbir al
mağa lüzum var mıdır? 

En pısmk, bir iki avuç heben
neka "mahdumlar,, bir yana bıra· 
kılacak olursa, asrımızda doğan 
çocuklann yüzde doksan beti 
"muhitine hikim,, soydandır. 

Eli bayraklıdır. Ona bu hildm 
rolün bira:r fazlasmı vennete Ç&• 

lrf1Dak,eski deyimle bir "istibdat,, 
ortaya koyar. 

Çocuğa istibdat değil •• 
Çocajun illibdadı ! 

Fakat .azü uzatmadan anlata
lım-ki, "çoçufu muhite hikim,, 
ppınak, onu "muhitinin uatuı lal 

beraber 
öğretilmeli!,, meydana 

çıkarılabilirmiş. 
······················································································· 
Bir Fransız aliminin iddiası 
göre Küçükayasofya ca 
ile Çenberlitaşın altlannd 
Bizanslllann büyük defin el 

sakla bulunuyormuş 
······-····--··········································-······················· 

bir mahzende altın dolu oldu 
görmiif ve uyandığı zaman d 
orada hafriyat yapılmasını e 
miştir. 

Halbuki saraydan halka ço 
buk yayılan bu irade, medre 
kadar eriterek, hocaların ay 
maaına ve binnetice hafriyat 
ri kalmasına sebep olmuflu· 
kın bir kısmı, (Çemberlitat) 
hrsa lstanbulun batacağı ka 
tindeydi. Bu sebeple o ci 
hafriyat yapılamıyordu. 

Herkes bu abidenin 
bekçisi ve hamiıi bulunuyor 

Türk mehazlarmdan alın 
luamta bakılırsa, (Çemberi 

ÇemberlitQf ile Kü~iilı Ayaolya camü altındaki definelerin henüs 
iraaİL,, demek oluyor... Hatta bu hancı ellere dütmediği ve Bi 
düşünceye göre, görünmiyen bir Mütareke senelerinde Suriyede 1 m göatenneğe ve zenginleri de bu tılarm bıraktığı mücevherle 
takım güçler de edinerek, yarınki asarıatika taharriyatına giden bir suretle hareket etmeğe teıvik et - harp vergilerinin bural 
yqayıfla batı bükülmemek, göz- Fransız etnografya heyeti Beyrut- mitti. Papaslar Küçük Ayasof· mahzenlere gömülü olduğu 
leri yaprmamak için, çocuğa en tan dönerken lıte.nbula uğramıı yanın o zamanki bahçesinde topla- hakkaktır. Sultan Jbrahiaa 
iyi iliç timdiden verilecektir. vetı..._ a• '1 fllıWfllilJ * *'* narak o civardaki halkin'lCifirietli ' ribde de (Çemberlita•) li 

Her teyden önce, taşralı ço- tırmalar yapmıttı. eşysını buraya gömmüşlerdir. Ay. herkeli meııul etmekten ha 
cuğa taıra hayatının "üstesinden En ziyade (Küçük Ayasofya ca- ni ihtiyata (Çemberlitat) civarın - mamııtı. Padifahın anası {J( 
gelmek,, ve tehirli çocuğa tehir mii) ile (Çemberlitat) ve civann- daki ahali de riayet etmit ve tatın Sultan) oğlunu ikna ederek, 
hayatını batarmaıı yolunda bir da tet}Qikat yapan bu heyet azasın· yirmi metre kadar prkına düten denin etrafında hafriyat 
terbiye ile ite bqlanacak. dan biri o vakit ortaya töyle bir bir mahzene mücevherlerini sak- hakkında bir irade istihsal 

Fakat ondan önce, yavruya mesele çıkfµ'Dlrfb: layıp Üzerlerini toprakla örtmüt - ti. 
kendi vücudunu tanıtmak onu tam "-Türkler lstanbulu muhasa - lerdi. Faliat, o zaman padiıahı 
bir sıhhatle ve bütün sevinç pınar- ra ettiği zaman, halk tehrin ilahi Türkler lsatnbulu itgal ettikten cUD11n içinde oynatan (Cinci 
lariyle kendine bildirmek ıereki- bir kuvvet tarafından himaye gö - bir müddet sonra. Fatihin son ae- ca) halkın taa11übuna day 
yor.. rec.eği itikadiyle yatıyordu. Teh- nelerinde • Küçük Ayaaofyada e- sarayda yeni bir siyaset ı· 

Çocuk daha küçükken içten ve like yaklatınca Kostantin Paleo • saslı bir arattırma yaptılar. Bura - kumnq ve cinlerle padiıah• 
dıştan, bedence ve ahlakça temiz loğ saraydaki kıymetli mücevher - lardan çok değerli eıya çıkardılar. man zaman tedhiş etmitti. JC 
kahnağı, sağlam yqamağı öğre- leri yer altında saklamak ihtiyatı • Fakat, Bizans papal'ları bu saha - Sultanın bu tetebbüsünü ba 
nirae - kazaya uğramak ayrı tu· ............................................. hayı kazarlarken, toprağın altını hnca, padipha: "Eğer Ç 
tulmak prtiyle - hiç hastalan- öğretilmelidir. göz göz ayırmıılardı. taım etrafına bir kazma-d'IP"I 
mıyacaktır. Çocuk böylece, yani kafasını Bundan maksatları fU idi: Türk- san, bütün cinler lstanbulu 
Çocuğa hayatın sevincini da- ve ellerini bu anlayıtla kullanma- ler burada hafriyat yaparlarsa, bir edecek ve saltanat elinden 
ha küçükken neye duyunnıyalım? ğa batladığı zamandan itibaren, mahzen bulduktan sonra, baıka cek!,, diyerek, ikinci bir f 
Çocuklara iyi kötü yürümek öğ • tam manasiyle canlı ve hayata bir mahzenin mevcudiyetine ibti _ la bunun önüne geçmittir. 
retiyoruz da, ona danaettirmek kartı gözü açık bir insan yetiıme- mal vermiyerek arqtırmaya de • Bö1le eararengiz bir ...a..n 
neye hatırımızdan ıeçmiyor?.. ie namzettir. vam ebnemeleri için, fasdab deh_ lan bu abidenin yıkılmadall. 

Çocuklara konuımaamı öğieti- Y etiımektedir bile... lizlerle sağa .ala ayrılan mahzen- fıncla ve altında hafriyat 
yoruz da, ona tarla eöyletmeii ne- Yemeli çok ateıte tutup hem lerin adedi arttırılmrttı. ıı fennen mümkündür •• 
ye unutuyoruz? · de yakmamak, otomobili benzin Filhakika {Küçük Ayuofya) ve {Pelle) nin Fransa hükOID 

• • • , koymadan ve eskitmeden yürüt • (Büyük Ayuofya) altında yapı. dinde ya,pacajı ufak l>ir 
Soma' sıra yiyeceklere gelir.. mek olmıyacağına göre, Örtadft lan 0 vakitki hafriyata, bir miktar le bu hafriyata bmıen bat 

Çocuia daha çocukken iyi ve fe- bir takım kanunlar da bulundu • eıya elde edildikten soma nibay_. lir.,, 
na yiyeceklerin neden iyi, neden ğunu anlıyacaktır... verilmit ve kazılan yerler tekrar 
dokunur olduklarım ablatmak li· itte merak böylece teprenmeğe toprakla örtülmilf, hatti bazı yer • 
zım geliyor ••• Evde gördüiü ve batla~ıktan sonra artık maluma· leri gene eakisi ıibi tuğla ile örül -
kullandıiı 91yanın mahiyeti hak · tın geri yanını tamamlamak ko - müıtü. 
kında bir fikir vermek onun değe- laylaıır... Kullandığı maddeler Tüıkler Kanuni Sultan Süley. 
rini meseli tu yolda anlatmak i - nedir? Nerden gelir? Geldiği yer man deninde de (Büyük Ayuof _ 
cabediyor: neyin nesidir? Kim, nasıl kullan- ya) altında hafriyat yapmıılar ve 

Çocuğu bu qyanın yapıldıiı mıt? Ne zaman?... tekrar bir bım etYa bulmutlana 
yere götürüp göstermeli ve bu et- Bu suretle coğrafya, tarih, ili.. da, 0 vakit hocalarm ...erdiii bir 
yanın yapılmasına harcanan in • bilıileri gene hayati değerini ve fetva üzerine bu etyal&l'lll teame
san emeğini bir saniyelik dikkat - çocuğun çıkarabileceği yararlı tine hükmediterek tabarriyattan 
sizlikle mahvetmenin ne kadar hükümler yekiinunu gözden uzak vaz geçilmiftir. 
yazık olacaimı öfreterek kullan • tutmaksızın öğretmeğe ıiritecek - ( Çemberlitat) hakkındaki 
dıiı qyayft kartı saygı ve dikkat - siniz... 1 Türklerin kanaati ise, hemen be -
le bakmasını anlatmalıdır. Bu vazifeyi, bittabi, mekteple men Fatih devrinden Sultan Mah-

• • • çocuk ana ve babası birlikte öle- mut zamamna kadar deiitmemit 
Otlan veya kız çocuğu, iğne tecektir.. ve hiç· bir padifah bu eararenıiz 

iplik kullanmak, bir dikit maki • "Bizim yaptığımız da bundan abidenin etrafına bir ka.._ TUi'. 

nesi çe'rirmek, yemek pi,irmek, bqka bir tey değil,, diyorsanız, durmağa cesaret edememiıtir. Sut. 
hatta otomobil kullanmakta bera-

1 
eh, demekki mesele yok! tan Mahmut bir ıece rüyasında 

1-dirler ••• Bunlar, her irielne de Hikmet MUnlr .CÇemberlitq) m altmcla bürilk 

Amerika cofrafya a 
de son aylarda ftrilen ~ 
feranaların ve dünya mil 
rasında henüz ketf edil • 
abidelerin iç yüzü tetkik e 
{Küçük Ayaaofya) 
{ Çemberlitaf) ibi.desi de 11!11. 
yanda mevzuu bahsolm 

Çemberlita.ıın yinni 
kında, toprak albnda b .. 
neler olduiunu IÖyliyen 
etnoırafya alimi, bu Ahi~ 
rafmda - yıkılmadan- .
tarihi kıymetine halet 
hafriyat icrası mümkiiO 
nu, bunun için bir plin JtU. 
ladıiını aöylemifti. 

Burada bayle bir Al'mll"l""P~"A 

parlak, acaba lstanbul 
tar mı derainiz? ! .. 



Kadın - Ellerin ne kadar kirli .. 
Bu ellerinle nasıl ekmek tutacaksın? 

Çocuk - Ne yapayım anne, baıka 
elim yok ki.'. 

Felaket 
- Ne o? Bir felakete ıni uğra· 

dınız? Pek kederli görünüyorıu· 

ııuz! 

Ağzınızı f 

kapayınız! 
fotoğrafçı resmini çektirecek 

olan müfteri ye sordu: 
- Küçük bir resim mi, yoksa 

büyük bir reıim mi iıtiyoraunuz 
_ Küçük kıtada olsun! 

- Oyleyıe Jutfen ağzınızı ka
paym12 ! 

Sevmek 
- "Seviyorum,, un ııtikbali 

nedir? 
- Evleneceğim! 

~I 

Şiıman Meyvest (hizmetçilline) -
Sakın ben yokken elbiselerimi giye

yim deme! 

Hırsızın 
nüktesi 

Geceyarısı tenha bir yerden ge

çerken önüne çıkan iriyarı bir a· 
dam bıçağını göğsüne dayadı: 

-Görüyorsun ya! Bıçağ.m var, 

fakat kesecek ekmeğim yok. Para 
cüzdanını bana ver de alayım! 

Edebi münakaşa 
- Üstat, dikkat ettim, bizime

debi münakatalaraımız esnasın· 

da ağzınızı bile açmıyoraunuz. 
- Haksızsınız. ikide bir esne

diğimi görmüyor musunuz? 

-Sorma azizim! Satıma öyle 
bir felaket geldi ki sorma ı Ka.r~ /. e 
ku''rkçu·· dükkanına, kızım terzııı . . .. t k ı....t...::ıı:d:;._-------- l l l 1 ' b l tme li? 

.., d b" mag"azaıına Oturduğunuz dalrenın us ·a ın a oturanlar gece yarr.sı gürü tü ya par arsa nn ara nası mul\a e e e 
ne, oglum a ır spor 

gittiler r Vay açıkgöz/ Kürk hastalığı 

- Çocuklarınızı dövmezsiniz değil 

mi? 
H r Yalnız •meşru müdalan,. _ ayı , d .. 

va:ıigl'tinde kaldığım zamanlar ove· 

rim! 

1eminat 
azi • 

Tramvayda giderken önündeki 
adamm cep saatini çalarken ya -
kalanmııtı. 

Komiser karakolda kendisini 
isticvap ediyordu: 

- Batkasının cebinden saati 
ne diye aldın?. 

- Saatin kaç olduğunu anla • 

mak için ... 

KTJrkır 
Jriyarı adam hiddetle içreyie 

girdi. Kendisinin yanında küçü· 
cük kalan bir ada.mcağızm önün· 
de durarak hiddetle bağırdı: 

- Beni diri diri yiyeceğini söy
Jiyen sen misin? 

- Karım hem gripten, hem za. 
türreeden, hem hummadan, hem 
de tifodan rahatsız olduğunu söy· 
lüyor. 

-Aman ne diyorsun? Bu has
talıklara nasıl yakalanmıt? 

- ille bir kürklü manto iıti-

yor da ondan!.. 

Zekai 
- Sevıilinle ne zaman evleni· 

yorsun? 
- Evlenemiyorum azizim 1 

Cigarayı bırakmazsan seninle ev
lenmem! dedi. 

- iyi ama sen zaten cigara iç
mezdin ki ... 

Zavallı adam kekeledi: TELEVIZIYON -=.. Felaket orada ya! Cigara iç· 
mediğime göre bırakılmam mev
zuubahis olamaz. Bu yüzden de 
evlenemiyorum! 

- Evet . Bendim ama. 9oktor
lar sonra beni et yemekten menet
tiler! 

Altta görlllen kadın - Y anlıı nu· 
mara çevirmif olacalmnız. Aradığı
nız ger buraaı değU .. Lf.ltf en kapatı

nız! 

il 

Sinemada bir hddi-sel 

Müze 
bekçisi 

Müzeye yeni kapıcı olmu1tu. i
çeri giren bir adama: 

- fotoğraf makinenizi lutf en 
bırakınız. 

- Görüyoraunuz ki fotoiraf 
makinem yok. 

Kapıcı c~vap verdi: 

ideal 
koca 

Küçük bayan ilanat acentesine 
girdi. Memura: 

- Öyle bir hizmetçi istiyorum 
ki, dedi, hem eve baksın, hem çarıı
ya .. Hem de yemek pitirip bula· 
tık ve çamaıır yıakıın. Ayni za
manda bahçeyi de .. 

' ') --.;;=.o.--

-6. 
Di§çi - O kadar çok bağırdınız ki 

salonda bekliyen bir mUşteri korku
sundan kaçtı. 

llaata - Ben de onun için bağır
dmı ya! .. O adam terzimdl.. 

Saç ilacı 
- Doktor tavsiye ettiğiniz saç 

ili.cm dan iki tite kullandım. Fa
k at hiç bir faydasını görmedim. 

- lmkam yok. Bir tite dalia 
kullannın. Muhakkak faydaımr 
göreceksiniz. 

-Ümit eıtmiyonmı amm!l neyae 
hir f İfe daha içmeği göze alayım l 

Muallim - Size ceza olarak ~rtlf. 
iim "ben dalgın bir talebeyim,, dlm
leslni güz defa yazdınız mı? 

Çocuk - Bayrı;, unuttum! 

Yanlışlık 
- Bir kadın aeni telefonda ia

tiyor. 

- Kim olduiunu söyledi mi? 

- Hayır, yalnız beni ıen sandı 
da "hayvan herif sen miain 7,, de~ 
di. 

(h mallara) - Acaba bunu nereye 
(.'ı•rv-zc Raı/ı'n k"ocanıın hediyesiydi. Zaı•allı buna 

koyalım? Merhum_ ldanrnı tı. Ne kadar vermiıti a
'-'P''flce para verm•f.• l~ hat.ı!ııgamıgorum. Batırlı}Jamı
cr.ba? Bakın bir tutlr. de aklıma 11cldi- /Mh! 

- O halde giremezsiniz. Ve e· 
Jile duvardaki levhayı gösterdi: 

"fotoğraf makinesi kapıya hı· 
rakılmadan içeriye girilemez!,, 

Memur küçük bayanın sözünü 
kesti: 

- Affedersiniz, evlenmek iste· 
diğiniz anlatılıyor ama biz izdi· 
vaç ilanı kabul edemeyiz ! 

Kadın - Çocuğunuz için merak edill'C'ek bir fey olma
sa gerf'k .. Jyi bakılırsa toplar. TJüyük annem dtJğduğu 
zamar. iki kilo bile gelmiyormuş. 

yorum de ım 
1.Jrkek - Ya: Şayanı hayret, bari yaşadı mı? 

Veni Kostüm 
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Türk matbuatında bir 
olarak aayılacak bu roman 
defa 14HABER,, de çıkıyor. 

manı bir ainema seyreder 1 
edecek, heyecandan heye 
şec~kainiz. 
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(De"'1m tdeceltJ 

178 No:lu 
Da vit Gömlek Tica 

_ hanesine veriniz 

Kroş 
Sıhhi temiz Ye en iyi 

Her yerde arayınız. Par 
kapu, Yeni yol No 11 

Telefon: 43!04 

~ ..... san Tıraş Bıçağı 
Dünyanın en mükeminel Tıraş bıçağıdır 

Şimdiye kcırtar icat olunan bütün hraı bıçakl.trı arasında en mükemmel ve en fevkalade olduğu tahakkuk etmiştir. Piyasada mev~ut t 
bıçaklarını şaşırtmıştıl'. Hcı.san braş bıçağın,r. 1 - 2 - 3 - 4 numaralı gayet .!c0 skin ve hassas tarafları vardır ki her bir tarifile l"' 
on defa tır .ı ~ olmak kabildir. Bu hesapla 5 kur.ışiuk bir adet Hasan Tıraş bıçaği i!e 40 defa ve. ısJak bardak ile bilendikte yüz defa 
ra§ yapılm~k mümkündür ki diinyanm hiç bi .. bıçağında bu meziyet yoktur. He:;an bıçağl istediğiniz balde ba§ka marka verirforıe • 
danmayınız. Taklitlerinden sakınınız. Fiyatı l adedi 5 kuruıtur. Hasan deposu Ankara, lstau bul, Beyoğlu. -
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Polis müdürü atını bir adını yürüt

tü. 
-Monsenyör?-
- Haydi söyle.. Söylfyeeek bazı 

şeylerin nr biliyorum. • . 
- Lanteneyi tevkif etmek ısted1· 

ğiniıi söylediler. 
- Sen onu tanıyor musun? .. 
- Onunla alakadar olacak kadar, 

ben daha çok A,·et isminde şurada o-

turan bir kızcağızla alakadarım. B~ 
iki çocuk biribirlerini çıldırasıya sevı-

yorlar. 
_ Emin misin?-
- Eminim- işte bunun için size rf-

•. E w r Lante-ca ediyorum, l\lonsenyor. ge 
ne mahvol ursa A '·et de babası da çok 
meyus olacaklardır. 

Ba rica alelade bir şey olduğundan 
Polis müdürü kocakarının Antle 
J..antenenin sa~detinden başka bir şey 
ka.~detmekte olduğunu hissetmişti. 

Cevap vermeğe tenezzül etmeden a· 
tını sürdil. 

Jipsl de onu durdurınadı. 
Fakat Kont dö l\fonklar bu anda ge· 

rive dönmüş olsaydı kocakarının ken· 
di~ine diktiği kinli bakışm altın· 
da ezilir titrerdi. 

Polis ınüdürü düşünüyordu: 

11 adisi er pek mükemmel! Un· 
- a\ dil . 1 

D 1 ·n C\inc kabul e mış. 
tene o enı -
Bir taşla iki kuş vuracagız... . 

Monklarla maiyeti, S~n Denıs 80· 
.. . . dönerken hır evden bir 

kağı koşesını . f •• "nce ona 
delikanh çıkarak Jf pı;;ıy goru 

doğru ilerledi. .. d. D 
Jipsi onun geldiğini gorme ı. e· 

likanh kocakarıya yaklaştığT z~man 
onu merhamet ,.e nefret dolu bır ba-

kışla süzdü. 
Omuzuna dokundu. 
J{ocakarı titre) erek döndü. J\ uru 

"-JlıU b u.k a1ıuna ıötUrdil, ve: 

- Llntene- diye mınldandı. 
- Jlpsl ana! Burada ne yapıyor-

sun?. 
- Hiç bir şey 1 Çocuğum bilirsin kl 

sokaklarda gezlnmeği pek se\·erim. 
Bu geçmişteki serseri hayatının ha· 
tırasıdır. O vakitler büyük caddelerde 
sevgilimle beraber gezinirdim. 

- Zavalh Jipsi ana! Hala iyi bir ev • de oturmağa, giyinmeğe, rahatça ya-
şamağa, biraz saadet ve refah bulma· 
ğa karar vermiyorsun f Biliyorsun ki 

ben bunlann hepsini sana \'eriyorum. 
Gel benimle beraber otur. Sana tatlı 
bir hayat yaşatacajun ! Hiç olmazsa 
ihtiyarlığında rahat et! 

_ E\·et, evet bilirim oğlum. Hak· 
kımda iyi düşüncelerin vardır. Yük· 
ıııek kalplisin! 

_ Ben zavalh bir yetimim, bir hı-

rakılmt§ çocuk ike~ siz beni şefkatli 

kucağınıza almadınız mı? .. 

_ Doğru. Sen beni hayata bağla

yan biricik bağsın.. Dünyada senden 
başka kimseyi sevmem I Fakat seni 
ne kadar se\1yorsam •• 
Kocakarı, delikanlıya tuhaf tuhaf 

baktı. 

lllntenenin evvelce Jipsinin karşı
sında) üz kere duyduğu ,.e bunu bir 

nankörlük teli.kki ederek kendi kendi· 
ne lanet ettiği istirapla içi burkulu idi. 

Fakat bu hissini saklayarak ayni 
şefkatli sesle söze başladı: 

- Za\'alh Jipsi, beni çok seviyorsu· 
nuz! Ben sizin çocuğunuzum. 

- Sevgili çocuğum ! Evet, se,·gilf ! 
Benim için ne kadar sevgili olduğunu 
bilmezsin! Eğer sana biri f enahk e
derse ben onu öldürmeğe hazınm ! 

- Sakin olunuz anne! 'Ben kendi· 
ınt koru)'&blllrtm. 
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- EUnJ ver! 
Kocakarı delikanlının elini yaka· 

ladı. 

- ()flom, elinde çok tuhaf şeyler 
görüyorum. 

Lantene istemiyerek gillümt'ıedi: 
- Neymiş baka hm ı 
- Seviyorsun I Seviliyorsun l Mes-

ut olacaksın .. Düşmanlarının bütün 
mel'anetine rağmen çok yaşayacak· 

sınl 
- Anneciğim hu sö1ler sizın temi:t.: 

kalbinizden doğuyor •.. 
- Hayır? .Elinde okuyorum. 
- Peki haydi yakında giıdı ürüz.. 

Paraya ihtbacııırz \ar mı anne?. 
- lln) ır ! l~nel i gün ha na hir n} 

H tccek knclar pnrn \erdin! 
- Her zaman alınız anne: Jıı.'e ola

cağı belli olmaz. ~izi sıkıntıd.l snndrk
ça i~im rahat etmiyor. 

Lantene kocakarının eline hiı- kese 
"'tkı)itndı. ~onrn kl'ndishıi tutarak 
e\ildi. Onun ~anağından öptii, \e: 

- za,·allr Jip i ı Annem yerinde O• 

lan brı kadını şükr.rn horeu olarak 
hürm~tle öperken niçin içi.11 nefret 
doluyor .. Diye düşünerek u ın kla ,. tı. 

Jipsi onun gidişine hakh .. 

Tuhaf şey Lanteneye de J<ont dö 
!tfonklara bakar gibi bakmıştı. 

Hu csnadıı, polis mürlilrü yoluna 
devam ederek şehirden dışarıya çıl • 
mıştı. BJr ka~ dakika sonra Monfo
kona vardı. Evnlce bıraktığı asker
ler demir kapınm önUnde duruyorlar
dı. 

Monklar karakol kumandanına 
sordu: 

- Herif ne yapıyor?. 
- Hiç kımıldanmryor Monsenyör. 

Sesi de çıkmıyor .. 
- Yoksa boğuldu mu? .. 

- Herhalde Monsenyör! Ben bir 
~n bu mahzende iki dakika kaldım. 
Aı kal11n iUtiyordum. 

- Daha i.ri emin olmak için en elce 
söylt"diğim gibi mahzeni bir kaç güıı 
daha açmıyalrm I Sizi biraz sonra dc
ği~tirecekler. 1) ice dikkat ediniz ? 

- Ser erinin buradan kaçabilmesi 
için kösteht>k olma ı 1:-izım Monı=ıen · 
yör ! 

Polis müdürü donuk bir lıakı Sila, 
arkasında iskeletler arasında bırak
tığı bu demir kapıya haktı. Sonra bazı 
emirler daha ,·ererek Pari ·e dondü. 
\'e yaı ım saat sonra, Bastilin karşı · 
sında, Sen .Antuan sokağındaki kona · 
ğınm avlusunda atından indi. 

l'olis müdürü orada, bu miıthiş 
zindanın korkunç •ölgcsi altında )a· 
~'J t ı du. Pencen•J e oturduğu zaman 
bakı ;:- ı her zaman h:11.an J eis ve isti
rapl:ı mornrmıs lıir kaç Jiiz gördüğü 
dt.'ınir parmaklıklı bodrum pancer<'· 
lerim• rııstlardr. 

l\ont dö .l\lonklar dairesine çıktı. 
dÖ!-•t.'meleri tozlu, dlt\'ar perdeleri sol· 
111 us bir odanın kapısını açtı. Hu oda· 
J a enelerdcn beri hic: kim ·enin gir· 
mediği s.-ınılırdı. 

Odanın du\'arlarından birine büyük 
bir le\ ha a ılı olup bu son derece gü
zel bir kadının resmiydi. 

Kadının yanında dört beş .rn:aında 
kadar n) al.ta durarak annesinin dizi· 
ne daJanan se\'imli hir ~ocuk giilüm
üyordu. Kont dö i\lonklar, hu levha· 

nrn önünde durdu. 

O Yakit, bu adamın sert yüzü gev· 
şedi, yumu;:c-ıdı. Donuk gözlerinde bir 
hayat izi göründü. 

Diz çöktü •.• Kol~.ırı resime doğru 
uzandı .. Boğuk hir hıçkırık göğsünü 
şi~rdi •. 

-10-
MADLEN FERRON ••. 

Mösyö Ferron meş'um muavinin· 
den ayrıldıktan sonra bütün gece ser· 
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seri bir Slll'ette şehrin surları ile sonra talihsiz kocanın aradığı belki 
Monmarter köyü arasındaki orman- bir masumiyet iziydi. 
larda gezdikten sonra güneş doğar- Yahut hiç olmazsa şüphe etmesine 
ken Monmarter kapısından Parise yardım edecek bir emare.. Şüphe et-
girmfştt. mek daha az bedbaht olmaktır. 

Ferron pek sakin görünüyordu. 

Geceki müthiş idam hiddetini ya
tıştırmış olduğu için Madlene karşl 
kalbinde şimdi merhametle karışık bir 
hakaret duygusu kalmıştı. 

Devam etti: Y!lkanya çıkarak, ge
ce girdiği yavaşca. ve gürültüsüzce 
ya tak odasına girdi. 

Bu odada hiç bir deği~klik yok~ 
tu. 

Ferron, bayılan karısının yanında 
diz çöktüğü sırada cellA.dm dışardan 
saati haykırıp haber verdiğini hatır

ladı. 

Parisi, sabah gezintisine çıkmış na· 
muslu bir şehirli gibi yavaş adımlar
la geçti. Neııeye gittiğini bilmeden yü. 
rüyor ve bir yol tutmadan gelişi gü· 
zel gidiyordu. Bütün manzara tekrar gözünün 

Birdenbire titreyerek durdu. Tü- önünde canlandı. 
'riyleri meydanındaki e,·in önüne gel· Dişlerinin arasından mırıldandı: 
mişti. - işte, içeriye girdiğim zaman he-

BurasıDJ istirap ve merakla gözden nüz giyinmişti. Bu aynanın önünde 
geçirdi. duruyordu. Böylece, kollan, saçlarmı 

Sabahın devamlı ve elem verici ses- düzeltmek için başının üstünde adeta 
sizliği içinde bu ev kendis'ine, daha bir yarım daire şeklini almıştı. 
meş'um görünüyordu. Yapraksız a· Talihsiı koca, bu sözleri söy]erken 
ğaçların ıslak daJları, sisin içinde du- aynanın karşısma geçmişti. Fikren o 
varın üstüne kadar yükseliyordu. gök kadar dalgındı ki, kendisi de farkm
ona burada her yerdekinden daha ye- da olmadan ayni hareketleri yapıyor· 
isli, ağaçlar dnah çtplak, toprak daha du. 
siyah geJiyordu. Onu bu halde görenler dönmüş 

gözlerinden, kan hücumuyle kızarmış 
yüzünden korkarlardı •• 

Evin kapısı aralrk kalmıştı_ 
Farkında olmadan içeriye girdi .. 
Buraya kadar nasıl gelmişti? 

Bunu o da bilmiyordu'?. 

Kapıyı kapatmak aklına bile gel
meden mel'dh·enleri çıktı •• Evi gezme-

ğe başladı. Her şeyi tetldk ediyordu. 
Süslü sofra takqnlanna mahsus OY• 

mail dolabın bulunduğu yemek odası
na girdi. Czerine (F) harfi işlenmiş 
albn kaplı gümüş bir takıma baka
rak başını salladt: 

- Fransuva! .. Diye ınrrıldandı •• 

Sonra birdenbire düşündü: 

- Ferron da olabiJir! •• 

Bu suretle lrnnsmı öldürdükten 

Söyleniyordu: 
- Evet, evet? Bu aynanın önünde 

süsleniyordu. Ben ise I. Ah alçak I .. 
Fakat içeriye girdiğim zaman yüzün· 
de nasıl bir korku husule geldi, Ay
nanın içinde kapının ağır ağır açıl

dığım ve benim de bir hayal gibi gö
riindüğümü farkedince uğradığı isti-

rap ... 

Birdenbire aynaya korkulu korku· 
Iu baktı: 

- Oh! Deli mi oluyorum acabal 
işte kapı açılıyor I Tıpkı onun gjbi .. 

Gelen kim? .. Giren kim?. Bir kadın! 
Aman yarabbi ne görüyorum? Mad· 
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da "Şu kadını as!,, derdi ki bu iki e
mir arasında söylenişte hiç bir fark 
buluı·.-.:ızdı. 

Umumi görünüşü itibariyle insanı 
titretecek bir dehşeti v-.ırdı. En cesur 
olau!aı bile ondan kofkı.rlardı. Ke
derli tavrile verdiği deh~etten ha
bersiz gibi sakin olarak göründüğü 
zaman bUtün Paris titrerdi. 

Polis müdürünün pek fazla cesur 
oldqğu söylenirdi. Bir çok defalar 
yalmz başına ve silahsız olarak sağ 
çrkılmıyan pis meyhanelere girerdi. 

Bazan da pek fena nam kazanau, fa-1 
hişeler ve serserilerle dolu bnluuan 
kahvelerde görünürdü. O girer gir
mez hemen o anda bir ölüm sessizliği 
hasıl olurdu. 

Hakikaten Kont dö Monklar korku
nun ne olduğunu bilmiyordu. Çünkü 
korku bir duygudur. Halbuki onda 
duygu namına bir şey yoktu. 

Hakikatte kendisi, yürüyen, söz söy 
liyen bir cesetti. Tribule ona: 

- Maktel cadısı ismini vermişti. 
Bu nam ona uygun gelen bir lakapdı. 

Bu uf ak hulasa dan sonra tekrar 
mevzua dönelim.Mösyö dö Monklar as 
kere kumanda eden zabitin on adım 
ilerisinde yürüyordu ki adeti daima 
böyle idi. Bu adeti, dişleri arasından 
tuhaf sözler mmldanmağa ~ladı
ğındanberi edinmişti. Belki de bu söz
leri kimsenin işitmemesini istiyordu. 

Polis müdürü o gün de Haşarat ya
tağı civarındaki bütün yoUarı dolaş
tı. Sen Denis sokağına girmek üzere 
iken bir köşede çömelen bir kadın 
doğruldu ve kendisine dikkatle bak~ 
tı. 

Polis müdUrü, krr.!.la' maada her
kesi önüne baktırmağa mecbur etttiği 
halde bu gözlerin önünde titredi. 

Atını durdurarak kadım süzdü. Bu 
Yaşı beJJi oJmıyan bir ihtiyardı. Elbi-

sesi Jime lime idi. Saçları rüzgarla u· 
çuyordu: 

ihtiyar kadm gözlerini indirmedi. 
Bununla beraber bakışında ne yalva
rış, ne korku, ne de küstahlık vardı. 

Yalmz bakıyordu. 

Polis müdürü sordu: 

- Benden ne istiyorsun? ... 

- Hiç bir şey Monsenyör ı 
- Sen kimsin? •• 

Istrrap çeken ve bekliyen bir 
kadm ... 

- tsmin ne? .. 

- ismim yok! .. Herkes, Jipsı dıye 
çağını·. 

-Seni tanıyor gibiyim ... 

- Ya Öyle mi, Monsenyör! 
Bu sözün söylenişinde gizli bir se· 

vinç toplanmıştı. 

- Şimdi seni tanıdım. Bir gün, a.cı· 
tırdığım çingene gibi birisini aff ct· 
mekliğiml gelip yalva:rmıştrn ... 

- Monsenyör haf ızaruz çok kuç· 
vetli! Bu vak'a olalı yirmi sene var ... 

- Doğru .. Hafızam kuvvetUdir .. 
Hatta onun asıldığı gün seô cellll.dıll 
üzerine atılarak onu müthiş surette 
ısırmıştın ... Fakat affolundun ! 

- Bunları unutmuştum Monsenyör· 
Ben muhitimde hafııası ku\'vetliler f· 
çinde birinciyim. Buna rağmen siıill 
hafızanız beni bile hayrette bırakr· 
yor. 

MonkJar kocakarıya dikkatle bak-a· 
rak devam etti : 

- Çingene asıldı 1 
- O benim oğlumdu Monsenyör ... 
Jipsi bu sözü pek kinsiz bir tarzdS 

söylemişti. 

- Şimdi ne istiyorsun? ... 

- Hiç bir şey Monsenyör ... 

- m~~erken bana niçin baktm 1 ... 
- Benim adetimdir- Başka sebel 

vole. 
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-:Misafirleri çiçekle karşı~ 
Iayıp dayakla uğurladık 
Bundan sonra gelecek takımlar yanlarmda 

•• t e de boksör getirirse şaşmıyahm t Dünkü Spo.- 11aylamı:r.da dünya 200 metre kad1n yüzme rekorur.un 1.r-yuz an . •.. rıldığını talsilatile yazmııtık. Bugün, Jack "1f'dict'11ın bu ref.oru kı-
v· nalı{ misafirimi diye itiraz edince • yok de-/ Büyük Türk ulusunun yüce misafİrper· Tarken alınmı7 bir resmini koyuy:iruz .• 
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Ç~ an ~ • ede U• safir)erİnİ çiçekle kartılayıp dayakla tihar duyduğumuz §U sırada aporcuJa• u u un e 
atma,. bidi=euaın efkin uıncli~ Mem· ~)adılar! Misafir aa aöz Wıerine he· nmızın yapbldanna ne buyurulurl 
anclrdığı heyecan c!evam e yor. ...... ___.. ......... ...._..._ ______ _ 

'Y .. 1_::... ----- -- tabaklan toplamaya baJlaymca v· 1 ' LL 1 • E ef •st•t . ld k ı ·· lek.t besabına. Turk sporcu-.w -- -- "I" t .. k. ıyana 1 oyuncu ann ınemn::aet enne şr 1 1 asını gerı a 1, U Up 
J bu bidiaeyi ballan hepimiz acı acı gu uı u vardıklan zaman kendilerine hediyt 

na yüz laarbcı o an . .. " " H ber • b • v 
1 d - öat..-ek •· Önümuzde dünkü a cazetesı var edilen sargl)'i hiç ı\bhtı yoktur ki ı•· ır teblg neşretti 

~sıl - :!retl~ kar!· := :u yoldaki (misafirlere dayat atbk) baılıkb yazı· zctec.ileri de göreceklerdir. Artık ondan 
çm sazetenuze ıon 
mektuplardan oir tanesini dercediyo- yı teessürle okuyoruz. Her sabrmda sonraki yazılar, mCIRleket aleyhine yap· Memnuniyetle 

Y 
... ekkaldınm lüleci ~cndek ao- bizim büyük anne: u_ Vah vah bu ne lacak propagandalar maluml öğreniyoru2 ki 

az.aıı •ÜıÜ ı~ererek kongre akdi 
için imza topladıkları haber alın
mı§tır. ruz. u.ts olru la • · -•-~ ' d b' ' b f k f 1 kak 114 numarada oturan ycu • ittir?,, diye içını ~wuyor: u; yazı ıtince azı u a te e • 

nnuzdan Cemal Baııbiiyük bu mektu· daycnamadı: BüyÜk faciaya ıehep olanlarttı rnem· kırgınhkb.r yü. 
bunda diyor ki: _ Ayol dün okudunuz bir Alman ga· leket apar ve ıeaçliği namma ıiddetlc zünden idübün . 

Müeııe:emizle alakciları olma
yanlann Ö'1ayak oldukları bu im
za toplamrı hlidiıeıinin mahiyeti 
itibarile klübiimüzün ~uhsiyeti 
hükmi)lmnı ilzam edemiyeccği 

tabii olma':la beraber klifo dahi -
linde iküik ihdası için çat.ı an bir 
drı zümrenin vaki bu hareketinin 
klübümüzce tawip ccli!mccliği; 

klüp nizamına ve duiplilline mu .. 
halil olartıh haricen yapılan bir 
toplantıya iftiralı edecek aza hak
kında hlüo nizamnamesinin der • 
Tıal tatbik olunacağını iian olu • 

Sofrada yemekler bibniıti, b:yi:'c an- zetecfoinin otomobili bozulmuı ta köye cezalandınlmalannı dilerim. Bun:dan den istifa etmi{ 
ne: Eh çocuklar dedi biz yedik. T~n çıkmıı hani kendisi an1atıyoTdu, köylü. sonra gelecek yabana futbol talôınlan olan Eıref, çok 

fra Is.an bldınml Bır· 1 .. arttıram. ao YI • • )erimiz r." rl ka11rlatnrı ar, nasıl Ugut"· yanlannda bir de yüz kifilik bokaör ka. doğru bir hare -
den hepiaııizin CÖzÜ ltir -~--y-~tı. lamı•lar. Bari köftiidm ders alsalardı. f.ileleri getirirlerse salan ldüplerimiz ketle iıtif.ıtını ge 

mia:Jirl · · dendi. ..-uım :s 
Tanmmıt erdaums •--- tu. Ben Onun bu sözüne doğrusu hak •erdik. taımasınlar. Ne olur ne olmaz!. ri almıf ve bunu 
olsan c1.İ7e .Jra,71 o ....... Uf 

dün akta m latan 

iİiİiiiİiiiİiiiİiiiİiiiiİiİİiiiİiiiİiiiİiiiiiiiiİi~·····!'~···~~-Sj~~-:~~·~·····~ bul mıntakaıına 

Çocuk Haftası - Kumbara Haftası :.;~~;e,~: 

... 

s;~ le ftwrunu.za iş Bankasından bir kumbara alınız Gelecek sene bn 
Jıafta çocuğunuzun da birikmiş bi1cok parası olacaktır. -

tatta yükaelmi~ 

olan, kıymet· 

den ayrılması; bü. 
bu hareketini çok 
beğendik. 

Tam minaıilt: 

bir. sporcu olaral 
tanınnnf Efce -
fin, böy)e Jı-lübün
li oy.uncu EırefinKıymetli •porcu 
tün ıporı~venle - EŞREF 
vaziyetin -emıallerinin akline o
larak !- umamen manevi sebep. 
lerden me 1dana gelmesi bu tees
sürü bir ki\~ daha arttınntııh. 

Bugün Eırefin tekrar l.Jübüne 
dönmesi, ge1.ek Eıref gibi çok 
kıymetli b:r oyuncunun yabancı 

muhitlerde 7İyan olmama11, ge • 

rekse hakikaten çok tem•z biri 
ıporcu olar&k tanmmıı blı gencin 
kendiıindeJ1 beklenen civanmert
liği göatermİ§ olması itibarile, bü
tün sporcuları ne kadar :nemnun 
ebe azdır. 

Beşiktaş ku,übünden 

nur. 

Şild maçları 
Bitmemıı olan 932 ıilt 1ı1açının 

finali için, Galatasaray - ~ lstan • 
bulıpor takımları önüll'iizdcki 
Cuma karı:•lacaklardır. 

Gelecek hafta da, bu senenin 
ıilt maçı içir.. Galataaaray - Fe. 
ner maçını •eyredeceğiz. 

:: :::::::::::::: :wm::ıı: u::::&cu::uuu:::::n :::: :n 

Dün Be~lq klübünden ayrı- Doktor =====f==.=:.! 

ca ,öyle bir mektup aldd, aynen Aı·ı ı·smaı·ı 
neırediyoru:ı.: 

Bqilıtaf Jimna•tik Kliil:ü Baı- •· 
kanlığrncl•m: Haydarpa,a haatanesi bevli3•c ~i 

Klüp nizamatrna riayetsi:1ik yü. • mütehassısı ~i 
:ünden K!übümüzden ihrar edi- ~ Urologue - Operateur f~ 
len ve ilanen vaki teblig..,cta rağ • U B b : :: a ıali caddesi Meserret ole-!: 
men kayıtlarını tecdit eu:, memek :: r 88 =: 
.Jol il Kl."bl al"k l k ·ı :: ı numarada her gün öğleden:: 
u ayı• e u e a a an eıı en :: . . . .: 
L-- L! f • k dil • ki"" :: ıonra saat ıkıden aekı7.e kadar.:: 
ouı.ı mmı e erın en enn"' up :: :: 

:::--===::::::::::::::::::=:::·--:::::::::::::::::: 

Alııfranga ve alııturka 

YEMEK ve TATLI KilABI 
1 Cıltlı 125 il HtrgtJn pişecek ) emeklerin ve tıtlılann lıstcslnı ve \"npılışların 

cıltsız 100 bu ldtabdı bula ca\umız 
ı kuruş Satış yeri lstanbul Ankara caddcsı No J 57 

1 
• ~ lnklllb Kitabevi ' 



HABER - Akşam Posfa..qt 

Osr11anlıcS\\dan Tu--=· r=--k--ç~e=y~e=--=--sö 
kl·avuzurıu neşrediyoruz 

1 ..... Oz /.Ürkçe kölleırden gele"! 
sözleritı /Mr~lısraa (T. Kö.) bekk~i 
(alameti) k<-'n••U§tur. Bunlann her 
biri hakkı.vl.a a ·rası ile uzmanlannu
:ın ( müıeht1'SU.) ya::ılannı gazete · 
'?re 11ereceğ~. 

2 - Yen? kovan karpbJJ.ann İ)i 
ayırd edilme.si ü;A ı. geneğine göre, 
f raruı~aları da y~ :ıl~. aynca Ör • 
rıeklcr de konulm~lur. 

3 - Kökü ıiirl~6 olan keümele · 
rin bug1Vııkii işlenm4· ve kullmulau 
~ehilleri a'!.lnmı~tır: A~ı ak oüm hale. 
aslı ügiim o~an hü/iii.m, türkçe ''çek •. 
l.·öl•iimlcn ge.~ şelil gibi. .. . 

iş'ar etmek - J3'1dtrmek 
örnek: lf'ar et1.ı11iniz tariki hare· 

keti tasvip ediyorunı - BUdirdiğlniz 

'•areket yolunu uyğu&l buluyorum. 

işaret - im, işaret. (T. Kö.) 

Isaret etmek - G~ termek, kap · 
" Jamak, almak, tutmak, elegeçirmek, 

işgal etmek. 

lşhad etmek - Tanıf\lamak 

örnek: Bu meselede herkeıten eı·
vel ve herkesten ziyade kir.ndinlzi iş · 
had etmek isterim - Bıı ıorumda 

herkeıten önce ue htrkesterr. ~ok sizin 
1'endinizi tanıklamak isterim. 

Iştihad etmek - Tanık tutl\lıık 

lşmizaz - Yüz buruşturma 

iştial - 'l'utuşma 

Örnek: iştial, birdenbire olduğun

dan bir f'!Y kurtarmağa imkôn hasıl 
olmadı - Tutuşma birdenbire oldu • 
iiundan bir ıey kurtarılmadı. 

iştial etmek - Tutuşmak. 

örnek: lftial eden otlar büyük 
bir orman harikine ıelHp oldu - Tu· 
tuşan otlar bü11iik bir orman yangını
rıa sebep oldu. 

Jş'al etmek - Tutuşturmak 

iştigal etmek - Uğraşmak 

örnek: lftigal ettiğiniz meıele 

çok mühimdir - UğrQtığuuz ıorum 

cok önemlidir. 

Iştiha - lştah 

iştihar etmek - Tanınmak 

lştikl etmek - Yanılamak, sızlan
mak. 

Örnek: 1 - Bu yolda harekette 
devam ederseniz ıizden iştikd edece
ğim - Bu yolda hareketi sürüp gö • 
türürıeniz yanıllıyacağun. 

2 - Kime iştikd etmeli? - Kime 
•ızlanmalı (derd yanmalı)? 

Şikliget etmek - Derdyanmak 
ŞikA.yet - Yanı, sızıltı 

Ornek: 1 -Şikdgetlnlz ilzerlne bu 
meseleyi talrkike girl1Udi - Yanınız 

ilzerine bu sorumu araıtırmağa giri • 
1Udi. 

Z - Ş1.Jca1J·ete mahal rJermiyerek -
Sızıltıya meydan vermiyerek. 

lştirak - Ortaklık. 

lştirik etmek - Ortak olmak, or
taklaşmak. 

Örnek: 1 - Bu fikdgete ben de lf· 
tirôk ederim - Bu yanıya ben de or
tak olurum. 

2 - Bu iıte •izinle iştlrôk ede • 
1im - Bu iıte sizinle ortaklaıalım. 

iştiyak - Göresi 

Örnek: Çoluk çocuğa teskin edU. 
mez bir iıtiyakım var - Çoluk çocu
lia ıöndiJrülmez bir göreıim var. 

işve - Kırıtım 

Örnek: Bir çok ifvelerden ıonra 
meramını anlattı - Birçok kıntım • 
kırdan sonra iatediğinl anlattı. 

lşvebaz - Kırıtkan, baylan 

itaat - Uynun 
Örnek: Kilçilğün büyüğe itaati ld

zundır - Küçüğiin büyüğe uyrumu 
llhumludur. 

itaat etmek - Uyarmak, ba§ef. 
melr. 

lJrutr: DefJlet lcanunlarına itaat 

edelim - Devkt 1-nunlarına ba,te~1e· lzdiv~ - Evlenme 
lim (uguralım). 

ltalei lisan - Dil uzatım \ 
izzeti nefis <Haysiyet) - Onur 
Şeref - Şeref (T. Kö.) 

ithaf etmek - Armağanlamak· 1 
Örnek: Bu eserlnıl namı danize it· 

hal ediyorum. - BB eserimi yuca a
dınıza armaganlıyarum. 

izhar etmek - Göstermek, a~ığa 

vurmak, izhar etmek (T. Kö.) 
izin - izin 

itham etmek - Suçlamak 
Örnek: Bu iıte cürüm kimin olur

sa olsun lisanı halk ıizi itham edecek· 
tir - Bu işte suç kimin ol.Ursa olsun 
lıalkın diı sizi suçlıyacaktır. 

itibar (Bak: Re'\·aç) - Yalım, kre
di (1'. Kö.) 

itibari - Koyma 
Örnek: Bir ıeyin hakiki kıymeti 

Ue itibari kıymeti amaında - Bir ıe
yin gerçek değeri ile koyma chğeri a
rasında. 

Jtt:,aren - • denberi. - den başlı -
yarak 

Örnek: I - Bugünden itibaren -
a,günden bttflıyarak. 

2 - O zanwndan itibaren - O za
mandan beri. 

itidal - Aı-an, yavaşıma, sinem, 
ılım 

örnek: 1 - Her işte fazla veya 
nobaa değU, itidal ile hareket ge • 
rektir - Her işte artık veya eklik de
ğil, aran ile hareket gerekttr. 

2 - Hübub eden rüzgdnn itidale 
doğru döıuneai - Esen yelin yavtıfı -
ma doğru dönmeıi. 

3-H~ Uidali - Havanın ılı

mı. 

itidal k•tmek - Yavaşımak, 

yumuşmıak,. ılımak. 

Ornelt: Dart ,,anlak •ainaktan 
sonrtt buflDI* hava itidal kesbettl -

Dört günlilk ıağaaktan sonra bugün 
hava yavaıfgflı (yumuıadı. ılıdı). 

Mutedil - Orta, ıhman, sinemll 

Ornek: 1 - MuteıdU bir ,-Ude ha
rekrl tUılek iderfm - Orta bir ıeldl
de hareklıt et1*k isterim. 

2 - Hava bagün pek mutedU -
Bava bııgün pek ılıman. 

itikal - Aşınma 

itilaf --..An1-şnaa, uyuşma 
örnek: i - Aramızda bir itilaf 

huaulü i~ - Aramızda bir anlaıma 

olmaaı için .. 

2 - iki .'(evlet arasındaki ltildla 
nazaran - lkl.{Jevlet armındaki u • 

guımaya göre. 
Ademi itilaf _.,Uyuşmazlık, anla · 

şamazhk. 

örnek: AranuzJ .. • ademi itildi o 
kadar mühim değildir - Aramızda· 

ki Ugul}mazlık <anlaşan\.. azlık) o ka • 
dar önemli değildir. 

ltimad - Güven 

Itimad etmek - Güvenm~ '' 
itiraf - İtiraf (T. Kö.) 

itiraz - İtiraz (T. Kö.) 

itizar etmek - Ozür dilemek 
Ozür (Mazeret) - Ozür (T. Kö.) 
itiyat - Alışkanlık. 

itina - Ozen 
itmam etmek - Tümlemek, ta • 

mamJamak, bitirmek. 

itminan - Dinizlik. 

ittifak - Bağlaş. 

lttihad - Birlik, birleşme 
ittisal etmek - Bitişmek 

ltyan etmek - (Serdetmek) - Ge· 
tirmek. 

lva etmek - Barındırmak. 

ivaz, taviz - Değişit 

lvicaç - Bükstilme 
izah - izah (T. Kö.) 
izale etmek - Gidermek 
izam etmek - Büyüksemek 
iz'an - lzen, lzan 

izaz etmek - Ağırlamak 

izdiham - Kalabalık 

Jztirap - Göynü 

istizan etmek - izin istemek 
Kadem - Ayak 
Kademe - Basamal 

J 
,fale - Çiğ 

Ôı.-nek: Nesimi nevbalıar jaleler 
aQçaın - Baharın esini çiğler saçaın. 

Ja.nc1arma - Jandarma 
Jenk- Pas 
Jiya.n - Aıgın, kükremiş 

Örnek: Şiri jiyan - Kükremiı as
l~ı 

Jülide - Dağınık (saç), kanşık 

K 
. J{abahat - Kabahat (T. Kö.) 
l \ablh - Çirkin 

~ •rnek: Bu, pek kabih blr hareket
tir. ~ - Bu, pek çirkin bir harekettir. 

~ ubh - Çirkinlik . 
Öı nek: Hareketinizin lrüsün ve . 

kubhQ. nu sizden ziyade sizi görenler 
anlar .. - Hareketinizin güzellik veya 
çirkinliı -;ini 11izdcn ziyade sizi gören
ler anlaJ'. 

Kabil - Olabilir (Bak: Mümkün) 
(Umum lY''tle bilmek fiiliyle tasrif e
dilir). 

Kabil (f11\'\kule) - Gibi, Qeşid, tür-

örnek .. : Bu l{fflbil ( bu mnkule) a • 
damdardan hiç lıb'§lanmam-Bu gibi 
(bu çeıit, hu türlü, bu ci•s) adamlar
dan lıiç lrOl!Jlanmanı. 

Kahtı (makule) - Kategori (te • 
rim) - (F.t.) Categorie 

Kabiliyet - Yetenek 
Örnek: Ki.-ıseden ka(JUiyeti hari • 

cinde oları işi iatemezler - Kimseden 
yeteneği dıfında olan ifi isteme • 
melidir. 

Kabiliyet <lı:atidad anlamına) - A

nıklık. 

Örnek: Onun kabiliyeti dalla ziya
de içtimai salıadtıdır - Onun. anıklı. 
ğı daha çok sosyal .alandadır. 

Kabiliyeti intiba. sahibi - Duyuş

Ju (Bak: His). 

Kabiliyeti inhilal - Erigenlik 
(Bak: Hail). 

Kabili tahkik - Gerçfnlenebilir 
(Bak: Hakikat). 

Kabili inhina - BülUiliir (Bak: 
Gayri kabili inhiaa). 

Örnek: Kabili inlıina o/''Qn ~yler 

üzerinde iılemek daha ko."'19cAr. -
Bükülür ıeyler üzerinde işlenıek da -
ha kolaydır. 

Kabili inhilal - Erir <Bak: Jlall) 
)iabili inhilal maddeler - E.tirler 

'Bak? lnmıan. 

Kabili haz{ - l\nldırılahilir (B.\k: 
Haz1.. 

Kabili af iv - Bağışlanır, bağışla. -

na bilir 

örnek: Doğruıu bu cürmünüz k • ._ 
lay kolav kabili af iv görünmigor • -
Doğru&rı. laı •uçunuz kolıtıy kolay ba. • 
ğışlamr (bailıflanabUir) görü110w . • 
yor. 

Kabili elti - Yenebilir. 
Kabili izale - Giderilebilir. 
Örnek: Bu leke kolayca kaliili izd . 

ledir. - Bu leke kolayca gidet.il'*'i •· 
lir. 

Kabili itiraz - Söz götürür. J 
örnek: Söziilliiz ~k doğru ise Git,. 

bir noktai naz•an kabili itiraz{ • \ 

dır - Sözünüz pek doğru ise de, bir 
bakımdan ıöz götürür. 

Gayri kabili itiraz - Söz götürmez 

Örnek: Gayri kabili itiraz bürhan· 
larla sözünü ispat etti - Söz götür · 
mez kanıtlarla sözünü tanıtladı. 

Kabile - Ebe 

der - Erkmen ona derler ki hanı' 
el koyıa bir ıona götürür. 

Kudret - Erk 

örnek: Kudreti be,eriye,,Jlı 
haddi ı·ardı r I naan erkinill 
ucu vardır. 

Kadr - Defe.r 
Kabile - Oymak 
Kabl - Önce 

Örnek: Kablettarih 

örnek: Kadrini bilıelerdi 

daha çok ist.üade ederlerdi -
Tarihten rini bilselerdi ondan daha çok fı 

önce. 

Makabl - Onceki, geçen 
Mabaad - Sonra. sonraki 

Kabr - Kabir (T. Kö.) 
Kabul - Kabul 

Tasvib - Onam. 

Örnek: Bu teklifi tas\•ibi alinize 

arzediyorum - Bu önergeyi yüksek 

onammıza ıunuyorum. 

Tasvib etmek - Onamak 

Örnek: Bu hareketinizi candan gö

nülden tasvib edenler araıındayun -
Bu hareketinizi 1Candan gönülden o· 
naylayanlar arasındayım. 

KAbus - Karalasan 

Örnek: Bütün ge~m malıul bir 

kabus içinde geçti - Bütün gecem 

korkunç bir karabal,.. içinde geçti. 

Kabza - Sap, tutak. 
l{abzetmek - Almak 

Kaddü kamet - Boyho8 

Örnek: Kaddil kanıetinln gllzelli • 

lamrlardl. 

Kadirdan, kadirşinu - J>eiet 
Örnek: Büyüklerimiz çok ktJdlt 

dan <kadirıin.a) adamlardır-8' 
yilklerimiz çok değerbUir adalftltll 

dır. 

Kadimaşf nas - Deferbflmez 
Örnek: Ona karıı pek kadirn'='" 

dcwranıldı - Ona karıı pek de 

bilmez dcwranıldı. 
Klfl-Yeter 

örnek: Arlık bu ııkıntılar k811 
Artık bu •ıkıntılar yeter. 

Bu kadarım k41i görmedlnlz ntlf 
Bu kadannı yeter görmedlnlz rnl 

Ki.f fe - Hepsi, büttln, ttlkeli 
Ornek: Kdllnl aynı cinatendlr 

Hepıi ayni cinıtendir. 

GayrfkAfi - Yetmez 

örnek: Bu kadar •dı! gaınUG""ll 
dir - Bu kadar çal1Jma ge~ı. 
Gayrik811 bulduğum bu JJUJJUPI" 

ona bu .mühim lfl uodl ede 
Yetmez bulduğum bu bUgi Ue ontl 

ğine hayran oldum - Boyunun bo • ömmıll ip veremem. 

ıunun güzelliğine luı#Tadım. 

Kader <Mukadderat anlamma) - ------------
Kader (T. Kö.) 

Kesltll - (P"r.) ~tin ._, 

'l'a1i -1 Tali, 2 - Sur ('f. Kö.) -
(Fr.) Chance, sort 

Kadid - Kurad8> iskelet 

Kadih, seb, şetm - Sö'Vlrti, sövme 

Zem - Yergi, yerme 

Zemmü kadlh - Yerg'i ve sövgü 

Kadim - Bayrı 

Örnek: Minelkadlm bu köy halkı 
1 

bu ormandan ihtitab edegelmiftir - t 

Bayrıdanberi bu kög halkı bu a~nıan- 1 
dan odun kesegelmipir. 

1 

Kıdem - Oncelik, baynhk 
Kıdemli - Yümlü, ujurlu 

Kudema - Eskiler 
Kadir, zikudret - Erkmen , 

ÖNERGELER 

!Wavu aösleri üarine, 1a.r 
nin (ULUS) ta çılaığındon baı 
Were bir ay içinde. ütiyenler 
ni bir Önerge ileri ıürebilirler. 8 
lar T. D. T. C. Genel Kiti~ 
ıekil altında gönderi~ektir: 

Oımanlıca • • • • • • • lceümeaıns 1' 
lavu:da ••••••• • karıılığuıı u)'I 
(yahut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (lcısaca) ••••••• • • ...... -....... . 
••••••••••••••• 

Ônergem ııulur: • • • '(1) 
ı~ 

( 1) Burada bir önerıe g&terO 
miyen yazılar üzerine bir teY yapa 
mıyacaktır. 

Örnek: Kadir ona derler ki hangi 

ife vaziyet etae bir enoama faal e • ••••••••••••~ 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
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Herkesin evinde her M AZ O N 
şeyden evvel bir şişe M. E Y VA TUZ 

Bulunmalıdır. İçilmesj kolay ve zevklid:l. Müferrih, uüley ~ 
yindir. Mide ve baraaklara zarar vermez ve alıştırmaz. Güç hazİm• 
leri kolaylatUrır, Kabızlığı defe der. Mide şif kini iğini ve yanmala
hnı giderlr. Fazla bir yemek ve içmeden sonra hissedilen yorgunluk 

UV'e §İtkinllği hafifletir. AğJzdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder. MA. 
ZON isim ve markasına dikkat. Deposu Ma~on ve ,,Botton ecza de • 
posu Bahçekll:pr lt Bllnkası arkasında No: 12 

Vapurcu:uk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

fıtanbul Acentalıiı 
Liman han, Telefon: 22925 

ı~mir Sür'at Yolu 
SAKARYA vapuru her haf· 

ta PERŞEMBE sünleri taat 16 
ela lıtanbuldan IZMIRE ve le A· 
ZAR günleri de JZMIRDEN 
lstanbula kalkar. 

7 RABZON YOLU . 
G O N E y S U vapuru 25 Ni
san PERŞEMBE ıaat 20 de 
Hopaya kadar. 

t'1Af{l(A 
Müılahunlı 

HUBUBATUhLARI . 

SIHHAT 
VE 

t<uvvtı 

VAKiT Müessese • 
1 

Basma işleri, Kitap işleri, 'Yayım ve dağı~ma işleri 
Sür'at, nefaset ve ucuzluk. işleriniz için mutlaka fiat istcyini.z1 

Teala tarihi : 1917 latanbul, Ankara c•ddeal Telefon : 4870 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

AKTiF 

18/4/ l936 vaziyeti 
PASIP 

Kasaı 

32.933.667.54 

Sermaye -------·-··-····· 
lhtivıı akçesi·---··--------·· . 

Altın: uB kilogram 15.SSCi · 800 1 L. 22.275.77 4. -
Banknot ........ - .............. -..... ,. 9.909.455. -
Ufaklık·--······- --··~ ., 748.4Sa 54 

TedavUldekl Banknotlar: 
Dahlldekl ıMuhablrler: Deruhte edilen evrakı nıktiye t. 158.748.563 -

Türk lirası ----·· J'f- 442.905.60 - 442.905.60 Kanunun 6 Ye 8 inci m:ıdde· 
\erine tevfi kan hazine tnra· 

Hariçteki Muheblrler ı fından vaki tediyat J0.230.136.-

Alun: Safi kilogram S.806· 986 5.354.842. JO 
Alnna tahvili kabil SCibe!t dövi1Jeı 14.289.492. 89 19 644..834 99 

Deruhte edilen evrakı naktlye 

bıkıyC!l -··----·-······-- 148 518.427.-
Hazine Tahvlllerl ı Karşılığı tamamen alon ol:ırik 

Lira 

1 5.000.000. -
663.914.30 

MERSiN YOLU 
OUMLUPJNAR vapuru 26 

Nitım CUMA saat 11 de Meni-

Gençlik ve G •• ıı•k Deruhte edilen evrakı nakdye 1 uze ı karşılığı L.158.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 inci mıd· 

tedavüle llAveten vazedilen JL. 10.000.000.- 158518427 . ..: 
'------.ı Urk Llraaı Mevduatı : 

ne kadar. 

r•-=-7 m # 

Jw ....... •6"'1,•u Ettaı hastanesinde 
Gaz mu tahusısı doktor 

Rıfat Ahmed Gözberk 
c. Halit Fırkası sırasında kız 11· 

~Mltp1ıncl• at na.ana.--.. J 
yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar 

Beyof lu üçUncU ıulh hukuk hikim
J"iinden: 
ı 1 - Fatma •• Ay,..W. müıtereken 

tuarnf oldukları 762 lira 71 kurut 
mu ı __ _.u Tophane kele 
m~ aı7auv..- • 
hil&I' clibl aokatmda eıki ıs .,. 19?1 

----'· clükklnı müıtemll hanenın 11 DllDMI"'" • • • anda 
tamaml ıuyu\lJl\lft izaleaı sımn , 
açık artırmaJ• vuedilec•finden ~.1 

935 tarihin• mü .. dif ..ıı su· i.=.t 11 den 18 ara kadar Beyoilu 
: lh Hukuk Mahkeme.i Baıyazgan· Knnzuk eczanesi müstnhznrlarından: 

h~:;:!za.,>::;!~j -;:;::~·ca':~m•· Bal sam in kremi 
aenin yüz de 76 ni buluna o 1'~ ihale Teninizin Jütif tar.eliğini, cildinizin 
edn.cekt.ir, buluamadıiı ~dırde en cazip tara,·etini ancak (BALSAl\UN 
80D arttıruam taahhüdü bakı • kal~~ KREMİ) le meydana çıkarabilirsiniz. 
prtile ikinci artırma on beıineı gunu Güzellik sırrını terkibinde saklıyan 
selen 6 Haziran 935 tarihli p.erıenıbe ciddf ~e §ayanı itimat elli senel .. ik bir 
pü ... ı 15 den 16 ya kadar ıcra olu· gUzellik kremidir. Bir defn (KREM 
aacak •• '°k artı.._na ihale edilecektir. BAl.JSAMl ') kullanan ha ka krem 

2 - lhale tan"hine kadar Maliye, ~ kullanamaz. Tnnınmı,. ıtnyat mnğa
ledi:re nraileri vakıf icareai ve tellalı· zalnriyle bürük eczanelerde bulunur. 
,.. mütteriye aittir. Dikkat: lstanbul po ta kutu u 223 

3 - Artt1rma7a iıtirak edec:elder adresine H. T. rumuzlyle 6 kuruşluk 
_.....,.. ~tinin 7,f, aiıbetin· posta pulu g8nderlnlz. Adresinize 
• t..mn.t alrse-l ~ milli bir banka meccani bir numune gönderilir, 

mn teminat mektubuna setirmelm lstanbul asliye birinci ticaret 

~ ArttmM belcleU tarihi ibal• mahkemesindne: 
Mn iın-- S ailn sarfında ımhkeme Müteveffa Vuil oilu Uya variı· 
a.a.ına tec1i1• edilecektir Alı.ı tak· lerinin Balıkpuarında Lonca ıo· 
dlrde n.ı. fııib n farla ~t sarar •• katında Kozma veledi Petro ve 
ıdyan fab bDl h6Jrihn bndi.ınclea tab· ıeriki Leo!ı Mafo aleyhine açtığı 
.U edilecektir· Hu. •--unu dava neticesinde haczi mezkQrun 

...,.ıı icra ve" ... ..a • 1 - 2004, ddt1i mucibince pyri Eeldri hakkında 23-2-935 tari· 
nan 126 ma ına !t. • alacak hinci '·-b T • 1 k · inal Daerindeld ipotek .ahıuı e aa ı ı temyız o ma Uzere 
::: De dit• alakadarlar s•rri men- aadrr olan aıyabt hUkmU havi 28 
laal berindeki hakların• huıaıi ne -3-935 tarih ve 27 adetli ilam 

delerine tevfikan. Hazine tnrıı· ~ 10.230.186.- 148.518.427.-
fıodın vaki tediyat .... ~ -"----- ~::~~;z ==···-·· .. --.ı l 17.533 989.69 17.533 989.69 

Döviz Mevduat.: -----ı Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonotnn ···················--ı L. S.610.000 -
Ticart senetler - ......... ".......... ,. 2. 196 497 68 5.806.49:'.68 Vadesiz 

Vadeli =:::===::: 1 11.103.141.62 

Esham ve Tahvlllt CUzdanı: .843.03&90 11.94618052 
Muhtellf ;-:---............................ ----·· 55.864.701 64 

A tiyenin karşılı C!bam n 
{ 

Deruhte edilen evrakı nat-
,. 30.393.680.48 

tahYİllt itlbarl kıymetle 1 
8) Scrbcat Eııbam n Tah't·1Jtt .. 4..806.516 SS 3S.200,l96.98 

Albn \'e dth'iı: ()zerine avans • 17.201.57 
T ah\''Jl&t Uurlne a\'ans .i96.263 85 81346.f 92 

4500000-
11 fi67 71844 

H lasedarlar·-····--·---·······-· ......... - ........... .. 
muhte~lf 

YekOn 59.527.218. 15 · YekOn 259.527.218.15 

l•konto 
lıtanbul 6 nci icra Memurlu -

fundan: 

Galata da, Kal af at yerind~ veya 
Istanbulda Y emİ§te bağlı iken el
yevm bulunduğu mahal meçhul, 
Rıza kaptclna. Gayret mot5rü ıa -
hibi. 

lamail lbrahime ezgar.,i mas -
raf burcunuz olan 1760 liranın te
mini istifası zımnında Galatada 
Yemenicilerde 16 No. da tornacı 
Haaan Yakup usta nezdintle me\·

cut mazotla müteharrik ve 30 bey
gir kuvvet\nde ve bazı parçaları 
nokaa~ DizeJ motörü ile Galatada 
Mumhane caddeıinde 12Z No. lı 
demirhanede mevcut regülatörü

nilz haczedilmiıtir, ikametgahını. 
zm meçhul olması hasebile itbu 
ilan tarihinden itibaren bir ay 
zarfında dnireye müracaatla ha -

ciz zabıt Vftnıkalannı tetkik etme
niz ve bir diyeceğini2 vana bi\ -
dirmeniz i&zımdır, akai •.akdirde 

mahcuz emvalin paraya ;evrile -
ceği icra V<! iflas kanunun 103 ncü 
maddesinde yazılı davet vRraka -
sının tebliği makamına ka:m ol -
mak üzere ilan olum\r. (93) 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
haddi yUzde 5 1·2 - Altın Uzerlne avans yilzde 4 1·2 

Manlfaturacılar, Tu
hafiyecller l"e mils-

tahdemln 
cemiyetinden 

Bilumum manifaturacı . tuhafi -
yeci ve emsali mağazalarda çah
tanlarm nihayet 31 May!ı 1935 
tarihine kadar Cemiyete müraca
atla oradan alacakları bc)•anna • 
meyi doldurarak be1ediye müstah. 
demin ıubesine tescillerini yaptır
maları bu'la riayet etmiyenlerin 
belediye kanunu mucibin~e ceza-ı 
ya çarpacakları belediye müstah
dimin ıubesı müdürlüğünden ta -
mimen bildirilmiştir. Cemiyeti -

J.lE+L, 
TC.~l!l'JN 
EUNDEK.i 
K.ALEM 
OLMALIDI. ----ı~- . 

miz beyannamelerin ne auretle ff 
d ld 1 ~ •1. 1 er yerde arayınız o uru aca6ına ve t~cı m nası ~ 

yapılacağı:ıa dair lazım ge!en iza. :-••••••••••••11111!! 
hatı vererek mümkün ola'".l kolay-

Jığı gösterecektir. Jlerde sıkıtık 
bir vaziyete dütmemek ve cezaya 
çarpmama:t üzere manifaturacı, 
tuhafiyeci ve emsali mağazalarda 
çalıtan bü~iın alakadarlarm Cu • 
madan m!i:ıda bergiln ıaat 8 den 
21 c kadar Beyoğlunda Elhamra 
hanında 8 numarada ~ ' emiyel 
merkezine müracaatlan ilan olu -

IDOKTOR 

Kemal Özsan 
Vrolog - Opcrptör 

Bevliye MUtehassısı 
KraJ.-öy - Eksel iyor mağazası 

yanında. Her giirı öğlr.dcn sonra 
2 - den S • c kcıdar.. Tel: 41235 

lıtanbul 7 nci icra Memurlu -
iundan: fab. w nıaırafa ~ olan i=~ ıureti oturduğu yer belli olmıyan 

Üpat için ll1n tarihinden iiabi~ ril• bir- rfthkOmünaleyh Kozma ve ıeriki 
~sarfında en-ala m .. caa~ etme- Leon Mağoya teblii olunamadı. --------------ı_n __ u=r-.-:--~:---------
likte •bt memuruna mura . i d . b ·ıl! bl" ·ı.. f;enı· Ç kt •· ---. z . G 1 ta 1· b 

Bir borçtan dolayı mahcuz o • 
lup aatrlmaırna karar verilen ey 
eıyası vesaıre 24 - 4 - 935 Çar
§amba saal: 10 dan l1 e kadar 

lidirler akıl takdirde haklan tapu ıicı1li m ~ ıt u ı cımı te ığ ve ı am r · l l ayı - o. a saray ma ıye §U e-
ile aabit olmıyanlar aabf bedelinin aleyhıne kanuni yollara müracaat ı n. ert JJilginin prensipten ıinden almakta olduğum maaıı • 
paylqmaıından hariç kalırlar. etmek için kendilerine bir ay me- Yazan: tchrnet Snff et ma ait tatbik mühürümü 7~yi et _ 

• - Şartname mahkeme divanbaııe- hil verilmit olduğu hukuk" usulü 1 Fiynh 65 kuruş/ tim. Yenisin! alacağımdan eskisi-
ıinde Mrkesia cörebileceii b~ !ere muhBkemeleri kanununun 142 in- Satı:. yen: Ynklt fatbaası nin hülanü 1oktur. 
aaılrnrıtır. Fazla malumat almak ut.iyen • dd • . . . .. • lSTANBUL .. B l 
1 935 .. n ba J .. mu .. ra· cı ma eıı mucıbınce ılanen bıl • &.,..._ _________ ... _., eyoğ u Ağacamii Araı.acı 10• 
er • aayı e tY•~aan ıga ..__ k 

c:aat etmelidirler. dirilir. ,(6596) ağı 10 numarada EDA (92) 

ÜsküdardP. Paşa limanı cRddesin
de 50 No. JJ hanenin önünde hnzrr 

bulunacak memuru tarafından a _ 
çık arttrrmf\ suretile so.tılucağı j • 

lan olunur. ,(10764) 



KARA MASKE 
dijn başladı 

taklb ediniz 

iskelet 
sergisi 

. 
-Viicudu de .. 1a:nlı aurette İıl/nl ıe· 

~· tutmaJ.: •ıhJuıt lf'in ro/c Zflrtll'lt• 

lltll"Ulltü bu nokta111, 6Ulu1Ma ro-
c Bl'l kra i~e anlatmak, Mlann bu / 
~iuru ölrenmeln'fnl mlbnldln kıl· ' 
..-~ bir ~rgl ~,,.,,ıu. Berltn-., 
dild bitin mektep talebellnln gör 

nWkri mecburi tutulan bu urgl IJOJ· 
ıın.r ükeletlertlen vücuda getlrUmifti;·. 

J"..-......W ,...,_,,. ~ ,,,..,.,., ir

itıfdd ise b!r maran{,?S 
iakeleti görülüyor. 

-. 

lıpangol tlanllan dllnganın he
nıen lwr tarafında eevUlr. Yııkanda 

reqüııl gördi41iniiz katluı en mef/ıur 
lıpangol tlantözlerinden Anlta Kar

mega'dır. Amerlkatla bir turnege rık
""f olan bu da1118z lasılalarigle bera-

lıtanbulun en çok aatdaa 
kiki alqam ıazeteıidir. 1 
rmı HABER'e verenler kit 
derler. 

°'Karlgoka" IUmhuk gördll 
artiatlertlen Ginger Rogera Ue 
Aıtolre birlikte ~virdiklerl "hl 
vorcee J()IJeıae" IUmigle Ame"'1d 
lngUterede genl bir d,,,,. modd 
taga atllllflardır. Kontinantal adi 
rileıı '* daıu lilmı. beraber .,, 
11auılmıftır. 

Reıbnlerlmiz bu tlanıın 
llg#Jrlerlnl g&terlgor. 

Bir zaınanlar l,,,uıen,,. ,,..,,_ obgan Alman donanınaı 
lrrırp aonımda ınalwol""lf, A,__ harp gemilerinden bir /cwnı 
da itll61 devleUerlne talün eclllme mek lfln bizzat Almanlar t 
batınllJUf, geri kalan geınller de ba vlUc detJlıtler araında tiıkalnl 
tL Almanga flmdi denlzlerdeld ald .atwtlnl canlandırmak ~..,.... 
miı bulunagor. 

Yııkanki ~ flmdl1d ~ ~nen lawmll,,. 
lllllerl görlilmeldedlr. SolA/d il-' mefluır "Cep lmıoazörll,, Oll 

luk Dol/fland'tır. 8,,,. alllllld .. 5ln '°"""' Lanl'H i·rwırcgOq 
iı.tteld geml ı. Sebt11t! BolftOl/ll lmmazlJrldllr. 

ber bir.,.,, drmek Szere tlau etmek Alman alMma ıiıldızı Brl,U Belııi in. ~ bir __. 
~ 6lr NeDIJOrlt tlılatroa taraluulan öltlirmek ~ ~ .,,,_,. lld •..,.,. enms ~ 
beı nln dolar, "1ll bhün P«N1111Ula hane,,e konul.,,,_ l/flZ1IUftık. Yda rula1d ıwlm, tlalaa a~ gibi 
takri6M eeldz bin lira alllllftır. nen llıldızı, lılkrfllllM giilirlllnNztk11 bir - dakUıa ilnee aaıı...-:: 

Bir ıWorl. la.e aalOllUltda ,,..,.,.,110r. 


