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Eğer millet istiyorsa, 
Yunanistan krallık 

• • • 
reyını versı 

da olabilir ••• 
Bu sözleri Yunan cunıhuriyetçilerinin en nıüfriti ola 

general Kondilis söylenıektedir! (Yazısı 2 ncı sayfada 

--·-- Böyle spor istemeyiz! 

... t d inli',Xe dJrl diri gönwlen kuyucunun cesedi 
h nıe re er. 11· 

çıktınlmak için çalııılıyor. 

Bugünde 
bir adartl 

diri diri 
gömüldü 

" Ucuz olsun!" diye kuyuva işten 
anlamı yan birini indi rmlşler! 
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Gene dün çirkin bir tarzda 
lıakeme tecavüz edildi 

j_ .... Mi-~~f~·;i· ere d~·~-;~ .. ~-~~~~ .. h-~i;;·i~·~·~·~ve n ~~ ... ··-ı 
l Türk sporunun ismini lekeliyen bu yabar.ııl .t 
"ı zihniyet de nereden moda oldu? 
! sp·or ..... Idarecnerillın--·beyaiıal 

Dünkü Galatasaray- lıtanbW-

apor 932 ıilt maçı, çok 1akıııbız Como.ıTermman en.Turquia tos .P-~dos de.f.aotba 
bir itle bitti. 

Oyunun bitme.ine 16 dakika 
kala, 3 - O mailUı> vaziyette o· 
lan ve çok ıinirli oymyan lstanbul
ıpordan bir kaç o)'UDCU, hakeme 
çirkin bir tarzda itiraz ederek, bü
tün lıtanbulspor takımının aa a · 
yı tmbbnmne aeb.p olclular .. 

Eler dün, Galat.uara7 da, lııu 
sinirli hareketlere büyük bir M>fWc 
kanlılık yerine, ayni sinirli vaziyet 
le mukabele etmit ol .. ydı, bugün 
aütunlarımızda yeni bir apor faci· 
atından bahsetmemiz muhak -
kakb. 

Dün belki böyle bir facia ol -
Bugünlerde aıbdc tekerrüre Mehmed sabahleyin 7,30 da İf madı. Fakat ıene aponunuz iç.in 

baflayan çökme facialarından bu be.tına ıelerek 14 metre derinlik· çok utanılacak, çirkin ve hayalı 
.. bah biri daha vulaa ıelmiftir. teki kuyuya inmiı, çalıtırken ıaat hareketlerle kartılaıtlk. 
Mehmed iaminde bir zavaflmm 14 tam 8,30 da kuyu birdenbire çök- Maç araamda bir kaç terbiye -
metre derinlikte bir mezara diri müf ve zavallı adam diri diri içe- aiz, afızlanna ıeleni utanmaz-

dll'l .• ıom.. u··•--ı· !L biten bu tüyler n"de kalmııtır. al d r.ft.lWE.STAMBUL H na -",ln.- ·ı .. - -·- ,,.. ___ -.,,....- ,_ ... _-.. 
IDIC9 ile caama aaTUrm an, oyun an ton· r#l, J unıo ti ~ b pobdı y por wricıe • - ~. -

•~ki facianm tafıilib tudm: ~-bıta -'-'ayı haber alır a:ı__-z ra, polı"ılerı"n nezaretı" albnda ,., • por.a&.4k,,_,. 4tl kıod,alL""" ndı vn cııa haf . .. ~ dt nnn tımd11 ~ucida.JI!! .. "-: _,_.., .c.a ™ una r- ~ ft"C'I poıtıo~ rloclad, ftıt H ltnır ct!lddt~~b 6ıı)cw pıım 4C nee-... ~ 
Fatihte, Çırçır ca<idesinde arpa• derhat yetim•i, ve itfaiye ile bir • kan, ,.ok dürüat ve ere"'" bir hake. cc·r:·· ·~·"$• . ı ·. '··c utıı> de t st"> panidot ful• de foodı:ll ctnııian '" C:.umltul '"una "'4* 

d 1 :r :r • ·~ ~ _.. ~fıa. m la ~ • 1.1. 'O ·- dt na baull.7, en ı.. .... hl~ lut~•-~-'~'~ 
a ıHuuı imıinde bir a am, ne • likte enkazı lcaldnmağa batla • me taamız edilerek tekmeler ve · aft-~ J!.'IMlota J.,°'" d JAMicof • 
bolUlu Tevfik iıminde birine 750 mlfln'. silleler ablmaıı, daha bir hafta flV· • 

liraya mukabil bir~ •tmıt; Yaptığmıız tahkikattan anladı. vel kopmUf ıpor rezaletinin bu ae- Şu resım, Cenubi Amerikada bir mecmuada kapak olaru 
Tevfik buraya bir ev yaptırmak ·· T fk ı d" (D·vamı, IJn~d·) çıkmıştır. Altında: ''lşte lstan buida sporu böyle anlamı•. 
lelJ01m• ..... Y·•-- bundan evvel fana& I~ ev ı ucuz o aun ı· ... (;il ... ı d B• v 
-. -ır -"lll'l'Z _ ,_ b ıar ır. ırbirlerjni öldüresiye ') iyorJar,, diye yazılıdır. A • 
.-d.lö L-..... _ _ '--~unu temiz • ye kuyucu tutmıyanLK u İften an- ---------- l h" . d b"" k --.ıı AUTU.. ---------.... ey ımız e utün ainatta propagandalar yapılmasını İS• 
ilılmete karar v-rek Mehmet ~ lamryan rutıele bir adam tutmuıt· r ti ak b d .... ... yors , ecne i oyuncuları a döğelim, 
minde 33 7&1mda hir reıncber tut· tur. Bu itibarla kabahatin biT U L U S 
.......,.. kr-= da Tevfikte oluyor. k I Z I I BU;:;;er~~;ıe;;;ı~a 

Bu sabahki muhakemeler 

Gu··zel kızlarımız var.. i~adir~an Kaflınıni G AY R 1· TA B 1· 1"' i bu emsalsiz tarihi 

istersen seni götüreqim 1 ::~a:;::~a~::ı:; I VA z ı· y E TL E·R·. 
Fehmi bu teklife kulak asmayan i tamamlle gidere 
adamın ayağına çelmeyi takmış ve 1 bllecekslnlz 1 5 fy 

Ustnoe çullanarak... isu bir kahraman! O a polis müdür muavini 
Bu abalı Aiırceza mahkeme · 

.ınde iki danya bakılmıt, biri 
haklanda karar verilmittir. Hirin· 
ci .dava fU idi: 

Y etilköye yakın Anbarlrköyün· 
de oturaa OllD&D Zehra isminde 
im lcadmı 31dür:meğe tetebbüıten 
malıkeme,e verilmiıtir. Zehra, 
o... ........ ile bir arla j6. 

zünden kavga ederken gürültüyü 
duyan kocası Osman dıtan fırla
mıt, eline geçirdiği mavzer tüfeği 
ile Zebranın üzerine hücum etmif, 

namluyu kadına doğru çevirmittir. 
Bu un.da köylü kadınlar yet.iterek 
mavzeri Oımanm elinden almıt · 
lar, kavaayı yatıttırmıtlardrr. Bu 

( D«Jamı 2 ,_,.). 

lgenc kızın roma-· Krahn beyannamesinin basil-
. nıdır. ki onun ma~ına mani olmak istemiş ... 

yaptıaını Harbıye bakanının iki emirnamesi 
yüzlerce genç arasındaki mühim tezad ... 
yapamamıştır-

jYarın başlıyorı Çankof nerede? 
...-..--•--••••· •Mw ...... _, __ _ 

- Yazısı 2 nclde _ 
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Çatlak Bu lgc;ır kampanası n 
Kondilisin mühim beyanail Bulgaristanda ne 01 UY 0 r • 

Eğer millet istiyorsa gayritabii vazi- Boğazları tahkim 
• • ' yetler oluyor etmemeliymişiz ! .. Reyinı versın. Buı!:~:ıa.~~ye~==~atef,1::1'. 

zifesine baılama.sı dolayısile za · H Ih k• b• B v ı Yunanistanda kralhkta olab·ilir~. bitan_v~efradabiremimameıön- a u ı ız, ogaz a 
dermıştır. b •• •• b • . • 1 ~ 

Londra, 27 (A. 
A.) -Etki Yu· 
nanutan kralı 

dün alqam 
Londraya gel· 
mittir. Douv -
rea ile Londra 

arasındaki me • 
ıaf eyi kateder -

ken gazete -
cilere vaki be- Yunan kralı 
yanatmda ea• 

brk kral, kendisinin tekrar krallık 
tahtına çıkacağma dair otan haber 
lerin tamamen muarızları tarafm
dan uydurulmuı olduğunu sö,,le • 
miştir. 

Kral ıu sözleri ilave etmif\ir: 
"Pariste yapılmq herhangi bir 

toplantrdan haberim yoktur. Lon
draya tatil zamanlaT'JDJ.I geçirmek 
için geldim.,, 

Atina, 27 . (A.A.) - Yabancı 
matbuat mümessillerinin huzurun
da, haıvekil muavini general Kon- · 

bahsolacak ve meclisin vereceği kara· 
ra göre hareket edilecektir. 

Bu beyanatın müfritlere yani Kral 
taraf tarlarına riyaset eden General 
Metak.cıas'ın takip ettiği siynst proğ

rama karşı bir intihap manevrası öl
ması dahi muhtemeldir . . HükOmet, 
kendi azasından en Cümhuriyetçi bir 
şahsiyetin ağzıyle, Kraliyet taraftar
larına mülAyfm gelecek beyana~ta bu
lunarak, intihabat müvacehesfnde 
mevkiini kuvyctJendirmck istiyor. 

Yunan divanı· 
harblerinde 

iki general beraat 
etti, iki bin başı 

mahkdm oldular 
Atina, Z1 - Paskalya münasebetiy

le, divanıharpler, içtima etmemiştir. 

Bugünler zarfında ancak, alelusul 
toplanacak, yalnız Pazartesi gunu 
muhakemelere devam edecektir. 

SeJ!nik Divanıharbi iki Generalı 
beraet ettirmiş. iki binbaşıdan birini 
on iki, diğerini de on seneye mahkum 
etmiştir. 

diliı, §U beyanatta buiunmll§tur : -------G--.-.-------
"HükUmet, Yunan milletinin Uzel 

bir bölümü, böyle bir arzu göster • k 1 
diği takdirde rejim meaeıesmi or- iZ arımız var 
taya atmakta tereddüd etmiyecek- lstarrsen seni 
tir. ilk siyasamız:m müstacel mese- götüreyim 
leleri, önce hafteidihnek gerektir • (Baştnrafı 1 incide) 
Siyasi rejimimiz, ister cümhuriyet, sabahki celsede Zehra Osmanın 
ister meırutt bü.kGmdarlrk olsun, 
fırkalar üzerine değil, Helen ulu • 
sunun iradesine dayanmalıdır. 

General Kondilis, hükUmetin u
lusal kurultayı ku~ak için ıeçime 
karar vermiı olduğÜnu hatırlat • 
mııtır. 

(llAlJER) <Yunan Ba,veldlf mu
a,·ini ve Harbiye Nazm General Kon· 
dilisfn yabancı gazeteler müme$llle· 
rine yaptığı bu beyanat çok mühim 
bir hadiseyi Jşaret eylemektedir .• Yu· 
nanistanda mal8m o1duğu üzere öte· 
denberi Krallığa taraftar kuvvetli bir 
mevcudiyet var lır. Ve bu mcycudi
yet, ihtilllcllenn şiddetli hareketle
rine, Venizelosun akıl n hayale. gel· 
miyen tazyiklerine rağmen kuvvetini 
muhafaza etmiş ve en aon fhtillJ, bun
Jarı bütün bütüne iğzap eylemiştir. 

Yunanistanda evvelce trkAnı har· 
biyei umumiye reisi muavini olan ve 
Kral Kostantin ile beraber çalıpn, 

bugün de hür fikirler partisine riya· 
set eden General Metaksas, açıkca, bu 
meselenin Uzerfne ahJmasmı istemi§ 
ve hatıl teşkil edeceji meb'us nam
zed grupları i~in "Fesleğen,, i alatnetf 
farika olarak kabul eylemiştir. Yunan 
lisanında VnsiJikos kelimesinin iki 
manası vardır. Biri, Fesleğen, diğeri 
Kral mbasına olan Vasllevs'den ge
len ,.e Kral taraftan demek olan Va-
silikos'tur. • , . 

Fesleğen manzarası itibariyle de 
taca benzediği için, General Metak
sas bu aUimeti, hem isimden, hem şe
kil den, istifade için kabul etmiş bu· 
Junuyor. 

Esld Yunanistan ahalisinin büyfik 
bir kısmı Kral taraftarıdır, ve bun
lar, Venlzelistler ve onlann yaptır· 

dıklan ihtil!ller ile mevkii iktidara 
gelen hükömetler tarafından çek sıkı 
takibata maruz kaldıklan için pek 
bizar bir hale gelmlşlercllr. 

"CUmhurlyet,, rejimini bütün zor 
'nklara rafı:ıen kabul etmlyenler, bu
gün Yunanistanm Krallıkla idaresini 
İ!'iiemektedirler. 

Anlaşıldığına göre bu mesele 19 
veya btr hafta teehhllrle 26 ~ayısta 
ya:rı•lncak olan intihab:ıtta meydana 
gelecek meclisi mllessesanda mevzuu 

fakir bir adam olduğunu söyliye · 
rek davasından vaz geçtiğini bil
dirmiş, bununla beraber dava hu
kuku umumiye namına devam e

derek Muazzez, Ayıe, M~nevver 
is~inde üç kadın şahit olarak din
lenmiştir. Bu ıehadetler neticesin
de Osmanın, Zehrayı öldürmek 
kash ve teıebbüsü etrafında delil 
olmadığından Osmanm beraatin.e 
karar verilmi§tİr. 

ikinci dava da §U idi: Elektrik 
şirketi müdürlerinden Kindorfun 
hademesi Ali 27 Şubat gecesi sa -
at 11 · de Kasmıp&§ada Yahya 
Kahya mahallesindeki evine git -
mek üzere Beyoğlunda Balık so -
kağından g~erken önüne tanıma
dığı bir adam çıkmıt, nereye gidi· 
yorsun diye sorduktan sonra: 

- Güzel kızlarımız var. ister· 
ıen götüreyim, demiıtir. Ali bu 
aöze kulak asmıyarak yoluna d~ 
vam ebnek istemif, bir kaç adnn 
atmasına meydan kalmadan meç
hul adam Alinin ayağına çelme ta
karak yere düıünnüf, yatırıp üs · 
tüne çıkmıf, aağ cebini yırtarak 21 
lira parasını almııtır. Ali feryat 
etmİf, ıeıine bekçi Mustafa ile 
bekçi Ali yelitmiı, kaçmak üzere 
bulunan adamı yakalamıılardır. 

Bu adam 26 yaımda, sabıkalı sı -
vacı Fehmidir. Fehmi karakola 
götürülürken bekçi Mustaf aya al -
dığı paraları sokakta bir ar~banm 
altına attığını söy)emiı, 1'endisini 
bırakırsa payla§malarını teklif et
mittir. Bunun üzerine Fehmi hak
kında zabıt tutulmuı, istintak ha
kimliğince tevkif müzekkeresi ke
ıilmittir. 

Bu sabah bqlıyan bu muhake
mede davacı Ali ile ıuçlu, ve ikj 
bekçi dinlenmiı, diler bazı ıahit
lerin getirilmesi muhakeme 11 
Mayısa kah;nıı tır. 

sin!!·:~::.~::=e'::..:!rna~~ utun eşerıyetın se a 
verdikleri sadakat yemininden • • 1 • h d .., • 
dönmemelerini,aad?kkatmalamu, metı içın tes 1 e ecegı 
kumandanlarına tam bir itimatla 

bağlı bulunmalarım istemektedir. Bugün, Bulgaristan muhabiri - ) Kambana gazetesinin Boi 
Emirnamesinde göze çarpan miz, Bulgarca Kambana gazete - ele alarak aaldırqmdan geri., 

noktalardan birisi bütün zabita - ıinin Boğazların tahkimini • Bul- madığı görülüyor.Gene kend1 

nın müsterih olarak vazifelerinde gariıtanm ıilahlanması karı ısın - yzdığma göre Tevfik Rüttii 
devam etmelerini hiç bir şeyden da - istememizi ele alarak bir ta - ım, Bulgaristan ailahlanacak 
şüphelenmemelerini, hiç bir ıey kmı yazılar karaladığını bildirdi. ıa Türkiyeriin de Boğazları 
dü§ünmemelerini istemesidir. Bu gazetenin yazdığı makalenin kim etmesi icab edeceğini 

Bu kayıt Harbiye Nazmnm iki satırlan araısmda: "Boğazlar Bal- mesi ve buna Sovyet HariciY' 
gün evvelki beyanatiıle tezat tef • kanlarm ayakları altında birdiken miseri Litvinofnn mü~ 
kil etmektedir. Harbiye Nazırı bu dir. Tüı'kiye Hariciye Bakanı Bo- hmmaısı büyük devletleri 
beyanatında on gün sonra orduda ğazlarm tahkimini iıtemekle u- mq .•• 
bazı tebeddülat olacağını söyle- mmni efkarı, Balkanların vücu .. 
mitti. Herkes bunu askeri birliğe dunda hiç ebik olmıyan bir yara· 
dahil zabitan arasında olacağını nm üzerine çevirdi. Bu sebeple 
zannediyor ve birliğe dahil bir çok diplomatlar bu yaraya el sümıiye 
zabitin azli bekleniyordu. Bu be • mecbur oldular.,, gibi cümleler de 
yanata bakarsak yeni emir çok mevcutmuş ••• 
manidardır. Bundan Harbiye Na - Kambana gazetesi bundan baş -
zırmm askeri birliğe kartı tedbir ka diyormU§ ki: 
alınak istemidiği neticesi çıkanlır. "Boğazlar iti, bir Türk ve Bal -

Po 11 s müdür mu a- kan meselesi olmaktan ziyade bir 
Vinine işten el Avrupa meselesidir. Belki de 

kom§u Balkan devletlerinden zi • 
çektirilecekmiŞ yade ve kuvvetli Avrupa devlet .. 
Polis müdürünün emirleri ara • }erinin meselesidir. Eskiden Os • 

sında, polis amirleri arasında de- manh imparatorluğu Balkanların 
ğiıikliğin de mevcut olduğu söy • hakimi olduğu zaman Boğazların 
lenmektedir. Bu arada polis mü • başkası tarafından ele geçirilebi • 
dür muavininin itten el çektirile • leceği kimseyi düşündürmiyordu .. 
ceği fayiaları vardır. Buna da se- Fakat büyük harpte Tüdciye mağ
bep söylendiğine göre şudur: lup edildikten sonra Boğazlar 

Yeni kabinenin teşekkül ettiği kimsenin olmaktan çrkarılarak bi
akşam polis müdür muavini ya - taraf bir hale konuldu. 
nında askeri birliğe dahil bir kaç Lozan muahedesinin özü de 
zabitle devlet matb.aasına gelerek budur .. ,, 

Onların 'bizim makUl iste 
kar§ısmda kızıp kızmadık 
bilmiyoruz. Fakat §U var ki 
dan en çok sinirlenen 
çığırtkanı olmuıtur. J. 

Bizim Boğazlar meseles -11 
düıüncemizin ve isteğimizİD İl. 
hiyetini kendisinden baıka 
kesin öğrendiğini sanıyord~ 
bilmiyorsa tekrarlayalmı: , ,J 

1 - Biz herhangi bir nıuh'J 
vukuunda bitaraflığı muhaf~ 
mek için boğazlarm bekçisi~~ 

2 - Boğazların gayri a~ 
ğini kabul ettiğimiz zaman 
vaziyet baıkaydı. 

3 - Eğer bütün dünyad 
gibi boğazlar silahsızlanırsa ~J 
boğazlan gayriaskeri v,SO
sokmaktan kaçınmıyoruz. ati' 

Öyleyse nafile yere gür·'dl 
den bu çatlak ka.mpanayş 

oluyor? __/. 
Kralın basılmak.ta olan beyanna
mesinin basılma.sına mani olmak 
istemiıtir. 

Matbaa müdürü l)u emre bir ta
raftan itaat eder gibi görünmüı 
diğer taraftan da hadiseyi polis 
müdürüne bildirmiıtir. Bunun ü -
zerine polis müdürü poliı kuman· 
danı ve ıivil memurlarla devlet 

Hayriye lisesinde 

Talebeyi, arkadaşları 
nasıl bıçaklamış ? 

matbaasına gelerek kralm beyan- Mekteb müdürü izahat veriyor 
namesi tabedilinciye kadar orada I 
kalmııtır. Şimdi bu hadiseden do- Dün, Hayriye lisesinde cereyan lan talebeden biri, her nasıl~ 
layı müdür muavini hakkında tah- d ·· "f b" h"'d. d b h d b. ı k bot 11 e en muessı ır a ıse en a - ıan a ır susta ı ça ı ya J"Jİ] 

kikat yapılmakta imif.. ıetmittik: Talebeden Trabzonlu çak ele geçirmif, kin besi"";~ 
Çan kof heyecan Mustafa, Tarsuslu talebeler tara- kadaımı kovalamağa ba~ 

uyan d 1 rayor fından bıçaklanarak yaralanmıt, Mustafa, kaçarak mektebin f~ ~ 
Bir adaya ıürülmüı olan sabık Cerrahpaşa haıtanesine kaldml- ıine sığmmıısa da, maale5e ' 

baıvekillerden Çe.nkof, Kimon DUf. dığmız gibi, yaralanmıı; ~ . 
Gorgiyef ve arkadatlannın Sofya- Hayriye lisesi, lstanbulun belli muallim, polise haber ver1111f-~ 
ya döndüklerine dair bir ıayia başlı büyük ve tanmmıı mekteple- rah da hastaneye kaldır• '/ 

çıkmıf ve halk Çankofun evının rinden biri olduğu için talebesi a- Mektebimiz, zabtü raptt~ ' 
önünde toplanarak kendisini gör· rasında~. tahsi! gençleri?e leke .sü- müessese değildir. ~aleb~- fi. 
mek istemi§tir. Evde bulunanlar recek böyle hır hareketi yapabıle- rasında böyle bir Tecı vak .,, 
Çankofun dönmediğini söylemiı - ceklerin naııl bulunabileceğini) ğı için, bütün mektep ıneıı•" 
ler ve fakat halk buna inanmamıt- mektep müdürüne hayretle sor- matem içindedir. ~ 
tır. Bunun üzerine gazeteciler Da· duk. 
biliye Nazırına baş vurarak haki- Müdür, yuvasında büyük bir ııııınuuuıııınııı"ımıuıınııııuıııııuınırııınıılliıtı 
kati öğrenmek istemitlerdir. Dahi- felaket cereyan ebnit insanlar gibi .d 
liye Nazırı böyle bir emir verme . son derec~ matemliy ... di. Bunu~la Bı· r aşk Jv 
diği, Çankofun dönmediğini söy. beraber, bıze fU malumatı verdı: ı 
lemiıtir. - Biliyorsunuz ki, dün, ıpor hi.k A ~ 

d bayramı vardı. Hepimiz oraya git- a yo Çankofun muavini vaziyetin e ~ 
bulunan ve kabineye dahil olan tik. Yalnız mektepte nöbetçi mu- fil 

allimler kaldı. Bazı talebe de, AŞK VE MACERA JlOllı' Posta ve Telgraf Nazın, Başveki-
. bayrama ittirak etmemekle l;era- Nakleden: le Çankof serbest bırakılmadığı .,, 

takdl.rde istifa edeceaini ıöylemiı- ber, tatil olduğu İçin, serbest bı- H ti• S •• .-eYı 
o• raktlımıh. Gezmeğe çıkmı,Iar Ye a ce u ... 

tir. Sanıü~ ~u~~ar k ga:e~~~nde aralarında ötedenberi kavgalı o- ' Pazartesi uİınü bcışlıllor• 
?.;:!::: :~sa:d~ eı:eme~:rr~ _,;ü:'1e~dı;·5;;;ya ge~;1;'rl-ı,';k: '!lıunııtınıuuutlfflllflıııııııuımıııııuıınııtfll 
Çinkofun ve arkada§larmm bu - !eniyor. 



Z1 NlSAN - 1935 

!Benim qijciişiim: --- -, ... - ._.~ ._., --
A llahim ! .. Sen 
hi aye buyur ... · 

Amin! Radyo 
neşriyatı Yangın malzemesinden yapıldı

ğı iç.in, daha geçen gün bir ev çök

tü: Büyük anne, anne ve kızJan lstanbuJ ve Ankara 
·· kk ·· b t 1 k bir aile mah-

mure ep uç a m 1 
•• istasyonları bir elden 

voldu .•. Baıkac da olenler ve Y 
ralananlar vardı. idare edilecek 

Bu, bir "kaza,, değildir. Ankara ve htanbul radyoları-
Kaza, bizim idaremizin haricin nın müştereken çalışmaları ve bir 

de cereyan ed n felakettir. elden id'aresi kat'i olarak takarrür 
Halbuki yangın malzem~sin- etmiştir. 

den yapıla; bir binanın çökeeeğini Bu şekilde birle§ik işleme iç.in 
fen tayin etmez mi? ••. Bunu önce- bir proje hazırlanmışbr. Bu pro· 
den kestirmek mümkün değildir, jeye göre iki istasyonun neşriyatı 
derneğe kimin dili varır?.. ayni tu1ui meve üzerinden ve müş-

• • • • tereken yapılması mükarrerdir. • • • 

Süleymaniye civarında, ismeti
Ye caddesinde bu hafta içinde ce· 
reyan eden ikinci "kaza,. da, keza. 
bütün fecaatiyle, taptaze olarnk. 
hatırlardadır: 

Bundan bir müddet evvel An . 
karada matbuat umum müdür!ü • 
ğünde toplanan bir komisyon An . 
kara ve İstanbul radyoları ne§ri • 
yatının tanzimi için bazı esaalar 
tespit etmişti. Yeni tekilde bu e • 
saslar tamamen tatbik edilecek ve 
söylevlerle konuşmalara ve yurdu 
tnmtma neşriyatına daha fazla 
yer verilecektir. 

Dört buçuz metre temel knzıl 
dığı halde lazım gelen destek ter
tibatı yapılmamış; dört itçinin Ü· 

zerine topraklar yıkılmı§ ... Biçare· 
Jerden biri, ezilip öldü ..• 

Kabahatliler tevkif edildi. Radyonun köylere kadar girme
si ve gerek ulu ve gerekse arsıu· 
lusal hadiselerden halkın kolay

Artık, bu gibi "kazalar,, umuru lıkla haberdar olması hükUmelin 
adiye arasına girdi. ötedenberi başlıca düşüncesini 

Dünkü nüshamızda buna ben· teşkil etmektedir. Yeni şekilde 
zer başka bir hadise olduğunu gör- bunun tahakkukuna doğru da gi
mü§sünüzdür: dilecektir. Bu takdirde radyoma. 

Koca Mustafa Paıada mualHm kinelerinin çok ucuz satılması icap 
Emin isminde bir zat evinin te· edecektir. 
mcllerini kazdmrl<en, toprak, ge- -------------
ne birdenbire çökmüş ... 

Bir "kaza,, olmu .•• 
(Allah görünür, görünmez im

zalardan saklasın) bu, her h i'.\lrJP 
"görünmez,, cinsinden değil .• 

itfaiye gelmif... Güçbel . va· 
r lıları çıkararak Cerrahpaıa has
tanesine kaldırmışlar ... . . . . 

Birkaç gün evvelki nüshanuz
d yılulmağa namzet evlerden u
zu~ uzadıya bahsolunuyordu. Blı 
ikazımız üzerine ne tedbirlere ha, 
vurulmuştur?... Temellerin fenni 
kazılması için, son f elalcetler dcıı 
aonra ne gibi yeni usuller bulun 

I 7 
muştur ve hatta bulunacaktır· ... 

- ... 
Bir gazetec;rıin vaLifesi g~r\Glı 

]erini y zarak alakayı tahrık el 

mektir! derler. Fakat, ben, ne na· 
ihat vereyim? •.• Bir r ha parlak 
öz mü öyliyeyim? ... 

İl'TE-
Dayak altllar 
Beşiktaşta oturan Cemil Teşvi

lciyede dutluk bahçesinde oturur
ken Cemil, İkbal Ali isminde üç 
kişi tarafınd n dayak yemi§tir. 

Otomobil çarpb 
2071 numaralı otomobil §oförü 

Hamdi Şişhane yokuşundan çrkar
ken şoför Kemalin idaresindeki 
2360 numaralı otomobil kendisine 
çarpmıştır. 

snah atmış 
Yeşiltulumbada oturan Hamdi

nin kahvesi yanındaki boş dükkan. 
da yatan Fethi ve arkada Jnn Beh 
cet, Besim, Yusuf sarhoş o1arak 
Hamdinin kahvesine gitmi§ler, Re 
cebe küfür ettikleri gibi bunlardan 
Besim iki el silah da attığınd n 
yakalanmışlardJT. 

KöprUden dU tU 
Kasap Hyas mahallesinde otu

ran 12 yatında Ali Etyemezde şi
mindifer köprüsünde oynarken 
rnüvazenesini kaybederek düşmÜ§ 

HALiÇ 
Bu sene temizlenmes' 

kararlaştırıldı 
Yarım asırdanberi esaslı bir tür. Bakanlık bir t raftan, gele

taranma yüzü görmiyen, ve kimin cek yıl deniz İ§leri bütçesine iki 
temizliyeceği bir türlii anlaşılamı- tarak dubası alınması için tahs:sat 
yan Halicin nihayet temizlenme- konulmasın knrnr verirken, bir 
sine kat'i olarak karar verilmiş- yandan da eldeki vesaitle bu sene 
tir. 1-{aliçlilere hatta bütün şehir derhal temizleme işlerine batlan
halkına müjdeliyelim ki frenlde • masını alakadnrlara bildirmittir. 
rin "Altın boynuz,, dedikleri ve 
imdilik çamur deryası halinde o -

lan, Haliç, bu sene temizlenmeğe 
başlanacaktır. 

Ökonomi Bakanlığı lstanbul 
limanının geni§letilmesi düşünü -
lürken Halicin bugünkü vaziyetin
de kalmasını zararlı gördüğünden 
Halicin de bir iç liman olarak tak
viye ve ıslahını lüzumlu görmüş-

Dün toplanan 
kongreler 

Dün şehrimizde muhtelif te§ek
küllerin kongreleri yapılmıştır. 

Bursa lisesinden yetişenler ce
miyetinin kongresinde Bursa kız 

lisesinden yetişenlerin de cemiye
te lınmaları kabul edilmiıtir. 

Fannakoloğlar birliğinin top
lantısında farmakoloğlar birliğiy

le eczacılar birliğinin birleşme.sine 
karar verilmiştir. 

Darüşşafakayı idare eden "T \irk 

okutma urumu,, dün toplan ra < 
bir senelik faaliyeti görüşmüştür. 

-<>-
Galatasarayda 

mllsomere 

Diğer taraftan Halicin u-:ıumi 
temizliğinin belediye ile lim n ve 
rıhtımlar idare ine ait olması la · 
zım geleceği neticesine varan ba • 
kanlık bunun için iki id reye de 

vaziyti bildirmeğe karar vermiştir. 
Okonomi Bakanlığı Halicin te -

mizlenmesi için bütçeye bir mil • 
yon lira koyacaktır. 

Sirkeci rıhtımı 
temizleniyor 

Gümrük idaresi Galata rıhtımı 
gibi Sirkeci rıhbmınm üz rinin de 
temizlenmesi için tetkikat yapm k 
tadır. Bu rıhtım üzerindeki aaç 
ambarların k ldırılma ına imdi
lik lüzum görülmemitlir. Yalnız 

rıhtımın üzerinde bulunan cevİ7 
kütükleri ve birçok eıya kaldırıla
caktır. 

-o-

Nar dan yü se 
fi a a nasıl kok 

satılır? 
Belediyenin, kok kömürüne ko· 

nan narhtan fazla fiatle kömür 811· 

tan Dolmabahçe havagazı şirketi 
aleyhine yaptığı takibat Bayındır· 

Galataa ray mektebinde dün lık Bakanlığının tavas ulu üzerinP 
izcilerin bir müsameresi olmu , durdurulmuştu. Komiserlik, §İr • 

ibüyük bir kalabalık önünde tem· ketin çuval ve yükleme parası na -
siller verilmittir. miyle mÜ§teriden bir p ra almağa 

-o- nlahiyettar olup olm dığmın tet • 
Kayseri fabrikası kikini komiserliğe bildirmittir. 

Kayseri f abrikıuı için Sovyet 

Rusyadan bugün on yedi ustabaşı

nın gelmesi beklenmektedir. 

ol kolu kırılmıştır. 

SUrahl ile 

Tnhtakalede oturan ham 1 Mcv· 

lut Nermin ismind bir kndınla 
kavga etmiş, kadm sur hi ile ha
mali ha mdnn yaralamı tır. 

Dı işleri bakanı 
Ankaraya gitti 
Dı işleri Bakanı Tevfik Rü§tü 

Aru, dün ak§amki ekspresle An. 
karaya gitmiıtir. 

Tevfik Rüştü Aras, Mayıs baş
langıcınd tekrar §ehrimize gele 
rck Balkan konseyi toplantısına 
İ§lİrak etmek üzere Bükrete gide
cektir. 

"Bir feliiket bin nasihatten ev 
ladır !,, derler ..• Bir değil, seri ha
linde felaketler de para etmedik
ten, gene belediye ve inşaatplar 
bildikleri gibi h reket ettikten son-
ra, nasih tin ne hükmü olur? ..• 

Artık iş Allaha kaldı. Tevekkül
le boynumuzu bükelim; ellerin:izi 
emalara çalım ve dua edelim: 

f ____ E_H_·~İ---~--~L~---~) 
_ y rabbi .. Bu fensizlik c,rta· Tramvay şir e · m ~· d ·· rlerin cez . ı 

-------
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Gözle i aç !an kö 
•• 
oyayı 

beğenm di! 
Tam yirmi yıl kör ya§nmış 

vid Villiam adlı bir Jngilizin L 
' dranın usta doktorl rındnn biri t 

rafından yapılan nmeliy t netic 
sinde gözleri açılmıştır. 

Ne dersiniz, bu kör ışığı görü 
ce sevincinden çıldırncak bir h 
le gelmeli, hoplayıp zıplamalı d 
ğilmi? Mesele hiç de düşünd\;q 
nüz gibi olmamıştır. Çünkü z 
vallı ndnm vinni senedir lcaranJ• 

lard tahlil ettiği şekilde bir clü 
yayı, gözleri açılınca görememiş 
adeta inkisara uğramışhr. 

Gördüğü her eyin önünde d 
rup acı acı gülmektedir. 

Doktorların bu sabık körle a 
tık yapacak işleri kalmamıştı 
Şimdi sıra romancılara gelmi b 
lunmaldadır. Bunlar körü Jmr 
larma alacaklar ve ihtisaslarını an 
l.ıımak için uzun uzadıya istinta 
lnr ynpacaklnrdır. 

Belki de bu soruşturmalar neti 
cesinde bu zavallı ndama görü 
kuvvtini inde etmek suretiyle aca 
b fenelık mı işlenmiştir, sunlin 
kendi kendilerine soracaklardır? 

<> 
Tath bir eyahat 

İngilizlerin Dorik adlı büyü 
tr nsntlantik gemisi imdi Akde
nizd bir seyahat yapmaktadır. 
Bunda harikulnde bir şey yok, di. 
ycceksiniz, amm bu seyahatin hu
susiyeti yolcuların tamamiyle ÇO• 

cuk olmnlnrındrıdır. Gemide 850 
mektep çocuğu vardır. 

Bu çocukl rm on g\inlük s 
ha ti için gemiye 3500 l j o ç ql At: 11 

yedi bin kutu bisküi, kırk bin el
ma ve yirmi bin portakal alınmıt· 
tır. 

Çocuklar ağız tndıyI bir yol· 
culuk yapıyorlar, değil mi? 

<> 
Uçan araba! 

Samuel Ny lorn adlı bir lıvcç 
vatandaşı geçenlerde çok dikkate 
§ yan bir ihtir ynpmış ve buı.atın 
beratını hükUmetten almıştır. 

Bu ihtira hem yolda yürüyen 
hem d h vad uçabilen bir ra • 
hadır. Arab nın gövdesi bildiği -

miz otomobil teklinde o1up yrı -
en bir pervanesi, dümeni ve kuy -

ruk müstcvisi vardır. Kanat} r • 
rabnnın orla ına vidalıdır; bun -

lnr tavnnda üst üste lmtlanabilc -
cek gibi y pılmıthr. M l<inc ise 
istendiği z man tekerlekleri, iste· 
tenincc pervaneyi çnhştır:ın biçim· 
dedir. 

Havada toprnğa inebilmek için 
d yrıc hususi tekerlekleri vnr • 
dır. Şo e üstünd nrnba gibi gi • 
derken bu tektı·h·ldcri yulmrıyn 
çekecek tert;bat da yapılmıştır. aınd yapılmış, yapılmamıt evler

deki biçare kullarını en muhaf • 

za buyur ••• Amin! ... 
Topancde tütün, sigara, kırtasiye, ,.e öte beri satan 

Ali diyor ki: 
pattıktan onra cı ime gidebilecek tcnTıa bir tramvay -------------
bulmak için Karal•öyc, /ıattti ba:an Rnıinönünc kadar 

(V:i·NO) 

Hmni§: 
Bugün, bir adam da kuyunun 

.b. d d" . d" . o··rnu .. lrnü«tür. Ge-ı m e ırı ın g :ır 

n gün de buna benzer bir hadi 

ardı. 

- Buramn iki derdi ııardır. Ri M yolun dar olma ı, öbü
rü de tramrıaylardan çektiğimiz azap._ Erıvclcc dört 
yol ağzında bir işaret mcmuro dururdu. llaJfi tüm cği, 
iri bir kaldırım taşı gibi ortada duruyor. Fakat onra· 
ları lıcr neden e buradan işaret memurunu kaldırdı· 

lar. Bllnun netice inde gmck tranwaylar, ve gereke 
otomobiller buradan görülmemiş bir süratle geçiyor· 

!-------------- lar. Ve bu da bir çok kazalara sebep oluyor. llillıassa 
akşamları saat 5 le 8 ara ında caddenin bir tarafın· 

ı--------------; dan öbUr tarafına bir /:araya uğramadan geçmek için 

2 ? • 
yarını saat caddenin tenlıalaşmasını beklemek lü::ım· 
dır. 

Topanenln me Tıur tozunu tckrarlamağa lüzum gör
m/1yorum. Bunu lıerllaldc işitmlf inl:dir. 

ı---... ---------• Gelelim ikinci bllyiik derde: 
Ben Jl•dktaşta oturuyorom. Dükkanımı yedide kcr 

yürüme!.: mecburiyetinde kalıyorum. Bu saatte işliycn 

tramvaylar o kadar l:alabalık, o kadar lmlabalık olu· 
yoı ki içeri inde c:llm den, bir yerini yırtmadan, fıır-

palannıadan d11rmarıın imktinı yol:tur. Eskiden Eminö· 
nü f!cbek hattında çlf t ı agon takarlardı. Şimdi lıcr

lıaldc biletçi para ından ildi at etmek için olaac~ak lm
nu yapmıyorlar. Tramvaylar da seyrek olduğundan 
dediğim gibi Eminönütıc kadar taban tllpm den blnnur 
nln imktinı olmuyor. 

1'rammy irketi hakkında o kadar yn~ılat yazıldı 
o kadar şikay tler edildi ki bu m eleyi dnha fnzln te~ 
rih etmeğe lüzum yoktur. Hu kurnpnny nın mUdUrlerl
ni, zn,ııllr l tnnbul halkımı çel· tfrdikleri eziyeti ödet· 
m k için elli mi, ytiz mü, yüz elll mi herney c hep ini 
bir ikinci me\kl trnmmy \1lgonunn tıkarak ~nrk ek • 
presinin on mgonunun pe~ine tııkıp mC'mİckctlcrine 
göndermekten başka çare )Okl 

:························ .. ············ .. ············-··: : : . . : : . : 

ZI 1 
-------------------- : ra: ~ 

--------------------~ Formnl rını ucuzca ciltletmek İs· .i 
iıtiycnler bucünkü cum rtcsindcn i 
itibaren her cün r nkli knpnkl ri-
le bcrnber Anknro cadd sind ~ 
( V AKIT) kitoph nesine bıraka

bilirler. 

Cilt pnrnsı olnrnk ynlnrz (10) 
kurut ödemeleri lazımdır. 

........................................................ 
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21 ? ltalqan askerlerle istemeyiz! J 
( Baştaralı 1 nclde) 111ttllllllnıımııHRrlfltt11nuı11ıtllllllll"""""""'~n ~~~~~~~~~~ }' unanlı halk arasın 

fer yalnız memlekete kalan yenı !.-----------~~--, 
bir cephesini t~kil etti. Futbol heyeti reisi Sabah Gazeteleri • kz• ÇQrnzşmalar J Q 

• • • Bay Necmi diyor ki: ne dı·yorlar? f" U j 
itin içyüzünü çok iyi bildiğim - Spor salıası dahilinde tehaddüs .______________ fı • l ld 

için, dün benim en çok gucume eden sporcular tarafından ihdas edi· "Bal kanlılarla ancak QClQ ar 0 U 
giden hakeme yapılan taarruz ol- len hcidiseler hakkında biz müessir o· 
du. labilir ve o işlere vaz'ıyed ederek ıa. el birliği edilebilir,, 

Daha Pazartesi gününden, bu zım gelen müeyyideleri tatbik ederiz. 
maç kararlaştırıldığı zaman, ha- Seyircilere ve spor haricindeki va
kemi dütünülmüı, ve lstanbulspo· ziyetlere gelince bunlar hakkında ay-

rıca kuvvci icraiyemlz yol.."tur. Bu hu
run arzusu, hatta ısrarile çok dü - sustaki intizam inzibat kuvvetlerinin 
rüıt ve luymetli bir genç olan Ha- alacağı tedbirlere bağlıdır. 
lit Galip Ezgü ıeçilmiıti. • 11- * 

Hatta lstanbulspor oyuncula -
nndan bazısı bana: 

(Halit Galip maça çıkmaua biz 
de maçı oynamayız.) demişlerdi .• 

Mrntaka merkezi, ikinci reisi Fethi 
Ba~ran diyor ki: 

Halkın bu tarzda hareketi pek ip
tidaidir. Bu, memleketimizde sporun 
terakki ettiğinin aleylıine bir cereyan 
uyandırm;ıkta ve sporun inkişafını 

baltalamaktadır. Teşkilatımızın bu 
lıususta icrai bir kuı·ı·cti yoktur. 

İ§te dün lstanbulsporluların 
böyle ısrarla istedikleri bir ha • 
keme, yaptıkları hareketlere ne 
demek lazımdır. Bilmiyorum .. ... ,l çirkin lıarckctler ni'·a&et oralia 

gelen seyircilerden bir kısmının spor 
zihniyet ve mefhumunu /ıakiki manada Dün maç nasıl oynandı: 

anlamamakta olduklannı göstermeJ..-

• ... • 

lıte aldığım notların hulasası: tcdir. Bunlln da lıalkm spora olan 
Oyun ,ilk devre hemen hiç he- yanlış anlama kabiliyetinin artmasıy

yecansız oldu .. Eğer seyircilerden le inzibat kuvvetlerinin alacağı ted· 
bir kaç terbiyesizin (yuhaları) ve birlerle salciha doğru gideceğinde 
yağdırdıkları küfürler olmasaydı, =:-şu_·P_h~c~y=o:-k-tu_r=·~-------
belki de hep böyle devam ede . lflllQmntılllhlflt1ttınıtfl*ltlltııı11111ıffHtlftltnHılllffllllll1J111n11ııaı 
cekti. Bu vaziyet karşısında hakem 

Adeta iki tarafta oyunu kaza - kendisine oyundan çıkmasını söy
nacağından emin ve sakin görü - ledi. Büsbütün gözü kızan Salih 
nüyordu. tam hakemin yanına yaklaşmışlı 

Fakat Gündüz Kılıç 40cı dakika- ki, Salihattin, ve Samihin (Salih 
da ilk golü alınca it değişti. ne yapıyorsun, kendine gel) de · 

Jstanbulspor sinirlenmeğe baı . mesiyle toparlandı. 
ladı. Bilhassa, kenarlardan kopan Ve söylene, söylene oyundan 
feryatlar, takımın asabını büıbü· çıktı. Bunun üzerine bir kaç oyun
tün bozuyordu. cu daha (bu gol ofsayttı) diye ba-

tık devre bir mesele çıkmadan ğırmaya bafladılar. İıtanbulsporlu 
bazı oyuncular daha sahadan ken-1 ....- O Ga\ataaarayın galebeaile 

bitti. di kendine çıktı, bir kısım biraz 
bekledi. Ve nihayet bütün lstan -

ikinci devre ba~lar başlamaz, 
kızılca kıyametin kopacağı anla - bulspor takımı meydanı boş hı -

raktt. 
şıldı. 

Bu maçı mutlak kazanmak isti· Hakem fasıla ile üç düdük ça -
larak takımı davet etti. Ve kimse 

.)'en Jstanbulsporlular ainirli görü-
gelmeyince Galatasarayı hükmen 

nüyorlardı. Bereket Galatasaray 
soğuk kanlılığını muhafaza edi - galip addede~ek :,.0 Y11._nu bitirdi. 

yordu. 

Bu aralık oyunu çığırından çı · 
karan seyircilerden bir çığırtkan 

küfürbazı hakem polislere göster· 

Buraya kadar anlattığım hadi
seler, ve mağlubiyete kızarak aa· 
bayı terketmek, haksız ve latan -
bulspor gibi, hakiki sporcu tanın-

KURUN - Asım Us bugünkü ya. 
zısında Kadıköy Haydarpaşa ıemti
nin gittikre dalıa ziyade şenlendiğini 
mevzubalısederek ahalinin lstanbula 
gidip gelmek için pek çok vakit kay
bettif.:lerini söylüyor. Bu işin daha 
ziyade ilerletimesini, vesaiti nakliye-
nin asrileştirile~erek gidip belme vo.A.
tinin kısaltılmasını ileri Bürüyor. 

ClJMHURIYET - l'unuı Nadi 
bllgünkü başmakalesi "Balkan/.ılar 
idare olunamazlar, onlarla ancak el 
birliği edilir,, serlcı•hasını taşıyor. 

Yazısında Balkanların dünya sıyasa
sında artık miivazcnct dirlıcmi rolü 
oynamaktan çıktıklarını, başlıbaşına 
büyük bir varlık olduklarım aöylü· 
yor, ve makaleyi şu şekilde bitiriyor: 

"Balkan andlaşnıası adına her şeg· 
den önce biribirimize inanıyoruz. Bu 
işin başlıca kuvvet sırrı buradadır. 
Bunun dışında büyük küçük hiç bir 
devlete karr· "üşmanlığımız yoktur. 
Hatta Bulgarlstana karşı dalıi hep 
dostça duygularla dolu olduğumuz a· 
çık bir gerçekliktir. Büyük devletlere 
gelince on/.ardan bir tek dileğimiz 
vardır. Bu dedetlerln Balkanlıları i
dare etmeğc çalışmaktan vazgeçmele
rini istiyoruz. Herkes bilain ki Bal· 
kanlılar idare olunmazlar, on/.arla 
ancak clbirllğl eailerek beraber çalı
§llabilir.,. 

TAN - Başmakale yoktur. 

ZAJJ AN - Zaman imzalı yazı 

Trakyanın imarı meselesinde çok dik
katli ve titiz davranmamız lcizrmgel
diğini söylüyor. Dahiliye Müstefan
mn burada portatif ev yapılmasının 

nıevzubalıt .. dilmcdiğlni söylemesi ü
zerine bunu tabii buluyor, hatta yal· 
nız portatif değil, ahşap bina yapıl· 

masını bile doğru bulmııyor. Trakya· 
ya imar için sarf edilecek paraların 

tanıamiyle modern inşaata sar/edil· 
mesini istiyor. 
AKŞAM - Akşdmcı bugünkü köşe 

yazl8ında Emlak Bankasının bundan 
sonra yalnız mesken için yapılacak 

binalara ipotek mukabilinde para ve
receği etrafındaki lıavadisin çok mü
lıim olduğunu aöylüyor. 

diği halde, it örtbas edildi. 

Galatasaray ikinci golünü de 
attıktan sonra, lstanbulspor takı -

fo!-~~~~~~~--~~~--~-

mı9, en çok sevdiğim bir takıma !W••••••••••••••• 

mı büsbütün sinirlendi: 

Oyunculardan bir kısmı artık 
her an hakeme itiraz ediyorlardı. 

Tuhaftır, bu aralık hakemin ls
tanbulsporun lehinde verdiği ka· 
rarlara dahi, (bunu verme ha· 
kem) diye feryat koparan seyirci· 
ler oluyordu. 

Bunlar öz lstanbulsporlular de
ğildi •• Çiinkü memleketin en yük
tek bir irfan ocağında yetiıenle · 
rin böyle işler yapamıyacaklarına 
kendim kadar inanırım. 

Ôyle anlaşılıyordu ki, lstanbul· 
sporlu olmıyan bu çığırtkanlar, 

bu maç ta bir hadise çıkarmak i -
çin, mütemadiyen kastı mahsusla 
hareket ediyorlardı. 

Fakat maalesef zabıta bunlar
dan birisini kolundan tutup çıka • 

hiç yakı§lıramıyacağım bir it ol • 
du .. 

Fakat işin asıl rezalet ve çirkin 
tarafı bundan sonra başlar .. 

• * • 
Hakem oyun bittikten sonra, 

bazı arkadaşları ve alan gözcüsü
nün müdahalesile kalabalığın çık· 
masını bekliyerek sahada kaldı .. 

Seyirciler hemen de tamamen 
bo§almıı gibi göründükleri bir 
anda, ( 4) polisin refakatinde 
stattan otomobile götürülmek ü -
zere çıkarıldı. Fakat tam korido
ra gelince, pusu kurmu§ bir kaç 
tulumbacı ruhlu adamın taarruzu
na uğradı. Ve yanındaki polislere 
rağmen otomobile kadar tekıne, 

yumruk altında götürüldü. 
Ve iıte dünkü maç ta böyle bir 

rezaletle bitti. . . .. 

Gül, Limon, Anber, Fujer, Şipr 
Leylak, Revdor, Flördamur, 
Acıbadem, Akasya kokulu 

Houn Juuolet 
ve 

~liserin ~o~unlorı 
Haı:ıaı1 zeytin yağından ve Hasan 
kreminden ve Hasan itriyatından 

yapılmış olup gliserinli ve · tuvalet 
için nevileri vardır. Cildi yumuşatır. 
Güzel ve nazik ciltli kadınlara, ço
cuklara şayanı tavsiyedir. Avrupa
nın terkibi meçhul yağlarından ya· 

pılmış sabunlar cilde mazarrat vere
ceğinden bunlardan sakınınız. 

10 • 15 • 25 - 35 kuruştur. 'J'optancı 

lara tenzilat. Hasan deposu, Ankara, 
İstanbul, Beyoğlu. 

ramadı. Biz artık böyle apor istemiyo - ••••••••••••••• 
Nihayet (3) ncü gol de oldu. ls

tanbulıpor müdafaası evvela yer 
tutmak meselesinden birbirile mü· 
nakaıa ettiler. Top ortaya geldi. 
Ortada hiçbir mesele yoktu, fakat. 
Tam oyun başlıyacağı anda, oyun· 
culardan Salih, birden yerinden 
aptu, hakemin üstüne doğru dö
vecekmit gibi ko§maya başladı. 

Bir taraftan da (bu gol ofsayt

ruz .• 
Hakemlere küfür eden ağızla • 

rın yırtılması, hakemlere vuran 
ellerin kınlması zamanı çoktan 
gelmiıtir. 

Zabıta, insanlıktan anlamıyan, 

bütün oyunların çığırından çık · 
masma sebep olan bazı terbiyesiz 
seyircilerin yakasını bırakmama -

tı, neden görmedin, sen nasıl ha - lıdır. Ve böyle hadiseler karşısın -
ke~sin? ! ) diye bağırıyordu. da, spor teşkilatı çok seri ve kat'i 

kararlarla harekete 1ıeçmelidir. 
Yoksa, ne yaptığını bilmezler, 

böyle yüz buldukça, yakında, 

memlekette ne hakem, ne de spor 
olsun diye oynanacak futbol kala· 
caktır. 

izzet Muhiddin APAJ( 

(Spor yazılanmızı 
9 uncu sayfada 

okuyunuz) 

Türkiye ile Yunanistan arasın· 
ki on iki adanın İtalyanlar tarafın· 
dan vaktile muvakkaten i~gal edildi· 
ği, §İmdi ise, hunların Yunanlılar ta· 
raf mdan istendiği ınalfımdur. Bnra· 
ların ahalisi Rumdnr. 

On iki adalarda Yunanlılara ya· 
pılan muameleler dolayBiyle İtalyan· 
lan yenirlen ithamlar başlamıştır. 

Deyli Herald gazete i Atina muhn· 
hiri "On iki ada muhacirleri cemiyc· 
ti,, reİ!'İ doktor Skevoı:ı Zernos ile ko· 
nuşmu~, on iki adadaki Yunan hal· 
kmm vaziyeti hakkında dikkate de· 
ğer hazı maltımat almı~tır. 

On iki ada mulıacirleriyle uğra · 
şan cemiyetin reisi, hu yıl, adada f. 
talyan idaresine karşı hn~gö termi§ 
iki isyanı tetkikle meşgul olmaktadır. 
Bu cemivetin merkl'zi .Atinadadır. 

İki is)·nnda da, adalılar İta]yanla 
ra, kendi dini işlerine kan~trğı için 
ayak diremişlerdir· 

Bundan birkaç gün önce olan i · 
kinci isyan, anlatıldığma göre, İlal • 
yanlar taraf mdan hüyük hir şiddet1e 
ba~tırılmıştır. 

Adadan hiçbir havadi~ çrkmama~ı 
için İtalynnlarm sarf ettiği büyük gay· 

-kendilf'rine ka111 tekrar ~ 
mal edilmi~. bir şey ya~ ~ 
te~ı·hhü lerinılen vazgeçınıt~ ~ 

On iki ada muhacir]erı 
reisi hundan birkaç gün so? 
yanların e\•le.-e girdiğinden 
mekteclir. . 

ldarei !frfive ilan edi~ 
s(iylendiğine göre - hiitiİll 
Ye cliikkünlnr knpntılını;tır· . ' 

Jlugün i c adnıla bir teth-:.
ti mevcut oldub'llntl söyle:b~ 
:!00 den fazla adalı nm ll1 

lunduğunu hildirmekteıfir .. ·b,al, 
Deyli Herald gazetesi ~o~ 

mevzu üzerinde muhacır ,,~ 

reisinin hazı evrakını görd~ 
makta ve hunlar ara.mda ~ 
listesini gözden geçirdiğini b 
tedir. 

Aclah mahpuslar aracrnd• 
prof esürler, mektep hocalar:'~ 
lar. tacirler hulunmaktad~ 

l\lalıpuslar arasında 

bulu~du~unu \'e bunlard~ll ~ 
çocugu dünyaya gelmek i~~ 
ğunu İngiliz gazeteciı;i, Y~ 
hacir reisinden naklen bil 
dir. 

rete rağmen, bu 4 'l\fnhacir cemiyeti --H----h-,--H--~ 
rci"'i,, nin en mevsuk haberleri aldığı ay • a 
yazılmaktadır. D n o• 

Doktor Zcrvos. Kaliınnos adasın· f Y erek duŞ J; 
dan bahsederek, şunları anlatmakta· bayı Jdı 
drr: 

Bu sabah adliye korid "Kanunusani ayımlaki i yandan 
sonra, bütün kili!!eler, papa lar ta . bir kadın bayılmıştır. Bit 
rafmdan kapatılmı~trr. Buna scheıı ma davasından dolayı 
de şuydu: Rahipler, İtalyanlarla bir· kuk mahkemesine gelen 
lik olduğundan şüphe edilen bir ha~· Nafia isminde bir kadın 
papasın, yerinden çıkarılınasmı isti· meye girmeden yirmi d 
yorlardı. Bu başpapası çıkarırlarsa. vel çok sinirlcnmiı, "haylı, 
kiliseleri de açacaklarını söylüyorlar· diyerek taılar üati.ine dütil 
dı. 

4 'Bu gerginlik tam üç ay sürdü... mqtn-. 
Nihayet vali Dö Disognio işe karı~tı. Kadının imdadına J' l 
Bu ayın daha haşlangu•mcla. nli hü· mahkemesinde bulunan 'j 
yiik kilisenin zorla açtmlınasmı em· memuru yetitmiı, Tab~ 
retti.·. Elde ettiği iki Yunan papasını, od mel ( ) 1 ---" 

aı an eter a maı-
ilk mecburi ayini yaptınn:ık üzere 
büyük hir polis grupu ref akatile gön· Nafia ayıltıhnrıtır. 
derdi. --o-- .4 

'"Bundan lıaşka, vali hiitün mek· Bir genç I<' 
tep hocalarının, profesörlerin, bütün 
talebelerini alarak iyine İ§tirak etme· ııu ru 1 d lJ. J 
lerini emretmİftİ. " ~ 

'·Knlimnos alıalisi, valinin hu mü· Dün Sarıyerde feci bit A 
dalıalt>sine ka~ı durmu~lar, kilisenin olmuı, ve bir ıenç kız bil' , 
drşmda topl:ınnrak mahut iki papnsnı bir aebepten dolayı ~ 
kiliseye girmesine mani olmak iı;tc· l ak l f 
mişlerdir. nı ar ö müttür. ~ 

Doktor Hacı Nurinio ~ '"Aralarında birçok çocuk ve ka· el 
dın da bulunan kalahahğı dağıtmak kiı, iki ıene kadar e'll"I 

için, polis. kuvveti istimal etmİ§ neti· köyde oturan Jbrahinı ~ 
ecele halk heyecana gelerek muka,·e· gençle tanıtmıf. Üç ay e 
meti artırmı~, polise taş ve öteheri ıanlanmıştır. ~ 
atmıştır. Dün İbrahim nipnlıt• ~ 

'"Ak~am güne~ batarken kalabalık I 
gitmi§, biraz soıva da 

dağıtılmış, süklı.nct iade ecliJebilmi~- ~ 
tir. çin kırlara çıkmı~larc:l~r· 1 

"Ertesi giin üç İtalyan muhribi 8 • varında iken birden bıre 
daya geldi. Bunlarla birlikte ask~r banca sesi duyulmuf, "~,r:; 
getiren p;eıniler <le gelmi~ti. Ahali, jandarmalar Belkisi k~-i f' 
askerlerin karaya çıkmaı;ma mani ol· ölü bulmuılnr ve lbrah.....- J 
mak iimiicliy]e nlıtına kq~mu~l:ırdı .. · Jamıılardır. - ~IP.'İ 
Bu C!lnada, hakiki bir döğü~ olmu~!la 1 dili 

Fakat brahim ver ~ da adahlar tabiat iv le silah h kuvvet· 
lere karşı koyamadılar. Ya,·ao yava~ cinayeti kendisinin Y~ ',,.J 
geri!iyerek nihayet evlerinde ıiper söylemiıtir. Meıeletıı~_.,' 
aldılar.. moreun vereceği rapor 

'"Bu çarpışma sırasında Emanoel tılacaktır. 
Gaz<ınis isimli bir Yunanlı öldü. Bir· --o- tı 
çok diğerleri ile yara1anmı~tır. Gfi ft f f f S 

"Arkasından yığınla halk te"kif ... m Ş t j 
dildi. Runlar ara m<ln Dr. Karpat· yilkseJIYO orJ 
)O~ i~nıinıle hiri de yaknlannn~tı.·. A ) _.,,,. f_ 
Runun suçu çn11ıda ölen GaF.onisin. Londra, 27 (A. . r~ılc 
o sıralarda atılan birçok ta§lardan hi· piyasa.sının dünkü fa& 

1 t'..: 
riyle değil, hir İtalyan kurşunuyla öl· olınuştur ki, saat 14,tS t;,.,ı t 
dü~ünü ı:öyleme!!iydi. dilen resmi fiyat, ancalıA 

" Daha ertc.ı.i gün, 18 papas mak· da ilan edilebilmit~ir· , 
tül Gazonisin giimmek iizere ceEedini Yükseliı hareketi, 
almağa gittiler. Fakat ,·erilmedi.. Külçe halinde güınüJUıs. 

"Papaı;lar itiraz edf'rek, alıaliden ı1' 
birço~11yla hir1ikte re. edi zorla al . yatı 34 7 / 8 penı'ten ° 
mak te~ebbil!Une giriımijlerse de, 36 1 /2 penae çdunJ1UI' • 
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...... ----·-· rotlanndan lbrahim im:lllliylc bir - -

Ali reis ile Graçyoza hiç um
madıkları bir yerde karşılaştllar 

mektup aldık. J brahlm dl11or ki: 
"Bundan bir buçuk ay kadar C\'Vel 

Vatan '-apuru Jstanbul limanında idi. 
Vapurun hareketine bir gün kala Ü· 
çüncü me\ ki kamarasının merdh·en 
altı kömUrJüğünU açan kamarot Sait 
Ziber buranın karıştmlmı§ o~duiunu 
gördU. Ye beni çafırarak bunu gös· Bostancılar bir ikiıi atlara at • 

lıyacaklar, zanllı adamı hasta • 
lıtına bakmadan çal yaka bura· 
ya ıürükliyeceklerdi 

Kılıç Ali Pqa bunlan duymut-
tu. Darüaaaade afaıma döndü: 

_ Ne telif edeniniz 7 •.• Batka 

birini bulun! •• 
- Yok ki ..• 
_Ben bulayım! ... lıtet •• 
Yanı batındaki Mi reisi ıös· 

termiıti. . 
_ Fakat... Hareme nuıl rı-

rer 7 Olur mu? .. 
- Neden oımum. G&zlerini 

kalın bir pefkirle ımıııkı kapar
ıım:a, olur biter t.. Sahi, bu akıl 
fena delildi. 

Zaten içeride Safiye sultan 
bu pcikmeden atürii kızıp duru· 
yordu. Darüuaade atası haremin 

bpıımda kaybotdu. 

Ali Reiı Kıbç Ali papya da. 

nerek: 
- Gene baııma bir an~ariye 

açtın! ... Karı i!ine kanf1Dak iı • 
temezdim de... dei. 

- Bundan ne çıkar? ... 
Sonra kulaiına doiru ejilerek 

ıunları ili Ye etti: 
- Sarayı, hele sarayın harem 

tarafını hot tutmak her zaman 
iyidir. Yazık k~ timdi fermanla· 
rın kaynafr itte ıu Jrafealerln ~ 
dındadrr. Fakat ne yapalım! ... 
idare etmek lazun! ... 

Bu sırada Darüssaade e.ğa11 elin

de ıırmft itlemeli büyük bir çevre 
ile Ali Reise ıokulmuf, hemen 
onun gözlerini bağlamıt tı. 

Ali R~i•: 
- - N~ oluyor? Yavaf ! .. 
Falan derneğe kalmadı. 
iki zencinin ortasında döne do-

1&1• birçok koridorlardan, oda • 
'ardan geçti. Geçtiği yeı )erden 
ıevrek gevrek kadm ye kı:a ses -
leri f11dtılan duyuluyordu. 

K'ümNe ıiren horoz ıibiydi. 
Lakin gözleri bailı idi. 
'k' ndaki iki zenc;i de kol • 
11 ı yanı b ğ 

Ja .. ını t-ı•muılardı. Onlar ~a A • 

) 1 deme'di. Bir yerde durdu. 
Bir kadın Darüasaade aiaıına 

~.:!diki: 

- Bu adama söyle, bu matma· 
7ele hal yanca olarak desin ki: 
Bizi :ziyaretinden çok botlandık. 
Annağanlarmı baıımız üıtüne 
koyduk ... Bizim de armaianla • 
rımızı kabul ebin ! .. Dilediii ka· 

dar 1arayda konuğumuz otıun 
'Ye bir iateği vana hemen açıkca 
'öylesin ve yapalım! ••. 

Bu Safiye sultan olacaktı. 
Ali Reia bu ,özleri ltalyancaya 
. k ıöyliyecekti. Fa.kat 

~eTırere • 
bahsedilen matmazeltn nerede 
olduğunu bilmediği içi.n, n~ tara • 
fa söyliyeceğini keetıremı~ord~. 
Llkin bulnduğu yerde, dimdık 
olarak söze baıladı. 

Henüz .özün yarııma gelme • 
mitti ki birisinin ona dolru kot • 

tulunu: , 
- Ah ... Sen miıin? .. Sen ha ... 
l)q. llal7aaca konuıtuiumı 

lfuydu. 
Bir senç kız onun omuzların • 

dan tutmut: 
- Ali r... Senin adm Ali değil 

mi ? ... Ali Reis! .. Sen değil miıin 
çabuk söyle! ... 

Diyonlu. 
Ali Reis o ıeai tanımakta güç-

ük çekmemifti. Fakat birdenbi -
re- okadar ummadıiı bir ıey kar· 
f11mda kalmıftı ki, hiç kımıldan
madı. Öylece kaldı. 

Etraftakiler tatkm t•tkın bir • 
birlerine, sonra genç kızla, bu 
:ınkıtıklı de1ikanlıya bakıyorlardı. 

Ne oluyordu? ... 
Ali rei• hala kn~ıld:ınmadan 

duruyor, ) ., lnız bir yey m:rıldam-

yordu: 
- Graçyoza ! .. Graçyoza ! .. Sen 

ha!. •• 
Genç kız artık dayanamıyordu: 

A .. 1 ' ·ı A 1 - ç AtC~ erım ... ç .... 
Dem it. lirdeabire Ali reisin 

ıözlerindeki çeneyi sıymTıftı. 
Etraftık· kadmlar an~ın~a ÇI\~ 

lıklar ve ~ ~ ~ ıımalar oldu. 
Harem,,. bir ~rkek ! ... 
Hem de dinç, yakıııklı, virmi, 

yirmi bit ' t tlarında as\P.:ı ~ 'hi bir 
yiğit ... 

Hepsi ~ •e böyle b;r er': e~e ken
dilerini b:ıdıklerm.ienbt-ri hasret 
idiler. Bu hasret; belki tle '.>ütün 
ömürlerinde, kocaman bir kor gi· 
bi yüreklerinin .m hisli )erinde 
la§ıyacak•Jl dı. Fakat l•1!. t.. rağ· 

men kaçtııar. 
HanmtJfoı.lan telap rlü,müıler 

Darüuüade aiuı köpürmüıtü. 
Halbu'• · iki ıevriH L~ç oralarda 

değillerd: 
Kollnr ·ı birbirler:nin b"'yun · 

larma dt· 'Lmıf ıAr du hlt ~udağa 
idiler. 
Odanın crtaı ·ndan, r!emin Ve-

nedikli mı ~ma~ :le ıöz ıcyliyen 
yerden, b: emir duyu!dı·: 

- Onbra iliı.ne• ... 
Bu Safi!'e Su\tanJı. 
iki aevfli u2'1n zaman öylece 

bir tek v .\ ut ıi !>i ka ~c!ı\at. 
Şimdi "'·rılıyorlar bi· er ~;;7 ıöy. 

leıiyorlar, yeniden aarm:ı,ıvorlar· 

dı. 
Ve har .:?!'ağatarı n Zftmana ka· 

dar görü ·ı..t.mit olan '.m m1'nzara
yı imrenrl'f'!k se 7rediyorlarcf 1. 

Ah. bu • Hka~ılının yc:r=ntteo ola· 
bilmek için nelerini vermezlerdi?. 

Koridnılarda k'pı1erdf'\n ve 
aralıklar .!r n bakan birro'k fıkır
dak genç ~qzlar ııe ~alıa de> in bir 
ımreniıle i~lerid çe!.iv<u ': rdı. 

Ah, bu tan l:rzın ve .. =nd~ ola
bilmek iç n neler Y•!>mUll\rdı on 
lar ! ... 

Düğünleri çok çoıkun oldu. 
lstanb·ıl tam bir ha'la, r,eceli 

terdi. 
Kömilrlükte ikisi kırmızı ve birisi 

kahYe rengi olmak üzere u~ top Rus 
kumaşı gördük. Bunlar Jran tarikile 
transit olarak Jstanbula, balyalar i· 
çlnde geliyordu. Kumqları buldufu· 
muz zaman kamara memuru ~vııda 
teslim ettik. Keyfjyet raporla idare. 
ye bildirildi. 

Şahitler çafınlarak mesele tavaz· 
zuh etti n bu hırsızlığın kimin tara
fından yapıldığı anlaşddı. Kömür
lüğün anahtarı birinci me\kf kamara
da bulunduğu fçln kilidin çJvl ile a· 
ç.ıldığı da tebeyyün etti. Hattl ku
maşlar daha kömürlükte iken bunlan 
satmak için birkaç kişi ile konuştufu 
bile meydana çıktı. Ve Sirkati bu ka· 
dar kat'i delillerle tebarllz edince, 
he) eti tefti~iye hırsızın işten el çek
tirilmesine karar verdi. D.ller ta
raftan bizim de beraatımızla gemiye 
avdetimiz münasip görUldU. Fakat 
gemiyle Trabzon seferini yapıp Js -
tanbula döndükten sonra 1 Mart ta -
rlhinden itibaren deniz yolları işletme 
şefi Zekeri:ranın arkadaşlarıma ibreti 
müessire olmak üze.re ka) dımm terkin 
ettiğini öğrendim. Hiç beklenilmiyen 
gayri adilane ,.c tamamen keyfi hü
küm neticesinde 19 enelik namuskfi· 
rane emeğim heba oldu. 

Şayet bu sirkati ''aktinde haber 
'ermemiş olsaydım veya hırsızla or
tak bulunsa) dım üphesiz bu cezaya 
hedef olrnııklı nrn Iatırn gelirdi. Hal
buki ben ne kanun ~e ne de vicdan 
haricine çıkmadım. Bllillds hareke
tlmdeki dthilstJUkten dolayı heyeti 
teftişi.) eden tal Uf bile bekliyordum. 
Bu itibarla beni ke)fe mayeşa bir 
karara hedef olmaktan kurtn:rmanrzı 
\'e ,·azifemln iadesi hu u unda yUkı;ek 
deJAletinlzl istirham ediyor, yUksek 
vicdanınıza sığınıyorum.,, 

Nazan dikkati celbederiz. Bu na
muılu kamarota iıinln iade edUmul 
lfinmdır. 

1 ....... -....--.-.. ..... _._ ...... --...... ~. 

1 ULUS KIZI i 
' Yüzlerce yiğit erkeğin yapa· 

madığını yapan 

Bir gene kızın 
ROMANIDIR 

ULUS KIZI 
5,000 yıllık Türk tarihinden 

ahnmııbr. 

Kadircan Kaflı 
nın bu romanı "Şahin Reiı , 

!romanından çok heyecanhdı;, 
i Yann 
IHABER'de. 
1 başlıyor 1 . . . ............................. ·-··-··················· 

c ı.ind üzl L ~ ılguı gi b; e~ leT ~ i. _r_e_f-in_e_d-uı-.)-a-yı--Ja_h_a_ç_o_k_r_y_d_ı ... n'."'""la· 

Lakin l-u yüı bir.l~rce msanın tıyorlard . Hele yıldız.,ar, kıç ka
uasmda ""· ç ıü 1heıiz en n :~sut o· saradaki )<ötkle ·inde ıevı~~n bu 
lanlar Kra Yui ..ı fl'\ Ant>, ~\ li re- iki çift ıe\ t.iliye imrenıarc~ bakı 
isle Graçyoza idiler. yorlar, mrnah manalı ıö.z kırpı 

Çünki: cıılar 'u mesu: güne ka- yorlardı. 
vuıuncıy ~•adar ne Litr.ıez Li:ken- Uzun ~· 'lar mesut y•• '!ılar ve 
mez acıl u ; ekt'ler ' ... çocukları t 'du. 

On be rün :onra ~ııan!ıuldan Lakin t u çoc:ıkların sayılarını 
kalkan i\· kad tr,a, Yf'U' evlileri ve baılar ·dan t>unun gibi mace· 
Cezayire g<tür·~ , orclu. Bunların ralar geç·~ geçruedifini htnüz ÖC· 
birine A ' J eiı ikindsine Kara renemed'ı11. 

Yusuf kuuıanda P.diyordu. 
Deniz ~··zeldi güne •• "Y ve yıl

dızlar her n..mandan patlnkh. 
Hepıi . 'e, bu ~üiün al )"DID ıe· 

1-mir 1~ : 1935 
BıTTf -
KadırNt.n A "F Ll 

İnsan eğlencede olduğu zaman j ğil .. Yoksa bütün vaktimi senin 
vaktin nuıl geçtiiinin kolaylıkla ı yanında geçirmem canmı mı 11kı • 
farkına varamaz., Marikanın o .1 yor?. 
dasında eğlenen gençler de itle - Şüphesiz ki hayn· ! Bilakis 
böylece vaktin nasıl ıeçtiğinin far- zevk duyuyorum .. Fakat bu zevk 
kına varamadılar. Gece çabuk ge- senin zararma olmamalıdır .. U
lip bastırdı. cu:z lokantaları intihab ediyoruz .. 

Eleni farkına vararak batırdı: Oyunda ikinci mevkie otw-uyoruz. 
- Aman yarabbi gece olmut··· - Bu da bir masraf deiil mi?. 

Ben yarım saat için dııanya çık - - Sen merak etme.. P&ram 
mıttım. Elbise için lizım olan bir kalmadığı zaman Naciye gideı-, 
parça kumaı almak için gönder • bu1ur ve çalışmaya batlaron .. 
mitti. Nejadla T nir, Ali Ccngizin 

Ali Cengiz: yatmaya. gelmediğini, N~inin ya-
- Çok dolaıtığınızı, bulamadı- nmda çalıımaya baıladığmda.n 

ğınızı ıöy)erainiz. ileriye geldiğini sanıyorlardı .. Ne-
- A ! nasıl olur. Alacağım ku· jadm tiyatroeunun da sahneye 

maı her yerde dolu! Artık gitme- konulmasına karar verilmiıti. Ha
liyim. Şimdi madamdan bir araba rıl harıl ıon rötutlariyle uğratıl or
lif iıiteceğim. Ah yarabbi! ... Ne clu. Bununla uğraıtığı için ay • 
tuhaf .. Kartonda her ıey oynuyor. rı'lddclan gilndenberi Naciyi gör • 

Marika ile baıbap kalacağın . miye f rraat bulamamı§tı.. Demir 
dan memnun olan Ali Cengiz: de kitaplarmdan baııru kaldınni. 

- Sizi Demir evinize kadar gÖ· yordu. Bu yüzden o da Ali Cen • 
tilrür ... dedi. gizin ne yaptığmı arft.fbrmıya im-

Demir: 1<:an bulamamııtı .. 

- Memnuniyetle .. dedi. Ali Cengizle Marikanm arr la • 
- Ona zahmet! Sua çapkın 1 rındaki münaaebet Demir için 

Söyle Marika ... Demir beyle be • meçhul değiıdi .. Matmazeli ziya • 
raber gidebilir miyim. rete gittifi zamanlar onu, Ali 

- Niçin gidemiyesin. Sen arka· Cengizle berabeT dıf&nya çıkmıt 
daıı seversin!. buluyorlardı. Demir, Marikanm 

- A .. Doğru .. Yanımda köpe- elden kaçtığmı görünce Eleniyle 
ğimin yerini tutar. fazla meıpl olmaya baılamı tr .. 

Marika ile Ali Cengiz bayıla • Fakat onu da, evine götürdüğU 
cak gibi gülüyorlardı. Demir canı günden beri gönnemitti. Bir ku -
sıkılmıı bir tavurla cevap verdi: mat parçaaı için saatlerce dıta.rıda 

- Hiç olmazsa ben onu yap· kaldığından dolayı artık dıtc.rıya 
mam ve sizi yarı yolda bınık - çıkmasına müsaade etmiyorlardı. 
mam .. 

- A ! Affedersiniz, bunu ciddi 
olarak değil ıöylece ıöyliyiverdim. 

Demir ilave etti: 
- Emrinizi bekliyorum, 
- Sus çapkın!. Allaha ısmarla-

dık Marika! 
- Güle güle .. Dikkat et .. Yolda 

fena bir adım atıım seni dütüre
bilir. 

Eleni ile Demir çıkıp 
Marika çabucak sofrayı 
ve: 

gittiler 
kaldırdı 

- Zavallı Eleni, dedi. Çok sar
hoı oldu. Çok tükür ki arkadaıını2'. 
onun bu halinden iıtifııde edecek 
takımdan deiil.. Sen gitmek iıte 

ıeydin göndermezdim. 
- Sahi mi .. Fakat ıen benimle 

beraber kaldın .. 
- Zarar yok .• Ben sarhoı değ:. 

lim. 
- ..... . 
- ..... . 
- ..... . 
- ..... . 

-14-
Bunun ilzerinden bir ay kadar 

zaman geçti. Ali C~ıiz küçük 
komıunun odasına yerleımiı, ar • 
tık arkadaılariyle beraber otur . 
duğu odaya yatmaya gelmemeye 
baılamııtı. 

Bir aabah Nejed, piyeıin oyna -
nacafmı haber vermdc için Naciyi 
cörmele gitti. Görütüp kor.u~tuk
tan ıonra tam ayrılacakları ırradn 
Nejad Naciye sordu: 

- Ha! .. Dedi .. Az kaldı ıınt't ı· 
yordum .. Ali Cengizin ça1ışm m· 
C?an memunun musun? iyi çalı~ı -
yor mu?. 

- Ben de onun nerede oJclur.,. 
nu ıana soracaktım .. Aliyi bera • 
her yemek yediğimiz gündenh "; 
görmedim ... Hali bel:liyorum Bir 
kaç güne kadar gelmezse bir bat -
kaımı almak mecburiyetinde kala 
cağım .. lılerimle yalnız ba§ıma 
uğraımaya imkan göremiyorum .• 

(Devamı var) 
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Kalbinin temayülüne boyun e . 
ğerek üçüncü defa bir aık lccrü . 
besine baı lamıt olan Marika ara . 
da 11rada AH Cengize soruyordu: 

- Hani sana bir it teklif etmiş· •••••••••••••ıl 
lerdi? Ne oldu? Yoksa vaz mı geç- -------------
tin? 

- Yaz ıeçmedinı, fakat daha 
~akti var ... 

- Ya bir bafkaıını alırsa?. 
- Hayll' ! Bana it teklif eden 

doıtumdur .. 
- Ya doıtunun tenin yardmu · 

ı.a ihtiyacı vana 1 
- O kadar acele bir ıey de • 

KUPON 
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Kur11ar 
facıaları 

Bir. gecede 130 bin lira 
ka,,bettikten sonra 

dilenen adam! 

TULUMBACI 

Monte /.:.arlo gazinosurıu!1 krup
yelcrinderı Piyer Mar§a', Sunday 
Ekspra gazetesine bu mqhur ku
marhaney· dair alôkaya ·le.~er bir 
makale ya7.mıştır. Nakled:,,oruz: 

Ben hıı~·atımı, ba:zı insanları 
zengin yaı mak ve bazıların: an da 
aon meteH~ ne kadar biitün ıervet
lerini alm ılrla kazanıyorum. 

Bakara masatarında lıır gect:lik 
· oyundan sc nra ekseriya la ıihli bir 
kumarcıya 50000lngiliz lirası türk 
parasiyle ·~O bin lira) ver'-'iğim 
ve zavall. C-ır oyuncu.:lan c•a o ka· 
dar aldığım var:iır Bu· Kin:-isinin 
gazinodat: çıktıktan sonra bir di
lim ekmek ~atın alabilu.ek ; Jn di
lendiğini pözlerimle görmüşüm. 

dür. 
Aıağı yukarı otuz yıldanberi 

krupyelik yapmaktayım. Bu iıte 
edindiğim le-crü.>elerde,, biliyo
rum ki a::.r.ak d-ı.marlarında "ku. 
marcı kalı?!,, olJ.n a .iamlar ..:eple
rindeki s.ın met ~liğe k:ı -far oynar· 
lar. Böyk e damlar rla ı:-ek ~'>ktur. 
Bir gece fot.n Les Pius gazi,..,osuna 
yakıııklı bir İngiliz delikanlısı gel· 
di. Cebire en 200 franklık bir 
banknot çıkararak 20 ıer franklık 
fiti er aldı. fak at masa tıklım tık
lım dolu o 'duğu için bir türlü yer 
bulamadr. Az sonra l ünto gece 
epey para J:nybetmit olan y;yana 
h bir akt h oturduğu yerden kal 
kıp gitti . Delikanlı hemen craya 
~ohtü. 

ilk tecrüb.eleri f el ak etli oldu. 
Oturduğu yere en fazla para sürü
len büyük masa idi ve asgari teklif 
100 franktı. llk bet 20 frangını 
iki numa-:-aya oyna~ı v:: boyuna 
ltaybetti Eirk.\ç dakil·" b~kledi. 
sonra ayni ıeyi tekrar etti. Son pa
rasını elim <"n u-;urmuı o!'"•uğunu 
sanıyordunı . Fakat cetıleı :ni bir 
hayli ara f -: ı dıkhn !onra bir yüz 
franklık "'t.ha çıkardı v~ b~nunla 
fit satın a\dı 

Tuhaf değil mi? Kaz3.ndı ve 
kazanmakta da devam etti. Tan· 
yeri ş.ğard en delikanlının :;nüde 
aıağı yuk~tr 1000 İnim• li!'ası bi
rikmiıti. 

Oyun paydos olunca L:rlikte 
dııarı çık".ık Kar'ı karşıya birkaç 
kadeh içmek için bir yerde otur
duk. Artık )Üzünde ga7inova ilk 
girmiş olJ_ ru bitkin hali yoktu. 
Yüzü göz•j sevinçle puh~·ordu. 
Bana boy:ına: 

- Demelt ki gene lngiltereye 
dönebilec':'fİm. Fasa k3çmağa lü
zum kalmadı. 

Diyord·., 
Heyecaıı1 ge1'ip de ac:z !öy)e -

mesini belıf_edim. N:ha•ıet anlat • 
hklanndan fU hikayeyi lop·alıya -
bildim: 

lnr.ilte 1 ede ':llali bir kaYı~ıklı
ğa sebeb:"~t vermiş ol 1uğ-.. ndan. 
Afrikad~ki Lej ;on Etrnnjc.re ya
zılmak üure kaçmış. Marailyaya 
varınca c~~~nde daha b;rkaf" lngi
liz linsı .,, lun :bi{ur.u anlıvarak, 
"belki de 1'azauırım ı,, üm~cliyle 
talibini h; .. defa dah~ Jenen.ek is
tomiı, ve lepağı buraya a~mııtı . 

ip böyl~e Juan Les Pins P,azino
ıuna gelmış ve kazanll'Jflı. 

• • • 
Le,Touguet'de ilk karıdaıtı· 

EDEBiVA 
Tulumbaclların"ince hastalık ,, dan ölen çi 
Aliye yaptıkları orijinal cenaze meras 
- s - Yazan: OSMAN CEMAL RAYGJS1 

ğım tahıs ardan hiriıi, bir ıngiliz 
kadındır. Bu bayana bizler kendi 
aramızda "Haşmetlu,, lbke bmı 
taknıııızdır. Çünkü fev calide 
zengindir \ e h'!\ (atının büy .ik bir 
kısmını gazinolarda geçirmekte -
dir. 

Öteye b<.:riye etek dolusu dök
tüğü para!•·.J a b.!lr.ılıraa, innn onu 
dünyanın en me!ut !<a,1ım sanır. 
Fakat hiç de öyle değifdir Sebe
bini anlatavım: 

Bund ~ • birkaç sene evvı~ı genç 
bir kadın 1 rkad .ı.f İyle hir { alcıya 
gitmiş; fll''-1 g~"lÇ ke.chıun eline 
bakınca bir sene sonra öleceğini 

bildirmiı Bizt.n Haımellu bu 
sözlere sal ece gülerek ı~en Hainin 
de falına n.kılmasını iste-m12; fal
cı zengin Jr. dınln eline baknıt ve 
uzun uzadıya d .i.;ün'!üklen aonra: 

- Siz de apartımanınızda ya
tarken gec.t .. eyin bir katil \(\rafın 
dan öldür ileceksiniz ! 

(solda) 
Demiıtir 
lki kadn. omuz silkir Fc lcı ile Eski tulumbacılardan (sağda) makiniBt tayyar, Eski tulumbacılardan (ıağdan ıola doğru) Çiroz 

Defterdarlı Asal Bey, K8Jıya lınıall alay eder~l çıkıp gitmiş.!er. Kalesci Arif 

Fakat lır sene sonra ger.ç ka· Bunlardan sonra methur oyun· 
dm birder. Hre ölüverince zengin culardan ımılar gelirdi. Zeytin bu· 
lngiliz karsını derin!>" .. J~!~ünce runlu Naracı Mehmetle arkadaıı 
ve korku ": dı. Artık ee-:el-..r~ dai- Arap Osman •.. Bunlardan Mehmet 
resine çekilip rahat rahat yata- •.em söyler, hem oynardı. Kendisi 
maz oldu. Katilin eHn~en kurtu· yakt§ıkh, gık giyinir ve çok bıckm 
labilmek ;ç.n her ~eceı~ni bo) elek- bir delikanlı idi. Arap Osman ise 
trik ıtıkları altındaki kumar masa· :ıavallı allahlıktı. Sesi fena olduğu 
larında ge· ~rmeKtedir. için söyliyemez, sade oyun oynar· 

Tam ıal.ti kP.rahat g~l:nce a- dı. Bunlardan Mehmedin çifte telli 
partmanı:-ı• an çıl:ma \de• deT'iz ke- oyunu, Arap Oımanm da (oh ya
narında ·~~2ino~ardan birinde a · lel yalel) i ile (helvacı oyunu) pek 
peretifin~ o.!dıkt .m sonra lı:kı lo- beğenilirdi. Semai kahvelerinin 
kantalard ın birine g;dip IJir iki eözde ve çevik oyuncularından 
saat geçirJT.ekte. sonra cln b:ıkara bir de Feaaneli kel Mehmet vardı 
masasının laşına gelnı~kte~ir. ki çalgılı kahveye bile ara sıra o 

Kumarhanede hazan kazanmak- bembeyaz, tertemiz, sakız gibi ge
ta, hazan <l:\ ka\.'betmel<ted;r. Ne celik entarisi ve ince basmadan 
kazanç, n! de z~ ·ar onun ıir=rleri- pembe hırli:asile gelir, öyle oynar
ne hiçbir te-sir yapmtmal la.dır dı. Garip değil mi, o zamanlar er
Zavallı k".!l..ffi k~rkunun verd:ği keklerin çoğu mahalle kahvelerine 
müthi~ k~busta,1 !rur.uta">ilmek 
için bütil{l ~erv~tini ver .. neğ~ ha -
zırdır. Çdı k~re 5a'>alıları ıaat 
dokuza k.,rlıır b.ı yaşlı lngaiz ka 
dınma ve l ı>rfHttıda ka 'an 1>ir tek 
kumarbaza Krupyelik ettiğim ol
muttur. 

Kumar t yunh:ında ş:n..diye ka
dar bir ge<'ede eHe ~cm•n !;azanç 
rekoru 80.( 00 lncriliz lirası (Bizim 
paramızd'l &_fağ. yukarı yar1m mil
yon lira) cır ki bunu Frınsada 
tam on ik' Paat, masad~n h1; kalk
maksızın vynıy ·m iyi taııınmıt ve 
çok zengin bir aktri' kl'zanmııtır. 

misafirliğe, çarııya, pazara gece
lik entari ve hırka ile giderlerken 
tulumbacı ve semai kahvelerine 

bu kel Mehmetten batka bir tek 
kimse o kıyafetle gelmez, hepsi de 
caket, pantalon ile gelirdi. 

Bunların oynadıklan oyunlar ya 
mani, semai, koşma, destan, kalen 
deri, divan, yı1dız fasıllan araım
da ayn bir fasıl olarak oynanır, ya 
but okuyup çalma iti tamamile bit
tikten sonra oyunlara baılanırdı. 
Bu oyunlar malum. 

(Çifte telli) (köçek) (ağırla~ 
ma) (kasap) (düğüı .. havası) 

(helvacı) (bir çeıit alaturka pol
ka olan ayak havası) (bıçak oyu· 
nu) (zeybek) bunlardan bıçak o
yununu en iyi oynayan Unkapanlı 
Halit hoca idi. 

Biraz yukarda mani, semai fi. 
landan bahsederken (divan) ile 
(yıldız) demiştim. Bu (divan) ile 
(yıldız) da koşma tarzında yazı· 
lan ve vezni kafiyesi koşma gibi 
olan şiirlerdi. Lakin bunların ya
zılıt tarzları koıma gibi olduğu 

"'alet" •öylenit ve çalış tarzları baş· 
ka idi. 

Hele (yıldız) denilen şeyi her 
kes aöyliyemezdi; çünkü makamı 
ötekiterden büsbütün ba~lta idi . 

Bu tarzların, bu çe,itlerin hep-

sini birden . pürü;İÜz - ~kuyanlal" 1 rikapı dıımdaki evinden b.I 
parmakla gösterilirdi ki bunların mıı, hava tepdili olsun diye 
en iyi becerenlerin baıında rah · köyündeki dayısı Tevfik 
mteli çiroz Ali ile dolmacı Mihran k" k"' ··t·· ··ı ·· tü" Ha , oş une go uru muş • 
çarkçı Etem, Amavudun Mehmet, esasen üçüncü devrede ol 
tersaneli Osman Nuri, OtalCcılarlı için oraya giden Ali bir · 
Cevadm geldiğini söylerler. · · d b'" b'"tü" '"km" '· 

Bu çiroz Ali, Eğrikapı dıtan· 
smda koca koca salbaneleri olan 
köle Mustafa ağa isminde zengin 
bir adamın oğlu idi, Delikanlrlığı
na kadar evde upklar, halayıklar 
arasında ve naz ve naim içinde bü
yüyen bu iııce, çelimsiz çocuk genç 
ya,mda tulumbacılığa heves etmiş 
az zaman ~~ind~ _!ı~m g_~ii1! ~ 
gözde bır tulumbacısı, hem de en 
tevilen bir ıemaicisi olmu§tu. Ken
disi yakşıklı, sesi güzel olduğu için 
çiroz Ali lstanbuldaki hemen bü· 
tün semai kahvelerinde el üstünde 
tutulur ve o hangi semai kahvesi· 
r;e gidip okursa yüzlerce meraklısı 
peşi srra oraya akardı. 

Çiroz Ali, yukarrda adı geçen
lerin en eskilerinden idi ki Bakır· 
köylü Zil izzet, acem lsmail ijtbi 
mani ve semai ustaları ile birlikte 

ıçın e uı u n ço uş, ~ 

sinden artık ümid kesilmiıti. 
bugünlerde Aliyi ıeveııle 
Defterdar iskelesinin h 
kahyası ve Defterdarın Tul 

cı ağası Kahya lsmail henıeıı 
nm bekçisi Mehmed çavufU Y 
lamıı, avucuna iki gümü§ Dl~ 
ye srkıttırarak: 

- Haydi, demi~, fırla S 
köyüne, Çiroz Ali f enaymıf, e 
kiler ağlaya ağlaya, baş 
saat bekliyorlarmış. Sen git. 
gece orada bir kahvede gecele 

ölüm haberini alır almaz, Y" f 
beygire, ya bir arabaya atla, 
buk bize haber getir! .• 

Ve o gece sabaha kaJ11 OJ 
Mehmed çavuı bir beygirle 
terdara gelmiı kahya lsınaile 
lenmif: 

hayli zaman söylemi§ ve zanaatm· K"'h 1 ı - a ya, siz ere ömür···. ~ 
da onlan geçtikten sonra rumi bin JıOV 

Hemen o anda, kog~ n•tak• ~ üç yüz on iki yılında, Beıiktaşta ~ __.kP"' 
tu1umbacrlrk yaparken 0 zamanki man tulumbacı fenerleri Ylfll 
kendi arkadaş ve omuzdaılannm Jstanbuldaki bütün meıhur tıı t 
tabirince ince hastalıktan (verem- bacı koğuılarma bu kara h•~ 
den) ölmüstür. laştırılmı§, ertesi gün eri< ~ 

Çiroz Alinin genç ya§ında bu Defterdar iskelesine- birike~~ 
ölümü o zamanki tulumbacılık ve iki yüz kitilik cemaat Bakır1'~8 
&emaiciliğin alemini pek çok mü- nün yolunu tutmuı .. Ve B~ J' 
teessir etmiş ve kendisine o zama- ye varc111 bu cemaat orada d~, 

na kadar lstanbulda bir eşi görül- nca bir alay tulumbacının b 
memiş olan parlak ve orijinal bir :Yini görmüş.. I 

cenaze alayr yapılmasına sebep ~" 
t~in aksiliğine bakın ki 11 

olmuştur. Bu meselevi, p.eçen yıl ıt· 
bizim Kurun gazetesinde (lstanbul ralık Ermeni vak'ası pati~ ~ti 
yangmlan) ru yazan Niyazi Ah· bii Bakırköy kaymakaıru bO~? 

bahleyin erkenden oraya b•· ~ 
met Okanada anlatmıf olduğum atff""İ 
için o. kendi yazılarının arasına bu kadar insanı görünce 'ı,,rı 

bunların içinden elebatı 
ancak iki üç satırla bunu da sıkış· 
tırmrştı. Fakat, yeri burası olduğu ğmp sormuı: ~ 
için genç semaici ve uçarı tulum - - Böy1e yüzlerce intaıı 
bacı çiroz A1inin cenaze alayını ne diye toplandınız?. A 
yine kısaca bir de ben anlatayım! - Cenazemiz var, onu 

Ali, hastalığının son devrelerin- geldik! •• 
de babası köle Muştafa ağanın Jğ. 
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Kamile suların oğuğuna ahş·ı yarattığı bu ıahescri nasal yıkacak, 
mıf tı. ' bozacaktı? 

Yüzüyor, yüzüyordu... Bu etler, deleler, de~Ier, saç. 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katıb 
mes'ulü Cemal 0'1uz anlatıyor; No. s 

Kaymakam Kemal nasıl s ld? 
Hareketleri deniz içinde, asla lar, kanlar ••• Bu esrarengız ahenk. 

bu kadar serbest olınamı§tı. Ba- Vücuduna balmııı olmak, ona, 
caklarma takılan hiçbir mayo ve- bi~ ~n içinde, bu dütünceleri ver-
aaire yoktu... Böyle, ne güzel yii· mıf ti.. • 

Tevfik, idam kararının okunmasını beklerken: 
- Bir yanlışlık oldu, sizin ceza-

zülüyormuş ... Saçlan dağılmıftı... Y~pbğı~a pı.'man mı oluyordu_? 
D~ acıklar arasında, deniz kızı Boyle bır hısse kapılmamak ı· 

nız idam değil mü bbed 
kür rniş,, denıişler. 'b'g "d' du çin, gözlerini vücudundan çevirdi. 

gı ı gı ıyor • . ~ 

B iına keskin bir deniz ko- Sahıle dogru baktı. 
kusu :;iyo;du. Bu, genç. kadının Ovalar, d ğlar,. sahilin _kıvnm-
•• • 1 · ku t verd'ı farı ... Bunlar hepsı, günetın yeni 

Boynunu büktü. S dece: 
- Merhum! dedi. Evet getiri

len zavallı Kemalin cesediydi. 

danmı doldurarak Kemalin ipe 
çekilişini alkışlarmı§lar ... 

kaçtı. Derhal tiddet ve tazyil< b ~ 
1adı. Bekirağa bölüğün cüml 

ınır enne vve • . . 
F crah ferah, rahat rahat kulaç belı~en ~·~ası altında renkten ren· 

ge gırmı§tı. Boğazlıyan kaymakamı Kema· 
Hn cenazesi ailesine teslim edil
di. Birkaç saat evvel f aziJetli ai
le reislerin, kurtuluı ümidi, teselli 
ve kalp kuvveti vermek üzere gel. 
mit olan zavallılar onun cesedini 

Bu hadiseden sonra koğu la • 
rımızda tedricen sükun ve tabii ya. 

kapısından girince kar ılıklı iki 
koridor v rdı. Bu koridorların bat 
taraflarınd birer demir parmnk
lrk mevcuttu. Türk muh fızlan 
zamanında bu demir parmaklık
lar açık bulundurulurdu. Biz de 
aerbestçe dol §ır, ilci tar ftaki ar
kadaılnrı rtıhat rah t ziy r t ede
bilirdik. lngilizler ilk icra t ola
rak bu demir parmaklıkları kilitle
diler, bizi oda.l rımıza tıktılar ve 
hapiah ne etr fınd sıkı mu hafa
za tedbirleri aldılar. 

atıyordu. 

Güzel tasavvurunu nihayet kuv· 
veden fiile çıkaracaktı I Maddeten, 
manen kuvvetli olduğunu görerek 
seviniyordu. 

Evler, küçücük küçücüktü ... Et fayı§ baıladı. 

raflarında ağaçlar ... 
İtle, komtusunun tahane evi ... 
İtle kendinin yuvası ... 

"- Hayır, hayır, geri dönmiye· 
ceğim... ileri, daima ileri ... ,, diye, 
kendi kendine telkinde bulunu • 
yordu. 

Kamile, hala geri dönebilirdi .•. 
Dün, oğlunun sandalıyla raslaş de beraber alarak göz ya§Jan için

de gittiler. Felaketimizin bu ilk 
tecellisi hepimizi harap etmiıti. 

Bir gün arkadaılar yatakları • 
mıza bağdq kunnuı sıra ile iskam 
bil falına bakıyor, istikbal hak • 
kında kendimize göre kehanetler. 
de bulunuyorduk. 

tığı vakit, aradaki mes fe, bundan 
pek daha az değildi. 

O akfam kimse ağzına bir lokma 
koymadı. 

Muhafızlarımız ko arak dh•a -
niharp müddeiumumisinin geldi -

Baza.n duruyor; rkasındaki sa· 
hillere bakıyordu. 

Lakin, dün baıka, bugün ba§ka. ğini hnber verdiler. 

Ne de uzakla,ımı§tı ve sahiller· 
de, sularda mütemadiyen .değiıip 
duran renkler, ne de güzeldi ••. 

Su. onu, yıkıyor, yıkıyordu ... 
Dün geceki gibi hın ve arzuların • 
cUuı temizlendiğini hissediyordu • 

F kat, dün geceyi dütünme • 
mek istiyordu. Omuzlannı bütün 
imkanların dahilinde gererek kol· 
larmı ileri doğru uzatzyordu. De
nizi kendine doğru çekiyordu. 

F enalıklan arkad bırakmı , e
bediyete, nih yebizliğe doğnı u
çuyordu. 

Şimdi o kadar uzakla§mı§t.ı ki, 
ayet takibine bile girişseler, sula

nn üzerinde bıraktığı izi güçlükle 
göreceklerdi. 

Bundan emindi. 
Onun için, acele ebniyordu. 
Yorgunluk, daha sonra, vakit 

Bugün, vücudu yorgundu. Dünkü 
kuvveti kendinde bulamazdı. 

Hatta, garip bir kuvvetsizlik 
hi sediyordu. 

Korkuyor muydu? 
Neden korksun? ... 
Ölmekten mi? ••• 
Peki amma, yaıamanm, hayata 

dört elle sarılmanın, komşusunun 
misafirleri olan o ihtiyarlar gibi 
komik vaziyete dügmenin sebebi 
ne olabilirdi?. 

Gayeye ulaştıktan, hırsını yeri
ne getirdikten sonra hayatı sürülc
leyip boıuna uzatmanın sebebi 
ne? •.• 

Kamile, orada, geniı yatakta u
yuyan damı dütünmek istemiyor
du. 

Belki, onu dütünürse fikrinde 
bir değişiklik hasıl olurdu. 

( Oı-rnmı var) 

gelince, sabına hakim olacaktı. ~~~~~~~~;;;;;:;;;;;;;;;;;;:::;;;= 

Kamile, güneti bekliyordu. Gü- 1 
ne§, hele bütün ihtiıamiyle gök- =~::.:::=======;:;.::;;~= 
lcrde belirsin, ondan sonra... BugUn 

llk önce, batı tarafını koyu is- lSTANDUL: 
ler kaplamıttı ... Güneş, bunlarla 17,30: tnkıUip dersi (nivcrsiteden 

nakil), Jzmir Saylal'l E t Bozkurt 
kapanıyordu. Maamafih, sema bu· 18,30: Jimnastik - Bayan Aznde 
lutsuzdu .•• Hüzmelerden birkaçı, Tnrcan. 18,GO: l<'avst <üçüncü perde) 
si ler arasından kurtuldu ve Ka· 19,30: Haberler. 19,40: Spor (Eşref 
mileye doğru geldi ... Sonra, bütün Sefili), 20: Onh·ersite namına konfe· 
ufuk, erimiı altın lavlariyle kap- rans. 20,30: Demir caz. 21,15: Son ha-

berler - Borsalar. 21,30: Bayan Iled-
landı sanki... Tü' k ·• Jü) riye 'l'üziln (şan - r çe oz 

işte o zaman, Kamile, yüzme • ve radyo caz ve tango ork tralnn. 
nin rkaaını kesti. Durdu. 175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
. Bir müdd t bu ihtiı mı eyret· 18,30: Radyo tem ili. 19,30: Kol -

tı. kozlar için musikili yayım. 21: l\Uk • 
Fakat artık yeter... rofon tiyatro u. 22: Almanca rayım. 
Yüzmeğe b ılndı... 23,05: Frnnsızçn. 24,05: İsveççe ya -

Bir uçurumun, fakat renkli gü. yım. 
zcl bir uçurumun dibine yuva• rla- 882 Khz. losko'ıı (Stalin) 361 m. 

17~0: Knrışık konsM". 18.30: Ço • 
nıyor gibiydi... cuk yayımı. 18,30: Opera nnkli -- söz. 

Bir an, dikildi. Suların 'berra.kJı- Jer. 22,45: Dans musikisi. 
iı içinde, vücudunu gördü. Böyle 823 Khz. DOKREŞ 3&1 m. 

ir manzarayı ilk defa olarak gö- 14: Duyumlar. 19: Duyumlar. 24: 
rüyordu. Çünkü auya ilk defa ola. (Domnitzn Balncha,, kili inden na· 

çıplak girmitti. kfl.223 Khz. y ARŞOVA 1345 m. 
- V h vah ••• • dedi - O kadar 20;JS: Debussy'nin Prclüdlerin • 

sevdiğim bu vücudu mahvedece • den konser. 20,50: Aktüalite. 21: Lem-
• "y1 ·7 b rgden şen yayım. 21,45: Duyumlar 
ım, o e mı • 

Bu vücut, bütün hırslarını dün 22: Senfonik konser. 23: Vilnadnn 
T ntıkil. 24,05: Hıı.fif musiki ve dans 

gece dökmüftü. Mesuttu... am 6 Khz. n Jgrnd 437 m. 
böyle bir saadetli zamanında... 20,30: Duyumlar. - Ulusal ya • 

Yazık değil mi? yım. 21: Knnşık program. 22: KJll -
Hangi hakla bu vücudu mahve- e rkılan (Koro tarafından). 23: 

decekti? Duyumlar. 

Çocukluktan beri aldığı terbiye-!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::_ 
nin tesiriyle, ruhunda bir ürperme 
duyda. 

Hangi h !ti .. 
Vücudunun tayanı hrıyret dere-

21? 
~ccl güzel insicammı, tabiatin --------------• 

Konutmalanmız da hep mer • 
huma inhisar etti. Arkadl.şlardan 
5udinin teklifiyle henıen Kemal 
merhumun ailesi için bir iane lis
tesi açıldı. Herkes cebinC1t. ne var· 
sa seve eve verdi. Bir 1aat için
de topladığımız par (2000) lirayı 
bulmuştu. Bu para emin bir vasıta 
ile yerine gönderildi. 

Kemalin asılmasından bir iki 
aat sonra onunla beraber asılmn
ğa giden jandarma binbaşısı Tev· 
fiği Bekirağa bölüğüne iade etti 
ler. Geçirdiği büyük ruh sarım· 
tısından bitkin bir halde bulunu 
yordu. Bilhassa, Kemali hatırla
dıkça kendini tutamıyor, sinirleri 
boşanıyor, hüngür hüngür ağlı • 
yordu. Hepimiz onun etrafını l • 
mıştık. Yağlı İplen ~oynunu na . 
sıl kurtardığını merak ediyorduk. 
Kendine geldikten aonra anlattı: 

Kemalle ikisini merkez kuman. 
danlığına götürmüşler. Orada ev· 
vela Kemalin idam hükmünü oku 
mutlar, bir hoca dua etmiş ... Ke· 
mal hükmü öğrenir öğrenmez Sl\ 

rarmıı, yerinde biraz sallanmış. 
tutmuşlar, bir iskemleye oturtmuş
lar .. O zaman ailesini görmek İs· 
tediğini söylemi§. Tevfik de ken · 
disine ait kararın okunmasını 

beklerken onu ayrı bir oday al . 
mıtlar, bir yanlışlık olduğunu, ken-
disinin müebbet küreğe mahkUın 
edildiğini bildirmişler ve böylece 
yanımıza iade etmişler. 

Bu arkadaı bunları nl ttıktan 
sonra şu sözleri ilave etti: 

Şimdi avukatlık eden Cevat is • 
mindeki bu müddeiumumi koğuş • 
ları birer birer dola.ıh. Hepimizin 
üzerinde ıahı itibariyle tevakkuf 
etti. Bu ziy relin muhakememizle 
alakadar olduğunu anlamıştık. Di
vaniharpte Bekirağa bölüğü sakin 
lerinin cürüm ve kabahatlerinin 
nevi ve derecelerine göre bir tas-
nif yapılıyordu. Fakat iki gün 
sonra bize yeni bir haber getirdi • 
ler: 

1 - Nazım paşa divaniharpten 
çekildi. Yerine DürzüEsat Pa!a re· 
İs oldu. Nazım paıanın 'hu çekiliıi 
divaniharpte aza olan Kütt Mus
tafa paşa ile arasında çıkan bir 
anlaşamamazlıktan ileri gelmiş. 

2 - Divaniharp müddeiumu . 
misi Cevat, kendisine verilen gay
ri kanuni b zı emirleri yapm mak 
için istifa etmiş ... 
Eğer üçüncü bir hadise olmamı§ 

olsaydı, bu iki haber üzerinde dur· 
mak vaziyetimizin lehine ve aley. 
hine bir inki af ihtimali üzerinde 
muhakemeler yürütmelc kabil ola
caktı. F k t buna pek vakit kal
madı. Bir gün baktık: Bir bölük 
İngiliz askeri geldi. Pencereleri • 
mizin önünde silah çnttı. Arka -
datlar birbirine girdi. Herk o • 

d dan od ya koşuyor, bir havadis 
öğrenmeye çalrı ıyordu: 

- Bunlar neye geldiler? 
- Bizi mi götürecekler? 
- Nereye gidiy ruz? 
Bu suallere gene ramızdan ce· 

vap verenler vnrdı: 
- Bizi İngilizlere teslim edi • 

yorlar. 

Çok geçmeden Bekira~ bölü • 
ğünü lngilizlerin devr hımın hik· 
meti anlatıldı. Ali Kemal dahili
ye nez retine geç.mi ti. Bizi bir 
katık ud boğmak için linden 
geleni ynpm ğa ant içmi ol n bu 

d m ilk icra t olarak memleketin 
bir avuç evladını İngilizlere tes
lim etmiıti. Muhaf azamızm lngi
lizlere verilmesinin ikinci sebebi 
de Enver Patanın amcaar Halil pa
§anm Bekirağa bölüğünden k ç
m ı olmu tu. Bir b gürültü 
ile uyandık. Muhaf ızlanmız öte
ye beriye koşu~uyor. Her tarafta 
(kaçb, k çırıldı) sözleri dola§ıyor· 
du. Çok geçmeden H lil pafanın, 
muhnfazaaına memur bir inzib t 
zabitiyle birlikte gece y nsı gizli· 
ce kaçmıı oldukları ö~renildi. Bu 
firar hadisesi içerden ziyade dıpr
da fazla tesir uyandırdı. Her ta· 
rafta, hatta vaktin gazetelerine ge 
çen bazı şayinlnr çıktı: 

- Bekirağa bölüğü basılarn1' 
mevkuflar kaçırılacalt !. .. 

Bu hab r İngilizleri, hül".riyet ve 
itiliifçıları tela a düıürdü. K çma· 
mamamız için akla gelen her tür
lü tedbirler alındı .. Tazyik günden 
güne arttı. Ufukl n günden gü. 
ne bulutl nan yurdun meçhul aJri. 
beti yanında hürriyetleriyle her • 
ber en basit hak ve huzuru bile 
crısbolmut olan bu bir avuç insan 
için çok acı günler gelmiı çatmıf· 
tı: 

(Devamı var)' 

- Beynelmilel bir mahkemede Mühim müzayed 
muh keme olacak mıı ız. e 

- Kurıuna dizilecek mişiz. Pek yakında K bat t vapur 
- Bizi bir vapurrı bindirip iskelesi kar§ısınd , Çürükaulu 

çıklarda b br caklarmış. M hmut P ! p rtım nının 2 nci 
- Fiznna sürülüyoruz. k tında B yan Nermin Brandt' 

- Öleceğini bilen bir adamın 
müebbet kürek mahkumiyetiyle de 
olsa kurtuluşu sevinilecek bir şey 
dc'iH mi? Halbuki hiç de böyle ol
ll\adı. O kadar sevdiğim bir in • 
sanın ölüme götürülmesini gör -
mek azabı bana her §eyİ unuttur. 
mu§, maneviyatımı tamam n f el -
ce uğratmıtlı.,, 

O zrunan h pishane kum nda .. it kıymetli v eşyalıırı müzayede 
m miral y Ali isminde muhterem ile s tıl caktır. 
b.licenap bir zatb. Mevkuflar~ Fzla tafsilat için Salih ve S -
feikatla muamele derdi. Bir r • son, mobilye nıağnz sına mür -

Bizi ~iyarete gelen rkndaılar 
zavallı Kem lin can varcasma öl
dürülmesinin tafsilatını getirdiler. 
idam edilen damlann abnhl rı 
Ortalık aydınlanrrken ve sokaklar 
da kimseler yokken asılmaları fı. 

dettir. Halbuki, Kemal, bu usule 
aykırı ol rak ıokakların adamd n 
taştığı kalabalık bir akpm atin
de asılmIJ, onun sılacağını du • 
yan Gedil<p , Çrırşı Ermenileri, 
muh lifler ve hürriyet ve i~ilafçıJa. 
nn para ile çığırtkanlı~ını y p n 
ayak takımı kimseler Beyazıt mey-

lık Onu y kaladık: caat. -Tel: 43249-
- Y hu ne oluyoruz? 
- Muak etmeyin; d di. Şimdi-

lik bir b.hlike mevzuu b his de
ğil. Y lntt buranın muhaf 2asmı 
lngilizler d~ruhte ediyorlar. Biz 
gideceğiz.,, 

Çok geçmeden lngilizler hapis
h neyi teslim aldılar. Türk me • 
murl r gittiler. 

lngilizleriıı eline teslim edil -
dikten sonra tahabmız tamamen 

Uterclm aranıyor 
Anadolu jnıı ı için bir miitercimt 

ihtiyaç vıırılır. Tiirkçc \'C frnıı11ızcny1 
gayet iyi bilme ive tiirkç elen frnnsız· 
en ·a lıntn ız terceıne •npncnk bir ikti· 
darda olmn ı birfoci nrtllr. · 1ii nli 
derece nlnnlnr ıırn mdn inı;ili:r.cc bilen. 
Jer terdh ohınncnktır. 

fil nhnkııya ,;mırk nrzu edenlerin 
ri anın onmu.·u gtiııii nk~rırnıun 1 • 

(lnr, Ajnn ın f tnnhnl uh ine i imle. 
rini km·dettirmelcri ..•• 
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Yaman bir Sosyalist yeni bir re 
rejimi 

1 u:>NooN. APRIL et. te3s Alman hava Osio, 27 ~A:A)-Yeni i~i f~~ka- Sovyet paraşOt 
Bu fnglllz gazetesi, şaşılacak haber veriyor: kuvvetleri 1 ıı hükWnetimn hazırladıgı butçe, heyecanlı 

1 metre 80 Santı•m ,1 bundanevvelklliberallhükiimetin hl ti Ş y 
1 k. bütçesine nazaran 26 milyon kron r a ayı Jngİ terenin ıne fazladır. Bunda, ifsizliğe kartı Meşhur Sovyet para~üt 

b d b e r ko•• pek fal• kmt•Ş yeniden bir takım yardnn tedbir • Zahelin gecel~yin paraşü~l~ Oyun a 1 leri derpif edilmiştir. Buna kartı- yeni bir rekor tesio eım•:,ı 
1 1,. sur paraı:üsçü 4500 metr . t hk tutulacak varidat. a e umum l' 

1 200 kıl ğı 1 ğı deki hayvanın flllfma sini atmış, ve 3600 nıetrey o a r ı n "' ı Fakat Ingiltere de saıı1ıardan alınacak rüsum ile, yede para•ütünü açmada• 
bir mezhebi de (J?) ofd!J~U BD)OŞJJmaktadırıl : ondan irad ve ~nç vergilerine yapıla· ten sonra ;ere ancak 900 s_" 

Dercettiğimiz bu haber, öyle f k ) k cak zamlardan hasrl oiacaktır. . paraşütünü açmış ve yere 
'd d' k' ger a mıyaca 1 da ·ışs·ız 1·1kle ZeLelin hu fevkalii<le ati inamlmıyacak nevı en ır ı, ya- s yan 

lancı hissini vermemek için, men- Londra, 27 (A.A) - News •• adele ediliyor sındaki ilıtisaıılarmı şöyl~ 1 
Chronicle gazetesi, diyor ki: "Bu- m U C. . . "Bu atlayışım, paraşu~ııe ıe' göstremek zaruretini duyuya- .. . kü' .. d 1 giliz hükfuneti Madnt, 27 (A.A.) - lflızh~e gece ntlayı~ımdır. Gecel~yı L d d k The Sunday 
gun gun e, n ' d l • • bük' ,. t h ı 1 1 k .. d .. ısbe ruz: on ra açı an Al h ku ti . . h tt,. müca e e ıçın, ume e emm • e at ama , gun uze n ·dj 

Express gazetesinin 21 Nisan 935 ~an ava vve en~ı~ a ~ yetli bir ta.kan bayındırlık itlerini daha ~el v~ d~l~a z~'·kh 
tarihli nüshasından aynen iktibas denız aıırı m~mleke~lerının kul v devrebnek suretiyle, hususi sana - yepyenı ve lnç bılınmıyen b 
~k. vetleri de dahıl oldugu halde n - . . ik k . _.. duyuyor. ııı:ı1.1.ı 'nki f "k b I d y yıı teıv e arar vermı:r-ır. 

0 
k v k BUll Bu sayfamızda resmini gör

düğünüz §U koca dev gibi köpeğin 
Stratboci, Koçalaraçi, Laçnivar ve 
Mister diye dört adı vardır. Boyu 

b
. 1 

tırnaklarından başına kadar ır 

metre 80 santim ve tartısı aşağı 

yukarı 200 kilo olan böyle bir az
mana dört ismi çok görmezsiniz, 
değil mi? 

~öpek Londra maliye mütehas· 
anlanndan Mister A. P. L. Gordo-
nmı malı olup Danimarka cinsin

. aendir. 

Şimdi ~ltı yafındadır. Alman
ca,, fransızca, İngilizce, ltalyanca 
ve idi.sik latince dilleriyle verilen 

lıte ıiz.e, iıandan daha uzun 
kumandalara itaat etmektedir. boylu bir köpek 

Stratboci her gün bir buçuk ki- -----------
lo çiy et ve bir dana yüreği yemek-{ 
tedir. Yemesi içmesi haftada 15 
ıilinge (bizim paramızla 465 ku
ruıa) mal olmaktadır. 

Kazanç vergisi 
layihası 

gilterenı ne aı u un uguna . d'I 
350 

.
1 

eta gece ço ıogu tu. 
• 1 k 'd' Tahsıs e ı en mı yon pes kürklü ta\'Ya!'ecİ tuhunuınU tamamıy e anı ır. . h"'-~ · d w d · v ekt 

Londra, 27 (A.A) - Alman sayesınde, UKumetıdn v~bg~ lan tim· Sol bilegime de el 
1 1 • • rtt lm doğruya yardım e ecegı u ıt er kronometre takmıştım. 

hava kuvvet erının a ırı ası . d""f · - T k lk "- J n 
1 • • . meyanında, §ımen o er, gemı, u a)'Yare a ·tı. J er e 
hakkında ı~tipr eden havadısl~r ,. mebani inşaatı ve su tesisatı re yükBeldi~i •)'İZ zan an hu1 
üzerine Daıly Telegraph gazetesı, ~1 

l d Jndrk. GeceJe~in simsiyah . 
hava işleri meclisinin dün sabah grh1 ı şey er var. ır. k t l • . bulutlar o1dukça §İ•idetli bit 
toplanarak elyevm lrlanda'da bu- nı_aat ve tesıaatb ~- ~~ rolt ıç~n, la şimale doğru gidiyorJard~ 
lunan Hav~ Nazırı B. Londonder- meaaı nazn:.mm as.'C"an ıgı a m a Bunlan da geçtik. A~., 

·ı 1 f l t f v• · ve diğer alakadar nazır}arm da remivorduk. Evvelce gord 
ry 

1 
e te e. on a emasa geç ıgını dahil bulunduklan bir idare ko- fif ı§ıklar tamamiy:e gözdtll 

haber verıyor. • . 1...: 1 
· · · • mıtesı teıır;ıl o unmuştur. muştu. 

Bu gazete, kabınenın vazıyetı M • v t kn'k bakı- Birdenbire pilot Grek 
. .. .. kkü' d w. esaı program mm e ı ... .. . JJt# Pazartesı gunu teze re ecegı - d k'k' b'tm• t" reye vardıgM;rzı •ıoyJedı· . 

ni ve cogvrafi vaziyeti dolayısiyle mm an tet 1f 1 1 h.~kf ... •r. t . zırlandım. Tayyare bir dııı« . o· v tara tan u ume serserı . . . b 
lngiltereye havadan taarruz ede- ıger . ' .. d I esnada @ırt üstü kemhmı 
b·ı k h h • b'r devlete na - ve dilencılere karıı da muca e eye Kronomc!tr~ muıaazaııııd ı ece er angı ı . • · t• H .ı •• .. t 

d. h ku eti · • gıntmıt ır. dı..;. aval•a Hrt ustu zaran ken ı ava vv ennın ., __ • • t d B' ı h' . ah 
ı Bilhassa sersenıer ıçın mevcu yor um. m rrı ıre sıv 

dun bir vaziyette bulunmasını n- k"' ka larmm geni..11etil • daJdmı. Fakat o kadar . b I . ... . . tenıer uz mp ·s1 

gilterenın ka u etmıyecegını ya- . 'd 11-a:mpla t-•ki • süratlc iniyordum l.i bul'ı 
mesıne ve yenı en a r ~ . 

zıyor. . k ·ım· tir marnla çıkmam hır oldu. 
Alman tahtelbahfrcf- Jıne arar ven •! · gözl~rim tayy~~e !11eydan 

Mister Gordon haftada bir iki 
Cfefa köpeğini pqine takarak lo -
kantada birlikte yemeğe gider. Bu 
zat Sunday Express'in muhabiri -

Bere Tilrker mecliste 
mfthlm bir itirazda 

bulundu 

ıığl de atıp "Ynrttdn Fransız - Sovyet ;:ı~a;!ı:.:~1~i~li~:n~r 
Paris, 27 (A.A) - Echo de Pa- andlaşmasına nerleri hisıini \•erdi. 

h b• • Hivada yava~ yava§ " ris gazetesinin Londra mu a ın - d v d 
nin bildirdiğine göre, İngiliz de.. OQrU ~~~m. Artık ha§aşağı 
niz bakanlığı, Almanyanm, her • Paris, Z'1 (A.A.) - Rusya Büyük Kronometre 60 ıaniyeyi. ne: 

- Yazıhanemde memurlarla 
çok iyi geçinmekte ve onlara kar§ı 
dostça davranmaktadır. Fakat 

sarraflar ve borsa kurtiyelerine 
kartı, bilinmez neden, dehıetli bir 
kızgınlık duymakta ve onlara dai-

ma saldırmak istemektedir. - de-
miftir. 

Acaba, köpek bazı içtimai mez
lieplere mi memup? ••• Her halde 
.ol fırkalardan birine girmiıe ben
ziyor! 

Atatürk 
Dllnya kadınlar 

kongresi 
murahhaslarını 

kabul etti 
:Ankara, 27 - Arsıulusal ka

amlar kongresi namına kırk kİ§İ· 
Jik bir heyet dün sabahki ekspret· 

le bmaya gelmit, ve lstuyonda 
kadın aaylavlar, belediye meclisi 
kadın izaJarı, belediye bafkanı 
muavini, emniyet müdürü, Dıti! • 
leri Bakanlığı protokol memurla
rı tarafından karıılamnııtır. 

Kadın murahhular Ankarayı 
gezdikten sonra saat 1630 da Bal
kan antantı öknomik konseyi mu
rahhaslariyle birlikte Atatürk ta
rafmdan kabul edilmitlerdir. 

Heyet dün aktam lstanbula 
doğru yola çıkmııtır. Yarın ıaat 
12,30 da lstanbulda bulunacak -
lardrr. 

-<>---
Nazım Hikmet 

nezaret altında 
Haber ,·erildiğine göre ŞAir Nazım 

Hikmet evvelki akşam üzeri bir mese
le hakkında tahkikat yapılmak üzere 
ne7.aret altına abnlDI§tır. 

Kazanç vergiai kammwıda ya • 
prlacak bazı değişiklikler için ha
zırlanan iiyiha üzerine encümen
lerde münaka§alar yapılmaktadır. 

Beyanname usulünde mükellef· 
lerin çoğunun doğru beyanatta 
bulunmadıkları, beyannamelerin 
kontrolünde memurların zorluk 
çektikleri, neticede hem hazine • 
nin zarara uğradığı, hem de mü -
kellefler arasında adaletsizlik 
meydana geldiği zikredilmekte ve 
bu mahzurları ortadan kaldırmak 
için beyannameye tibi mükellef· 
lerin de aıgari bir mükellefiyete 
tabi tutulmalarının ad iline olaca • 
ğı düıünülmektedir. Kazanç ver • 
giıinden müateana tutulmuı it ve 

tetehbüslerin asgari mükellefiyet -
ten de müıtesna tutulması lazım 
geleceği dütünülerek Jayihaya bir 
mad<le ilave edilmiştir. 

Bu layihanın müzakeresinde 

ökonomi encümeni azasından 
müstakil Afyon saylavı Berç Tür
ker layiha esa.slarma muhalif kal
mrı ve mütaleasmı encümen maz -
hatasına hulasaten şöyle kaydet • 
mittir: 

"Beyneı1milel ıiyut vaziyetin 
kanşrk olma.ama ve memleıketimi
zin imar itlerinin bir an evvel ba· 
fa çıkarmak ~ecburiyetine bina • 
en. bugiine kadar vazolunan ver • 
gilerin timdilik tamamile m:aha -
faza edilmesi memleke!iımizin 
yüksek menfaati icabmdr.ndır. 

Fakat yeni vergiler ildası bil -
hassa küçük mikyasta iş gören ve 
ahlllinin büyük losmnı teşkil eden 
mükelleflerin zayif vaziyetlerini 
bir kat daha sanaoktrr. 

Maliye timdiye kadar bütçenin 
varidat lösmını art.tımıak. vahut 
muraf kısmma kaT'fılık bulmak 
mabadiyle yeni yergiter yan.t • 

biri bin tonilatodan fazla 12 de • Elçisi B. Potemkin, dün B. Lavali zl- birdenbire para§Ütün ipioJ 
nizaltı gemisini tezgaha koymak yaret ederek, halk komiserleri konse- Birkaç saniye ıonra para .. 

1 yinin evvelki günkü toplanışında tes· omuzlarnndan yukarıya d hususundaki kararından müteve · kQ t' kta" 
bit edilen Sovyet hü me ı no ı na- ğini duydum. 

lit memnuniyetsizliğini gizleme - :zarını izah etmiştir. yalnız rüzgar heni eii 
mektedir. 

/ 
Zann~dildiğ~ne gör_e. R~ Elçisini~ Daha doğrusu tayyare me 

Ayni muhabir, Almanyanın bir serde!mış oldugu.yenı teklıfl!r, mü- ışıkların ayaklanmm altıll 
senelik ihtiyaçlarını karıılıyacak tekabıl yardım mısakının kat 1 me~?I- ğını görüyordum. Biraz to. 
kadar benzin depo ebnit olduğu - nin kararlaştırılmasından çıJ_<an mu_ş- ışıklar kayboldu. Artık 

külleri bertaraf edecek mahıyettedır. görmüyordum. Kapkar~ nu söylemektedir. 
B ı·······••••••••••••••••••••••···················-.. ••• · yııya indiğimi zannedİ) o 

Daily Herald gazetesinin er - • H •tı • • h • hayet ayaklarım hafif bir 
lin muhabiri ayni havadisi ver • 1 1 er, m U 1 m tı. Biraz sonra da beni 1;~ 
miıtir. 1 b·ı r nutka aşağıya indiren para§Üt _..it 

---c>- durdu. Ve ben lıanda l9V"' 

A merlkao deniz ' h 1 Or kaıdnn · azır anıy Par~şüt, tayyare rneyd bütçesi tasdik tarafında bir ormana dil§ İ Matin'in Berlin muhabiri ya-: ediliyor 1 • fara takılmı~tı. Ku1ağ~8 
zıyor: E meydanına inen tayyareniJI 

Vqington, 27 (A.A.) - Meb'u- 1 "Salahiyettar mahafil, milli i geldi. Biraz sonra da a 
san meclisi, 465 milyon dolara ba- liı günü münasebetile, 1 Mayıstai yeti~erek tuhaf hir "aziye::: 
liğ olan deniz bütçesini reye koy - I T empelhof'ta irat edeceği nu ·i doğum yerden heni kurt• 
madan kabul etmittir. ltukta B. Hitler'in Almanyanm~ 

-o- fdıt siyaseti hakkında beyanattai 

Göbbels'in :bulunacağını ve3 Şubat ıngiliz-~ 
IFransız tebliği esası üzerinei 

Propagandası lmüzak~r~lerin devamını. teklifi 
edecejlnı zannebnektedırler. : 

Bütün dlloyaca J HABER - Son zamanlardaf 
duyulsun diye mi?.. ! ve bilhcusa Streza konlerannn-1 

Berlin, Z1 (.A.A.) - König-Viis- fdan •onra, 3 Şubat lngiliz -ı 
ter'ıausen radyo istasyonu. neşriya- iFrann.z tebliği e•culanndan 
tmın Amerika Avustralya ve uzak • 
Şarktan da işitilmesini mümkün kıla- • i hayli uzaklQ§ıldığı •e.zümekte ·ı 
cak yeni bir anten kurdurmaktadır. ~dir .. Bu tebliğ 'umumi bir anla§·ı' 

ima,, yı iıtihclal etmekteydi, hal
mak yoluna gitmİ§tİr. Bu vergiler ibuki Streza konlerannndan 
memleketin mali vaziyeti üzerinde i•onra doğrudan doğruya bir üç. 
ne gibi tesir bırakmıştır. Her iler anla§mcuına doğru Biirülr -
ımıf mükelleflerin vaziyetini ne ilenilcliği müıahecle eclilmiıtir. 
dereceye kadar sarsmıf, ve atide !Bu üç devlet lngiltere - Fran
vazedilecek vergileri tamamen ve- iıa ve ltalyaclır. Almanyanın, 
recek kabiliyette olacaklaı: mı?. ikendi memleketini ele içeri al· 

Eğer bu gibi malfunat alnunı • iması tabii olan bir "umumi an -
yorsa, maliyede daimi bir istihba- flCl§ma,, eıcuını müzakereye ha· 
rat fubesinin t~ekkülü faydalı <>- izrr balunmcuı aiyasal iflere ye -
lur zannmdayrm .. Bu mülahaza - nitlen bir istikamet vereceği' 
lara binaen bu layiha esaslanna bellidir. 
muhalifim.,, 

21? 
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Galatasaray şild 
3-0 mağlup vazıyette olan 

lstanbulspor takımı, 16 dakika Galatasaray merkez 

mühacimi Gündüz Kı-
kala oyunu bıraktı 

Dün 1932 senesi {utbol ~iild fi. 
nal mü ahakası Galatasarayla İstan· 
bul spor arasında yapıldı. Ve neti· 
ceyi Galataııaray sıfıra karşı üç sayıl 
ile kazandı. 

İstanbul Spor takımının maçın 
bitmeııine lıeş dakikn knla sahayı ter· 
ketmelerini, oyun esna ında hazı o· 
yuncuların lınlkla nıiinaknşa etmesi· 
ni ve hakem Hnlit Galip Ezgiiniin 

' J • maçtan onra hnzı rniina ebetı:;İz errn 
taarruzuna u;raııın mı hir tarafa hı· 

c . • 
rakırsak maç şijy)e cereyan etmı~tır: 

Alkışlarla ahnya çıktın 1 tanlıul 
Sporlular şu kadroda idiler: 

Liitfi, Samih, nlıilı, 'e\Zat, Ha
ıan, ı mail, ne at, 'e,'7.at, eliilıat· 
tin. SaHlı. Tc' fik. 

Buna karı Gnlata~arny ,Ja ŞÖ) le)· 
di: 

Arni, O man. Liiıfi. Kadri, Fahir. 
İbrahim, 'ecrlf't, !\Hiııcwcr, Gün· 
düz Kılıç •. un' i. Fctlıi. 

Jlk dakikıılnr her iki taraf m mfi· 
te,azin lıikuınları ile geçti. Sonrn 
ya,·a~ ym n:. lıiıkirıı h et J tanlml ~po ... 
lulnrn grçti. llı~r iki taraf <la nı he
le giizcl O) illi) or.. 7.e\ kli hir mıır 
l!C) redili)or. 20 ııci dakikadan on· 
ra an kınııızılılar yııvn~ ya' aş oyu· 
na lıükiın olınıığn ha~ladılar· İstnn· 
fıul por knle i arka arkaya teJılike
ler atlatıyor. rnkat kalecinin \e 
lıillın l\ Smııilıiıı çok güul oyunu 
golf' irııkiin 't'nııİ) ordu. 

o~ 1111 lıöy lece 35 inci dakikaya 
kml:ır ıwtire .. iz lıir şekilde devam el· 
cı .~S ind dııkiknda lstanlnıl kale-
iııiıı tn ılilıiııc kndnr okulıın Mü· 

ne\ t-r (;füuliiz Kıhç'a mükemmr.l 
hir pıı s 'ereli. 

Gün<liiz Kılıç dn harir hir bunmla 
topu ilk 'l"f.ı olnrnk arı iyalıhlnntı 
kale iııı~ oktu. \ "c birinci c1eucııir. 

sonuna kadar hıı netice desi§medi. 

Oyun yava~ yava~ erde10meğe baş· 
lryordu. Daıı oyuncular rakiplerini 
ka ten c1ü:.iirliyorlnr, 'e fnullü oynu· 
yor]ar. Bu ara hakt-ı:ıle halk nra11m· 
da bir münnka:.n açıldı. 

Oyun hir iki dakika kmlnr durdu. 
.. onra tt'krnr hn:.ladı. Fakat artık lııı; 
lıir tnt kalnınnııştı .. · Top ek eriyetlı• 
f tnnlıul Spor. knlesi etraf mdn dolıı-ı· 
, -0 r .. Fakat 1 lnnlnıl por rnulıncinıle
~i ,ıc fırsat lmlclııkçn Galata arav ka· 
le ini ziyaret etmekte 1;eri knln;n or
lnrdı. 

29 uncu dakikada tt-krnr f tnııbul· 
por knlc~iııe inen Galata ara) lılar 

1\liiııe" erin n~ a(fü le lıir gol dalın çı· 
kardılar. Fakat f taıılml Sııorlular 
hunun of nyd olduğunu ileri ürerf'k 

lınkenıe itiraz ettiler. Hakem 1 tan
lnıl porlıı alihi dı:ıoarı çıknrmnk 
i tedi. Hıımııı fü:crine f tanhul por· 
Jıılar ıılıayı terkcttiler. Hakem ıl ı· 
Gnlutn nrn) ı galip iliin etti· 

\ c ııınçııı fııthol tnrnfı bu ckılı ıı• 
lıitti. Bok tnınfma gelince ...... . 

u. 

hç'ın bir kafa vu

ruşunu, lstanbuJspor 
kalecisi kurtarıyor 

İkinci de\ re ha laclığı zaman alntn· 
ıara) lılnrm dalın nğır ha tığı görülü· 
yordu. Galata arayın l>illıa•ııa sağdan 
yaptığı hiicurıılar Istnnbu1 Spor mil· 
dnf an mda mü kül atla kesiliyordu. 
}'nkat Galatasaraylıların mütemadi a· 
kınları netice vennekte gecikmedi. 

Dünkü atletizm mü•abakalarında 4 X 350 Bayrak yanıı •• 

Beşinci dakikada gene sağdan J>ir 
hUcum esna mcla kaleci topu kap· 
mak için kaleden biraz ayrıldı· Fakat 
top birdenbire ortaya geldi. Gündiiı 
hafif bir \"Unı la topu ikinci defa ola· 
rak ağlara taktı. 

Diğer maçlar 
Diin Beşiktaı1 Şeref tadnıda üçiin· 

cii kiime Hk maçlarına de\'am edilmiş 
' 'e He ikta la Vcfo lıusu hir maç yap. 
nır§lardır. 

'eıicedc Haliı:., I>o~an Sponı 1 • 2, 
:Fener Yılmaz Ortaköyii 1 • 6, Beı1ik0 
tn~ Y cfoyı 1 • 2, yenmi lerdir. Siimer 

por gelmeJiğinden Karagümriik 

hükmen galip Hyılmı§: ve Anadolu 
}'ener Yılmaz genç taknnlan da 1 • 1 
herahere kalmışlardır. 

Şi~Ii Emıeni klübü de Ama\"Utköyı 
Rum klühünü O • 3 yenmi .. tir. 

şampiyon 

Atletizm 
müsabakaları 

DUnkil müsabakalar da Karakaş 

cirid rekorunu kırdı 

TOrldy 

JJün yapılan Uk atletizm müsaba·ı 
kalanna tanınmıg atletlerimizin bazı-
lnnnın iştirak etmemesine raı:men i.>i 
clcreceJer alınmı tır. Knrnknş kendi f. 

ne ait cirhl rekorunu )enilcdi .. Cihat 

dn yük ekde 1 O asarak çol· güzel bir 

•terece yaptı. Karaka ı tebrik eder Ci· 
hadın da bu dc.rcce)i her zaman tut
r- ını temenni ederiz. 

4 x 80 

l - Galotasaray takımı - Clerece 
(40,8 saniye) 

2 - Beşlktn takımı 

3 - }'enerbahçe takımı 

Perşembe gUnkU ) azımda Fener
b:ı~~e 1nkımınrn tam kadrolarıyle çık· 

tıklan takdirde bu ynn:.ı knzanabile-

~eklerJnl yazmı§tJm. Jl'merhah~l 

noksandı; tam kadrolanyle pkmıı 
salardı bile dUnkU lormsuzluklan 
Jılr şey yapamazlardı.. Be§iktqlı 

Ratm fakımlanyle nz farkla iki 
}'ener de on metre geriden ancak 
çüncü olabildi. 

1000 metre 

1 - Ziya 2.45 dakika 
2- Said 2,.tt " 
3-Ekrem 

Said kendine emniyebdzllkfen 
yarı ı k ybetmiştlr. Son turda 
metre kadar Ziya öndeydL Said bu 
dan sonra kendini toparladı. Ve 
az farkla yan ı kaybettt 

3000 metre 

Uemzi rakipsiz gibi ko~ta ve ko 

CJçüncü bisiklet 
teşvik yanşı 

Bu gidişimiz değişmezse, yakında göreceğimiz manzaralardan: 
lıkla knazndı. 

l - Remzi 9,57 dııkJka 
2-Ruhl 

leıan.hu hisiklet heyeti tarafından 
y•pılnn liçlindi lıisiklet te§'·ik yan~
ları yapılrlı. 

İkinci katagori 22 Km. jflj. Y «>rli 
idmancı girdi. 

Geçen defa hirinci gelen Fenrr 
Yılmazdan fimi ha Jangıçtan bir 

netice"in<le 11alcatlnnarak çarp~mn 

çıktı. 
Birinciliği Galatuaraydan Muhıin 

39,4 3 5 dakikada kaznnclı. (Alcyon) 

İkinci Fenerhalıçeden Va lcen 39. 
44 3 5 (AJcyon) 

Üçüncü Fener Yılmazdan Ana ta 

39,45 (Tlıomnn) 
Dirc1üncii Fener Yılmazdan Ta-

na~ . 
B~inri Jı'enerbahçeden Kırkor. 

Birinci Kategori 

r afe 44 Km. 

AJtı idmancı girdi. 
1Ji1-inci Kirkor Deı:ıikta J.17 31 

1/5 {Otomoto) 
İkinci App SOleymaniye 1,20,32 

(Alcr-). 
:Oçnncü Jirair Fenerhalıçe 1,20,35 

(Otomoto). 
Bir maftaki mağlUbiyeten •onra yenilen takım oyuncu ve taraltarlan (Ah! bir ele geçir•ek te ıunu 
ultıfıtılfl .. ) Jiye hakemi anyorlar.. Hakem nerec1ef.. Onu c1a .iz re•İmc/e bulabilir.iniz .• 

3-Nurl 

4 x 350 

Du .>nn~ dn Gnlnfasaray kuvn 
çıkmadığı için tahmin ettiğim gibi ya 
rışı knznnnmndı. Jt'enerbahçeye peka 

fnrkln mn~lup oldu .. Tnkımlnr heme 
hemen nyni kıymette oldu "U için ya 
rı :. baştan sonuna kndar heyecanı 
tnkip edildi. 

UZUN ATLAMA 
1 - A mi -6,2:> metre 
1 - 7..eki 
3 - };n\'er Reşad 

CJRIT 
1 - Karnkn 54,97 metre Yeni TIJ'o 

kiye rekoru 
2 - Muf ahhnm 45,20 ,, 
3-Suad 

DiSK 
Ve) 1 3, ,6.'i 
2- Corci)adls 
3 - izzet 

metre 
sa,« ,, 

31.25 ,. 

GÜLLE 
1 - Yel._ 18,33 metre 
% - Knrakaş 12,01 
3 - Nbaz.i 10,96 

,. 

" 
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nıanlıcada Türkçeye Sö 
uzu u neşrediyoruz 30 

1 - Ôz ıürkçe höklerden gelen 
sözlerin kar~ısına (T. Kö.) bel~! 
( aliimeıi) konnıu§trır. Bunlann her 
biri hakkında aU"ası üe uznumlanrm
zın ( müıelımm) yazılanm gmete • 
<ere "erec~ 

2 - Yeni korum karplıklann i)i 
ayırd edilmesi için, geregıne göre. 
framw;alan da yazılmq, aynca ör. 
rıeklcr de l•onulm~tur. 

3 - Köl•ü tür~e olan kelimele • 
rin bugiinkü iflenmi§ ve kullanılan 
ıekilleri aluıml§tır: A&lı ak olan halr. 
aslı ügüm olan hüküm, ıü rkçe "çek., 
kökünden gelen §ekil gibi. 

M 
Ma (Bak: lb) - Su (Fr.) Eau 

Mni cari - Akarsu - (Fr.) Eau 
courante 

ai rakit - Durgun su 
Maa - - ile, bile - (Fr.) Avec 
("Maa .,. ile başlıyan sözler biraz 

qşağıdadır). 

aabir - Köprüler 
Maada - Başka 

l\laalef ~ maatteessüf - Yazık ki, 
esefle. 

Örnek: 1- Maattee{aül dediğinl -
zi yapamadım - Y ank ki, dediğinizi 
yapamadım. 

2 - Maalesef söyliyeceğim ki, ar
zunuz yerine getirilememiştir. - E • 
aef le aöyliyeceğim kl arzunuz yerine 
getirilememiştir. 

Mna1l - Yücelikler 

l\far.liiftihar. - KrvanÇ'Ia, onur bi
lerek. övünçle 

Maalkerahe - lstemiyerek. 

Maalmemnuniye - Seve seve, isti
ye istiye 

Maarif - Kültür, 2 - Bilimler. 

örnek: 1- aaril Yekmeti - Kül
tür Bakanlığı 

2 - ~laarifin bir memlekette te -
rakkisi - Bilimlerin bir lilkede ileri 

gltmcsL 

Maaş - Aylık - (Fr.) Appointe 

mc:ıt 

Manziyadetin 
çolr. - den daha çok. 

Artığiyel, çok 

Örnek: istediğini maaziyadetin 
l)c.:dl - istediğini çok çok r:erdL 

l'Yfalıit - Arka, öte, sonra - <Fr.) 

S ıite 

l\fabadi var - Arkn.sı var, sonrası 
var. 

Maber - Geçit 
Mabeyn - Ara, aralık 
Örnek: !labcynimi:uleki dMtluğa 

fJÜVcncrek - Aramızdal.:l dostluağ 

Mabud (sanem) - Put, 
(For.) Idole 

idol 

Ultlhiyet - Tanrılık - (Fr.) Di -
vinite 

Il!ht - Tanrısal - <Fr.) Divin 
Ornek: ilahi bir hüsün - Tann. 

•al bir güzellik. 
Mülhid - Tannsız - (Fr.) Atha 
llhad - Tanrısızlık - (Fr.) At -

h~isme 

Telih etmek - Tanrısamak - (Fr.) 
D~iCier 

örnek: Eski insanlar ahcar ve eı
can telih ederlerdi - Eald insanlar 
f Qfları ve ağaçlan tanrısarlardı. 

Telih - Tanrılaştırma - (Fr.) 
ApothEose· 

Macera, sergüzeşt - Serüven -
(Fr.) Aventure 

örnek: Maceralı bir hayat geçirdi 
- Serüvenli bir hayat geçirdi. 

Madame - Oldukça 
Örnek: Madamelhayat - Hayatta 

oldukça 
Mademki - De, da 
Ornek: Mademki böyle payacaktın, 

niye bQfka türlü aöz verdin? - Böy • 
le yapacaktın da, niye ba~ka türlü aöz 
verdin. 

Madde - Madde <T. 'Kö.) - (Fr.) 
Matiere, article 

Maddi - Maddiğ - (Fr.) Matericl 

Madelet - l\lağden 

Mader, valide - Anne, ana 

l\fadrub (mazrub) - Döğüşmüş, 

damğalanmı~ 

Madud - Sayılı 

Madam-Yok 

l\ladun - Ast 
Mafevk - Ost 
Mafsal - Oyank, oynak ye~ 

Mafilbal - Gönüldeki 

l\fafizzamir - Ka1pdeki 
l\lafüv - Bağışlı, bağışlanmış 

Mağara - Kovuk, mağara 

Mağbun - Aldanık 

Mağbut-1mrence 

örnek: Rüfekasının mağbutu ol • 
du - Arkadaşlarının imrencesi ol -
du. 

Mağdur, mazlum - Hakzu~lığa 

uğrayan, kıyıt 

Mağfiret etmek - Yarhğamak 

l\lağlO.b - Yenik, yenilen - (Fr.) 

Vaincu 
l\fağlUbiyet - Yenilme, yenillm -

(Fr.) DeCaite 

Mab'111Um - Kapanık, sıkıntılr, üz -
gün, gamlı - (Fr.) Triste, sombre 

Örnek: 1 - JJJağnıımı hava - Ka-
güı:cnerel:. pamk <sıkmlılı) lıava. 

l\lnbihiliiftihar - l\fvünck 2 - iJlağmum insan (Gamlı (üz • 
örnek: Atatürş, türk tarihinin oün) insan 

mabilliliftlhandır - Atatürk, tür/; Mağrib - Batı 

tarihinin övilneğidlr • Mağruk (Bak: gark) - Batmış, 

Mabud - 1 Tapacak (En genel boğulmuş, batık. - (Fr.) Naufragc, 

anlamında) noy6 

2 - Yaradan (Halile anlamına) - Mağrur - Gururlu <Bak.: gurur) 
(Fr.) Crcateur Mağrur olmak- Gururlanmak 

3 - Tanrı (Allah anlamına) - Mağsub - Kapık (Bak: 'garsb) 
(Fr.) Dieu örnek: 61ali · mağsub - Kapık 

4 - O\·an (Kadiri mutlak anlamı mal. . 
'Qa) - <Fr.) Le Tout - pulssant Mağşuş - Karışık - (Fr.) Melan-

5 - ldl (Rab anlamına) gc, falsifi6 
6 - Kuday (Huda anlamına) Örnek: JJlağşuş yağ -Karı§ık yağ 

'1 - Çalap Mah - Beyin 
l\labud - Allah (Mtislümanlık Mah - Ay 

abudu) - (Fr.) Allah .Mahabet - Aybarlık 

Mabud - Yahuva (Yahudilik ma - örnek: Ordumuzun malıabeti düş-
udu) - (Fr.) Jehova manı yıldırdı - Ordumuzun aybarlı-

Mabud <esatir mabudu anlamma) ğı düşmanı yıldırch 

İlah - (Fr.) Dieu Mahal - Yer 
Örnek: Mars, mitolojide hıırb illi • 

uwı adıdır - Marı, mitolojide harb 
rısımn adıdır. 

Mabude - Tanrlçe - (Fr.) D~esse 
Ornek: Vcnüı, hüsün ilô.hesidir -

enlll, gilzellik tann~sidir 

• 
l\lahalle - Uram 
.l\lahnlli, mevzii - Yersel - (Fr.) 

Local 
örnek: JJlahalli Metler - Yersel 

törüler 
Mahalli tahaffuz - Korunak 

Maharet - Becerik, uzel - (Fr.) 1 Mahremi esrar, mahremi rAz -
Adresse, habilete Gizdeş - (Fr.) Confident 

örnek: El lılerinde çok mahareti Mahremiyet - İçli dışlılık, özdeş· 
El '·l . d k b -' ~i ( l 'lik, gizlilik var- ~ enn e ço eceug uze - Mahrukat_ Yakacak 

llği) var. Mahrum - Yoksun 
Mahasin - Güzellikler, gökçelik- örnek: Rahattan mahrum kalmış 

ter bir adam - Ralıattan yobun kalmıı 
Mahbes <Bak: hapishane) - Hap- bir adam. 

~fahrum etmek - Yoksundurmak 
sevi 

Mahbub, mahbube - Sevgili, ya -

vuklu 
Mahbus (Bak: hapis) - Kapsık 
Örnek: Mahbesten iki mahbus fi. 

rar etti - Hapsevinden iki kapsık 
kaçtı. 

Mahcub (Bak: hlcab) - Utan -
gaç - (Fr.) Timide 

Mahcub etmek - Utandırmak -
(Fr.) Confondre 

Mahcubiyet - Sıkılganlık, utan • 
gaçlık - (Fr.) Timidite 

Mwcub olmak - Utanmak 
Mardud - Buçlu, sayılı, sınırh, 

çevrilmiş, dar - (Fr.) Lfmite 
Örnekler: 1 - Verdiği mahdud 

blr iki kitabı bir hazine mi aanmış?
J' erdiği aayılı bir iki kitabı bir hazi • 
ne ml aanmış? 

·z - Bu tarlanın sağ taralı bir çay 
ile malıduddur - Bu tarlanın sağ 
yanı blr çayla çevrilşimtir <ıınırlı • 
dır). 

3 - Malıdud bir saha içinde - Dar 
(buçlu)_ bir alan içinde. 

Mahdudülfikir Darkafalı -
(Fr.) Born6 

Mahdum - Oğul 
Mahfaza - Kutu, sa.klak, kab 
Ma}ıfi (Bak: hafi) - Gizli 
Mahfil - 1 - Derge, 2 - Klub, 

~ - (Bak: muhJ~) 
Mahfuz - Saklı 

Mahir - Becerikli, uz, uzelli -
(Fr.) H:ıbile, adrolt 

Ornek: Mahir bir doğrcimacı -
Uzelli bir doğramacı. 

Mahiyet - Nelik, içyUz 
Ornek: Mahiyeti meçhul bir haata

lık - Neliği bilinmiyen bir haatalık. 
Mahkeme - Hakyeri 
Mahktıke, kitabe - Kazıt - (Fr.) 

ln~cription, Epitaphe 
MnhkOm - Kasanık - <Fr.) Con· 

damn6 
örnek: lllahTdimlara Tıüsnü mua • 

mele ettiler - Kasamklara karşı iyi 
daurand1lar. 

Mahkum - Kölemen - (Fr.) As -
servi 

Örnek: lllahkum millet - Kölemen 

örnek: Sizi hiç bir ıeydın mah. 
rum etmek istemem - Sizi hiç bir 
ıeyden yokaundurmak iatemem. 

Mahrumiyet, husrnn - Yoksunma, 
Mahrum olmak - Yoksunmak 
Hahsuben - Tuta 

Ornek: Deynlme mah8uben şu pa -
rayı lfıtfen kabul ediniz - Borcuma 
tuta şu parayı kayralın kabul ediniz 

l\fahsub etmek - Saymak, tutmak 
Mahsul - Ürün 
Örnek: Mahsul, bu sene daha iyi -

dir - Urün bu yıl daha iyidir. 
Mahsuldar - Verimli, bitek 
Örnek: Mahsuldar topraklar -

yoksuntu 
Verimli topraklar 

Mahsuldar olmıyan - Verimsiz 
Mahsuldarlık - Verimlilik 
Mahsur - Kuşanık, kuşatılmış 

Örnek: Düşman ordusu orada 
mahsur kaldı - Düşman ordusu ora. 
da kClfan.ık (kU§atılmış) kal eh. 

Mahsus, hb - OzgU - (Fr.) 
Propre a 

örnek: Çocuklara has bir gülüşü 
varch - Çocuklara özgü bir gülüşü 
vardı. 

MahsQs - Sezimllş, doyulmuş -
(Fr.) Sensible 

örnek: Onun büyilk bir adam ola
cağı daha çocukluğunda mahatls ol -
muştu ( sezllmişti). 

MahsOs ve namah80.. - BelU be • 
lirsiz 

MahsQs surette - Duyulurcası • 
na - <Fr.) Sensiblement 

Mahşer, izdiham - Yığılım -
(Fr.) Grande affluence 

Mahuf, mehip - Korkunç - (Fr.) 
Terrible 

Mahud (Meşhur anlamına) - Her· 
kesçe bilinen, bep bildiğimiz, hani şu 
bildiğimiz 

Örnek: ( .... ) in mahut kitabında 
da yazıldığı gibi - ( ... ) in herkesçe 
bilinen (hep bildiğimiz) kitabında da 
yazıldığı gibi 

Mahv - Kololma 
Mahvetmek - Bitirmek, kület • 

ulıu mek, yoketmek 
Mahkum etmek - Kasamak -

(Fr.) Condamner lül~k:ıhviyet - Silginlik, alçak gönül-

Örnek: Mahkeme - i iki &eneye 
malıkum etti - Hakyeri ... i iki yıla 
kas adı. 

l\lahkQmiyet - Kasınlık - (Fr.) 
f"ondamnntion 

Mahvolmak - Bitmek, külolmak, 
yokolmak 

Örnek: O mahvolmuş bir adam • 

dır - O bitmiş <külolmuı) bir 
dır. 

Malız - Sal~ son 
Mahza - Yalnız, ancak 
Mahzen - Kal· 

Mahfuz - Çıkanlmış, kaldrl'f 
Mahzur - Çekinecek, sakındl 

(Fr.) lnconv~nient 
örnek: Bunda ne mahzur görl 

yoraunuz? - Bunda ne soJanCO fi 
rüyoraunuz? 

Mahzuz olmak - Hazlanınak 
Örnek: Pek mahzuz oldu - P, 

haz landı. 
Maide - Sofra 
Mail- Eğik 
Ornek: Bu direk maildir - BU 

rek eğiktir. • 
Maili inhidam - (Müşrifi har' 

- Yıktlmak üzere, yıkkın 

r.Iaişet - Geçim - (Fr.) Sabli' 
taM 1 

örnek: Jlaifeti güçlüğe uğr(lltlll 
tı - Geçimi güçlüğe uğramııtı. 

Medarı maişet - Geçinecek 
Maiyet - Süder - (Fr.) Suite 
Maiyetinde - Yanında 

Makabl - Once, öncesi -\ 
Örnek: işin makablini bilnrfgtlf 

1 

du - l§in öncesini bümiyordıl. 
Makale - Betke - <Fr.) Ardel' 
Makamı memuriyet - Orun 
Makam hükftmet., makam l~ 

payıtaht - Başşehir - (Fr.) C>; 
ta le L • 

di 

l\fakar, merkez - Başkent · 
Makarn vilayet - Il başkencli 
Merkezi kaza - llçe başkendi 
Nahiye merkezi - Kamun '--aıllr9 

Makbul (Bak: muteber) 
Makbuz - Alıt - (Fr.) ReÇU 
Makbuzat - Giren (Banka 

mi) 
MaklQb - Çevrik, çevrllmlf 
Mnksad - Vargı, erge 
Örnek: Mabadı para kazan; 

tı - Ergesi para kazanmaktı. ~ 

Maksem 1 - Böleç, 2 - g.f'". 
maslak 

:Maksud (Bak: meram) 
Makta - Kesit - (Fr.) Con,. 
l\faktu Kesme 

Maktu ücret - Kesenek 
Kakul - Usalır, beğenik " 
örnek: Makul hareket etnıJI 

Uaalır (beğenik) hareket etmed'-
Gayrimakul - Usa1maz " 
Örnek: Gayrimakul bir dilp,.el 

U salmaz bir düşünce. 
l\Iakuliyet - Usalma ,1111 
Örnek: Sözde bu iftc makulill ' 

dışan çıkmamalı - Sözde bu if.11 

almadan t!tşarı çıkmaamlı 

~~hkQmiıe~ ~aret-Kölclik- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Fr.) Esclamge, ~cı:vitude 
Mahkum olmak (hüküm giymek) 

- I\asanmak 
l\lahlUk (Bak: halk) - Yaratık -

<Fr.) Creature 
l\fahlQl - Erimiş, eril 
Mah11lt- Katışık,(Bak: halis) -

PETROL NiZAM 

ÇLARI 
Besler - Kuvvetlendirir • 

(Fr.) Melnngc Dökülmesini keser • Uzahr. 
Örnek: blahlfıt yağ - Katışık 1 

yağ. 

Mnhmi (Bak: himaye) - Koru· Tecrübe edilmi9 en iyi saç i!icıdır. 

nuk - (Fr.) Protegc •••••••••••••- •• Örnek: Bu çocuk benim ma/ımlm- ••• 

PETROL NiZAM 

dir - Bu çocuk benim korunuğum • 
dum. 

Mahmul - YüklU 
Mahmur - Baygın, süzgün 

(Fr.) Langoureux 
Mahreç - ıkıt, sürüt - (Fr.) Sor

tfe 
örnekler: 1 - Bu binanın sokağa 

malıreci arka taralındadır - Bu ya -
pınzn sokağa çıkıtı arkasındadır. 

2 - lzmir üzüm ve incirlerinin 
başlıca mahreci Amerikadır - lzmir 
üzüm ve incirlerinin başlıca sürülü 
Amerikadır. 

Mahrek - Yörüncü, yürUncU, dön· 
ge - <Fr.) Trajoctoire 

Mahrem - Özdeş, içli dışlı, gizli -
(Fr.) intime 

Mahremane - Gizli olarak 

. . ... ... ., ,. . _., •: . .. . Aff*~ .. ... ,,. .,. . ~ 

•. 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Simdiye kadar binlerce kişiyi ze11ıi~ 
etmiştir. Yeni tertib planını göriioiif 

1. ci keşidesi 11-Mayıs-7935 tedir·, 
Büyük ikramiyesi : 25.00Q Lirad11 ______ .... 

~ ·• • '• , • , .• I , ." 
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• • tor arın sergısı 
Şair heykeltraş, ressam ve 

' m·nyatürcü olan 
doktorlarımızın eserleri 

ıstanbuı 

dok tor la rı • 
nın Cağaloğ · 
lund açtık • 
lan sergiye 
gittiniz mi :•. 
Gitmediniz i · 
se bir gid•n 
de orada ne 
ler var neler: 

' görün! 
Or da nel~t 

ol du ğu nu 
ben buradl\ 
tnmamile an · 
!atacak deği 

· · rıhı: merasımindc Volltorıarın :.crgısının a~ :r 

nantardan bir grup 

lim. 
Benim şimdi anlatacağım yalnn: 

fU ki: Od ı •.:.zim doktorla dan ço
ğu salt dol tor değil, ayni 2c.man· 
dn kimisi r~t:ı.nm,kimi'i hcv?rnltraş 
~imisi minyatürcü, kim is( 'orihçi, 
kimisi mü,~Vici, kimisi de zaten 
eskiden b: ~~ğimiz Abdu!bh Cev
det Cenno, doktor BAfra!f Yanko, 
Milaslı lsml'iJ Hakkı falan ısibi mu 
harrir, §aiı· edip imiş .. 

Mesela ;:,tnt Akil Muht!'.r. hem 

Ya Hi ılıahmerin sevimi? ba • 
kanı Gen~ral Aliye ne ~etsin iz? 
Ben, şimd\ve lmdar dokto- or ara
sında birçul< şair bildi~im halde 
General At rin çok öz!ü, _.lt;un ve 
dolgun bir şair olduğuou liı ı.iyo 
dum. Fakat dün serg"yi gt>zerken 
öğrnedim ki, bu zat cicMen ü tat 

bir şairmi~ .. 
Onun, sE>rgide görd\~ğüm ve 

mevzuu doktorluğa !tit olan eski 
bir iirini ı birkaç parçasını yazı-

yam n bir c oktor, hem d ! yahşi yorum: 
JJayrctte görüp 

bir ressam mi§··· 
anma bizi lıakka 

Sergide lsvi,.,..e manzctr1tlarını 
:r Dernıandeyc derman 

gö teren ki küçük tahlo ~1ar ki, 

cüdayız 

arayan merdi 

Çallı lbrah m görse muhaM~ak: 
- Bu dıı bizdenmiş yaJ..., f 

Der. Doktm Rıfat Osmar :fa en· 
mi resmi v lpmakta, o tarzrn değ
me üst.ati ·;ndnn pe Je fC!'rİ ka
lnnl rdnn rril ı EdirııeJP !'.llimnr 
Hnyrettinm cnmısiyle oramn man. 
~arasını got .. eren bir tabk. var, 

çok güzel .. 
Gene r ~ı::mde doktor i\1ustafa 

Hilmi, minvntürde doktor 'iüheyl, 
heykelcilikte diş tabih: R•,)ıj Va
mık, iılemt·<'Hikte, nnl.l:aş'ıi'ln ec

~acı Rü§tÜ Musikide do· tor Os-
man Şevk = , serginin en g~ze çar

lıüdayız 

Terkcylcnıişiı gallci budu nebudu 
Riz maili lıaşmet değil 11rbabı gınayız 
Azurda dilt1 tc llycdir bizce ibadet 
lliçarelcre calibi e babı şifayı: 
Birdir nararı dikkaümiı ehli fenaya 
Ru lılkmct. ile nıliltcfiti alıü gedayı:: 

1.-üdayız 

Tenvir ederiz ruhunu blmar zailin 
Jlcr Uilı:a yanar mcş'all meydanı 

vefayı: 

Bütün buıalar serg; .:!e c ~Y. zarif 
birer çere·~ ~ok güzel bire1 garni
türdür ve sprginin asıl yiil-!ü tara
ta doğrud ,n doğruya b•kimlıği, 
tıbbı, sıhhati alakadar cd _n eser
lerdir. 

Sergimn kitap mecmu ' kısmı pan san'a~ı<.ı:;rJarındnnd:r. 
Eğer g.mün birinde dokt.,rları· oa pek zeng.nd.ir. Bunlar 1~ gene 

.. 1 k!Hinden ayrıln .. ~ kolsa- iki kmmd''· Bır kısım k?taplar 
mız mes e Ş '. S''h 1 'L" h d k 
l h. 

1 
emivecekler: <) man ev ~'. u ey qu:ı 0 m o -

ar ıç gan Y h 'h ·ı · ı · d _ Amıl"yanın badn "'ı biri ol- tor, em ta:-ı çı '!rın r- .tap.arı ır 

b
. .ı hn ı ki bunları.• ı rnsmda yanin Osman 

ınazsa ırı -ıll • • • d · ı · 
D . · ·k mmel rcsirociliğe, Şevkmın ~vrsay a ·r .Jf'§ lr1tabı 

ıyıp m e ı . b • · d · ._ · k · · t •• .. , .. ~ he'-•kclc1liüc n k- ıle tı tnr • '!De oır uır aç escrı 
mmy urc ı . ı·ee. J • • 1 
kntlığa mmikicili(! Ln1l :-yıp ge- vardır. 
ne gül ib geçinecek!PrL1'r Öteki '11. • -ı>lar arMmda ~ bdul-

1 _ı } ki lah Cevde·ten, Cenaptan. 'lafrah Sonr b• mese e na .a var 
gene bu y .Jkarda v.dla.rmt saydı· Ynnkoya vnrmcıya kl'lJ&.• Hrçok 
ğım dokto .. tarm bir kısmını-ı üçün· doktorlarm t.bbi, ilmi, edt?M fel
cü bir iht" asları da tarihr?lik ve ı.efi eseri~-} le birlikte vıl'ardan
halkıy tçı. Uır. beri yurtta çıkan bütiin tıl•r.ç mec-

Me el l ~ unl rdan :loktor O • muala.r bu!,·nmakta.dır. 
:m n Şevki ·ie Süheyl ayn4 1aman· Hülas : I 
aa birer de tarihçi ve h ... lkryatçı • Operatr · Dr. Süreyya Ks -irinin 
dırlar. le§ebbüsi•~ açılını olım C::!P, loğ· 

ikisinin c1P hem tıh t:>r:hine, ıundaki lı o !ergisi tıb'l,i ol ·'uğu ka
hem de Sr.tçuk Osmanlı ta •hleri • dar bugün tedii, ilmi, edebi, tari
ne dair yaıdıkları birçoJ. rserler hi, felsefi ln' meşherdir. 

. ·· ı· en es r•cı ra-gen sergh'' sus ıy 
ııınd ün alm ktadır. Gezgin Haberci 

SPOR I POSTASI 
Memleketimııde ve ecnebı memıekctl rınde bütün spor ve 

~eoçlik hareketlerini ve sporcu gençliğe •eritme.si lazım g_clen 
veoı şekiller h klundaki ynı.ıları munhııaman takıp etmek 1 te 

yenler mllnhasuan S P O R PO S T A S 1 nı okumalıdırlar 
H s mııtl11 '< o'<uvunuz. 

kuru a ağı za 
mese Ara 
gör··şüldü 

an bu 
oda 

Şeytan icadı 
olmadığı nasıl 
anlaşılmış? 
M crahl. bir 1 ngilı G ga.,eteciai 

.ele/onun ;ık geldiği yerler tc nasıl 
kar§ılandırr, muhtelif memleket· 
terde telef, r.dan na.sıl istı'ade e 
dildiğini g ~tıleren muhte?il marah. 
h maluma~ toplamı , ncşretmiflİr 
N alzl ed iyo .. ur: 

AFRIKA!JA: 
Zürafa,aı Afrikada tcleforı 

kumpanya 1 :.rına çok sıkıntı ve za 
rar vermektedirler. Bunlar çenele 
rini teller:! dayıyarak dinlenmek 
yahut ko .ırl.en çarpmak s~retiyle [ 
hatları bozmaktadırlar. 
ARABi~ TANDA : 

c A .. alistanda i?k :clefon 
kurulunca r. üteassıp oftn~ar kral 
Jbnissuud l (liderek "bu ,eytan 
ışi,, hakkın-!a şikayette !:.ul • .mmuş
lardır. lb.:ussuut bunlar : 

- Eğer telefon gerçe~ten §ey· 
lan işi ise, e'bette ki iilkewize sok
mayız.An~al. evvela bir le('r\ibe e
delim. Kur: nın reukıddet sözleri 
şeytan işi o:an bh yerden ~eçmez 
değil mi? Eğer geçerse h:Jin ki 
bu alette reytanın hiçbir iliıiği 
)oktur. 

r 

hesaplıyarıU yelkovanı o 111kamm 
üstüne get1 "11'ektedir. 1VI L~'l ken· 
ıdisi yokkcı. telefon e:!enler da
mın saat l.:~çla geriye g !eceğini 
bildinnek~e..,ir. • 
BiRLEŞMiŞ AMEP.!K4 : 
Vi kousit beyliğinde Viyove

ga ehri te f>fon merkezi cüleden 
ı.onra sa t ıki ile üç raa•nda bü· 
Wn köy h ıtl nnı çnğırara k herke
bİn dinlem.:!İni ister ve : Evvel8 
sa tin kaç "lduğunu bi!J:rir, aon 
ra da "aatı .. ;ık yahut mül ,Jelc et
mek i ted ;?iniz bir ey v r mı? A
c.am tutma•ı. istiyor nıusunuz? 

Kaybınız Vt. mı? Bir ıe7 buldu 
nuz mu?11 &'..!.&ilerini ~orar 

Avrup1. •e telefonun ~aptığı 

ı 

t.izmetl r rçekten büyilldür. 
Berlinde h :'h ngi bir ~ahıs ~defon 
merkezini ç.r ğırarak Jört gi,;n son· 
r v rgi ~·<:itinin müıMcti geldi
ğini, yahur bir düğüne gitn esi i -
c.ap ettiğinh, kendisine hntnlatıl
m sını ist\yebilir. lngiltcrerle mer
ke:zi çağn ~vr.k hav nın nesri ol . 
" ğını, yar n snb h folan n ~tle u
y ndınlm.ı'l•.zı, yahut g:t.!eceğiniz 
lir r nde\'İİ vaktı gelince ,.;ze ha
brlatılmas ı.. i tiyebHira:niz. Da
hası d var: 

Köp ğ" 'lh in bir r 
dirilmesi erir bir adam gönderil· 
mesini s n•,.ala emredcrsi• iz. Bu
ua mukab·! verilecek l:tret kilo
metre bnşn•1ıo 20 lrunı~tur. 

Dedikten sonra iki so!tayı seç
mi , birishıi telefon merke7ıne gön 
dererek, \ki:ıciıini de s raydaki 
makinenin hatana ge;irtm:ı tir. Bu Ticarette muvaffak olmak • • 

ıçın 
oftaların lıeı birisi sıra i't eğzını 

telefona y .ı..I tırarak kut 'andan 
bir üre oı..ttmu , ötelsi uçh. dinli
) en de bun.J çıkça iıitmişhr. 

Böylec~ oütün araplar \t"lefo • 
ı.un kıym~tlı bir ~ let oldtı/un ı -

oanmı§lar J". 
iSPANYADA: 
lsp nyot hükumeti hllsu!İ bir 

cemile olrr lk üzere Vie!& !.öyüne 
bir telefon hattı uzatmaiia karar 
vermiş ve m~hendisleı Pirf'ne Jağ
larmın cetrıp s1rtlarından buraya. 
keçilerin ,;it. zorluk• geçtikleri 
geçitlerden telefon hattını çekmiş· 
!erdir. İ§ ı ittikten sonrl' umumi 
&evinci gö,•t.nnek için bir bayram 
günü ilan erf ilmif, bGt~n civar 
kasaba ve J.ôylerinden ahn akın 
beyirciler \'ielay koımuş, t ayram 
~ünü n hiyt. müdürü ve ki:ise pa
pasının b !kn.nlı larında ~ ... c man 
lir alay korm sokaklann~n dola . 
tıktan son: telefon merk zin gel 
mitler, p-:.; burad i ıl'h aleti 
müknddeıS: fU ile t kr\is e·mif v 
Hk önce kc'l..ti i MndriJi eçarak 
konu§mU§t:"" Bunun üzer ~he halk 
birbirinin boynun art! ralr ÖpÜ§· 
müş ve h~rkeı birb;rin~ kutlula
mıştır; çü.~!rü beş günde a ., nk va
. abildikler: l-ir yerle i.st .. c.Jiklcri 
dakikada kcnutabilmek imk"nmı 
.-Jde etmiş'..!ı di. 

AVUST' JRY ADA · 
Avustury~da telefon P.lt"t?erine 

ki yelkov n ve üzerintlt> !ıı.at ra· 
:,re.mları ol~ ynzılı b~reı t~bela 
.onmağa oa lnnmıştır. Tel fon! • 

-:. ibi evindPn, yahut y zı~.~nesin
len cıkark~n avdet e-:le<:e:-·i s ti 

/ 
J 



HABER - Akşam Posta.'ll ~ 

Osrnanı=ıc=a=d=a=n=-=Türkçeye Sö~ 
klavuzunu neşrediyoruz s1 

l - Ôz türkçe köklerden gclerı 
ıözlerin kar~ıszna (T. Kö.) belde~: 
(alameti) konmu~tur. Bunlann her 
biri hal.landa sırası ile uzmanlarımı
ıın (nıitıehassıs) )'aztlannı gazete · 
'ere vereceğiz. 

2 - Yeni konan kar~ılıklann iyi 
ayırd edilmesi için, gcrcgıne göre, 
f ransız(alan da yazıl mı§, aynca ör · 
ne/der de konulmu~tur. 

3 - Köhü ıürkçe olan kelimele · 
rin bugiinkü i~lenmi~ ve kullanılcm 
ıeldlleri alınmııtır: Asu ak olan hai:.. 
aslı iigiirn olan hiikiim, ıürlcçe "çek .. 
t..ökiinden ~"fon ~Pkil ıtibi. 

Makul olmak - Usalmak 

Makule - Türlü, takım, kategori 

(terim olarak). 

Makus - Ters 

Ornck: Netice makfıs çıktı - So • 
nuç ters rıktı. 

Mal - Mal (T. Kö.) 
MaHi.mal - Dopdolu 

Malayani - Bo~ söz 
Malik~ne - Yetil, malikdne (T. 

Iiö.) - (Fr.) Domaine 

Mahil, alil - lğcil - (Fr.) lnfir· 

me 

Mnlul gaziler - lğçil !'!a,·aşçılar 

- (Fr.) fnvaJides de guerre 

Mallım - Öyle, belli, bilinen 

l\fahlm - Meçhul Bilinen biJinmi
yen 

Maliımııt - Rilgi - (Fr.) Connni· 
ısances 

Mahlmatfüruş - Bilgiç - (Fr.) 
P~dant 

Malumatlı - Bilgin - (Fr·) lns 
tntit 

Malzeme - Gereç - (Fr.) MatE· 
riel 

Mnantafih, mnazalik, mnahaza -

Bununla beraber, böyle ise de, böyle 
iken, şu ''ar ki 

Mamelek - Nesi varsa, varı yoğu 

Örnek: Biitün memalikini maarif 
işlerine bıraktı - Nesi varsa (varını 

yoüunu) kültür işlerine bıraktı. 
Mamul - Yapık, yapığ 

Ornck: Bu fabrikanın mamulatı 

sağlamlığiyle tanınmıştır. - /Ju f ab
rUcanın yapıkkları sağlamlığiyle ta . 

llUllnıştır. 

Mamur - Bayındır 

MAnl - Anlam 

'.l\fanasız - Yavan, boş. anlamsr:r. 
Manend - Gibi, benzeş 

Manevi - Tinel - (Fr.) Immat~
rlel 

Ornek: Bu kitabı her okudukça 
yeni bir manevf haz duyarım - Bu 

kitabı lıer okudukça yeni bir tinel 
1ra: duyarım. 

l\fani, mania - Engel, önge 

Menkabe - 1 - Destan, 2 -
(Bak: hikaye) 

Mantık - Lojik <T. Kö.) (1) -
(F!'.) Logique 

Hakim, feylesof - Filozof -
(Fr.) Philosophe 

Felsefe - Filozofi - ( Fr.) Phi · 
losophie 

Filolog - Filolog (Fr.) Philo . 
Jogie 

Filoloji - Filoloji - (Fr.) PJıi · 
lologie 

Hayatiyat - Biyoloji - (Fr.) fü. 
ologie 

Atiktynt, i1mi asari atika - Ar • 
keoloji - (Fr.) Arclıcologie 

.Mehhasülbeşer - Antropoloji -
(Fr.) Anthropologie 

Grafoloji - Grafoloji - {Fr. j 
Graphologie 

1ıilıiyat - Teoloji - (Fr.) Tlıc 
ologie 

Telgraf - Telgraf - (Fr.) TelC· 
graphe 

İlmi nücum - Astroloji - (Fr·) 
Astro]ogie 

Nekroloji - Nekroloji - (Fr.) 

Necrologie 

Bakteriyoloji - Bakteriyoloji -

(Fr.) Tiactcriologie 

İlmülarz - Jeoloji - (Fr.) Ge · 
ologie 

Jigantoloji - Jigantoloji - (Fr.) 

Gjgaııteıloçi" 

Haloloji - Haloloji - Halloio -

gie 

İpoloji - tpoloji - (Fr.) Hippo· 

Iogie 

Manzara, tablo - Görey - (Fr.) 
Tahleau. 

Örnek: Sergide hiçbir giizcl tablo 
yoktu - Ser:{ide lıiçbir giizel tablo 
yol.-tu. 

Manzara, nt!zaret - Görü - (Fr.) 

Vue 

Ômeh: Bu ct.'in manuı,.asına (ne· 
:.aretinc) doyulmaz - Bu evin görii· 
süne doyulmaz. 

l\f anzume - Dizge 

Maraz - Hastalık 

Marazı mÜ!>tevli - Salgın - (Fr-) 
Epidemie 

Marazı miihliki mfütevli - Kt · 
ron - (Fr.) Epiclemie mortelle 

(1) Ru !IÖ: ifo altında g~fon fP. • 

rimlcr için ayrıca ya:;ılncaf;tır. 
Mariz - lla~ta 

l\Jarcke - Vunışak, urııfnk 

(Fr.) Clıamp <le hahaille 

~lrırif et - Bilgi - (Fr.) Conna· 
issance 

Maruf - Tanmmı~, angın - (Fr.) 
Connu 

Mnrnz kn1ma'k - Uğramak 

Macal (ınest"l) - Masal rr. Kii.) 
Masehak - Gcçmi~ - (Fr.) Prc· 

ddcnt 
Maske, nikap - Yiizlük 

M:ı9lalıat - İf - (Fr.) Aff aire 

f calJJ maslahat - f~in gereği 
Örnrh: Onun malaımrndnn lrnldı· 

nlması İrabı maslnlını idi - Onun 

orunımdan 1.-aldmlmmu i~in gereği 
idi. 

.Masraf - l - Harç, 2 - Saypa 

Sarf etmek - Saypamak, harca · 
mak 

Masru, sar·ıılı - Tutaraklı 

Massetmek - Emmt>k 

Masum, bigiinalı - Arı. ı;ıuçsuz 

Masumiyet - Suç~uzlnk. arılık 

:\la un - Dokunulmaz 

Masuniyet - Dokunulmazlık 
(Fr·) İmmunite 

Örnek: Masuniyeti mP.sakin 
Evlerin dokımulma:lığı. 

de 

l\la~er - (Rak: cemaat) - Ömek 
l\Iaşnk - Doğu 

~foşuka, maşuk - Se\'gili 

Matbaa - Baskı c\·i, hasım evi 
l\f athaacı - Basan 
1\Jathaacılrk, tabaat - Bası 

Iathu - Ila ma 
Mnthua - Basıh 

Matbuat - Ba ın 
.Matmn (Bak: Hüzn) - Yas 

Matlah - Dilek - (Fr.) Deruan 

Matlub - 1 - Alacak - (Fr.) 
A rccevoir 2 - İstek - (Fr.) But 

.Matmahı nazar - Göz<likeği -
(Fr.) Convoifüe 

l\fatnh - Ilımak - (Fr.) Ol-meni 

Mavera - A~ırı, öte - .(Fr.) L'au 
deli 

Mavi - Ma'\·i 

l\layho~ - Ekşimsi 
l\Iaye - Maya 

l\Iayi - Suyuk - (Fr.) Liquidt 
Mazannei sfı - Karalı - (Fr.) 

Suspect 

bından olnnları topluyor - Pofü 

lwralıları topluyor. 

Mazbut- Derli toplu - (Fr·) Ar· 

range, comme il faut 
Mazaret (Ilak: İtizar) - Özür 

Muzlıar, nail - Erıni~ 

Mazharı itibar olmak - Elü5tfi 

tutulmak 

Mazhariyet~ nailiyet - Ergi 

Mazhar olmak, nail olmak - Er· 

mek 

Mazi - Geçmİ§ . 

l\Tazlfım, nıa~dur - Kryık - (Fr.) 

Persccute 

1\lazınun - Anlam 

.Maznun - Sanık 

Mazur :_ Özürlü 

Mebde - Baş, ha~lantr. hn~langrt. 
l\lehhut otmak, hehtc usramak -

Şaşakalmak 

l\f chlağ. esmam baliğa - Tutar 

... e mebni - .... den füürü 

Örncl•: Buna mebnidir T.i - Bun· 
dan ötiiriidiir ki 

Mebus - Saylav 

Mebzul - Bol 
l\Tebzuliyet - Bolluk° 

Mecal (Bak Takat). 

Mechurm (Dak: Cchr) - Zo · 

run - (Fr·) Par contrainte, f orce · 

mcnt 

Örnel.·: Bu işi gönül ist<>ğiyle de • 
ğil, mecburen yaptım - Bu i~i gö • 
niil İstc>ğiyle değil, :.oruna yaptım. 

~lcchur (Bak: Cebr) - Yiiküm · 

sel - (Fr.) Ohligatoire 

Örnek: Bu vazifeyi ne kadar va · 
him olıınıa olsun, ifa ctmeh nıecbu • 
ridir - llu ödeı·i ne karlar ağır olur· 
~a olsun yerine getirme/( yiil•ümscl • 
dir. 

Mecburiyet (Bak: cchr) - Yü · 
küm, zor - (Fr.) Obligation 

i\lccbur olmak - Zorunu duy · 
mak, zoru altında bulunmak, zorun· 
da kalmak 

Meccanen - Parasız, caba -

( Fr.) Gratis, gratuitement 

Mcc1is, heyet - Kurul - (Fr.) 
Ass:ımblce, conseil 

Örnel•: Dil IJcycti dün toplan · 
clı - Dil kurulu dün toplandı. 

Meclfıh - Tutkun 

Mcclüb olmak - Tutulmak 
Mccluhiyct - Tutkunluk 
Mecma - Yı~ınak o 

Örnek: O giirı ~elırin mc;ydanı bir 
l•öylii mecmaı oldu - O giin ·!t•hrirı 
meydanı bir 1.-öylii. yığınağı oldu. 

Mecmu - Top, tümel 

Mecmua - Dergi 

.Mernun - Çılgın, deli 

Mecra - Y otak, aknğ . 
Mecruh - Yaralı 

l\fedhul - Ayıp, ayıph 
Medhu~ii münhezim, muzmahil -

Sıngın 
.Medid - Uzun, sürekli 
Medine, belde - Site 
1\Jed'üv - Çağrık, çağrılı 
Medyun - BorQlu, verecekli 
l\lefer, mahalli firar - Ka!;:ıt 
Mefharet (Bak: iftihar) 
Mefhum - Öklem, kayram 
Mefkure - Ülkü, ideyel (T. Kö.) 

- (Fr.) İdeal 
l\Jefkure\i kılma - ldeyelle§tir • 

me 
Mefkurevi kılmak - İdeyelleştir-

mek 
Mefluç - Kötürüm, inmeli 
.Mefkud - Yok, yitik 
.Mefruş - Diişeli 
Mef nışat - Dii~enıe 
:Merscdet (Bak: Fesad) 
:Meftun - 1utkun 
Meftun ve nıeslıur olmak - Tan· 

sımak - ( Fr.) Etre clıanne 
Meftur, - Bezgin, bıkkın 
l\felıabct, heybet - Aybat 
Meharet - Uzluk - (Fr.) Ad · 

rcsse 
Mehaz - Kaynak 

l\lehcur - Ayrı, ırak, uzak lnn . 
kılmış, atılmış 

Mehnnat - Almç, giren {Banka 
terimi) - ( Fr.) Entree 

l\Iedfuat - Verinç, çıkan Banka 
terimi) - (Fr.) Sorlie 

Mchd- Bc~ik 
ı\lelf uf - Dürülü - ( Fr.) İne -

lus. ci-joint 
Mehib - Aybar 
Örne/,~: Melıib bir asl~cr - A)bar 

bir asher 
l\fehtab - Ay aydınlığı, ay ışığı, 

bay kır 
Mekiiri - Yiiket, yük hayvanı 
l\Jeks - Eğlenme 

l\lckteh - Okula - ( Fr·) Ecol~ 
Mekıil5t - Yiyecek 
Mel'abe - Oyuncak 
l\Teiahat - Sevimlilik. güzellik 
l\Jeliiz - Sığınak - {Fr·) Asile, 

refuge 
Melbusat - Giyecek 
Melce - Sığmak 

Meleke. rüsuh - Y orclam, mele • 
ke (T. Kö.} 

Ômcl•: Onun yazı i~lerinde bii • 
)'iik mesrleld tar - Onun yazı i§lc • 
rinde biiyiik yordamı rnr. 

Ieluf - A lı;ık 
Mekan - Yer 
Meknuz - Gizli. g<imü)ü, saklı 

l\Iekr (Bak: Hile) 
Mek~fıf - A~ık 
Memduh - Oğet 

Memer - Geçit, gerçeli 
Memen (Bak: Melaz) - Sığmak 
l\temHiha - Tuzla 
Memleket - Ülke, memleket (T. 

Kö.) - Pays 
1\Jcmlfı - Dolu 

Memliık - Karaba~ 
Memnu - Yasak 
Memnun - Ho~nud 
Memul - Umulur 
Memur - İ§yar 
l\f enaat - Sarplık 
Menam - Uyku 
Menha - Kaynak k I 
Menetmek - Yasak etrn~ 

koymak, önüne geçmek, 
mak. 

l\Jenf a - Sürgün ) 1 
l\lcnfi - l - Sürgün (~r. 

2 - Menfiğ - (Fr.) Negatif dl 
Menfaat - Auğ, çıkar, fay 
l\Jenf aat p~resl - Asığcıl 
Menf e.z - Ağız, düde.n tfr' 
Menfur, müstekreh -

tiksinç ıJf 
.Menhus, me~'um - Uğtırt 
l\tcnku - Ha~lama 
Menkp - DüşmÜ§ -'. 
1\fenkfıhiyet - Sovundao ;A. 

kapılanmı~lık, gim1işlik, yaıt' 
ı~ A 

Ôrn•·k: 1 - Onun Ev~ 
l~inc mensubiyeti uarclır - ' 
rcnos s0)1lnda~ t{elmedir· ,...J 

2 - Size men..uıbiyeıle ~· 
rim - Size kapılmımı§ olnıJP"' 
vanıyorum. 

Mensucat - Dokuma ..,,. 
Tissu 

Meıı~e - Çıkağ, köken 
.i\Jenus - I mık, nlı~kın 
Mcıızil - Konak 
l\'lephas - Sözl1aş1 - (ff.) 

pitre 
Mephut - Şa~km 
l\f ep~utan - Düzce, dilS ~ 

Simplement 
l\Ier'a - Otlak 
Merak - Merak (T. gO.) 
Merkep (Rükup'tan) -
Meram - Meram (T. J('" 
l\ferarel - Acılık 

Merasim - Tören 
Meraeim (Eşkal anlamın!) 

killer 
Merbut - Bağlı 

Merbutiyet - Bağlıhli~-. 
Mercii aid - Ba§Vurar~, 
Örnek: Her iJi mercii idi" J 

rülcbilir - Her q kendi boı'" 
da görülebilir. 

Merd - Er 1;1 
Merdane (Yaraç adı) -
l\ferdiimgiriz - Yalkız 

Mereınmet (Bak: Tanıir).1 .J 
Mergup, muteber - Geçkı _, 1' 
Merhale - l - Konak, 2 

rüm 
Merhamet - Anma ,. 
Merhamet ebnek - AcJJJl 
Merhametli - Acır 
l\Terhnmetsiz - AcnnaJ 
Merhem - Sürgilç 
Merlıun - Tutuk, m~I• J 
Relın - Tutu ~ ~ 

1 
Mecur - Kiralık BÜ y Ü k 
l\lerzup - Sapık, sapıtltan, çalık T p • 

9 
t 

Meçhul -Bellisiz, belirsiz, bilin· ayyare ıyangosl> 
medik, tanınmamı§. bilinmez - ,, 

{Fr.) İnconnu . .. Simdiye kadar binlerce kişiyi zeot ~ 
Ôm<'k: 1 -1/ını meçlıulu arar - -or 

ilim bilinmediği arar. etmiştir. yeni tertib planını -görd 
2 - izi meçhul kaldı - izi belli· 7 • k • J • 77 'lf I 7935 i Jjfı 

siz kaldı· • Cl eşıuesı -ır~agıs- ea1 J f 
Me~lıuliyet - Relirsizlik, bilin • Büyük ikramiyesi : 25.000 L~irs0!;1 

mezlik, tanınmamışlık ~ 

l\leflar ( İstinaflı;ah anlamına) 
Söyke ____..--~ 

Medar (Terim) - Diingiil . .0000!111~~ ~ 
Mcdnrı ınaiıet - Geçinecek , ınıııılllllllllll!!IJ•~mıııııım~mmfll' I- ve"ı ! '" 
~~:~~· .. h~tyıntekin y~~EK v;ı"'f Afri-;;TAe, ı.-' 
l\Jedfun - Gömük il ;pı ,;.; 
Medh ( meth) - Ö\'gil - (Fr. ~ Ciltlı 125 1 Hergün pişeceK yemcklcrırı ve tttlılann lısıcsinı ve f 

El ,., · ciltaiz 100 bu kitabda bulacaksınız 0
oe S · 1 b 1 , J ~7 'f dl 1 G" · lmkuruş , ıuş yerı. stan o Ankara caddcsı No • n e ıa - ırıt -Fotoloji - Fotoloji - (Fr.) Pho· 

toiogie Ôrncl•: Pofü mazannei $lt erba · pet 
Jcdhar - Yığla - .(Fr.) Entro· llBl~OOllOO-aıa... lnkılab KitabeV• 
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GIDAi ve HAYA Ti KUVVET ~1 Hasan Fıstık özü Yağı 1 

Samatyada Hacıkadın 
Hamamı sokağında 97 
No. h dört oda denize 
naz11 200 metre meyve 
bahçelidir. Sahibi için
dedir. 

Kroş Gazozu 
Sıhbl ltmiz •e en iyisidir. 

Zayıf ve cılız olanlara fazla rıda lazımdır. lıte Hasan Fıstık Ozü Yaiı, gıdai mevaddı ve bilhaua 

vitamini ve kalorisi çok bol olduğundan dünyada mevcut bütün gıdai maddelerin en mükemme

lidir. Bilhassa çok zayıf olanlarla vereme istidadı olanlara az zaman zarfında kat'i tesirini göıte-

Her yerde ar•yıaız. Parm•k 
kapu, Yeni yol No ] 1 

Telefon: 43304 

. H F tık Ozü Ya~nm bir kilosu yüz kilo zeytinyağına muadildir. Mideyi rahatsız ebnediği 
T eodor Vafiadis ı:m=::::::::m:=:::ı:::::mır.nw=s:waı:umın 

Doktor 1 . rır. aaan ıı a• 
"L'" • t"b t yı"t eder Ve bir kilo Fıstık Ozü Yaiı içen zayıflar, bilhassa çocuklar ve birinci derece 

gıuı Jf ı ayı ez • 
Zemberek Fabrikası 

Hay~~a İ!~~~~vliyj l·ı I"'-'--' ı - 2 kilo kazanırlar. verem ı er aaaaa 
Hcuan Futılı Ozii Yağı kıt ve yaz içilir. Çocuklara ve gençlere, solgun genç kızlara ve hayattan 

s: 

Halis lıvtç çe

lijiuden ''apıl • 

mıt ıramol on 'e 
aaat zembereği 

aabyor. Kilosu 

zevki azalan ihtiyarlara çok büyük faydalar temin eder. mütehaı.uı ,.: 

HASAN DEPOSU: Ankara, lstanbul, Beyoğlu :: Urolo•ue - Operateur ~ 
:: 
=:-.~.!.: Babıali caddesi Meserret ote·i: 

Şişesi 100, büyük 200 kuruştur. ••••••••I li 88 numarada her gün öğledenll 
n 10nra saat ikiden ıeki7.e kadar.il 

Memurlu· Ü Ei 

140 kurut!ur. Bu çeliib hveç 
olmadığını ispat edene 100 liı a 

tazminat verilecektir. 

jinhisarlar U. Mü~ü~_lüO?ün~en:l. 
idaremiz ihtiyacı için prtnameaı mucıbınce 1- adet 1000,, kı-

l luk 2 det "500 kiloluk baıkül pazarlıkla satın alınacaktır. 
0 ve a " · ·· ·· t 14 d C' 7 5 

V ek · · eni • 18 S 935 Cumartesı gunu saa e 7o , erm ııtıy erın - - .. Ş . 
•· l • ı c·balı" de Levazım ve Mubayaat ubesınde a -guvenme para arıy e ı 

Jmı komisyonuna müracaatları " 217711 

lıtanbul Altıncı icra =-======••••=:•:m---;::==:=:=:tıım:=::L-:::n::m 
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi, .. .-..__. 
1 Şi~I 

mukarrer hane eşyıuı ve bir piya· Göz 
no Beyoğlunda Hamal baıında ~ 
Şerbethane caddeıi Canbezdi a. Rıfat 

d 5 5 1 C. Halk Fırkası sıra rnda kız u. partımanın a 1 - - 93 tari · 
esi karşısında 32 numarada. Mua· 

hinde saat 16 dan 17 ye kadara · ı yene saatleri saat 15 ten 1 e kadar 

Adre.: Beyoğlu Yük•~khaldı

rım K.ulekapı No. 66~ 

çık arttırma ile satılacaktır. Talip· -.......-..ımaııııııı1111ı11ıııımıııııımııııtıı111•ııııııııı_.-ı 

Mersl·n Beledı·ye Re·ısligv inden: ıerin mahallinde memuruna mü. 
racaatları il~n olunur. (100) . l•tanbulAltıncı icra Memurlu • 

Bel d. . bn alınacak 5271 tane bina, sokak cadde v~ ı=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiij.f landan: 
e ıyemızce aa ,. k ·ı =' 

m d dlan Yazılı emaye lavha açık e aı tmeye ko · DOK TOR Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
ey an numara ve a . !•••~••••••••-nulmuıtur. Bu livhalarm oranlan·mıt baha11 1387 lıra 7? lru~ı~r. Kemal Özsan mukarrer Singer Ajor makinesi ve Göz Hekimi 

Eluiltme 4 Mayıı 935 Cumartesi rünü saat l 5 te Beledıye ~aıresın· Urolog _ Operatör camekan Yükıekkaldırımda 675 

d ı kt Eksiltme tartnamesi parasız olarak Beledıye fen Bevllue MUtehaasısı No. h dükkanda 30-4-935 ta- Dr. Şükrü Ertan 
e yapı aca ır. . . .. d d. b k . , .h. d 1 B b-u· Ank dd . N 60 .. d .. 1 ...... d l nabilir lateklılerın yuz e ye ı uçu lemınat Kraköy - Ekacl$iyor mağazası rı ın e ıaat 16 dan 18 e kadara. a uua, ara ca eaı o. 

mu ur ugun en a ı · . . . T lef 22586 
B ka mektubu ile tayın olunan saatte eksıltme komıs uamnda. llcr gün öğleden sonra çık arttırma ile aatılacaktrr. Talip· e on: 

parası veya an l"k d·kı· ek") ·ı z d"'n 8. c k·adar T"'l· 41035 • hal Sah ıünleri mecc.anencfu .. 
b. t elmeleri veya noter ı ten taa ı ı v a etname ı e •-··•"••••···-•"'•"•••"•mi ıerin ma tinde memuruna mü- i••-yonuna ızza g " 

vekil ıöndermeleri bilit olunur. 1905,, racaatlan ilin olunur. (99) 

Herkesin evinde her 
şeyden evvel bir şişe 

A Z O N 
Bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevkfüfö. Müferrih. mülcy • 

yindir. Mide ve barsakJara zarar vermez ve alıtbnnaz. Güç hazim· M leri kolaylqtınr. Kabızlıilı defeder. Mide ıiıkinliiiini ve yann.ala. 
rmı ıiderir. Fazla bir yemek ve içmeden sonra hiuedilen yorgunluk 

y 

- RAGASTANJN ocı.u -

ğim. ı:.ger vak'aya dair sı.ı de bir şey 
söylemezseniz polis müdürü serseri
nin bu delikte çlirüdilğünü zannede· 
cek.. Uakmağa lüzum bile görmiye
<'Ck ! Onun için susmaktan başka tn-

re lok! 
A kerler bir şey söylemiyecekle

rine dair yemin ettiler. 
_ Şimdi, Mdlsenin izlerini orta· 

dan kaldırmak Ulznn. Kapıyı yerine 

kornhm .. . ,, 
nunun Uzer:lne fşe başladılar. e 

iki ant sonra kapı tamir edllmişt.ı. 
Hnttrt Monkların gözU bil• bir iz gö-

remedi. 
Polis mUdUrU teftişe geldlff \·akit, 

askerleri yerlerinde, dikkatle nöbet 
bekler bir halde buldu. 

-16-

IKI KARDEŞ 

Şimdi Manfrede gelelim ı 
Onun Paristen uıafa kaçmak ls

tc<W inl zannetmek onu iyice tnnıma· 
111nl.tır. 

Kurtulur kurtulmaz aklına ilk ge· 
len şey Etyen Dolenln edne kosmak 

oldu. 
Biricik tedbir olmak U:r:ere Sen De

Jtis kapısından döneceği yerde Mon 
l\forter kapısından geçti. 

Etyen Dole delikanlının kapıdan 
içeriye girdiğini görünce ciddi bir ta· 
vtrln: 

_ Sizi bekliyordum Manfred ! de-

di. 
Manfred endişeyle sordu: 

- Genç kız nerede? 
- Gitti! 
- Edne mi döndü? .. 
_ Hayır, Kralla beraber gitti. 
Manfred başını salbyarak: 

- Ah; hat. Kralla beraber gitti 
ha!. AIL $izlerini mınldandı. 

·ap~arı k ilerek bir koltuğa o
turdu \e kahkaha ile güldü. 

- Gece~i nerede geçirdiğimi bilf. 
:> or musunuz? 

Düşünceli bir tavırla gezinen Et· 
yen Dole dellkanlıyı derin bir bakı§
la süzdO. onra yanına giderek elini 
omuzuna koydu: 

- Aziz do tum, aziz Manf'redim ! 
Niçin olup biteni bana sormuyor 
sun uz?.. 'için beceremediğiniz bu 
) apmacık taHr1an, bu kayıt.sız hali 
almafa kalkışıyorsunuz? Sizin do • 
hınuz değil miyim? 

- Kim demiş? Metr Dole size son 
derece te~ekkUre borçluyum. Beni o
kuttunuz. ln anların. e:.yıının aslını 
anlayabflmekliğim için zihnimi ay
dınlattınız! Genç kıza gelince.. Onun 

ismini bJle bilmi}orum. (Yıılnn s-0>· 
lemi ti.) Kendi ini ilk defa olarak 
dün gece görmü tüm. (İkinci bir :> a
lan) hu da çok ha it bir şeydir. Ser-
serinin biri ini bir kadına cebrecler· 
ken gördiim. Ozerine atıldım. Genç 
kızı elinden kurtardım .. Siz de olsa· 
nız bö) Ie yapardınız herhalde.. Am
ma o erseri herif 1',ransa Krah) mı)J? 
' c yapaJım .. Sonra gençliğine hür

meten onu götürüp ize teslim ettim. 

O da gitti değil mi? .. Çünkü ke}fi 
böyJc istedi. izden taf ilıit istemi
yorum. Çünkü biliyorum ki o burada 

kalmak istemiş olsaydı iz onu hatta 
bir orduya karşı bile müdafaa t>dcr
dfnlz Dole! Mademki Kralla beraber 
gitti, o halde istedi de gitti. Hem dos
tum bu bahse değmez bir şey .. Bunu 
bırakalım imdi .. 

Manfredln bu sözlerinden hayre
te dU§e.n Dole: 

- Peki! Şim.dillk bunu bırakalım. 
Yalnız bir nokta nr kl onu muhnk· 
kak bilmeniz lbım. Kral buraya zor-

U Z Uve !İtkinliii hafifletir. Ajiı:ıdaki tatsızlık ve kokuyu izale ed.-.r. MA
' ZON isim ve markasına üi!dcaL Deposu Mazon ve Botton ecza de • 
poıu Bahçekapr lı Bankası arkaamda No: 12 

- RAGASTANJN OGLlJ -

Bundan sonra yolcu askerlerin ça. 
vuşuna sordu: 

- Pnris kapılarının bu saatte açık 
olup olmad\iını bana söyliyebilir mi
siniz?. 

Çavuş cevap nrmek için ağzını aç
tı. 

Fakat vakit bularıadı. 
Yerin dibinden, mezardan geliyor

muş gibi boğuk ve korkunç blr çığlık 
kadını ütretti: 

- lmdnt Mösyii! KJm olursanız o
lunuz!. Jmdat! Deni kurtann! .. 

Meçhul şahıs, fazla dUşUnnreden 

arabanın kapısını açarak aşağıya at· 
)adı. 

Deminki yumuşaklıkta bUyUk bir 
tezad husule getiren sert bir sesle 
sordu: 

- Dn ses nedir? .. 
- Şuraya kapanan bir serse,rlnln, 

bir )ol lceslcinln, bit haydudundur. 
Çavuş demir kapıyı gösterdJ ! 
Yolcu, dehşet ve nefretten dofan 

bir harekette bulundu: 

- Oraya mı? •• Ora)n .. Lakin orası 
bir ölU mahzeni değil mi?. 

- Evet Mö.)öl 
- Oraya canlı bir adam kapataldı. 

ğını söylediniz! Hu bir cnna\•arhktır. 
- l\1ö yö ! Teh tikeli i lere karı ı

yorsunuz ! Polis mUdürü i !erinin 
kontrol edilmesinden hoşlnnma7. .. Sö
zlimU dinlerseniz yolunuza gidiniz! 

S<!S d:ıha korkunç \C daha müthiş 
bir hal alarak: 

- İmdat? Db e inledi. 
Yabancı adam, ha)kırdı: 

- Bu adam ne yapmı olursa olsun 
J~ence pek vahşicesine \'e hadden a
şındır. 

- Çok söyledlni.ı Mö.,yö 1 Haydi a
larp I. 

Meçhul şahıs, onu 8yle bir 8'1ıdU 
ki rayuş tanını deği~tirmeğe mecbur 
oldu. 

- Kusurumu af!edinizl .Aldığımız 
emir böyle .. Siz de bir hayduttan ta· 
rafa çıktıtııuz için bakaır.sınızl 

- Haydutlar içinde zeki ve cesur 
adamlar bulunduğu gibi namuslu 
kimselerin arasında da uılmafa la
yık olanlan vardır. 

Mahzenden gene bir çıf Irk yüksel• 
di: 

- imdat!. imdat.. Ohl Beni yirmi 
sJllhlı adamın önUne koY11unlar I 
Mertc:esine öJdilrsUnler l Mösyö .. Eğer 
bir oflunuı varsa, eter kaJblnlı ha· 
balak duygulanyle çarpıyorsa imda. 
dıma ycti~inlzl 

- Bu bir cani sesi değil l Ciğerleri. 
mi paralıyor. Ça' uş bu 1.11\·allı3 ı kur. 
tnrmak lazım. Uu işkence çok merha
met81zcesinedfr ?. 

- Mösyö! Aklınızı mı kaçırıyoNJu• 
nuz ! Size açılımı diyorum 1 

Çavuş bir işarette bulundu, hemen 
askerler onun etrafına toplandılar .. 

Yolcu omuzlannı silkerl'k arnbnya 
doğru döndü: 

- J pada Kapya l 
- Monsenyör! 
- Bu kapıyı kırınız! 
- BaşüstUne Mon en3 ör r 
lspadn Kapya denilen adam n~re 

atladı. Ve doılruca mahzenin kapı~ınn 
gitti: 

- Hey içerideki Mös:t'Ö! Geri çeki
liniz. Knpı3 ı kıracağım! Diye bafır
dr. Sonra eğilerek duvardan kopmuş 
büyük bir taş çıkarıp salh3 arak ka
pıya fırlattı. 

Boğuk '°e madeni bir ses uf uldadı. 
Çavu§ bir küfür 1Jn'Urarak J pada 

Kapyanın Uzerlne atılmak istedi. }'a· 
kat yolcu onu bllefind4!n tutarak dul'
durdu. Ve tatlı bir sesle: 

- Bırakınız dostum! Yoksa slıe 
fenıtlıfı dokunur. 

ça,·uş şiddetle sıkılan bilt>ğlnı 0 • 

varak: 



Dünkü jimnastik 
şenliğinde Kız 

muallim mektebi 
geçid resminde 

iRRJ?TWFE 

... 

21 ? 
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------------------------ ------------------------FRiGIDAiRE Soğuk hava dolabını 
bir lüks eşya zannetmek hatadır. İlk 
taksit olarak yalnız 10 LiR A vererek 
alacağınız hakiki bir FRiGiDAiRE 
evinize neşe ve sıhhat getirecektir. 

FRiGiDAiRE, 40 mumluk alelade 
bir elektrik ampulu kadar cereyall 
sarf eder. Bundan dolayı, masrafi 
faydası ile mukayese edilemiyecelı 
kadar ehemmiyetsizdir. 

1 alırken markasına dikka 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava do)ab 

RiGi Ai değildir· 
Dünyada 4,000,000 F R i G i DA i R E kullanılmaktadır· 
F R iG i DA i R E'in kıymetini ifade etmek için bundall 

daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

BOURLA Biraderler ve Şsı. Istanbul-Ankara - lzmir 


