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Dayakh s~orun E kek bı•le Hitler, ~-ristiyanhkla 
neticeleri: r esva açık mucadeleye 

d
- başladı 

Sarıyer cinayeti 
Bir ermeni kadınının 
bağlanmış ve boğul
muş cesedi bulunmuş 

~arıyerde oturan l akııhi jsmin· 
de altmıtlık bir kadmm dört gün. 
denberi evinden çılanayııı nazarı 
dikkati celbetmİ§, polis kapıyı kı · 

rarak içeri girdiği zaman kadının 
bağlannnf, ve boğulmuf cesediyle 

kartılaşmıştır. 
Yapılan tahkikatta bu feci ci · 

nayetin paraya tamaan itlendiği 
anlaşılmıştır. Ceset morga gönde
rilmit ve katilin aranmasına ha§ -

lanmı§tır. 

Gazi Antep saylavı 
Reşit öldü 

Gaziantep aaylaVl Reşit dün, ı 
Heybeliada snatoryumunda vefat 
etmiıtir. Cenazesi bugün saat · 
yamnda Sirkeciye getirikni!, ce
rlaze namazı Fatih caıniinde ktlm
dıktan sonra Edimekapı §ehitliği-
ne defnedilmiştir. 

.--••••••...-.••••••••••••n••••--•n ... **"' ...-• .. •: 

1 Yeni Tefrikalarımız . 

ı ULUS KIZI· I 
i K h b. I İ a raman ır kızın i 
i romanı, çok mcraklır:lır i 
1 5 inci sayıfada i 
1 Bugün başladı 1 
: ~ 1 
1 • 

i BiR AŞKIN 1 

hikayesi J 
Aşk ve macera 

romanıdır 

"akleden: 
Hatice Süreyya 

Yarın başlıyor i 
: .......................................................... 

gezen ka ın Veni Alr11an 
Aqşeqi ölümle telıdid d İn İn in 

eden falıriqenin esasları: 
dô.VÔ.Sına buo Ün bakıldı "Arzı mukaddes Almanyadır • 

.., Ruhulkudiis yerine Cermen kanı!,, 

Bayan Ayşe, muharririmize 
davasının sebeplerini anlattı 

Bayan Fahriyenin erkek kılığında iki pozu 

ölümle tehdit edilen Bayan Ayşe, ancak yüzünü 
ka pıyarak resmini aldırttı. 

Bütün gazete fotoğrafçıları bu fırsatı kaçırmadılar. 
(Tafsilatı 7 nci sayfada) 

Berlinden gelen haberlere göre, 
Hitler hükumeti ıhıristiyanlığa 

karşı açtığı harbin bir tezahürünü 
daha yapmakta ve on beş bin ki
şinin önünde yeni Alman akidesi
ni, Almanyanm tanmmıt münev
verlerine anlatmaktadır. 

Hitler, lncil yerine eski Alman 
esatirini koymağa çalrşmaktadır-

Bu yeni Alman dininin sa· 
likleri çoğalmaktadır. Adetleri bir 
milyona vamu§tır. 

Eski ırki teamüllere göre yapı• 
lan izdivaçlar geçen teınmuzdan
beri yedi yüzü bulmuştur. 

Bunlar: 
"Din izlik bizim için bir haka • 

(Devamı 7 ncide) 

Tevfik Rüştü Aras 

BULGARLARA 
Balkan andlaşması
na girmeyi yeniden 

tavsiye etmiş 
26 Ni.\ln tuihli Novosti pz&.1 

lesi Sof:a~an aldığı §u telgrafı j 
neıretmıştır: 

Tevfik Rüştü Araa, Sofyadan 
geçerken T O§ef, ve Kö$eivanof ile 

konu§UTken Türkiye, ve diğer Bal
kan hükUmetleri namına Bulgaris-

tanı tekrar Balkan andla§maaın.a 

girmek için davet etmi tir. Bu mü

nasebetle Balkanlı devletlerin bi

ribirine çok muhtaç olduklarını 

söylemit ve.Bulgarlar için Bakan 
antantına girmenin tam vakti ol
duğunu ilave etmittir. 

Bundan sonra Sofyadan ayrılır .. 
ken istasyonda gazetecilerle ka. 

nuımak ve Bulgariatanın sulh için 

Türkiye ve diğer kom§ularla iyi 
(Devamı 7 ncidc) 

Şiddetli bir zelzele 
Ponto • Delgado, - Asur ada -

la.n-28 (A.A) - Dün ıaat 17,10 
da burada tiddetli bir sarsıntı his
sedilmittir. 

Habef Elçiri 

An karada 
Habeş elçisi 
Habe§iıtan memleketimize bir 

el~ göndermeğe karar vermiş, ilk 
elçı Alo Berha Markos dün tehri
mize gelmiı, gazetecilere dikka.teı 
değer beyanatta bulunmuıtur. Ya. 
zıaı ıekizinci sayfadadır. 

Ay§enin girdiği berber dükkanı etrafına halk 
böyle toplanmıetı. 
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Alman yanın yeni tayyare- Fransız siyasisi Alman~a hakkında di~Jı 
• • • "Kopan bagları baıf' 

lerı, ve tahtelbahırlerı Iamıya imkan var,, 
Bütün devletleri ·heyecanlandırıyor 

Almanya'nm tayyarecilikte lngiltereye nüshamızda bildirmiştik. Bu mühim mese
iki kat faile olduğuna dair İngiliz gazetele- leye dair gelen diğer telgrafları da dercedi
rinin heyecanlı neşriyatını ve Almanya'nm yoruz: 
denizcilikte neler yapmak istediğini, dünkü 

Londra. Z'1 (A.A.) - News • Cb,,ro
niclc gazetesinin diplomatik muhabiri 
istihbarına göre., Almanya, her biri 
250 tonilatoluk 12 deniz altı gemisini 
derhal inşa. etmeğe karar vermiştir. 

Londra, 27 (A.A.) - Almanyanın 

her bl.rl 250 tonilatoluk 12 deniz altı 
gemisi inşa etmek kararı, Berlindeki 
İngiliz Ataşenavalına tebliğ edilmiş

da in~ı te.mi1' e~ilccektir. 
Berlln, 27 (A.A.) - Bay Göbbel~, 

neşrettiği bir beyannamede diyor ki: 
"1935 Mayısının "ilk günü, yeniden 

kazanılmış Alman ulusal hakimiyeti· 
nin sembolü olacaktır. 1 Mayıs müna
sebetiyle bütün dünya, 16 Mart tari· 
hinde -v:erilmtş olan kararın Alman u· 

lusunun kanın olaufunu testime mec· 
bur olacaktır. 

Bay llitler, ulusun saUhlycttar na
şiri kelamıdır. Alman ulusu ise, bü
tün diğer uluslar gibi, şeref ve hak 
müsaYatına teşne olduktan başka, 

A vrupanm yeniden kurulmasına dahi 
olanca kuvvetiyle iştirak etmek ar· 
zusundadır.,, 

Heryo lhtfl41 ve şiddet taraftarlarıJJ• 
. itidal. tavsiye ediyor ... tJ 

Lıyon, 28 (A.A) - Radıkal soa- B. Herriot, aulbıeverlıiill1 
"-

yalistler icra komitesinin bir top • ile beraber, bütün milletler ~ 
lantıamda B. Herriot, partinin 5 emniyet dairesinde sulh teı'r. 
M~yıı~ ~apılacak ~lediy~ ·~~ • eylemiıtir. ~ 
mınde ıttıhaz edecegı vazıyetı ı - Sonra, emniyet müaantJ 1 
zah ebnİ§tİr. kında, ilkki.nun 932 tarihİll~ 

B. Herriot, ıağ ve ıol cenah, Almanyaya yapılmıt olaJl -
~id.d~t tar~ftarlarına ve bilhassa hatırlatarak, ezcümle d~ifll' J 
ıhtılal ~vııye eden .. ve ulusal mü • "Kopan baiları yenıdell ~ 
dafaa ıcaplarma gore hazırlan • lamlamağa imkin olacalıııa.~ 
ma lüzumunu inkar edenlere kar- ve daima kaniiz. Son nef~ 
fi mücadele ebnek üzere bütün kadar bu yolda çalışacafıı• I 

lngillz hllk6meti, bu karann Ma· Alman olmıyanlar cümhuriyetiseverleri ittihada da- Fransayı da hiç bir m&CA'~raf' 
yısta Londraya yapılacak olan Ingt. vet etmiftir. rüklemek iıtemeyiz.,, 
Hz • Alman deniz müzakereleri üze· 

::::rı~::,::.:::·::::: Alman vatandaşlığından Müzakereler devam ediyor 

tir. 

relere bir başlangıç olmak üzere te- t d d·ı ki Sovyet -Fransız anlaş..,, 
ati ettJklerf flldrlerf Dtla1 eden Al· a r e ) ece er J•• 
man karan, lngiliz Bakanlıktan me· • ı N 
hafili için büyük bir sürpriz olmuş- • • • sının mayısta ımza an• 
tur. . Almanya yenı bır kararla vatan-
zak~;:ıe:!:~!1'b!~!~e-m~~== b:~ daş hukukunu tanzim ediyor cag~ 1 umuluyor 
sedilmemlşti. Jngiliz kabinesi, yakın· 

· da hattı hareketini tayin edecektir. B~rlin, 28 (A.A) -Alman na·J na yardım edecektir. Fırka tqki - ;fi~ 
Versay muahedesinin .Almanyayı zırlarınd~n B. Frick Dahiliye Ne. li.tma ve Alman millet ve devleti Pariı, 28 (A.A) - Sovyet Bü- andlaımaaı ahkimmm tel~ uJI 

d • ıtı ·1 • i t kt 1 yük elçisi B. Potemkin, dün Lival mu hakkındaki F .u.Jılll"' enıza gcmı erı nşa e me en me· zareti taraf mdan hazırlanmakta için taahhüt edilecek hizmetlere ranaız ..- -_ ~ 
netmekte olduğu ehemmiyetle kayde- I ta d hukukuna • . ile iki saatten fazla göriiJmüıtür. zannı anlamağa ... -1ııtt~ tfJr,. 
dı'Jmektedı'r. o an va n af aıt proje . ti' ak tm-'- hakkı --L. B d ~ ıs• ı .. b .. 

1 
b •f r e "=A ve rey na aanıp u esna a fikir ve vesaik teati o • d d'l _,._ ... d' 

ı munase etıy e eyanatta· buluna . l ak . • b ika __ L. l e e ı meıue ır. J. 
ngiliz hüktlmti, bu hususta Ber- · om ırm u vea ya INLlllp o lunmuıtur A cak "zak l rak bundan böyle vatanda•lık hu- :r • ' n ' mu ere ere E••ılarm, gelecek haf .... 

lindeki elçlSl ile muhaberede bulun· ~ ak ekt" Alman d d d P - ·MI' kUku l d .. h h m ger ır. vatan qı ıı- evam etmez en önce, otemkin, _ 
maktadır. nun ya nız ogum ve er an· · f tın ta ___ e b" g--en Cuma .-::-Lu" ve d!'-''-"'' mu"· da tesbitine muvaffakıyet 

· b' 'd • k h a m nmmuı rCN111 ır surette ~ 15uua Ull5U 
AJ;' n<lnrlar, şu notayı bilhassa gı ır ı arı arar veya ut muay . ı~'--tl • • • k d ceği tahmin ediliyor •. hatırlat~lctadrrlar: yen bir para tediyesi mukabilinde ilin olunacak ve merasime tabi AAA annm neticeımı en i hü-
''.A1mansa, kara kU\'Tetleri hak.km- iktis~p edilemiyeceğini ıöylemiı. ~ulunacakbr. Alman olmıyanlar kUmetine bildirmek arzuaunda . Andlaıma, B Lival ile F 

da aldığı kararda ayni şekilde hare· tir. ıle devlet düımanlan Alman va. dır. kin taraflanndan parafe 
ket etmişti. Her ild hareketi ile Ver- tandaılan camiuınm haricine Umumi intiba, müsaittir. bilahare, Mayu baılanııc 
say muabcdesinl ~ qiklr bir şe- Führ~r' e aöre, vatanda§lık hak- tardıedil~,..Jdir. Sovyet aımdlqmuı ile Lokarno Llnl, Moskovaya gittili .. ' ' 
kilde ayaklan altına almaktadır. lu çok yüksek bir haktır. Tabiiyeti :SOvyet andl&fmu nıe ~xamo orada imzalanaCaktır. __A". 

Londra, 'l7 <A.A.) - Almanyanm bahıeden vesika, herhangi bir Al- Vatandatlık hakktnı iktisaba 
denizaltı gemileri inşa etmek husu· , l müteallik olan aair ten.it meya. 
sondaki karan, Londrada büyük bir man ın e ine geçirebileceği en kıy. 
endişe uyandırmıpr. Bu kararın, metli bir vesika olacaktır. Ve vesi- nmda bu hakkı talep eden kimse-
Mnyısm ikinci haftumcla Londrada ka, ona sahip olanın bütün devlet nin Alınan ırkına memup olma11 
başlıyacak olan müzakereler üzerinde ve fırka İ§lerinde hizmet bulması- tartı ileri sürülmektedir. 
ne gibi tesirlerde balanacatı henüz 
belli değildir. 

Bu nokta ~yanı dikkat gör61mek· 
tedir: -Deniz milzakerelerfnln arife
sinde Almanyaıun bu ant karan, Be_r· 
linde İngiliz • Alman müzakerelerin
den evvel almış olduğu mecburi as
kerlik kararma benzemektedir. 

Almanya, 1G Martta yaptığı gibi. 
bir kere daha. Versay muahedesinin 
mecburiyetleri tek başına· olarak çiğ

.... nr.mektedir. 
Bu hareketleri ile Almanya, silah

lanma meselesini kendi kendine hal· 
lt>tmek kar.mnda olduğunu göster -
mektedir. 

Fakat bu, arsınlusal bir sllahsız
Janma projesinde ileri sUrülecek o· 
lan herhangibfr kontrola muvafakat 
etmekten sarfınar.ar edeceğifte bir de
lil olamaz. 

Almaııya kararından llODra alın

ması Jizun gelen tedbirler adlen na· 
zarı itibare alnımaktadır. 

Almanyanın müstem
lekelerini geri alması 

lngiltere tarafından mümkün 
görülüyor 

Pariı, 27 - İngiltere Hariciye Londraya giderek müzakerelerde 

Nazırı .Sir Con Saymonun geçen. bulunacaktır. 
lerde Berline yaptığı seyahatte Almanyanm ileri ıürdüiü sebep 
Hitler il~ konuıurken Hitler. Al- iptidai maddelere olan ihtiyacıdır. 

manyanın eski müstemlekelerin • 
den bazılannı geri istemi§tir. Ya

kında gene bu it için bir heyet 

. Gizli bir 
konferansta 

lngilterenin, Almanya Milletler 
Meclisine döndüğü takdirde bu iti 
müzakere etmeğe yanapcafı aöy
leniyor. 

Londra, 'Z1 (A.A.) - Dally Teleg. 
raph'ın bildirdiğine göre, hUkQmet 
havai silahlanma programını tadil ,.e lngiltere Ue Japnya 
tesri etmek niyetindedir. d l 1 .,. • ti l i 

Bu sabah 

Denize 
yuvarlandı 

Bakanlar, bu meseleyi gelecek pa. en z .nuvve er şlnl 
zartesi tetkik edeceklerdir. Kabine· gUrllştUler 
nin, hava konseyi tarafından tespit 
edilen programı kabul edeceği şüphe
sizdir. 

Bu program aşafıdaki tedbirleri 
clıuplf etmektedir: 

1 - inşaat metotlannda bazı de
ii§ikllkler yapılması ve bu meyanda 
s8ratin, emniyet tertibatına bir dere
ceye kadar talk bulunması, bazı bom
l»arclnnan tayyuelerlnde yedek haddi 

Londra, 28 (A.A.) - Sunday 

Timea gazete$i dün gizli bir kon

feransta Uzak Şarkta İngiliz bava 

ve deniz kuvvetlerinin tam bir ıe
kilde yeniden teşkili meselesinin 

müzakere edildiğini haber ver

mektedir. 

arttmlabilecektir. --o-
2 - Tayyare tabrikalan çotaıtı. Batalof BuJgarlstanın 

lacak n birçok sanayi m&esseselerl p 1 fl l I 
Icabmda inpatta kullanılmak üzere ar s· Se r O uyor 

Divanı muhasebat 
mu rakiplerinden 
Ethem kurtarıldı 

Bu aabah Kadrköyünden latan -
bula gelmek üzere Kadıköy ilke· 
lesinden vapura bifunek isteyen 

divanı mulıuebat baı mürakip • 

huırlddı bulandandacak1ardır. 
3 - Birçok müteha!'JSıs ameleler, 

yeniden 1§ başına getfrileceklerdir. 
• ·- ~ladeni tayyare inşaatı inkişaf 

etti rllecek ve bu suretle fazla miktal" 

lerinden Etem, i.keleyle beraber 
denize düımüıtür. Etem kurta • 
nhnıt ve fakat bu dütii! eanum -
da ufak tefek bazı· yaralar almıı· 
tır. Kendisi hemen Zeyneb Ki. -
mil hastahanesine kaldırılmıştır. 

Sofya, 28 (A.A) - Eski Dıtiı. S hh .. 'd' . ı ati ıyı ır • 
lerı Bakam B. Batalof'un, Paris el· -·-·· ...." mmmllDRm1111119111111JlllUllllntURRIU1tım~ 

çiliğine tayin edildiği söylenmek· ta Fransız hükUınetinin muvafa • 
tedir . • Bulgar hükumeti, bu husus- katini istemiıtir. 

15000 Yunan isya 
Komünist ısvanın bastırıl~ 

Çlnde httkt\met sında bizim de ~ 
kuvvetleri tarahndan dımımız dokurı~ 

kovalanıyor O~ beş TOrk tayY tJı! 
Pariı, 28 (A.A) - Miiltemle- şe~,. illerini değJf .... ~ 

kat nezaretinin utibbaratma na .. rek Asileri bom b~ 
zaran, hükUnıet orduları tarafm. man etmlşd 
dan takip edilmekte olan Çin ko • Londrada ıkan De )i 
münist kuvvetleri, 15,000 kit~ ka· gazetesinin ia tarihli y ııU 
dar vardır. Bu kuvvetler, hali ha· ıu haber inti9ar etmiıtir: 
zırda, Y unnan eyaletinde, Koaçe- "Yunan hükUmeti A .•.no--
ho nehri civarında bulumnakta • sefiri vaaıtaaiyle Türk h" .. 
dırlar. son isyanın tenkilinde 1 

HükOmet kıtaab, liemen hemen, ~ardımdan dolayı tqekJciit~ 
k - • ...ı..I • ku 'b"d' tır. omunıımen ptmıı aı ı ır. T;t...:,...! • y • -fd 

V 
• • H' d" ç· t h d ti unuyenm unan 111-. 

azıyetın, ın ı ın u u a· nmda Yunan hüldlmetioe 
n ile Yunnan demiryolu için hiç ettiğini gösteren ilk delil 
bir tehlikesi yotkur. Central Newa Ajaı»~ 

Bilömum ihtiyati tedbirler alm- malUnıata göre Yunan b 
mıtbr• 

nin iltiması Uzerine on bet 
tayyareai • ..:L:lleri ve· ,,.. _., r·-· .... ---··--··-·· ..................... ! deği9tirildi;;n sonra YIJP";.,j 

; Atat ü r k ~ terinin mevzilerini bo ~ 
1 i tır.,, 11d!J 
1 Halk partbil kon-1 Muhalif parti etf"'i 

gresi l~ln parti İ lerlnin mu_haK ıııfJ 
merkezinde j sinde KorıdıJl"'41! 

meşgul oldular 1 şahadette bLJI ~ 
&-•--- 27 R • • ·• ı Atina, 27 - Muhalif i..tf n.&KMIU..., - eıııcum· • tJll,-J 

hur b "n saa 19 da 1 d~rlerini muhak~e e_ı.a ~ 
ugu • t ı dıvandıarp bugun ~~-· n 

Halk Fırk~ merkezıne gele - i General Kondilia'le Jçit!~ı 
rek umumı kongre haWand. nı Ralliı'i phit olarak cl~di 
uzun zaman mqgul olmutlar- Her iki bakan muhalif P-._. 
lardır. Aktam üzeri Türk leri lehinde ıehadette 

Tayyare Cemiyeti umumi ~tu~r~. ~~~~~~~......-
: merkezini ziyaret etmiıler, 

merkezin bütün tubelerini 

"Türk kuıu,, aalonunu gez· 1 
miıler ve orada kaldıklan bir 21 ? iii.Ati:en fiiEfa 'üiuiaii lçhıdc ~ 
verilen izahatı dinlemiflerdir. i 1 

•• - .................................................. $ --------~ 
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~ - İLŞİİ!_fı_: _ .. - ~ , 

Yuha 
Hakemi döfenlere 

3 

'Jlt:_ ~, _1k!JOA 
~ ....... 

Alman kanina 
yahudi kanı 
karışmııl 

Bülıreı't• plra.r.a Renaaferea Ro-
Facialar, tekerrür ediyor: 

Mensucat 
sanayii ustası 

Halit Galip pbi namıukir ye 
aiır 1>q1ı bir hakeme tecavüz et- Y etlşUrmek Uzere bir G 1 Q b d 

.
11 

mana •mefai yasıyor: 
ayr m 8 1 ere Almanyanın bir tehrinde hü· 

g Ö re b O n O 1 
cum kıtalanndan birinin tefi bir 

idaresizlik 
miıler ... Ecnebi misafirlerimİR a
blan yürekls aclll dayaktan 
•ma, ba, sporammdald JÜZ ka

mekteb &ÇıllJOr ar 1 n otomobil kazasına uiradı. Aldıtı 
Sümer Bank, eliDde bulunan d (l Ş r118 Sİ n 1 n S ebe b 1 d İ r y~alar ? kadar aiırdı ki, ırk dü-

muh\elif fabrikalara üata Jetittir- ıunc:elen ıözöniinde tutulQ1&dı 
mek bere Ka,...t fabrikama Son ıünlerde pyri mübadil konulan mallar pek azdır ve mü- ·ve yaralı kaza yerine en yalan o-ıumm zeylidir-

latanbul futbol heyeti reisi Nec-
mi Ahm•n, ba ~ brpmı
da, zabıtanın nsifeaini hatırlatı-
1or. Daha bqblan da, "haJkm 
tecavüzüne mani olmak için zecri 
tedbirler almak Jimndır !,, dedi-

baih olarak bir ~emucat l&D&• bonolannm sene düıtüjünii JU • zayedeler pek seyrektir. laiı bir yahudi hastanesine aötü-
yii mektebi,, açmaia karar vermit- mıttık. Bonolar o kadar dapniif • Diir taraftan da iddia lua ı&- rüldü. 
tir. Bu mektepte bulunanlar ayni tür ki ı•Jrİ miiltadillerin müza - re komisyon müzayedeye çıkan- Hutaaede, doktorlar hastaya. 
zamanda KaJMri fabrikumda yedeye konulan mallan bile ala • lan mallara çok yüksek fiatler derhal kan verilmesi lüzummıa 
staj 

1
areceldsclir. mamalan ihtimali bat ıöstermiı. koymaktadır. gördüler. Bir Yahudi kan Yerici 

Mektebin ilk talebaini Nuilli tir. Ge:yri mübadiller bu .. kilde kanmdan venniye ruı oldu ve im 
ı ... 

Fabt, haJll' ... 
faJıribaındaçalqbrıl-ı. ilAnı Gayri mübadiller bu halin ida • kend.Ieri-ıe verilen bonolA·;n 20. •uretle de onun bayatını kurtar· 
!ıllnka 'larafmdan alumm 25 - resizlikten ileri ıeldilini ileri ailr- 30 ae~ede bile itfa edilemi• eceil· dr. 
ı.tldl edKektir, mektedirler. ai ıı6yl-eldedirler. Ellerinde ı,... Fakat h&diaenin ukalam çoli Ben, katiyen böyle dütiinmü10-

nun... Zira, ne halk, ne de sporcu· 
lar, biribirlerinden demir parmak· 
lıklarla aynlmuı iktia eden yır
tıcı mahlGklardır. Sirk ile atadın 
aıumda fark olmadıimı mı iddia 

Gayri mübadiller bonalanm no bulunan gayri mühadUteı hu l&rİP neticeleri olacaktı. Mahallin 
Bu ustalar bu akpma kam kurtarmak istediklerinden mal al- halden yese dütmüt vaziyettedir- nuyonal soeyalist partjıi kazaya 

BakırköY bes fahrikumda MÇile- mak istedikleri halde müzll~edeye ler. ufnyanı humtt bir komisyona ver-
cektir· Bu ıençls aanaJİ mektebi di. Ve bu komisyona "qağı,, ırk· 

edeceiiz? 

...-unları, ftf& en u üç sene- 1' • d b • k tan birinin bnmı alan bir Alma-
deaebri men ar.at 1&n&yiinde usta ı erın e ır arar: nm partide aza kalıp kalamıyaca-
olaıÜ çallf&D • u orta tahıil imm tetkikine memur edildi. G~ 

Zecri teıdbir, ancak ~ .. 
laada olmabcbrl Zihniyet deiifme
liclir ... Y oba, ıtaddan aynldılrtaD 
•onra da h•lremin yolunu beklerler 
ve aktam üatil alaca lraranhkta e
vine pdeTken pataklarlar ... 

1
1rm0tkimM•erarumdan seçi- Frengi ile mücadele birmevkidekalankomi•yon az 

ıeceklenlir. , kalım tefi partiden çıkaracaktı, 
&a .... kadar MÇilmit o. teşkllAtı gen işliyor fakat tam bu •ırada komisyon •• 

lan bu ustalar KaJMrideki mek • zumdan biri bir uzlqıcı çare Ue-
tepte bir sene olmyacaldar ve fab. Sıhhat Bakanlıiı memleketi· Kunlar Tıb Fakillteainin Gureba ri ıürdü. Kanmı vennİf olan Ya-
rilrada ataJ precelderdir. Bu mild- mizd frenli ile mücadele tedbir- hastanesindeki deri ve frengi hu- hudinin ~ıki bir muharip olduiu 
det sarfmda kendilerine iki lira )erinin tiddetlendirilmeai için Ba- talddan aeriryatmda yapılacakbr. Ye harpte birçok madalyalar almıı 
pdelik verilecektir. kanhim ıeniıleteceii teıkilltta Oç ay devam edecek olan bu kura- bulundutu tespit edildi, onun ver-

Haı.ni davmek iptidaiJiiini 
aa.tennleN tu hikiJe:ri anlata-

çalqacak frenıi mücadele doktor- dili kanm bu yüzden bir Almam 
Fabribclan aldıimm malama- larma ıehrimizde bı"r •--- arl"fta. lardan ıonra çıkacak mütehauıı lek l' ..a- d ..__ &una ·y- e ıyemiyeceiine karar verildi • Vütile, Meaaban lmmpanya

aında AlebanJ&D iaminde bir ak
tar, clafma hain bir adam rolünü 
o;rnanmt··· Bir ıece aev11lileri bi
rlWrbacleıa aymr, .-.i •ece de, 
plclıtı hlr çocuia, rol icabı, aldn-

ta•"••• tin a..,.ma kadar "Kay- ğa karar vennittir. Bu kura çar- doktorlar Sıhhat Bakanlıiı tara- Ve bzaya ufrıyan Almanm "fev-
seri mensucat 1&n&Ji mektebi,, ne pmba günü faaliyete geçecektir. fmdan tavzif edilecektir. kalide,, hadiseler yüzünden gene 

sirmek üzere yi1z yetmiı kiti mü- saf ka b
0 

kald 
racaat etmiılir. Braanl bakırı sıJrketl Balkan Ukonoml kon- D ır &r)'en ........ hilJo. e v metti. 

o 
~ ' JCnu .. ,,...,.,,,_. Aı~ .. ,, ..... ,_ Kadın murahhaslar 
na hald içerledikleri iPn. ,.oluna Ankaradan dlndWe.r 
k...-.k ODU tmlizlemek ft dflnp.. 
yı ba hain ad••m .-rim1en kar- DlaJ'a IC'...._ Birlili _._ 

laularmdaa Aalmraıa PllP cam. 
tarmak istemiıler J? har Reiaimia tarafnulan kaha) ecli-

Çok ..r.ı..:ı .. : Bntriiniin ,._;..eti• ıuaua -- -J len 30 kifilik heyet dün tehrimbe 
içinde, artık, tiyatrom oyun ol-
duimm anJamıyan blm•dı. Kim- dönmüt Ye heyetten bazılan aJDi 
.., aktirii 'ftll'IDak ni7etinde de- sünlD akp•ı memleketlerine sit-
iil I miflerdir. 

Fakat heyhat: Spormı OJUD ol- I Marahbularm helMi paeted-

d --•----·-- ... Yel"dilderl hepaatta Anbra-aiun lllJllUIU,J- Y&r ••• 
Spon:ulan ve hakemleri dlven- da ıirdilderi hüsnü kabule mi

tetekkir olcluldanm alylemekte, 
ler, JUhabyanlar, AlebaDJUU aJ. Atatilrk hakkmda clufduklan ha1-
dibmele kallnpnlan nud "aptal,, raahlı ifade elmektedirler. 
telildd ederlerse, bütün dlDJa ela 
onlan, itte lyle bbw "mmcimek 
kafalı,, olarak prilyor 1 

Yuha onlara ... 

o 

Perakende ~lmento 
kaça satılacak? 

(Vt-nl) OkoDomi Bakanhtı çim6Dto • 

-------- - J111D toptu fiatmı tona 22,5 lira o-

Bir eroin şebekesi tarak teaı>it etmiftiı Çimento fab • 
daha 11akalandı rikalan. ba fiat beliade pera. 
lha.tasta bahmaD bir eebe- Jamde fJatlai n Anadoluclald mıh 

.. ftllllaıQle Balpriatan •• Ya- telif tehirlerin •bf fiatini tapit 
naalatwlaa Tlıld1ep w sair etmekle menaldtirler. Fiatler tee
memlebtlere eroin pderildili pit edildildea IOlll'a ha fiatlardan 
abda ft muhafaa 'efldlltmm abf ppılacaktır· 

hlssedarlan toplaadı seyl murahhasları 
Ergani bakm Türk anonim tir· Ankarada toplanan Balkan 0-

ketl umunıt heyeli dUn \k\ toptanlı konomi konseyi murahhasl~rı dün 
~· Adi elarak ,..ıı.n hl- ,.tarimise cl&nnilfler, ROID&DJ& n 
rinci toplaabp Nec..eım Molla YapalaY mUhulan •lqe• &-
~ elmit. iclaN mecM ......, ti memleketlerine hareket etmlf. 
ıa okan•llfblr· lerdir. Konseyde huırlanan 
• Bu raporda, bir milyon ,US bin jeler ıs Mayııta Bükrette::: 

~>:i• ~..::: ricuda P- lan•cak olu Balkan anlaımuı ..-i...::. a malGmat hariciye nazırları konsreainde ı&-
rilfÜlecektir. 

Rapordan sonra bllaço Ye mi-
rakipler raporu okuDPmt, idare 
mecli.&ade istifa edenlerle mud- 1918 dahılt istikrazı 
detl bitip çekilenlerin Jerlerine ye
niden intihap J&Pdmıttır. 

Osmanlı hüktmetinin 1918 da
hili iıtikrazına ait bulunan l Ma
yıs 935 vadeli ve 35 sayılı kupon 

parası Ç&l'f&lllba ıününden itiba
ren Oımanlı Bankası sitelerinde 
ödenecektir. 

Meclise JeDiden sireni•; it 
S.nbsı umumi müdürü Muaın· 
mer Erit, it S.nkaıı ıirketler mü
dürü Hamit Esenif, it Bankası ı.. 
tanbul tubeli mildürii Yusuf ZiJ& 
Onit. Sümer Bank umum müdürü Bu kuponlar 20 Türk lirası iti-
Nurullah Sümer, Sümer Bank ida- bari kıymetlidir Ye her tah'Vil ku

ponuna ~ılık 50 kurut verile-
re meclisi reiai Safa Apaycbn, Sü· cektir. 
mer Banktan Hüsnü Ozalp Ye B•ı----------
dii Renda, Necmettin Sahir, Doy
çe Banktan Varlimon ve Vaygelt 

idi toplanbdan sonra fevkalide 
bir toplanb yapıhmt, tirket merke
zinin Ankaraya nakline karar ve-

rilmittir. 
Bazı noktalarda ekseriyet te

min edilemecliii için on bet pn 
ıonra tekrar bir toplanb yapda
cakbr. 

tarafmdan haber alll"Dll, taldbbae 

~~.:.,p!..,_-::=;; EHRİN DERDLERİ.-) hqlanmqb. iki ıh ..... maba- r 
naaabıtamemurlariJ~ hlrUkte -----~~--~--......................................... ~~.;.~ ......... J_ 

:n~~~ın::-: Şehir içinde fab ikalar 
kilo som bulmatlarchr· ~ 
lar nele Hklanmqlı•, pnm aat -~ •lfla• tlı7aki kalaft81.nde AJpaetle 

aonra ne ıelen KostaYI da~~; - Bu SaüfPUIÜllenln arka ıaraı dadı Yal lamıılardır. Koeta IUÇ1ID1I nu-a 6ırnla Mlfl, bitin mahtlllnlta pek bllfik ınblr W ::. 
etmif, t.a.nbulclaki arkadqlarmm ===~,!_~~dan ~,U. Yaz oı.n. 
isimleriDi .a,I iF Memurlar ~- ._,. ,,. labrUuı da lfllılono. .,,. 
'bmaaa tberin::iln ~ise da. 9flbllll/Of'JU. ula ala61llıonu, ,,. de pencne ,,. '""" r 

nerek BaJıar tebaaımdan lstıpan tlan == bir fell l/aptıi • ltJlbriluınua ,__ .. 

Yanef" Robert Farlri ile bunla· ffer1 dol11ıor. ~ ~~ == 
mı Uo arkadqmı ,..UJ.mıılar- lalllanılacak ulılrll ,mardan ,,._.,.,_. ,,.1 ,,,. ,,,_ 
dır. Tahldbt ehemmiyetle devam • lllMalle "-- ne *1'ece 6u6at °' led bir ,., ol· 
etmeld.dlr. Yak•l•nanlar auçları· """';'~ dl4 ilrudll ' 
m ltlnııf........ B..,,,.. J ııdli', ,_.,., """ *"""' • hna latılır-• ... ~ ,,. ..,,,_ ...... s.,.,. ... ,. """ ,eıı11t .. 

,.,..,11 bir •111Un, ,,. lıallar betbalat olduğu me11dana 
pkar. 

llanl blJl1le bir ~ru l/Ofantnaz amma/ Ne IJGpaTll· 

"" eo 6lzbn, '°"'" ÇflJ'fll/G da •dan.. Ne ben bııradan 
uıail~ ,,. de en blriılne ıtdtıbiU,,Onun. Bö11-
lfte blnblr aıkudı ~ l/tlfGlllP 11ltll1JOnu. Bari l/tU11UI' ::!:." bir ,,,.,,,, çıba da ıu labrlk«111 buradan ialdır-

AhmedlD ekleri, Uzerlnde pek ~ d111'm&fa del 
Yalnız burada delll, maalesef fe)trin içinde daha ~ 
P :rerlerde gece, dndllz hani hani plıpn fabrikalar 
nr. Bunlardan pek çoğa duman pkariaak, gilrUltu 
mak, dtldtlk ~lmak gibi hldiselerle halkı f evka u.d ya': 
ham etmelrtfflrler. ua e ra 

lhı slbl fabrikalann fe)ıirden naklqtml 
nk amamt llhhat, ıerebe l~Umal hayat i; :ok ........... 

Partinin bOyUk 
kurultayı dolay.ıslla 

serlik J'BP•laettk.. 
CimlaarfJet Halk partlal lttan

hal idare beJetl dtla vah amaYİDİ 
RiiJmettin " heledi:re reis :anaa
YİIÜ Hamit OrkaJ'ID iftirakiyle 
toplanmqtır. Bu toplanbcla 9 Ma,. 

JUta bat~ olan, dardüncü .. 
muml kurultayı ıünü latanbulda 
yapılacak tezahürat propuu et
rafmda ıörilflllmUttiir. 

9 Mayıı günü resmi hususi bü
tün müeue1eler, binalar bayrak.o 
larla ıilllenecek, mektep!• aıı .. 
den soma tatil edilecek, aut on 
bette partbıin bütün lefkillt mer
kezlerinde ve Halkevlerinde top 
lantılar ,aprlacaktır. 

ilk ince rad10 ile Aqaraclald 
kurultayın açdıf nutka dinleniı.. 
cek, tonra her kaza idare heyeti
nin huırlıyacalı propam daire
sinde partinin kurulut, tarihçesi 
etrafmda konferanslar verilecek
tir • 

9 Mayıs gecesi parti mrekez bi
numda bir de balo verilecektir. 
Ayni ,Un tehir tiyatroıu binum
cla 30 kitilik bir heyet tarafmdan 
muıiki müsameresi verilecefi ıibi 
Alay k8tkünde de bir piyes temsil 
edilecektir. 

--o---

Ha1rlye lisesi 
tahkikatı 

Hayriye Lbeaiıade Cama günü 
vukua ıelen bıçaklanma b&diaai 
etraf mda iki cepheden tahkikata 
baılanmqbr. 

Müddei umumi muaYinlerinclm 
Ekrem bu itle mqpl olma.la bat
laımt ve clün mektebe siderek llir 
çok talebelerin we idare adamlan· 
D1D ifadelerini aJmqtır. 

Diler tarafta Klltiir Lbnh~ 
iı n•mma da ldlltlr midir maa • 
'finlerindea Şevket Sirena mek • 
tebe pct..k tahlribta -.~ • 
11r, 
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Memleketimizde terşane 
yapılabilecek mi? 

HABER - Akşam Poslası 

Sovyet artistleri 
1 mayısta şehrimizde 

O
eo k • bulunacaklar 

onomı Bakanı Memleketimizdekoneerlerver· 
mek üzere gelmiş olan ve timdi 

,.. ,, 

Boks sporu 
canlanıyor 

Bir boks salonu açıldı önüm 
• 

bu hususta Ankara.da bulunan Sovyet san'at-
karlarının 1 Mayısta lstanhula ge-

t t k 
• k leceği haber alınmıştır. 

e ı at yaptıracak di~:::,ıc:;~aı.:::dag~;::~ı:~r: de.ki hafta müsabakalar '18 

Denizyollariyle Akaya on milyon .._dir_. ----

lirahk tahsisat verildi 
Ankaradan bildirildiiine röre,l .Teneke, kalay, kakao çeki.-deği 

dün Fikret Sılay'm baıkanlıiı al. ve yağı, sut kostik karboniyeti, sut 
tında toplanan Kamutay, Deniz. yom, tasfiye toprağı, fahmi hay
yollan ltletmeaine verilecek para vani ve nebati çorap fabrikaları 
ve tersane İ!lerini konuımuıtur. için 34 senesi ~ltıncı ayının birin-

Deniz yollan i!lebnesine on ıe- d t• ·1m · k .. en sonra ge ırı eıı ve pamu 
nede odenmek üzere ve vapur al- • 1ik • ı· d kull ı 

k 
. . ıp ve çorap ıma ın e anı -

ma tartile, on mılyon lira ver • mak v 934 imci kull ı1 
k · l · ·· "t·· d e YI a an an me ıe rı ıuru uyor u. 

ipliklere inhisar etmek üzere 120 
Bu ara, bu on milyon liranın 

h 
bin ki!o ı'kı' numara tek katlı pa-

epsini dıtarı vermiyerek bir kıı- muk ipliği. 
mıyle tersane yapılmasının milin • 
kün olup olmadığı da münakqa 
edildi. 

Kamutayda bulunan Okonomi 
Bakam Celil Bayar demittir ki: 
- ••Memleketimizde medeni ve 
muasır bir tersanenin vücude gel

Yeni kararnamede pamuk ipli
ğinin 120 bin kiloyu geçmiyeceği 

ve yalnız 934 mali senesi içinde 
harcanmuı liznngeleceği kayıt 
ve bunların bir mayıstan sonra ge
tirilmif bulunması taırih edilmek
tedir. 

mesi bizi fevkalade mütahuıiı e· -------------
der, uıusaı zevkimizi, ııururumuzu Amerikalı misafirlere 
okşar. Ancak bir de maliyet he - h k f 
sapları vardır. Ve en nihayet bu 8 ere Olmasın diye 
iıi.~ ~eri°?'li olup olmaması gibi Bir marş 
ınuhım hır mesele vardır.,, 

?konomi B~k.anı ~ vaziyeti, söylenmiyecek 
yanı memleket ıçınde hır tersane 

vücudc getirmekte bir menfaat o -
lup olmadığını ara§hrmak üzere 
r.alahiyettar bir zata tetkikat yap-

tınluaiını ..1öylemi1, ve müabet 
.rrın~tict;.:..nb»dı~ takdirde hükQme -

lin bu hususta Kamulaya kanunt 
bir teklifte bulunacağını anlat • 
mı,tır. 

Kamutay müzakereleri netice -
sinde, alınması düıünülen gemile
re ve Denizyolları ve Akay iılet -
mesine verilecek para meaeleai Ü· 

zerinde şöyle bir karar alınmıı
tır. 

lngiltere Kralının Jübile mera -
simi vaklaftığı için lngiltereye ili
tik bütün yerlerde §enlikler yapı -
lacaktır. Bu meyanda Kanadada 
yapılacak ban meraaimlerde ln

giltereye nisbetle Amerikanın bu
günkü vaziyeti dütünülerek eski 
bir lngiliz marşı Kanadanın Ame
rikaya hudut ıehirlerinde söylen -
miyecektir. 

Bu marş, "Britanya hüküm se ~ 
nindir !,, mealinde bir mısrala baş
lamaktadır. Ve Amerikadan Ka -
nadaya gelecek ziyaretçilere bir 
hakaret olmaması için söylenme. 
meai kararlattırılmıftır. 

lngiltere Kralının jübilesini kut
lulama mera.imini tanzim eden 
bir komisyonda bu mesele mev -

Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

Bizde spor terbiyesi 
KURUN - Başmakale yerinde A· 

sım U s'un Almanya.darı gönderdiği Uk 
mektubu vardır. Asım Us bu mektu· 
bunda seyalıatinin baılangıcım, tay· 
yare ile seyahatin rahatlığını anlat· 
tıklan sonra Breslav· ve Dresten şe· 
lrirlerini anlatıyor. Billıassa Dre$" 
tende 7 milyon marka malolan büyük 
sıhhat müzesinden sitayiıle bahsedi
yor. 

CUIUHURIYET - Yunus Nc";di 
bugün ormancılığı ilerletmek için 
tutmamız lazım gelen yollardan balı· 
seden makalelerinden ikincisini yaz
mıştır. 

Bu yazl8ına göre memlekette ça
buk, ve iyi ormanlar yetiştirmek için 
Okaliptüs denen ağaçlar ekmeliyiz. 
Bllnların en büyük faydası çok ça
buk bü!Jüme!eri ve bir orman halini 
almalarıdır. Bundan başka bu ağaç, 
gerek odun, ve geı·ek kereste elde et
mek için çok elverişlidir. 

TAN - Başmakale yoktur. 
ZAMAN - Zaman imzalı başma

kalede son spor hddiseleri üzerine 
bizdeki spor terbiyesinden balıset
mektedir. Futbol takımlarının birbi,-. 
leriyle kavga etmesinin çok ayıp Vt! 

fena olduğunu söyledikten sonra bil
hassa memleketimize gelen ecnebi 
takımlara dayak atılmasının büsbü
tün daha fena, ve aleyhimizde pro· 
naonnda .olduourıu illinP. etliub.. Ve 
bu işler böyle devanı edecekse büsbü-
tün vazgeçmenin daha doğru olduğu. 
nu söyliyerek yazısını bitiriyor. 
AKŞAM - Akşamcı bugünkü kö

şesinde çimento fiatlerinin de kok kö· 
mürü fiatlerinden sonra indirildiğini 
ve şimdi maden kömürü fiatlerlnin de 
indirilmesi mevzuu balısolduğunu söy· 
liyerek bu ucuzluk serisinin memleket 
için çok faydalı olduğunu lltive edf. 
yor. 

SON POSTA. - Bir yıldız imzalı 
yazı, gazetelerde harp telılikesinin sık 
sık mevzuu balısedilmediğini oe har
bi1ı bugünün değil, yarınnı tehlikesi 
olduğunu iddia edi11or. 

Yukarda sağda: Kiryako, ıolda Nazar. Aşağıda sağda: Eti 
ber. Solda: PanaJ1oti. Ortada: mii1:nhnbnlnn oraani"ZP PJPn 

kiye ıampiyonlanrıJan Kemal Sami •• 

Memlekette ölmüı bir vaziyette 
kalan boks sporunu canlandırmak! 
için bazı müte§ehbislerin, fo.aliye

te geçtiğini memnuniyetle öğreni -
yoruz. 

Beyoğlu Y eniçarşıda, eskiden 
dans salonu olan bir salon, boks 

sporları için hazırlanmıı ve bok -
sörler çalışmalarına baılamıılar -
dır. 

Bu hafta Perşembe 
pılacak ilk müsabakalartSll 
ramı şudur: 

Kiryako - (Kumkapı) 
10 ravunt (3) er dakika· 

Panayoti ( G. S.) - E 
ber (İngiliz) : 10 ravunt 
dakika .. 

Alber Levi - (Şiıli) 
ravunt (2) ıer dakika. 

"Deniz yolları ve Akay itletme 
idareleri 500 bin liradan qafı 
dü~memek ve 1935 ıeneıinden 

batlıyarak 10 ıenede ödenmek ü· 
zere 1 O milyon liraya kadar ge
lecek senelere sari taahbütltt ic • 
rasına ve mukaveleler akdine ikti
sat vekili mezundur. 

zuu bahsolmuıtur. --------------

Orkettra şefi Bul demiştir ki: i'ir::: lt9L 1 ~Ti~ı 
Gelecek haftadan itibaren, eski 

Türkiye tampiyonlarından Kemal 

Sami'nin organizatörlüğü altında 
müıabakalar haılıyacaktır. 

Markoviç - Mehmet tO 
( 2) ter dnkika . 
Ayrıca dört maç daha 

caktır. 

Birinci fıkra mucibince Akay i
daresi için yaptırılacak gemilerin 
bedeli 600 hin lirayı geçem~z. 

Alınacak gemilerin bedeheri i· 
darelerin sermayelerine ili.ve olu
nur ve 2248 numaralı kanunun 12 
inci maddesi mucibince denizyol
lan iıletme idateıinin aenelil~. kar
larından umumi heyet kaıarile 
inkiıaf tahsisatı tefrik edilILiye .. 
rek birinci madde ile tahaiıt ec.li -
len 9.400.000 lira maliyece alacak
lılara ödeninceye kadar kinn ta
mamı hazineye veriJir. 

Bazı maddeler 
resimsiz olarak 

gUmriikten ge~ecek 
Ankara, 27 (HABER) - T eı

viki sanayi kanunundan i.tifade 
eden aınai müesıeıelerin gümrük 
reaimlerile munzam reaim'lerder. 
ve muamele vergiıinclen muaf ola; 
rak getirebilecekleri iptidai macl· 
deler cetveline 935 yılma ait mua• 
fiyetler bir buçuk mifyon li;_:"l' 

Bu mart, lngilterenin denizlere ~ 
0 

:i 
hakikaten hakim olduğu bir devir- -
de yazılmı§tır. Fakat bugün Ame
rika, İngiltere ile deniz kuvvetin
de müsavi bir mevkie çıkmııtır. 

Bu martı söylemek Amerikalı 
ziyaretçilerimize birinci neviden 
bir hakaret olur ... ,, 

ispanya kahf nesi 
gene istifa e -e ~ ~ miş 

Madrid, 28 (A.A.) - Başvekil 
B. Lenoux, hük6metin ağlebi ih· 
timal Mayıs batmd.a istifa edece • 
ğini ihsas ey~ittir. 

Batvekilin bu beyanatı, 4 parti 
#eislerinin bir içtimannı müteakib 
vulmbulmuştur. 

Kabine buhranının Korteıler 
toplanmazdan önce mi, yoksa 
toplandıktan sonra mı ihdası mü -
naaib olacağı husuaunun tayini B. 
Lerrouxa havale edilmiştir. 

Parmaklar1 ke•lldl 
D~kilitaıta Emirgin aokağında f 

oturan Zeki çalrıtığı fabrikada e • 
lini makineye kaptmnıı, üç par • 
mağı ezilmittir. 

Camlara vurdu 

Gıdai ve bayatt 
kuvvet 

HASAN 

, 

Uzunçar,ıda 1brahimin kahve· 
sinde oturmakta olan Mehmed ıon 
derece sarhoş olarak ellerini cam· 
lara vurmuf, damarları kesiLmiş. 
tir. Mehmed hastahaneye kaldırıl-

FISTIKOZIJ YAGI 
Zayıf \'e cılız olanlara fazla gı. 

da l!zımdır. işte Hasan Fısbk Uzü 
yağı, gıdai mevaddı ve bilhassa vi· 

mı~hr . tamini ve kalorisi çok bol oldu!un-
Sahte pul d:ın dünyada mevcut bütün gıdai 

Küçükpazarda Mehmet Ali, lh· maddelerin en mükemnıclidir. Bil· 
ıan isminde biriıinin yazdırdıfı hassa çok zayıf olanlarla vereme 

istidadı olanlara az zaman zarfın· 
istidaya kullanılmıf pul yapıttır • da te3irini ıösterir. Hasan Fıstık 
mıt yakalanmııtrr. özU yağının bir kilosu 100 kilo 

Otomobil fiarpb z~ytin yağına muadildir. Mideyi 
Şişhane yokuş1ı1ndan geçen Ta· rahııtsız etmediği gihi iştfhayı tez-

mara isminde bir çocuğa toför Ek- yit eder ve bir kilo Fıstık özü yağı 
remin 2534 numaralı otomobili içen zayıflar, bilhassa çocuklar ve 

birinci devre veremliler Jaakal 1-2 
çarpmıt, bazı yerlerinden yarala· kilo kazanırlar. Hasan Fıstık Özü 
m19tır. yağı kış ve yaz içilir. Çocuklara 
Çakı ile ve gençlere, solgun genç kızlara 

Beylerbeyinde Rasim ağa ma .. ve hayattan zevki azalan ihtiyarla-

21? ! hallesinde taş oca:klannda oturan ra !:Ok büyük faydalar temin eder. 
( Ç h Abd ıı h k ı H Hasan d•posu: 1 o an u a oyun arını a· 

sana aid tarla.dan geçirirken a • Ankara, latanbul, Beyo§lu 
geÇJ?emek ,artile fU maddelerin ·-----------~ 
de katılması kabul edilmittir: . 

ralarmda kavga çıkmıı, Hasan ça· ıı.-Ş•i•şe•s•f .ıo.o •• •b•U•yiı··k._20•0•k•u•r•uıİıışt.u.r.-: 
kı ile Abdullahı yaralamıftır. 

J! RADY~ 
BugUn 

ISTANBUL: 
17,30 tnkilap derei üııi30 Manisa Sayl&vi Hikmet ıs, 

tık Bayan Azade Tarcan ıs,ISO 
pllô.klar 19,40 Haberler 19,"1 
berk Karo heyeti 20 Zir8-At 

namına konferans 20,30 ~~ 
(Şan) Piyano refakatile 2o. 
Mari Oskan (Piyano) ı s0 
Son haberler -B~saıar :~. 
Caz ve Tango orkestra.ı-

Çadıron (çan Tirkce sözlib 

---• Emrazı dahili!! f 
VEREM, c;aöU 

Mütehassısı MuaJliıd 

ŞEKiB H.A 
AYrupadnn dönmüştür· Jd 

ya Yerebatan, Hacı SüleYııt 
tımanr, Cumartesi PaSS el 

I şamba Perşembe öğfed 
:...--- Tel: 23035 

SalanıbO 
Fl h •. d.. .ıe)1i1 o er ın unya eu 1~ 

diyet için malolmu~ eııır,.. 
dır. Alişanzade tarafın d'l 
duğu itina ile tercil"!e_~ 

27 forma - 125 sw-· 
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ULUS 
Bundan bet bin yrl öncey~i: 
y lçm Altay dağlar.mm ıım • 

lind bir ova.. • .. 
ş kta ve Cenupta, çam, gur-

1 n arasında 
gen ve aıeıe orman a • 
yalçın kayalıklar, oyuklar, geçıt· 
aiz tepeler... 1 • . 

Garpta ti uzakta, aiı er ıçın • 
1 ufuk Orada 

de ybolan bir ... 
ı l k ve dalgalı dağlar... Onla· 

ç P ard ylarca gidildiği halde 
rm ı, 

bitmiyen bir bozkır ... 
Ov '

iınal tarafı, ıonauz 
anm G' tik 

gibi le rmlarmın botluğuna indi· 
riyorlardı. 

Eller yağlı; ağrızlar, dişler y ğ
h ... Saçlar !kir içinde dökülüyor; 
nyaklar yarılıyor ve kabuk kabuk 
p rçcl. myor. 

Birru: sıcak ıu ... 
Ah, bunu bulsalar da insanlığa 

dönıelerl ... 
Bütün çocukların karınları §İf, 

yüzleri san ve kansız... Onlar, 
derileri kemiklerine yapı§an za
vallı varlık! rmı zorla ıürükliye
biliyorl rdr. 

b• d"" ıükl· e uz nıyor. ıl çe 
ır uz tük "ğ'"t -------------dah k aovuyor. Tek •. o u 

ağaçl ~var. Fakat bunların ~y- ,--.... - .................................... , 

ları bir karışı geçmiyor. BıTaZ • Ş A H 1 N R E İ S 
aonr bunlar d kayboluyor ve 1 • 
artrk bir buz denizi halinde ala· ı ŞAHiNıN OGLU 
bildi ine uzuyor. 

Ha a aert ve insafsız ... Kıtm, i ŞAH 1 N İN O C O 
b"t" .rınnlıkları iliklerine kadar 1 k d ? u un :r-- b. Rom nlarmı o u unuz mu. 
titreten, yazın da kavuran ır I Qkudunuzsa bu romanların 
yurt... . • çok meraklı ve heyecanlı ol • 

Yapmak, dayanabilmektır. duiunu t sdik edeceksiniz .. 
Fa.k t burada bu yataYIJa .day~
n bilmek için pek büyük hır güç Kadlrcan Kaflı 
gerekti. d Gazetemiz için hazır\adığı 
1 Bu iıe ancak Türk soyun a 

bulunabilirdi. ,, ULUS 
Burada, TürkleJ' yaşıyorla~Clı. ! 

Mogoltar ve Çinlilere yenılen İ 
z 

bab ]arı !lalrçtan geç.irilmit ~e 
1 

romanında bunlardan daha 
kndmlarla çocuklar tutsak edıl- İ daha ç.ok muvaffak ol mu~ tur 

miılerdi. : t k•b d• • 
y lnız bir delikanlı ile bir genç l a 1 e n 1 z 

kız bir ala geyiğin ardmdan, ıu 1 ................................................ -_ .... . 

g_:ilınez dağları gcçmiıler, bu o· -ır Hele !ktşm ... Y maçardaki o-
vaya gelebihnitlerdi. 

Aradan bin ~l geçince 0 kadar yuklaTma, ov daki çadırlarına, 
çağ lmışlardı ki artık buray ı· ~~ .. t.n..ll .. lcı.al lc ... l..c:ı. o.l>o. 7on 
ğamıyorlardı. tulmuf kütüklerle y pılan ulübe-

lcrine çekilen halk için, korkunç 
Asıl yurtlarından kovulmuş· bir Eskimo cehennemi baılardı. 

lardı. Burası onlann ikinci yurt-
ları idi. Fakat mes'ut değillerdi. Günlerce, haftalarca, ayl rca 

N
. • .., aüren k r ve buz altınd aeuiz ve 
ıçın .... 

d kımıldanmadan ya nITdı. So· 
Yaşadıkları yerler, ört tara· 

fın glireliğine rağmen güzeldi. ~ktan donan çocuklar ... Gözleri· 
d nin içind bir karaltı ile ll'rtan, 

Dağlannd yemişler var ı. mosmor kesilen zavallı kadınlar ... 
Ovalarında buğday, rpa ve Bütün bunl r, gömülebilm k 

mısır yetişiyordu. Hayvanları için bütün ı beklerlerdi. Çok 
çolttu. Aç knlmıyorl rdı. zaman bunların hiç kalkmadığı 

Hele av, pek boldu. Fakat bir örülilrdü. Havalar ısınınca leıler 
§eyleri eksikti: Aletleri... kokar, h stalılC yapar, bütün ova 

Ah, y lnız bunu ele geçinn k, halkı arasında binlerce ölüm o
buna k vu mak için neler yap• lurdu. 
mazi rdı. Ellerinde bulunan en 
değerli ıeyleri bile seve ıeve feda 

edebileceklerdi. 
Fakat ileride, yalçın dağların 

arasın giren uf k bir ov P rça· 
sınd YllF':1 nlar böyle d ğiller· 
di. 

Orada bir kale vardı. Orada 
büyuk ha.kanları otunıyordu. 
K rt 1 yuvaaınd n farksız olan 
k lesinde, teıi kapatıyor, onu 
1·endi canmdnn ç.ok kıskanıyor, 
'1lus vermiyordu. 

Vermiyordu: Zir babası, bü
yül: babası, daha büyük b baları 

da vermemişlerdi. 
Ulu , ateısiz olmanm yoksul

luğu içinde, sürünüyordu. O gü· 
zel v ıhayvanlarıDJ kızartm dan 
yeme e çalı ıyorlnr, kemiriyor
lar, e 90ıuk çocuk birer. kö~ek 

ibi kemikleri zavallı dıtlenyle , 
ıyınna_ja uğr §ıyorlardı. 
Buğdayülar, üğütülyxor, h mur 

y pılıyor, fakat pişinııek müm· 
kün olmuyordu. 

Zavallılar!.. Y oğurulmUf un· 
r, bir yığın çamur h linde 

ızla.rma atıyorlar, damaklanna 
yapıt yapı çiğniyorlar, zorla 
yutuyorlar, v bir toprak külçesi 

Sazan ölüler bir adam boyu 
kalınlığındaki karların altma gö
mülür bırakılırdı. F kat ıssız ge

ce) rde d ğlardan inen aç kurt 
aüriileri bu ölülerin yerlerini bu
lur, çtkarIT, y rlerdi. 

Gecenin ölüm seuizliği İçinde 
dağlara vuran ulumalar, yürek
leri tİtTetir, berkeııi mağaral rm 
derinliklerine indirir; çadır veya 

kulübelerde oturanları da sabaha 
kad r uyulmazdı. O zaman erler, 
llerind kesme taştan b it larla 

s baba kad r kapılarda bekler, 
dunırlardr. 

Korkunç bir kıt günüydü: 
Tu ay il si, derenin biraz 

yukarısmd , daği rm yamacın

daki m ğaral rına çekilmişlerdi. 
Ma ranın ağzını kocam n 

ta l rln kap tmıtlar, içerd , ka
lın yı poıtl rı, kurt derileri için· 
de, bütün gürültül rden uzak y • 
ıyorlardr. Bir kaç at, inek, k i 

ve lcop kten ib ret h yv nlan, 
m ğ ranm oyuk bir tarafında 
idi. 

içeride h fif bir gübre kokusu 
dı. Fakat buna alışkındılar. 

K rı ı T ura:kin, le en evir liflerin· 
d bir pan örüyordu. 

vermiyor? ... 
- Hazar H n, korkuyor! ... 
- Kimden? ... 
-Bizden ... 
- Halk her zaman ondan dah 

cılızdıl'. 

- Atetaiz olduğu için, böyle· 
dir. 

- Eğer bizden ateş esirgeme• 
ııcydi, onu pek çok aeve$:ektik ... 

- O, bunu anlamıyor .. 
- Anlatmalı bunu .. 
Hazar Han, Türklerin yeni ha

kanları idi. 

Altı yıl önce babasının yerine 
geçmİ§, le, a ray ve onun önün
deki küçük ovayı isinden üç 
misli güzel yapmıf ll. 

Fakat kal inde kapalı tuttuğu 
ateıi de bab larından dah büyü!< 
bir kısk nçlıkl , ateııiz obalar
dan eairgeyordu. 

Ateı, Tann idi. Tanrı, bir tıl· 
ıım demektir. Onu elinde tutan 
ve yalnız kendine ıakhyan, her· 
kesten üstün oluyordu. 

Ate§, en büyük Tann idi. G · 
ne bir r T nrı olan demir, onun 

alevlerinde eriyor, toprak kuru • 
yor, su, yok oluyordu. 

O, kendisine dokunanlan ya • 
luyoı, ;;ıaarUyol"du. 

Ona iliımiyen ve hesliyenleri 
de t tlı tatlı ısıtıyor, sevindiriyor -
du. 

Ulcay batını annesinin dizle • 
rinden kaldırdı. Doğruldu. Bir 

dım ileride, bir geyik po tu üze -
rinde oturan b b sının y mna git
ti. 

Bu, mavi gözlü, dalg lı kum • 
ral saçlı, b kıılarında derin ıev -
giler tutuıan, gülüşlerinde ümit 
ıııldıy n, güzel ve çok aüzel bir 
kızdı. 

Henüz on üç y tınd ydı. 

- B b , Haz r Hanın taları 

neden aleti bizden irgemi ler 

d sonunda bu y a , bir y a ol
muş? ... 

Diye ordu. 

- Bunu sana nlatmadıl r mı? 
- Bir yler i ittim. Fakat itittik· 
lerimin hiç biri di erlerine benze
miyor. 

Tugay, kırk yatlarında, kara, 
gür sakallı, iri y n, tunç yüzlü bir 
d mdr. 

Elindeki işi bır ktı. 
Kızının saçlarını ve ırtını ok • 

pdr. Ba~n b b, öptü ve k rıı

lık verdi: 

- Bunu s na nl tayım ... 

Biraz öteye baktı: Çocuklar, 
oynam ktan yorulmuıla.rdı. Kalın 
yı kürkleri içinde mı ıl mı ıl uyu

yorl rdı. Bunl rın biri yedi, ikin· 
ci i on y ındaydılar. 

O tlerine kocaman birer koyun 
postu d ha ttı. 

Mağ r nın içi İyice kar nlık ol
muıtu. Kapı tar fınd ki ta§l rın 
ra.aından ünün son ydınlı 

çeri ıızıyordu. 
Kızın dön rek anlatmağa bat· 

ladı: 

ı (Devamı oaT) 

-50-
-Garib y ... Biz onu ıenin ya· 

nmd z.ann diyorduk.. lmkanı 
yok d m olmıy cak .. CCbinde bir 
kaç par oldu mu çahıtn-abiliraen 
çalııtrr .• Bugün Demire de aorn. • 
rım .. Belki o biliyor 

O akının N j d, Demirle her 
gün yem k yedikleri lokantad 
bu1uttuklan zaman: 

- Ali hala Nncinin ynam git • 
memiş Demir! Biliyor musun? 

Diye sordu .• 
- Hayır bilmiyonım.. Faknt 

hayret ebnem .. Marika ile aTala • 
nndan u srzmadığı gündenberi 
artık ondan aynlmnz oldu. 

Nej d h yretle: 
- Ne? dedi, timdi A\i Marika 

ile~ ber mi?. 
- Öyle '1 !.. ikisi d bunu ak· 

lamıyorlnr.. Ben Marikayı d a 
hüsnü bi t bibi nıyordum. 

- Yani eni mi tercih etmeliy· 
di? .. 

- O! Artık ben MaYikayı dü • 
~ünmiyorum .• Matmazel Eleni d • 
haç.ok hoşuma gidiyor .. 

- Y n ! Demek ki en de M t -

mazel Eleni ile .. 
- Evet .. Dostlu~uz bir hay -

1i ilerledi .. Fakat onu !İmdi dış -
rrya geç 'kaldığı bahanesiyle bı • 
r kmıyorlar .. 

- Ali biı- aydanberi ne ile ge
çiniyor .. On lb lirnyı çoktan ye • 
) ip ibitinnif olması lazım .. 

- Hiç üphe ok ... 
- O halde parayı nere1den bulu-

yor?. 
- Bilmem .. Belki Me.rika bes • 

liyıordur. 

- A ! Ba.k 'bu fena bir dü Unee .. 
Sen Aliyi buna razı olacak dar 
düşkün ol bileceğini düpıül". n 
bir d ha yüzün b kmaın. 

- Belki ben y nılıyonmı. 

- M demki Marika il b her, 
onu görmek güç bi ıey olmıya
c:ak .. Sen muhakkak kendisini 
bul .. Ne y pbğmı anla... N cinin 
kendisini beki diğini wyle .•. Bun· 
dnn b ~ka y rın benim piyesimin 
oynanaca~ını da haber ver .. Atık 
bile olsa, lbunun, bir rkada mm 
piyesım örmekten mened el< 
kadar kendinden geçireceğini um
m m .. S n oldu ibi kendi ine 
de itim dnn oldu unu bildiT •. E e
rim muvaffak olunsa art biT yol 
açılrr .. 1 te eninte onun 'çin iki 
bilet .... 

- iki bilti mi? 
dört olm lcydı! .• 

- Oyun götürecek 'ki do tun 
mu val'?. 

- ŞUph iz, Ali Cengiz Mari -
Ka.arz, ben d M tmazcl Eleniı'iz 
g lem yiz ... 

Demir lokantadan çı'.ktrlrtan 
sonra doğru MaTik y gitti. Ali 
Cengizi bir koltuk sandalye ine 
kunılmu§ cıgara içerken m tm -

zeli de çalıtırkcn bu1du •. 
AH Cengiz hiç istifini bozma • 

d n: 
- O! dedi. Demir en mi in 

y hu?. 
- Şüphesiz benim.. Nasr1srnız 

m tm zell .. 
- Teıekkür ederim, Demir ... 

Bizi niçin böyle Tamaz oldun?. 
- Cidden tuh f bir aual.. Bu • 

r da bulunuyor mu unuz ki.. Ne 
2am n geldim e izi bu1ma.k .. 
bil olm dı ... 

- Bu bir te düf .... 
- E .. Demir! N srl ım b 

lmı?. 

- Ham dolsun r batım! N ci 
t klif ettiği i ·_in biT ayd -

beri beklediği hald görünmemit· 
mi ! Yoksa d h iyi bir İf mi bul
dun?. 

- (Koltuk ndaly mda ur.a• 
nar k) Bur d rahatsız olduğumu 
zann tmiyorum. 

Söz M rika auldı: 
- Demir bey .. AUyi İ! gitmek

ten mened nin b n olm dı ıma İ· 
n nınız... H r gün, h r gün Jı lk, 
Naci bey git, dedim v niçin it-
m di ini sordum. 

- Bun eminim m bn z J .. A· 
linin kendisini ç.alı§hrmay mec • 
bur etmiyecek kadar parası var • 
a o başka.. ( 

Ali arkadaşının ö2ünü k 
- Demir.. Se d ima l>enım 

canımı sıkmaktan zevk duyarsın! 
Eğer bur ya bu k am mektep ho
c lığı etm ye, b na ahlak dersi 
vermeye eldin e zahmet etmi§ ol
man beni d h ç.ok memnun eder
di. 

- Hayır, bunun için g im dim .• 
Y rın N jadın piyesi oynuyor. it· 
t dört bil t, &ize bunl rı etlr
dim. 

- A bir der 1 lıte böyle konu
fnlnn ... Söyl b k lım .. 

M rikn sordu: 
- Na ıl rın mı? Çok mem-

nun oldunı, han i tiyatrod ? 
- Memiş oynıy cak. .. 
- Biz üç i iyiz .. Dördüncüsü 

kim için? 
(Devamı var) 

HABER 
Ak am Po ta. ı 

iDARE EVl 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

- Kadrn erin b ni kı 1aya- : .................................................. . 
cak iki erkek ötürseniz d h iyi i ABONE ŞARTLARI İ 

Tclgrnl Adrtıat: l A UL DAnER 
Telefon uı: ~ss12 ldnre: 2,as10 

o1urdu.. • e ı 8 1% a 1 
- S n m rak lme .. Onlar bir : TUrld)c: 1.20 850 1.250 11• i 

erkten d b iyi lkıtl rlar. : cnebt: ııso 4415 840 ıGıo ! 

- O h ide 1 d"rt bil ! iL H TARiFESi ~ 
" il 'ncarct ll~ntnrmm ım 12,50 !. 

Ah! bir muvaffak olaaydım .... mı : 10 ~tur. : 

h 
- Mberak etme ol cnksm .. B S .. hib·; ....... N~Ş";.i~·t·MUdürij';°: 

us iz rken.. HASAN RASiM US 
- F k t siz yanmızd ilerle n sıldıfı )er: (VAKiT) ıııtb:uıaı 

m gul oluTken oyunu unutur u • I••-----------·· 
nuz .. 

- Mer etm , m r k etme ..... 
Bir deli gibi alkışl rım., 

- Y oo .. Öyle deği . lcab ettiği 
zam nl r ... Bilh Ali e dikk t 

··· O mGnaıebetsi2'ik1erden ho • 
nrr .. Gene bir haltetm in •. 
- Eser senin olduktan .anr 

oriana. Bunu y pmaz .. 

KUPON 
110 

28·4·935 
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HABER' in 

Hlklyeel 
ızbandut 

r -- dı Mira) ... Elimi mabetsiz derecede 

TULUMBACf 
EDEBiVA 

u.... yarnıy ••• 
Zavallı kadm - demir parmak. büyük. •• Parmaklan kütküt. •• San-

bklı bir kafeste kapalı vahti bir ki her birinden kan damlıyor. 
hayvan gibi - ıaçlan peripn, göz- Hiç acele etmeden, yavq ya • 
)eri korkudan büyümÜf bir halde, V&f, kanama yaklqtı. Bir ıırtlan 
odumda dolqıyordu. 

1 
let aeyrecler ıibi, onu, uzun uzun 

Tulumbacıların"ince . hastalık,, dan ölen ~ 
Aliye yaptıkları orijinal cenaze mera 

Yazan: OSMAN CEMAL KAYGJ. 
Ara sıra kulaima akseden müt- süzdü. Sonra, cebinden bir ımn • -4-hiı feryatları duymamak için, ken- ga çıkardı. Bir pikür yapb. 

dini yatağa abyor, kulaklannı Ve, kalın, dik bir sesle: Kaymak•m önce terecldüd et. Saldan baflıya-
yumruklariyle tıkıyordu. - Mari! yabr yataia! emrini miı, aonra izin vermit ve o yüzler- rak: 

verdi. Şimdi arbk '""11• ve benim tul '-- - ·· "l b" t Bir aralık kapı ... ı(dı. -J - ce mnuu;ı, 0ı eye lıl' aaa on ~ iılerimle metrul olmaz... bet dakika kala Çiroz Alinin ta • Galatanın en ıöz· 
Çok sadık oda hizmetçisi yavq- de talambaalann-

,.. i,.•ri airdi. butunu omuzlaymca tam öğle thl 1i A 
~ :r- • Bu vaka üzerinden bir ay kadar vakti Eyübe getinnif.. Getirmit dan Fe yek ba-

- Zavallı hanDDCJiım! ... Senin b" • . .. 1 h-ı- · cü; mqhar a -
ır zaman geçmııtı. amma, cenaze oy e cr&esm ce-

bu betbaht halin yüreğimi parçalı- . "b" hn . . dayı talambaalar-
Mayıs ayınm en güzel günüydü. nazesı ıı ı ıe emlf, '"emaati tet- da I' .. _ 

yor ... Emin ol, çektiiin istiraplarm kil eden ve V.inde bir -L d.. Hı- n ~Zeki, Ba-
. · be d ki Faka Villinın tekli, gölün sathına ay- ·:s ~.._ ı ti GU ı H aynını n e çe yorum... t ristiyan yahudi bulunan yuz·· lerce a 1 ze 88!Ln, 

bu b d nen çıkmııtı. Ne fevkalade manza- G ı tad bti~" men ua yer e seni yalnız bı- tul b ·· .. ı et"_.• k a a a en J -:,c:1 bu um acı onu, og eye Y' ly..ırme 
ralap gitmektense burada korku ray ı ••• . . ti B k k"" d E ""be kad semai kahvesini yıl-

ıçın a ır oy en yu ar . 
ile ölmefi tercih ediyonım! dedi. Gölün öbür tarafında, genç bir (Açık ayak denilen bir tulumbacı larca ıtleten ve tu-

- Benim sadık Mari'ciiim!.. resMm, tablosunu yapmakla meı- yürüyÜ§Ü ile getirmitler ki bu ka· lambacılann pefln-
Emin ol, sana, ölünciye kadar min- guldü. Bir aralık, gözü sulara di- dar uz 0 yot kad . den beygir Ust8nde 

k"ld" V"Jl" . d u u o ar ımanm 
nettarnn ... Sen, benim teaellimsin. 1 ı. 1 anm pencereaın e, uzun hem de omuzda tabut olduğu hal· dört nalla yangına 
Eğer sen olmasaydın, çoktan ak- aaçlarmı bir havlu ile kuruluyan de hep açık ayakla ürümeai tu. giderken Voyvada
bmı kaçınrdım ... Deli kocam. be- bir kadm ıörmüıtü. Güzel kadı- lumbacılık ıporununy ea güçlerin. da rakibi Çolak Ze
nim de vücudumda, o biçarelere nm da ona bakbğını farketti. Göz- den biridir.) Çiroz Alinin cena. keriyya tarafmdan 
yapbğı tecrübelerin aynini yapar- lerini yavqça kaldırdı ve kadmın zesi, çiçekli ve çemenli bir bahar tabanca ile ildflril· 
'dı ... Ah, ne kadar betbahtım ... A. letafeti kartısmda hayran oldu. günü lğrikapı d1tarıımdan geçer. len Kasımpqah 
nam, babam, beni, para hınıyla, Ona, tapıyor gibi bakb. ilk de- ken lalim ve Hiristiyan evlerinin Nuri, Galata tu
b.a azım doktora verdiler ..• Oç se- fa olarak, yeni hislerle yüreği tit- pencerelerinden bpan kadın çiğ· lumbacılanndan 
nedir, yalnız gündüz uykusuyla vü redi. Ayni duyplar, penceredeki lıklannı anlata anlata bitiremiyor- Kürt Süleyman 
cudumu dinlendiriyorum ... Gecele. kadında da uyandı. Uzun uzun lar. 
yin, k&bualar, beni deli ediyor ... A- bakıtblar. itte bu Çiroz Ali ki o eeki çal- daha olmak gerek •• Çünkü benim 
Jak1arma kapandnn: Yapacaiı Şimdi artık, bu, böylece, her ııb semai lcahveierinin en namlı 
&-~!.L.-J d ·· d d" d E "h t bülbüllerinden bı"n" ı"dı", ve onun bu dediiim Gedatyi tanıyanlar ....-üuc eri gün üz yapam dedim. gun evam e ıyor u. n nı aye ve keacliai1le söriifenlerclen bili 
Fakat gündüz ııa~dan korku•or. doktorun kanar, sadık hizmetçisi- okuduğu semailerle maniler arka-11•" J aai olan aemaiciler ftl'. Hrdbuld 
Gecenin karanlıiı ve aükGneti, ne sırrını söyledi. dat ve omuzdqlannclmı hiç bi • Nüzhet Sadeddinin Geclaisini on. 
onun katil damsrlarma kuvvet ve- Mari: rininkine benzemezdi .• Ne yazık tar pek tanunayor, habrlamıym. 
riyor... - Hannncıiım ! Zabani iıitir- ki gerek Çiroz Ali, Acem lsmail, 1 

Biçare kadın, bunları hem IÖY· ae hepimiz mahvoluruz ... Ben, bir Zil izzet zamanmclan, gerek onlar arDerunt Almıede gelince: Bu a· 
Jüyor, hem de hıçkmyordu. felaketten korkuyorum! ... dedi. dan bir öncekilenlen ve gerek on· dam, hlll Balatta kahvecilik e-

Bu _. , •ti11Uf hir f_,..t, F....., __.. hr _.. 'Pic-•• lardan ......_ _..., .. ı ... --ıa. cND •• 'bb ...... , •• h...,GiUll 

ortalığı çınlatb. na dayanamıyarak, ilk qk mektu- çoklarının mani, semai, koıma, en methur manicisi, kopnacuı, 
bunu, reuama ıötürdü. destan, kalenderi ıibi bir çok e- aemaici•i olan ---'-ı Etemin 111-

Hizmetçiyle hanımı, Jr-1--la ı · d nd ld .. ~. L-•~ '!ftM~ :v~-7 Birkaç hafta mektuplqbktan ıer en mey a a 0 YfSU uuue tası imit·- Bu aclamm: 
biribirlerine sarıldılar. Kapı, hız. ç· k d" • ind im sonra, fUn& karar verdiler: Rea- ırozun en 1 ıç en ıe e, Düpne davaya.. Ahır kavıaya .• 
la ~dma kadar durdu. Odaya Ü· sam, kadmm te--inin og"lu aibi kendi düzdüiü bir tek manisini r:__ ara--- O becHerdeniz t 
rüııcü bir kadın m•di. Girmedi, J- &· b"I bul d uu... .,_ 
:s ·- Villaya ıelecek... 1 e ama un.. Sil&h çehnele.. Yakıp ,..._la. 
hayır ... Sanki bir topun aizmdan Ertesi sabah, reurm doktora: Geçen yıl lstanbul HatkıeYinin Yıkıp aitmeie Nöbederdeniz!. 
atılmıı gibi fırlayıp abldı. _Aile çok merak etti de, be- çtkarclıiı (Halk biligisi) mecmu· Diye yıldız usulünde okpnan 

Bu zavallı inaan, ameliyat ma- ni gönderdi ••• mukaddemesiyle zi- asında bu mani, semai, kOflD&, di· bir manzumesini pnç 1e111&iciler 
wmdan kaçmlf: kanlar içindey- yaretinin sebebini anlattı. van, yıldız ve kalenderllerden pek pek belenir, yübek tutar ve on • 
di. azmı nefl'elmit olan ve Çiroz Aliyi dan türlü türlü anlap1maz mina· 

-BiTMEDi- h ! h -Aman ... Bayıltmadan kesme- ayal meya atırlıya.n meıhur lar umarlarmıt-
Jiniz ••• Olüyorum .•• Kurtarın .• di- Y aan: N. B. eski semaicilerden Otakçılarb Ce- Gene bir çok menici ve aemaici-
ye dört dönüyordu. ----------- vad, bana bir kere sahibi pek lerin kendilerine büyük bir üttad 

O dakikada, etikte, ızbandu~ l')I PA M A Dil A belli olnuyan bir aemaiyi Çiroz bildiii Peripn Halil İle semai, 
gibi bir herif belirdi. Yanmda bir 'e f "' "-"\: Alinin Nm&isi olmak ihtimali var kopna, filin gibi teYlerde pek o· 
ele muavini vardı. Müıtalııaralı diye gö.terdi ise de ayni semai· kada" kimil bir vuıta detildir, 

Kanlar i,.indeki kadım -L-la- nin Derdi lbrahimclen sonra se • fakat manide tam anlamiyle uta· 
:s ,_ HUBUBATUlfLAR/ l T k l 

JIP zorla götürdüler. en avu pazarı saz pir erinden larm uatuıdır. , 
Hizmetçi ancak o zaman hanı- StHH~T birine aid olduiu ihtimali de var- Bilhaıaa, nerede oluna olsun 

.-ın be.11lmıı olduiunun farkına KUVVET dır. irticalen mani söylemekte bunun 
vardı. Batta da aöylemiftim ki on doku- kadar erbabı yoktur. Melelei: 

zuncu unn pek anlı, aanh üatad Peripn Halil balıkçılık, celeplik, 
~elefona kottu. saz ıairi Dert'li lbrabimclen aonra falan ıibi pylerle ıeçinir, fakir 

- Beyefendi •.• Y etiıin. •• Hanı- gelen belli bqh aan'atkirlar kim· bir adammıı .. Bir ıün T opkapıclan 
mefencli bayıldı! dedi. lerdir? Pek tımmnyOl'UL iki yqmda bir dam. ılmq, önüne 

.iki dakika soma, odaya, ilk i- Y almz gene dediiim gibi Otak· kabmf, T opbane mesbahuma ıi-
ki ızbanduttan daha korkunç, ze. çrlarb Cevad ile bili. sağ olan ha· türiİ)'ormUfo. Tam Galata köprü • 
bani gibi biri ıirdi. zı arkadqlannclan öjreniyoruz ıünden ıeçerken Peripn Halilin 

MVUflDUf•• 
Koımalar, kalenderiler, 

lar, maniler, wnağiler 
iu ıibi; yazıldıjı ıibi 
doinıYa eöylendiji halde 
mani denilen bu maniler 
dam aman !)diye bqlar 
~va .oyıeınıtte 

'fakat ıninaca ayrılan bir 
ki 1N manilerin kafiyesi 
lenir, arkadan, Md manİ 
mrara okunurdu. 

Peritan Halilin en d" 
manilerinden biri de 
nhtımmda babk tutark• 
bire batma dikilen denio 
bar adammm tedid bir 
ıöylediji manidir ki, 
bunu o anda irticalen 
olsaydı, belki beline b~ 
yip bm gibi auyun içinde 
li bir kıt banyoeu ya 
Halil eılincleki olta ile 
k.en bqma methur si 
larm en ıerderinclen biri 

- Manici Peripn H 
sin be?. 

Kım, lmk bet J&tlarmda ka· ki: Gedal, Deruni .Ahmed, Peri· yedePıdeki ıiirbiiz dam oradan •• L----t .. 

'dardı. Kan çanaiı ıibi vahti ha- tan Halil, Girant gibi bazı kiıme- anaaı, abluı ile ıeçmekte olan M· 
11~ N':~?. 

lafb ıözler ... Sert kıllı çember bir ler var ki bunlar Dertliden sonra kiz on yqlarmda bir çocaiun ko- Diyecekainiz.. Onma 

--------------------------ı gelen Tavukpazan saz ~irleriyle luna lmbca boynuz yap~ıı, ci mıanmı .a,te,e,ioı 
Zülta IDllDal'• -....... ........ 

........ 
Oıiıu 

daha eonra onların yerlerine ıe • çocuk ta feryadı aahvermıt.. eormaym: 
çen ~~iler, maniciler aramı • Derkm ahali Halilin hqma Adam aman •••• 
da bır çeıid köprülük etmitJerdir. ÜfÜllDÜf.. Halil de hemen köp- "Pek befenclim . .-... .... 

Edebiyat ve edebiyat tarihine rünün parmaklıima yulamp 
dair özlü, dolgun eMl"ler ahibi elini pkaklma dayamıf, yanik (Ortaya çıkan yeni' 
olan (Nüzhet Sadeddin Ergun) bir -1e hemen f1I maniyi J"&Plf. • zünden anlqıhyor ki 
her ne kadar bir Gedayiden balı • tnmıı: merin en büyük mani 
.ediyor ve eserlerini netrediyona "Adam aman •• bu ••• dana.. tallrdıklan Peritan H 

SATIŞ DEPOSU: da bir rinyette Betiktaflı, bir ri • Vurcla dana aubyam, boymızlan liiin kaldınbnuı ve 
W. •• Mehmeııl Emia-HM- vayette Olküdarh olcluiu söyle • badana (badanmaktan ilanı sB"alarmda Ta 
llllmlla SilfWi RaJmD.M.• UQJ • nen ve semai kahvelerine devam emri hamr) bhnlerinin heniis 

Aabra: H"'8 Hlsal • mz. eden eonra bu Mm&İ kahftlerine Cıktı artık sözümden elzin tekline ıinnek üzere 

~L-~~t~~~~~:~T~m~~~~E~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~ff~~b~~-~ ~~~~~ ~u-~~ • ..._ ..... __ ._ ........ ._ı.-:1ı--~::.iıoJlaııııtJ__Jlla..wumi..hlılt.ı...lül1ıi..ı•~ da ..... 
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Erkek esvabile 
gezen kadın 
Aqşeqi ölümle telıdid 

eden Fahriqenin 
davasına bufl ün bakıldı 

i ki acıklt ölüm Avrupa siyasasında 
Biri kuyuya, öteki 

hlsard~d~üşerek üçler anlaşmasına 
Ömer kuyuda baş • aşağı çamura mı gıdiliyor ? 
saplanmış bulundu 

Dün iki çocuğun ölümiyle ne
ticelenen iki kaza olmuıtur: 

Galatada oturan ballkçı Meh • 
medin oğlu on yatında Ömer, 
mektep · arkadatlari~le birlikte 
Mecidiye köyüne gitmiıler, çocuk· 
le.r, evlerinden getirdikleri uçurt· 
malan uçurma~ batlamttlardır. 

lngiliz gazeteleri kendi hareket 
lerini tenkit ediyorlar ... 

Avrupa siyasasında timdi ha; J "Gar.b hava misakı,, na Alman 
gösteren yeni lbir "üçler anlaşma· ya taraftardı. 

Omer, bir aralık aıkadaılann • 
dan birinin uçurtmasını almıı, u· 

ıı,, düıüncesi var .. İngiltere, Fran· Nihayet "Milletler Cemiyetine 
ıa, ltalya... dönmek l . kalı rd ı..:! ,, mese eaı yo u JU 

Yirmi yqmda erle.ek elbisesi ile ceketinin tek bir düğmesini bile çura uçura köyün arka tarafma 
gezen bir kızın Ayte isminde bir açmaz, adn~an bir erkek tavriyle doğru uzaklatmıfhr. 
kadını ölümle tehdit ettiğini ~ • konuturdu. Aradan hayli zaman geçtiği hal· 
velce yazmı§tık. Bu aabaıh üçüncü Kendiıinin kız olduğwıdan üç de Ömerin dömnemeıi fÜphe u· 
cezada bu davaya ıbakıldı. Entere- ay kadar tüphelenmedim .. Bir gün yandırmıt, Ömer !kırda bulunan 
aan olacağı tahmin edilen bu da • anneai gelmiı. Annemden beni oğ- halk ve arkadatları taraf mdan u• 
•ayı dinlemek için bir çok IJcimse - luna iatemif ... Annem de razı oldu. zun müddet aranını§, nihayet ağ • 
ler adliyeye gelmitlerdi. Niıanlandık.. Fakat niıandan zı aç.ık bulunan bir kuyuya düttü-

Bunlar arasında bir çok genç r.onra ben hariç.ten bunun erkek ol ğü tahmin cdilmittir. Su ile dolu 
kr.zlar, her iki tarafın ahbapları da mayrp kız olduğunu öğrendim.. olan kuyunun batından içeriye: 

Ve kendisine aordum. Bana: - Ömer, Ömer, dı'ye •ealenı"l • 
göze çarpıyordu. d .. Tehdit edilen Ayte aaat dokuz· - Ben kız eğil, erkeğim ve, mit, ceva'b alınamayınca itfaiyeye 
da gelmişti. Koridorlarda dola~ı • söylenenler yalan dedi .. Tahkikat haber verilmittir. Beyoğlu gnı· 
)'ordu. Onu tehdit eden Fahnye yaptım .. Erkek değildi .. Bir mek- bundan bir motopomp Mecidiye 
İnnindeki genç kız henüz gelme • tup yazarak niıanunı bozdum ve.. köyüne giderek !kuyunun suyunu 

· nıiıti. Fahriyenin erkek etbise - "seninle artık e.ynldnn,, dedim.. bofaltmıı, içeri bir adam indiril -
· ı l d uı Bay Yekta Ragıp 2 mı'c, Ömerı'n ı. ... ı auı;ı olm-'- u"z.._ 

aıiıi giyaiği, ıge en er arum a r- - T ·ua.t :r-o n-K ..-

yi olduğu i~in, !koridorlarda ddlıa • Bunun üzerine bana bir mektup re kuyunun idibindeki çamura 
fan her genç, Fahriye olmaımdan yazdı ve beni ölümle tehdit etti. sanplandığı görülmüıtür. Çocu • 
~üphe edilerek dikkatle ıüziilüyor- Ben de kendisini mahkemeye ver- ğun cesedi çıkanlmq ,ailesine ve· 
du. Nihayet Ayte mahkemeye dim ... Hadise bundan ibarettir. rilmittir. 
girdi ve muhakemesi hafi cereyan Kendiıini siz de gördünüz.. Kız ikinci kam da Rumelihilarınila 
etti. olduğundan hiç fÜphelendiniz mi? olmuJtur. Hisarda oturan Ni • 

Gazete fotoğrafçıları daha er • Değil tabii ... O halde, ben de al • met isminde bir kız hiaar duvarla· 
kenden adliye binasının dııında danabilirdim .. Bir kaç kere evine rı üzerinde oynarken dört metre 
mevki almrılardı. Yalnız erkek de annemle beraber gittim. Ke • yüksekten tatlar üstüne dütmüf, 
elbneıi ile gezen genç krz ma.h · nan diye çağrıyorlardı. Anneai • batı parçalanmıı, hemen ölmü§tür. 
kemeye gelince neı'eleri kaçmıttı. nin hakikati bilmesine rağmen Her iki kaza hakkında zabıta tah· 

r Irk Fahriynin e.rk. daşlarm· beni isteyiıine ise hayret ediro • kikat yapmaktadır. 
dan biri, koridorda &'CDÇ lcızr M> • rum.,, -0-

kakta elleri cebinde dolaıbğmı Yekta Raqıp Bulgarlarla 
aöyleyince, bu haber hemen futoi- yeni Alman = 
rafçılarm kulağına geldi ve fotoğ- anlaşma 
rafç.ılar kendilerini adliye binası· dininin esasları (Baıtarafı l incide) 
nm dı ında buldular. geçinmesi lazım geldiğini' ve Bul-

( Baıtaralı 1 ndde) 
Karşı strada ba§ında fötr ıapka gar hükUmetine Balkan antantına ret değil, bir teref ünvanrdl1'.,, de-

"e aır1mda çizgili bir elbise mektedirler. girmeyi yeniden teklif ettiğini 
bulunan bir genç eJleri cebin • Miylemittir. 
de mütemadiyen adliye bina • Bu_ yeni akidenin diler huıuıi- Athıt aağ ve 90Nna 
ama doğru bakıyor, ıanki birisi· yetlerı ıunlardır: Türk- Bulgar- Yu-
nin çıkmasını beddiyordu. Bu Fah- "Almanyanm arzı mukaddeı~ goslav anlaşması 
riye idi. bundan aonra, ne Roma, ne de Fı- için bir B I liıtindir. Arzı mukaddes Alman- I U gar ga-

Fotoğraf makineleri civardıtki yadır. zetes ne diyor? 
dükkanlarda hazırlandıktan aonra . Sofya, 27 - Son zamanlarda 
hemen ceplere sokuldu ve yavaf Bız bundan aonra, ruhulkudua'e B ,._ _!~--.:1- b' y l B I . K d ı ___ . u.,.arnuuıu4L ır ugo. av. u. 
)'avaı kendisine yaklqtılar. :ınanmıyoruz. u •i 'IUUHl ınanıyo- T!~...ı- ı J!1_! • • g&J' • ~ an '&fmUI .LKn gıttİkçe 

Ve kendisini Çiçekpazarma ka- ruz.,, kuvvetlenmektedir. 

dar takip ettiler. Fahriye evveli Ad l ı·yede Filibede çıkan Yugo gazetesi 
resminin alınmasına müsaade et • bu münuebetle dikkate değer bir 
meımiıti. Fakat 41<>nra bunda bir y • t • ı bat makak yazmıftır. Bunda di • 
mahzur olmadığmı görerek poz enı ayın er yor ki: 
almıı ve r~minin çekilmesine mü- Ankara, 27 (Haber) _Tokat '7üıldeTe kartı açık ve temiz 
-ade elmıtfir. h"ki ı· .. · • l""' bir siyua oütmeliyı'z. BelOTıtd. ıorgu a m ıgı muavın ıgıne Kars 0 o·-

. Bundan sonra fotoğrafçılar ad- adli ihtisu müıtantiki Bay Ahmet Sofya • Ankara araımda yapıla • 
lıyeye döndüler. H- _ .ı • U .ı h" m_ • ı · .. · cak anlapnaBalkanlıann hakikt'bı'r 

• &JIMllı r.a ıor'l'l aıumııgı ve-
Saat on bıre doğru, Ayte de killiğine Sinop adli ihtiaa.. militan bel kemiği olcak ve bütün Balkan 

mahkemeden çıkarak fotoğrafçı • tiki Muıtaf a Zühdü, Bilecik müd- lar ıtatükow, Balkanlar aulhü 
larla kaJ'fılattı. Fotoğrafının alın- deiumumiliğine Lüleburgaz müa· bu anlat!D&ya iıtinad edebilecek. 
nıaaına ancak yüzü aörünmemeai tantiki Bay Hüaameddin Adana tir. Hiç bir komıunun aleyhi
tartile müsaade etti. hukUk hakimliğine Lül~burgaz ne olmıyacak olan bu e.nlapna ile-

Ane, arkuından gelen kalaba- adlf ihtiau mahkemesi müddeiu- ride umumi Avrupa anlllf!ll&tı için 
lıktan kurtulmak için, kendisini E- mumisi Bay lbrahim Senih ve bir basamak olacaktır. ,, 
minönündeki bir berber dükkanı- Alqehir azalığına Yeni!ehir ~eza Çan kof, Georgiyef 
na atmııtır. hakimi Bay Kadri Kupdası hu- serbest bırakıldılar 

Burada da çok kalmıyarak, bir kuk hakimliğine, Odacık wlh hi- Sofyadan bildirildiğine göre 
otomobile atladı ve evine gitti. kimi Bay Mehmet Faik İzmir müs Zlatef hükUmeti tarafından bir 
Kendisinden, evinde ıu beyanatı tantikliğine, Muı müddeiumumiai manastıra ıürülen eski ıbatbakan • 
aldım: Bay Muhtar, Silivri müddeiumu· lardan Çankof ve Georgiyef ter. 

Avrupa siıtemini değİ§tiren ve 
lngiliz ıiyaaa..mı da ba.ıka bir kı
hja sokan bu fikir, İngiliz ıgazete
leri diplomat muharrirlerinin bu
günkü mevzuudur. 

lncilizler Streza konferansına 
gitmeden önce neydiler? Şimdi 
naıd bir dütünce taıryorlar? Ve 
bu, Awupa sulhu bakımından ne 
derecede tehlikeli bir iıtir?. "Dey· 

li Herald,, gazetesinin diplomat 
muharriri bu mevzuu ele alaT&k 
etraflı bir yazı yazmıftır. 

Bu yazıya göre lngihere, Streza 
konferanama girmeden önce, ma • 
hut 3 Şubat "İngiliz - Fransız,, 
tebliği üzerinde dunıyordu. 

3 Şubat tebliji, aıağı yukarı 
"Umumi bir anlqma,, gayesi gü • 

den bir siyasa idi. Bu anlapaya, 
ıerbestçe ikonuıma'k auretiy:le ere
oelderd i. Ve itin en mühim ta· 
rafı, bu anlqmaya Almanya da 
girecekti. 

Fakat it bunwJa kalmıyordu. 
Bunun a:ksi o1an bir siyasa daha 
vardı ki Hitlerci Almanyayla an • 
laşmağa çah makta bir mana gör· 

miyor, Hitleri anlatmaya yanqa • 
caık yahut anlapa da bunda du • 
ra.cak gibi teli.kki etmek i.temi • 
yor "e HitlJeri mütecaviz bir harbe 
geçeceğini tahimn ediyordu. Bu 
sebepten mümkün olduğu kadar 

ıÜT'atle bir çok hudud mukavele • 
leri yaparak bunu münasip tekilde 

te.lihatla takviye etmek suretiyle 
Almanyasız bir it batarma.k eme1i 
mevcuddu. 

Bununla beraber, bu iki siyaaa. 
dan birincisi daha hakimdi. Ber • 
linde- Hitler, diğer ıiyua adam • 
lannı taıırtacak ıeyler söylemi§ 
olıa bile, hali muvaffakıyet ümi • 
di vardı. 

• • • 
Düne kadar Mr fıl'6atta sözü 

geçen 3 Şubat tebliğinin her nok
tuını ele alalım .• 

Bunlardan biri olan "Şark misa· 
la,, meıeleıinde Almanya "Müte· 
kabil yardım, esası üzerine değil 
"ademi tecavüz,, eaaıı üzerine bi; 
muahede imzalamağa taraftar 
görünüyor<lu. Sonra bu muahede • 
de yer alan diğer devletler de ken• 

di aralarında "mütekabil yardım 
eaaıiyle muahedeler de aktedebi: 
lirlerdi .. Buna itiraz yoktu .. 

'7una miaa'.kı,, na gelince, Al • 
manya ,Avusturyaya kartı gene 
"ademi tecavüz,, ve "müdahale 

etmemek,, mi•akı aktetmeğe ta • 
raftardı. Fakat bu eıaaları müsa. 

vi surette heı-keae tatbik etmek is
tiyordu. 

"-Fahriyeyi, beni ölümle teh- miliğine, Çölemerik müddeiumu- ıbest bırakılmıt, Sofyaya gelmiı • 
did ettiği için mah'kemeye verdim. m~~i B~y Mustafa Nuri, Utal< lerdir. "Silahlanma,, noktasını Alman· 
Kendiıi benim apartmıanunm muddeıumumiliğine, Hukuk me· ------------~ı ya §Öyle kartılatmıttı. Almanya 

kaT'llr tl1'asmda bir a.partrmanda o- zwtlarmdan Bay Fethı' Sezaı· Sı- 21 ? ne kad 'IA h · d ·.,. ar a1 a 11te iğini önce or-

turur. Bir •ehe evvel tanıfbk. Er- vu müddeiumumiliğine, Bay Meh· • taya koymuı ve diğer devletlerin 
kek gibi giyiniyordu. Ben o za- Mehmet irfan, Sıvaı iza mü)izim· kaldıracaiı her hangi ıınrf ıilihı, 
man kendiıini erkek biliyordum . liğine, Hukuk mezunlarm.ı __ B. k d' wm en ıainin de kaldırmağa hazır 

Aclı.Kenandı.Xonupnja zamanlar Baha .tayin edildiler. olc:luiunu M;ylemiftir. 

Almanyarun bu İJ için ileri sürdü
ğü tartlar tam manaıiyle ve bütün 
metin halinde neıredilmemiıtir. 

Bu tartlar pek mükemmel de • 
ğildi .. Fakat fena da değildiler •• 
Umumi bir anlapna imkinm1 göı· 
teriyordu. Kapı, hala kapanmıt 
değildi .. 

İtte bütün bunları yazmaktan 
mabat, Jngilterenin Streza ıkon • 
f eranama gittiği zamanlarda va -
ziyetin bu meııkezde olduğunu 
göstermektir. 

Fakat İngiltere Cenevre<len 
döndükten tonra kapı kapanmıt • 
tı. Yahut "teknik bir bttkmıla a• ,, 
çrk durduğuna inanılına da, kim· 
senin bu kapıdan gİ'l'CDlİyeceği a• 
§İkirdı .. 

3 ubat ıiyuuı, yani "Unnmıl 

bir anlatma,, yapmak dütünceai 
bir yana brrakılmıftı. 

Strezada gerek Mu.alini, seru 
Uval Hk it olarak yakın bir "in • 
giliz • Fransız • ltalyan,, andlq • 
masmı ileri sUrdüler. 

Umumi anlaf!D&YI pelC mevzuu 
bal\ıaeder görünınediler. 

Mutolini orta ATnıp&da Ye T;: 
na havzasında ki siyuetine prl; 
deTletlerinin yardnncı olnıumı 

istiyor .. Franaa, her zamanki gibi, 
Ren hududiyle ali.kadardır. Her. 
hangi hidiıe zühur edince, lnıil • · 
trenin ve ltalyanm, Ren hududun• 
da Almanyaya kartı kendisine 
yardıma geleceklerinden emin ol • 
mak istemektedirler. f 

Her ikisi de, konuımaJuCian , 1 
tatmin edilmiı ıurette çıktrlar. 1 

Fakat bu arada İngiltere ne ya• 
pıyor?. İngiltere yeni taahhüdata 
giritmit değildir. Fakat diierleri. 
le tam teıriki mesaide, bulunac:a • 
ğmı aöylemi§tir. Ve bunun izleri 
de son Cenevre toplantnmcla üst 
üıte görüldü .. 

Şimdi lngiliz muharriri töyle at. 
yor: "Biz, Strezaya Milletler Ce .. 
miyetine müstenid bir siyaıal dü
tünceyle gittik. Ve bugün Cenev • 
reden, (Alman tehlikesine karıı)' 

mümkün olan bütün kuvvetleri 
teksif etmek gayeıini güden yeni 
bir (üçler anlatması) siyasaıiyle 

çrkıyoruz .. ,, 
Deyli Herald muharriri bundan 

sonra bu üç devlet ıiyaaasmm en 
qağı bir asır kadar eski, demode 
bir sistem olduğunu yazarak hele 
bu sistemin tatbikine giritilir:ıe 
Almanyeyı daha tehlikeli bir in· 
firada ıevketmiı olacaklarından 
bahsediyor ve "Milletler Cemiye
tini ~ayıflatacak, kararaızlıiı ve 
emniyetsizliği daimi kılacaktır.,, 

diyor.. 1 
Muharrir, son haftalar içinCle • 

ki zararlı temayüllerin ancaJC 
"Milletler Cemiyeti., ne umumi 
anlatma premibine dönmek İlta • 
melde düzeleceğini eöylüyor, .,. 
Sovyet hariciye komiıeri Litvino .. 
fun f U sözleriyle yaz11mı bitiriyor. 

"Sulh ta.kaim olunamaz · •n 
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sA+ SULH 
Tabur tabur asker; 
göndermekle olnıaz! 

Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 

Habeşistanın dün şehrimize gelen 
ilk Ankara elçisi böyle söylüyor 

Habe§İstan hük<tmeti Ankarada bir 
elçilik kurmağa karar vermiş ve ilk 
Bahq elçisi Bay Ato Berlıas Marko 
Haheşietanm merkezi olan Adisabaha
"1an dün §elırimize gelmi§tir. 

Birkaç güne kadar Ankaraya gide
cektir. Yeni Habq elçie.i dün Pera· 
pal~s otelinde kendisiyle giirü~en 
muharririmize demi§tir ki: 

- llabe§ hükümcti, çoktandır lfn· 
karada bir elı;ilik kurmak i!ftiyordu. 
Bundmı bir müddet eı:vel A 1Juıraya 
mı'lracaaı ettik. Ve meselenin konu· 
§ulmasına ba§lanmı§tı. Bu konu!ima· 
Zar neticesinde elçiliğin kurulması 
kararla~u. 

Şimdiye ktı.dar Türk ve Hab~ hii· 
kiımetleri arasında siyasi münasP.bat 
koruoloslar va.,-ıta_,iyle temin edilirdi· 
NitPkim bugün Hobeı ilinde Tür:i 
komolosu vardır. Ancak Türkiye ile 
münasebetleri daha sağlamla§tll'.mctk 
İ.stt!diğimiz için Ani.araya bir elçi 
gönrlrrmr~i clÜ§İindiik. 

Habc.>~ lu-Jkı, Tül'.kiyPde olup bi
ıenlrre büyiik bir alaka gfütermekw 
t1t' Tiirlcfrenin her Kiriıtiği i§te mu· 
fJa{f aT: olmasını içtım dilemcl;tr>dir. 
Biz, Tiirkleri çok beğeniriz. Ha§mPt· 
lü Birinci llaile Selasi, Türk milleti· 
ne ve onun değerli Önderi Atatürk• 
derinden muhabbeti olduğrı için An· 
karada bir gün evvel bir elçilih ku· 
rulmnsını emretmi§lerdir. Dofoyuh · 
le Tiirkiye ve Ha~i..~ıan arll3ın.da1'i 
ticari ve iktUadi münasebetlerin de 
geni~lemesi için ayrıca çal"'~cağız. /. 
k:ib,.. bir ıicnrcı miiahedesi aktPlınr
miz de mulıtcmcldir.,, 

Yeni Habet elçisi Ray Bcrha:
Mnrkos, .Hahet İtalyan ihtilatı üz.eri
ne eonılan bir suale de §U cevabı ver 
miştir: 

delim ki, hücuma uğadığımız zaman 
kendimizi müda/aa edeceğiz ..• 

.Milletler Cemiyetinin davamızla 
me§gul olac~ğını unmyoru: .• Alınan· 
yayı mahkum ettirmek için Milletler 
Cemiyetine ihtiyacı olan biiyiik dev· 
lr.tler, Milletler Cemiyetinin prensip· 
lerini daima yüksek tıııabümel~ üze· 
re bizim ihtilafımızın da Cenevredc 
halledilmesin~ her halde taraftar ola
caldardır· 

Bundan ba§fm, Milleıkr Cemiyeti
ne i~tiral~ etmi§ diğer bitaraf millet· 
./erin haksızlığa meydan vermiyecck· 
lerindcn eminiz.. · 

On be~, yirmi milyonluk Ilabe§ 
milleti bugiin gö:leı:ini Cncvreye ve 
'lnedeni dünyaya dihmi§iir.,, 

Yeni Habeş elçisi bugünkii Habeş 
ordusu lıakkmcla malfımnt vererek hü· 
yük bir orduları huhınduğunu söyle
mi~, tayyareleri olmadığına işaret et· 
n;ıiş ve demiştir ki: 

- Fakat llabe~i.standa yapılacrıl• 
tayyare lı.iicumlanndan bir netice çıh
nııyacağmı, memlclcctimizi tcmıyanlar 
ta!.dir ederler. · Ne olursrı olsun, biz 
lıcrlurlde, bu i1ıtilôfın Milletler Cemi· 
yeti tarafından l1alledilmcsi laznngcl
diği nol.:tasmda i~rar edeceğiz.,, 

Yeni Haber elç.isi Bay Ato Berha 
l\f arkos ktrk, kırk beş yaşlarında kn· 
dar se'\imli bir zattır. Şimdilik bcra· 
berinde bir lıademe ve bir de büyük 
bir Habeş bayrağı getirmiştir. Konso· 
lo luk i~lerini ı;<>rmek üzere bir elçi
lik katibi önümüzdeki hafta Adis A· 
babadan gelecektir. 

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

........ =- - ._. ... _. zws--.. 
romanımızı 
~ ~ - .-. ı:._a,._.'-' 

- Iiôdisenin Val • Val mıntakr.· 
andrı çıktığını biliyor.mnu:. Bu rnm· • 
taka, 1/abq • lta!l•mı hududundan i 
14.() kilometre mesafede hulımduğ'• 
halde lıalyanlar burada yerl§mrk is· 

to.phyanl~r~: . 
--~--~~ 
FonnalarJnı ucuzca ciltletmek İs· 
istiyenler bugünkü cumartesinden 
itı"baren her gün renkli kapaklari· 
le beraber Ankara caddesinde 
(VAKiT) kitaphaneıine bıraka· 

bilirler. 

Siz. Je yavrunuza lş Bankasıntlan bir kumbara alınız. Gelecek se1'e 11' 
temi!lc.>rdir· hafta çocuğunuzun da birikmiş bircok parası olacaktır. 

llalbuki 1mdrıttan 140 kil"mı:.tn 
~de bulunan bir muıtalmda lrn1rar.
lamı bir iıi olamlJQC(lğı bCJbr.lliclir. 
Bununla beraber, biz ıulfueverliğinıi. 
:i göstermek için. ihıilôfın MillNlrr 
cmiycti tarafından hnlleclilmesfoi tek
lif ettik. Haksız çıkar&ak tazminat 
bile verecektik .• 

lıalranlar bu teklife yaklasmaclı. 

Cilt parası olarak yalnız (10) 
kuruı ödemeleri lazımdır. 

..... -...... ..._. .................. ·----·-······· 
Mühim müzayede 

1,_ BORSA -ı 
f IİZ1lanndıı 'ıldız şaretı 'llınlaı üze 1 

rinde 27 4-935 de muamele ~örenler 
dir. I Rakamlar kapanış fiat lannı RÖStenr 

Me3Cknin ilci tarafça diplomatik kn
JW§maWl.a hallolunmasını istedi. f' a· 
kat bir yandan da A/rikaya dur11Ulk· 
ımn asker göndermekten geri kalma
dı. 1Iaua §imdi bile sevkiyata devam 

nukut (Satı ) 
Pek yakında Kabataıta vapuı l=:•;;;;;;;;Lo=n=d;;;;ra=~60;;;;;;9=.=-~.=v=ıy;:ın:!.•Z'==2=4.=_~ 

iskelesi karıısında, Çürüksulu • "evyor~ 125. oo * Madrl r 17, -

Mahmut Paıta aparbmanmm 2 nci • l'arts 160• - * Bertin «. -
s • Mlllııo lı!OO, - • Vaışovı !14, -

edivor.• katında Bayan Nermin Brandt'a • flrtibe 83, - • Rudapeşır t5, -

Bu ..ıar:d4 hareket, ~iphcsiz !.i 
sulh i{;in büyük bir tehlikedir. Sullı 
.ever bir millet, ortada hiçbir .§eY yok· 
hen. niçin A/rikaya bu kadar lcutJı;etli 
ordular &ômlP.TSin? Bunlar Habcyis· 
tmıa ktf11' değil.&e, Afr:il:ava gönderi· 

ait kıymetli ev e~yaları müzayede • Atlna 24, - • Blltre~ 16. -
• Cenenr 814 · - • Belgraı 54, -

ile satılacaktır. • ~orya 24, - * Yoli.obamıı 34, _ 

Fzla tafsilat için Salih ~e Sa • Ammrdı ı 84, - • Altıo 41, -

son, mobilye mağazasına müra • Praı IOl. - * Mecidiye 44, 50 I ' 
• ~ıotho'm ~!?. • ... Rınknoı 240 -

caat. -Tel: 43249- - - -
Çekler (kap. sa. 18) 

l c n mkerlerin orada ne i§< göreceltle· 
rini ve kime km-~ luırekcte geçecek· 
lerini tmlaınuzk l.&zım ~elmez mi? 

Buna rağmen biz, Milletler Cemi· 
yetine kM§ı lıaln büyiik bir Pmniyeı 
be~Uynruz. Yolnı: frın11 da ilaı·e e· 

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

MUterclm aranıyor 
Anadolu Ajansı için hir mütercimt 

ihtiyaç vardır. Türkçe ve frans:ızcnyı 
gayet iyi hilm~si ve türkçeden fransız 
caya lıntasız tercetıte yapacak hir ikti 
darda olması lıirinci ,nrttır. l\f iisav 
clcre"e alanlar urasında İngilizce bilen 
ler tercih ohınncnktır. 

Zührevi hastalıklar 
kursu 

Müsabakaya girmek arzu edenlcriu 
İSTANBUL HALK.EVİNDEN : Nisanın sonuncu günü akşamına ka 
İstanbul (Deri ve Zührevi Hasta· dar, Ajansın İstanbul şul>esine isimle 

lıklar) kurumu tarafından evinıizde rini kavdettirmelerj .... 
d- 1 (Z' 1 ..... -...._.......---...... ·····-::::-··-... uzen enen ~ti ırevi hastalıklar) ::··········· ... ··············•tm•--···-· ............. :: .. D k ı: knrslannm dördiincU 29/ 4/ 935 pa:r:nr f: O tor :: 
teei ı;ünil saat (18,30) da Cagnlogln 5 ei 
merkez ~alonumuzdn oıncaktrr. !~ Ali ismail e 

Bu kunıta • Dr. Kemal Osman 1n· fi :: 

• Loudra 006.U • Stokbl ıı 3 17g , 
• l\cryor• 
'(. l'ırls 

0.7965 • Vlyau 4.3? 

İ • l\1111no 
12..0575 • Madrlt S.8175 
9.6100 • Berfin t.97 J!\ 

• F.rüt.se 4.6966 • Var$OTa 4.21 
• Atlna. 4 0725 • Rudapeşte • .5058 

! • <"enevıc 2.45 - • Rlikrcş 79,0737 

I 
• Sotyı 65.:<!i3~ • netgraı :t.S.07tı) 
• Amıterdım l.177Y ,. Yotohamı ~1850 
• Praı: ıo,o~ • Moskovı 109J 75 ı 

ı, BankUt ıo.-
Anıdolu 2S. ıo 
Rej i ? 80 
sır. flayrtye 15.!\0 

Mcrkrz Bankası n~ on 
1 '. lgona -,00 
Bomontl ı 1,65 

istikrazlar 

rramvay ~9.

<;ımento as 10.85 
( ' uyou o~. -.-· 
Cark ile'?. -.-
Balyı -, -
Şark m. ecza -,-
Tclero:ı -.-

tahvilfer / rafından (BelsoğukJuğu • siray ... et yol ı ff.ayclarptJ§a hastanesi bevliye=.:=.: 
J k d -'-ek h l k1 tl933Tilrk8or. I N>..47.S F.le\trilt 
arı • a m ve e.ıx te c sobtJ \l· ı: mütelıaHın i: 11 ... d ] · ] : •• · 28,80 Tramvay 

-.-
gun an i erı ge en Aknme'1 körlük w J · 1 ' . . m 20.:10 Rıhtım 17 00 
saire gibi mmlakhel tehlikeler) an · ~j Urologue ·- Operateur li 1, tıkrtz:ıOıhllH 9q,- * Audotuı 41,

10 

31,70 

latılac.nk ,.e mn!njlar üzerinde mÜce.!!· ~E Babıali caddesi Meserret.ote-:l •lrraııı lstıı.:ruı ı;ı400 • Aındolu ıı 41,ıo 
sem görflnft~lcn, hnyah f)lanc.larln hn· :: :: t9!S A 1 ıo. . An1dolu m 46,-
kiki :re!İmleri ve hu lrnrın;n tempc. ~~ li 88 numarada her gün öğledena! sıvu-Frz~nım 9~. - ":\1 omr•~il ' ~, 1'15 
ctti~1 filmler gösterilecektir. Bu kur ; ~ sonra saat ikiden ıeki7.e kadar.j~lii;;;;~iiıiiıi;;;i;ii~~~--iiiiiiiiöiiiiiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiô;;;;;ii 
herkeae aı~ıktır. •• -····--·-··- -·---= ~ ·------··-· ... ·- ................ .. 

~Al'İ%İN e~ BÜYÜK 
ttüesses€teri~cie~ 
gele~ OAYA~IArA 
t1Ahsus zetJ~İtJ 
.SAPl<A (eJirleri~i 

•• • • 
gortıeK ıçıtJ 

.1fiisis· 
tt.A~AZİSİNİ~ 
ZIYAl'f~ 
ecJiHiz! · b . 
• • ,.}> 

lle!loğlv·JJ'nnel 111eıdam • 
!r111111J'aylllQIZQura. ar sclagı 

Ju/;e: .hli.~lal Cııo'tl. .l'i 3~0 
Sent·Alarl tllstUı tarıuırıda 

Kroş Gazot~ 
Sıhhi temiz •e eu iyiffl' 

Her yerde arayınız. Par 
kapa, Y eniyol No 1 l 

Telefon: 43504 

r
nııftdlllflllll lllıaı 

Şişli Etfal hastanesiJıcl• 
Göz mütahassısı doktor J 

Rıfat Ahmed Gö~b~ 
C. Halk Fırkası sırasnıdıl 

sesi karşısında 32 numarab
yene saatJeri saat 15 ten 18 e 

gı. ~~ 
İstanbul Birinci Ticaret 'ffJIJ" :· 

~ mesinden: rA 
ı F e1emenık bankası tar~ J' 

;· Galatada Balıklı küçük f~~ 
1 

numarada Jozef lzmir 1'0 • _,.,d 
Hatapkapılı evlitlan tirk~ l' 

------------- !erine adliye yangmmdan d~ 
.. .. .. ... .. dava açr\mııtı. Bu kere d"'!J 

lstanbul Tapu Mudurlugunden: ·ı · 935/ 375 ~J 
yenı enmıt ve 

1 
fP°fl 

Hırkaiıerif le Alaeki mahalle - it bu dava için müdde_. ~ 
ıinde ve caddeainde yeni 7 saydı den Jozef lzmir Kof•~ dl'_~ 
ev Akıeki camii müezzinine met - rilen davetiye ikametpb ~ 
ruta emvalden olup evkaf müdür. ettiğinden ve timdi nerede;~ 
lüğünce 300 liraya Abdullaha sa - bilinmedifinden tebtii ~ 
blmıttır. Bu yerin tapuda kaydı miştir. H. U. M. K~ ~ 
bulunmadığından senetsiz tasar. 142, 148 inci maddel~-1'!I 
rufa ta kıyasen muamele . yapıla • kan tebligatın ilan ~;ı. ~~ 

muma karar ven~·bni!tit• 
caktır. Ba§kaca Alakadar kimıe - ~ 
varsa on bet gün zarfında Jıtan. keme 8 • 6 • 935 . ,.j 

sa.at 14 dedir. Davetire'1 ~ 
bul tapu bat memurluğuna veya • •-~"'· 

me dıvanhanesine as11-1P~~' but 12 - 5 - 935 Pazar günü ıa· ., f.-deaaleyh Jozef lzmir ~0 
at dokuzdan on dörde kadar ma • ve 0 aaatte mahkeate,e ~1' 
hallinde ara§lırma yapacak Tapu veya vekil göndermezse ~.-d 
memuruna müracaatlan ilan olu · yaben bakılacaktır. 142 ..-.;,) 
nur. (10926) deye göre ili.n olunur. (66 
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HABER'ln 
tefrikası 1 

ewew UOo 

no.ee 
A~k ve His Romanı -------...... .._ .. 

Daha fazla ya§amak hakkını' - Geliyorum ·•· Geliyorum ... 
kazanmak için geride kalanlan Kendini tut. .• 
sevmek lazım değil midir? ... Ge- Erkek, bütün kuvvetiyle kürek
ride kalanlar ... Eğer Ki.mile Tur- lere asılmııtı .... Kadm, onu gör
gudu sevseydi, iıte bu hakka ta- müyord~. ~ deminki duasını 
mamiyle malik olacaktı. Fakat, ne da, verdıii karan da, her ıeyi de 
yazık ki, onu, liyiki derecede te- unutmuttu: 
vememiıti... - Kurtar beni... Kurtar beni ... 

E hayır 0 batkalarmı diye tekrar tekrar haykırıyordu. sesan, , , 
sevmek için yaratılmıt da değildi. Vahit, ~in, kuvvetli ve çevik 
Hatta kendi çocuğuna bile, layik hareketlenyle yaklqtı. Birkaç 
olduğu muhabbeti göıter~iyo~ - metre yaklqbktan sonra, y~v.q: 
d O b b · tek gece i,..ın dog - ça kalktı. $oyundu. Sandal ıkı ki-

u.... , u ır :ı- • • d K d' . 
muıtu... Hani bazı böcekler var - f lfl tqıyamaz ı. en ını ıuya 

Bekirağa bölüğü şimdiki Lon
dra sefiri Fethi'yi Mustafa 
Kemal ziyarete geliyordu ..• 

Bu ıırada Bekirağa bölüiüne 
yapılan bir ziyaret herkese tamil .. 
bir lıiaai kablelvuku ile bizi al&
kalandırd. Adeta kalplerimizi bir 

ıimit güneıiyle r.ydınlatb. r1;11~ 
Bir öğle saati o zamanki re1mi j; 

üniformaaıru lafi.yan bir General 
bapi,haııemize teldı. Aıkaıında 

ıadrazamlar, paıalar, nazırlar, i : 
simleri o zaman dillerde ııkıık do
laıan maruf ıiyasiler neidüği be
lirsiz muhafızların havada ıaklı
yan kırbaçları, İstikrah verici kah
kahaları arasında apartopar giyin
diler. Atıla kakıla meydana çıka-
rıldık. , dır. Bir atk gecesi Yatadıktan son· atb. 

ra hayata gözlerini yumarlar ... İt· Tam bu esnada, Ki.mile artık bir de yaveri vardı. Onu loı ko- Bir İngiliz zabiti elinde bulu • 
nan bir listeyi yaypak tiveıiyle o
kudu. 

te, 
0 

da bunlardan biriydi! kendini kaybetti. Bayıldı. 
Vahit, ıuyun ıathında tekrar 

belirdiği vakit, Kimileyi aaçlann
dan tutmuıtu. Bir eliyle sandalı 
yakaladı. ötekiyle Ki.milenin mü
vuenesini temin etti. Yavq ya • 
vq, fakat neıeyle ıahile doğru 
yüzmeğe bqladı. 

Cesaret bulmak için, Ki.mile, 
gururunu imdadına çağırıyordu: 
Geri dönemezdi... Kararını ver· 

mitti. 
Güneı, doğmUfbı ... Ziyalar röz-

lerine giriyordu. ı 
Kamile, geçtiği yollara artık 

bakamıyordu. .. Heri ... ileri ... 
Denizin kulakları İçinde hıtır

dadığmı duyuyordu.. Sular, ona 
aon ninniyi mi söylüyorlardı? 

Yavat yavat, uykuıu geldi ... 
Bütün adelelerini yorrunluk 

kapladı ... 
Nefesi güç.leıti ... 
Kollarını açarak, denizin üstün

de yattı. Batmamak için, ancak 
böylelikle mukavemet edebiliyor
du. 

Tekrar yüzmek istedi. 
Fa t au, kulaklarında adeti. u

lumağa bafladı. 
Hayatmm aonu muydu? 
O zevk ve saadet gecesinden 

sonra, hayatımn en yükaek phika
ımdan, ölümün gayyasına mı dü-

ıüyordu? 
V aktile bir kere ayağına kramp 

Evler, dağlar, ağaçlar: manza
ralar, büyüyor, büyüyordu ... 

Sahilde, oğlunu görüyordu ... 
Güzel bir günün ilerlemekte oldu
rünü görüyordu. Ki.milenin on
dan kaçbğını, ölümü tercih etti
ğini anlamamtfb. Saadete doğru 
yüzüyordu. 

Güze) bir tikir gibi, harikulade 
' çıplak ve beyaz bir vücudu ıürük-

lüyordu ... 
-Son-

uc ZCA 
Sabbk F otofraf Makinesi 

Konteaaa Netel 8,5 X 9 

ridorda, bizimle beraber mevkuf 
bulunan timdiki Londra ıefiri F et 
hi ile ayakta görütürken tanır gi
bi oldum. 

Fakat günlerdenberi çektiği • 
miz isti rap hafızamı o kadar yor • 
muttu ki birdenbire kendimi top • 
lıyamadım. Yanımda bir arkadat 
duruyordu. Onun da gözleri ona 
dikilmitti. Sordum: 

- lımini hatırlıyor muıun? 
Kulağıma eğildi, yavqça: 
-Mustafa Kemal.,, dedi. , 
Bugün gibi hatırlıyorum. Gayri 

ihtiyari elele geldik. Gözlerımiz 
onun baki bir renk içinde mütena
ıip bir tekille uzanan vücudundan 
ayrılamıyordu. 

O dalıındı. Bay Fethiyle batba· 
f& vermit konuıuyordu. Bir ara
lık töyle bir batını çevirdi. Çatık 
kaşlarmm altında mavi bir pınltı 
içinde yanan gözleri bir an için 
bize dikildi. Biz olduiumuz yer
de duruyorduk. Konutmuyorduk. 
Fakat ne garipdir ki aonradan dil-

Umum1 Harp sırcuıında 
Diyarbekir'de ikinci ordu kumandam 

lUustafa Kemuı PCl§a 

ve aevdiiim Cevat Abbaaın yanma 
yakJqtım. Ellerine sarıldım. Göz
lerimi ıözlerinin içine diktim. O
rada bir kurtulut müjdesi arıyor
dum. 

- Bize iyi bir haberin var mı? 
dedim. O, gülümıedi. Elimi ırktı. 
Kulağıma yavqça fıaddadı: 

lıimleri geçenler gatdiyanlar 
tarafından birer birer almıyor, ay
rı bir yere götürülüyordu. Bunla
rın batında kabine erkanı vardı. 
Sıra ile garnizon kumandanların
dan ve zabitlerinden birçoğu da 
ayrıldı. Qıemal isminde bir zabit 
ismi okununca beni gösterdi: 

- Bir Cemal daha var. O mu, 
ben miyim? 

Ayrılanlar niçin ayrılıyorlardı?. 
Ölüme mi gidiyorlardıt? Belli de
ğildi. 

O da, ben de ortaya çıktık. Her
kes sapsarı keıilmitti. Sıkaık kib
ritler çakılıyor, ıigaralar yakılı
yordu. Hepimiz sinirli hareket
lerle bir an için ta§ırmıı gibiydik. 
lngiliz zabiti listeyi bir daha tet
kik etti. Yüzbatı Cemali aldırdı. 

Beni alıkoydu. 'Bıt 11tfi ~:f.\'R~·· 
birkaç kamyon y•natmlfb. ı:-vve-ll 
la kabine erkinını, ıonra da ııra 
ite diğer arkadqlanmızı ite kaka 
bu kamyonlara l:indirdiler. Ara
baların dört tarafına İngiliz as • 
kerleri tırmandı. Süngülerini ar • 
kadaılarımızın Üzerlerine doğru 
uzatblar. ıirmitti de, boğulacak gibi obnut

tu ... Onu denizden kurtararak İfte 
ta ötede duran kayaya çıkarmıt· 

lerin yardımı olmadan onun bak
landa ayni ıeyleri dütündüğümü
zü, kalplerimizi ayni ümit ve tah~ 
minlerin cazibesine kapbrdığımızı 
anladık. O, bu koridor ıörüıme
ıinden ıonra Bekiraia bölütüne 
daha ıık ıelmeie bqladı. F ethiy
le bir odaya kapanıyor, saatlerce 
gizli bir ıeyler konuıuyordu. Ata
türkün, zahiren bir eski dostu gör
mek için yaptığı bu ziyaretler Be
kirağa bölüğü mevkufları için Ü· 

zerinde konutulmaktan zevk du. 
yulan bir mevzu oldu. Herkes 

- Hiç korkmayın! Vatan da, Arabalar, bu vaziyette Bekira-

lardı. 

Fakat artık kurtulmasına im· 
' kin mı vardı? 

Bitiyordu ... Batıyordu ... 

Atağıya doğru çekildiğini hiı -
aetti. Son bir gayretle, göğsünü ti· 
ıirdi. Beyaz göğsü, ıuyun sathına 
çıktı. 

Tam bu esnada bir havlama, bir 
haykırma ititti ... 

Onu, ıörmütler miydi? ... 
Kamile: 
" Dab ah i - a uzaja ... D a uza a.,, 

diye kendi kendine telkinde bu
lundu. 

Kolları, ıularda kulaçlar atb. 
Sanki her uzvuna bir ıiklet uıl

mıt gibi ağırlık hiMediyordu. Kan 
takaklarında abyordu. 

- Yarabbi ... Yarabbi ... dedi. 
Bu, bir dua idi ... Bir dua bqlan· 

gıcı .. . 
- Yarabbi ... Beni affet ... Ben, 

çok günah itledim ... 
Son nefeıte Vahidin iımini tek

rarlamak için Allahı dütünüyordu. 
- Yarabbi... bu azaptan beni 

çabuk kurtar ... Beni çabuk al ... 
Tam bu eınada bir aeı, kulak-

larında çınladı: 
- Kimile ... 
Bu, Vahidin seıiydi ... 
Genç kadın, bütün sinirleri ve 

adeleleriyle canlandı ... Hançeresİ· 
nin bütün kuvvetiyle haykırdı: 

- Vahit ... Kurtar beni ... 
Kocan, uzaktan cevap verdi: 

Cilalı sarı tik ağacından, körü
ğü aarı mqinden, açılma ve ka
panma tertibah gayet pratik ve 
fevkalade kullanqh çok tık ve he
men hemen biç kullandmamıı bir 
fotoğraf makinesi aatıldrtır. Şasiıi, 
f ilmpak taıiıi ve çantası mevcut
tur. 

Makine biiyüklüiil : 6,5 X 9 
Objektif: 1 : 4,5 Zafs tesar. 
Satın alınıf ff ati : 85 lira. 
Satış flatf: 50 Ura. 
Aynca bir de telemetr vardır. 

Jstfyene makine ile beraber alması 
şartlle S liraya veriJir. 

4,6 X 6 İka Bebe 
Objektif 1 : 4,5 Zaiı tesar 
Çok kullanıflı, kullanılmıştır. 
Aht fiati 80 liradır .. 
3 nikel cam §a§Ülf, filmpak şaşisi 

ve çantasiyle beraber 30 liraya n
rilecektir. Ayrıca Herbiri 2 şer lira kıy· 
metinde olan 9 cam şaşisi daha mev
cuttur. lstiyenlere bu ~şiler 12 Ji. 
raya verilir. 

Her iki fotojraf makineıi için 
müracaat yeri Ankara caddeti 
,(Vakıt Kitaphaneıi) dir. 

bir ıey söylüyordu. 
Fakat söylenen bütün bu.CSzleri 

fU kısa cümlelerie hüliaa edebili-
rim: 

"O çalıııyor. Hazırlanıyor. Bi
zi de, milleti de ancak o kurtara
bilir. O daha evvel itbatına ıeç· 
mit olıaydı, batımıza bu feli.ket
ler gelmezdi.,, 

Bazı arkadqlar onun da tüp
he altında bulunduiunu, ergeç ya. 
kalanacağmı, bunun için istedik
lerini yapmağa f ırtat bulamıyaca
ğını, çünkü saltanat müesıeaeainin 
gelip giden kabinelerin, bunlarla 
beraber yurdun ve milletin hayat 
ve menfaatleri karıısında pusu kur 
mut bütün dütman müesseselerin 
kartısmda bir hak ve hakikat bay· 
rağı dikiJmit durduğunu, bu vazi
yeti elbette ki hot görülmiyeceği· 
ni teessüf ve teeaaür ta9an bi.r li· 
san içinde anlatıyorlardı. 

Atatürk gene bir gün Bekirağa 
bölüğüne ge)mitti. Yanında her 
zaman olduğu gibi yaveri Cevat 
Abbas bulunuyordu. O Fethi ile 
gene bir odaya kapandı. 

Bu fırsatı ganimet bildim. Doğ
rulujuna, temizliğine inaiıdıinn 

millet de, ıiz de yakında kurtula· ğa bölüğünden hareket etti. Biz 
caksmız. kalanlar yaıh gözlerle onlann u .. 

Gözlerim yatlar içinde bu ıeref. zaklatıııru ıeyrettik. 

li zabitin boynuna sarıldım. Benim (Devamı var)' 
kulağıma fısıldanan bu ıöz!er ge- ---- ---------
ne fısıltılar halinde mevkufları bi
rer birer dolatb. Bunu duyanların 
aaık ıuratları yumuıadı, renklen
di. Bulanık ıözler nurlandı. Gül
meyen yüzler gülmeye baıladı. 

Oyle ki kalın laf duvarlı harap 
koiuılar~a mev,;msiz bir bayram 
hayatı batladı. 

Atatürkü bu ziyaretinden ıonra 
bir daha ıöremedik. Fakat dıp
rıdan aldığımız haberler, onun ge
ceyi ıündüze kıt.tarak ha:n:landı
ğını bildiriyordu. Zaten korkmu
yorduk .. Onu. görünce ve onun 
vatanı kurtarmak itini üstüne al
dığını öğrenince içimizdeki en u
fak endite kırıntıları da ıilindi, 
gitti. Sonra da itittik ki, Türk yur
dunun bu büyük evladı büyük iti
ni batarmağa gitmi9 ... 

Günkr sükun ve iimit içinde 
geçiyordu. Artık Ermenilerin ve Ademi iktidarı 

giderir. Eczanelerde bulunur. Fi· 
yatı lstnnbulda 150 kuruştur. 
Adres : Galata Posta kutusu 1255 

diıtmanların, itilaf devletlerini~ 
birer müdafaanamesi halini almıt 
olan vaktin muhalif gazetelerinin 
tezviratı bile bizi sinirlendirmiyor- l!'•••••••••mmillıiliili 
du. DOKTOR 

Bir ıabah erkenden uyandırıl- Kem al özsan 
dık. İngiliz muhafızlarımız yerli Urolog - Operatör 

tercümanları vasıtasiyle çabuk gi- Bevliye MUtehaa•ı•ı 
· k 

1 
Krakög - Eksclalgor ma6azaaı 

yınere av uya çıkmamızı tebliğ yanında. Her giin öğleden sonra 
etliler. Bu vakitsiz hazırlığı hiç 2 - den S • e kadar.. Tel: 41235 
birimiz hayira yormadık. Kocalil ___________ .; 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar 
tenmiş, phıslanmış 

Mücrim - Suçlu 

Kılavuzu :-- 33 
Mülga - Kaldırılınış 'k .,J 
Mülhak - Ulama, eklen• ' l - Oz türkçe köklerden gelen 

aöuerin karıııına (T. Kö.) belde
ği (alameti) i lronmuftur. Banla • 
rın her biri hakkında amuı ile 
uzmanlarımızın (müteha.ım) ya
rılannı gazetelere vereceğiz. 

• 
2 - Yeni konan kar11lıkların 

iyi ayırd edilmen için, rereğine 
göre. lransızçaları da yazıl mı§, 
aynca örnekler de konulmu§tur. 

3 - Kökü türkçe olan kelime
leri?J bugünkü iılenmif ve kalla· 
nılan 1ekilleri alınml§tır: AJı ak 
olan hak, culı ügüm olan hüküm, 
türkçe "çek,, kökünden gelen ıe· 
kil gibi. 

Muhakkak - Besbelli, bayık 
Muhal - Jmkansız, olmaz 
Muhalasat (Bak: Hultls) 
Muhale! et - Ayrıt - <Fr.) 0p -

position 
Muhalefet etmek - A)nşmak -

(Fr.) S'opposer 
Muhalif - Aynşık - (Fr.) Op • 

pose 
MuhalJed - Kalıt 

Muhallil - Eritir - (Fr.) Dis · 
solvant 

Muhammin - Orancı - (Fr.) 
Expert 

Muharrer - Yazılı 
Muharrik - Elebaşı, itki - (Fr.) 

Promoteur, moteur 
Muharrir - Yazar, yazman 
Sermuharrir - Başyazar 
Muharriş - Tırmalayıcı, azdın -

cı - (Fr.) lrritant 
Muhaseme - Yağılık 

Hosülite 
Muhasara - Kuşatma 

Sicger 

(Fr.) 

(Fr.) 

Muhasara etmek - Kuşatmak -
Assieger 

Muhasebe - Hesaplaşma, sağı~ 
Muhasebeci - Sağışman 

Muhasede - Günül~me 
l\luhat - Çevrili, çenile - <Fr.) 

Entroure, encercle 
Muhatab - Aybç, aytıne - (Fr.) 

lnterlôcuteur 
Muhataba - Aytışma - (Fr.) Con -
versation 

Muhatara (Girive) - Aşıt - Pe· 
ril, impasse 

:Muhavere - Konuşma 
Muhayyile - Sanay - (Fr.) t • 

magination 
Örnek: Muhayyilesi vasi blr mu· 

lıarrir - Sanayı geniş bir yazman 
Muhan;rül'ukul (Bak: Harika • 

. lAde). 
Muhbir - Duymaç 
.Muhib - Sevdik. dost 
Muhik - Haklı 
Muhit - Çeven 
Muhkem - Berkem 
Muhnik - Boğuc:a 

Muhrik - Yakıcı - (Fr.) Caus • 
tique 

Muhtaç - Muhtaç (T. Kö.) 
Muht.asar - Kısa, kısık - (Fr.) 

Resume 
Muhtasaran (icmalen, hulft.satan) 

- Kısaca - (Fr.) En r&rum6 
Muhtazir - Can çeki§en - (Fr.) 

Agonisant 
Muhtelit - Karma (Fr.) Mb:te 
Muhtefi - Saklı, aiz1eıımlf 
Muhtekir - Vurguaeu 

Muhtel - Bozuk - (Fr.) Derange 
Muhtelif - Türlü 
Muhtelişşuur - Aklı bozuk -

Ali ene 
Muhtemel - tktimalll, olası, olSa 

cerek 
Muhterem - Sayın 
Muhteri - Bulman 
Muhteris - Yarınlı, hırslr - (Fr.) 

Ambitieux 
Muhteriz - Çekingen. sakıngan -

(Fr.) Reserve 
Muhteşem (Bak: Debdebeli) -

Görkmenli - (Fr.) Pompeux 
Muhtevi - Kavnyan, kaplıyan 
Muhtıra - Andıç 
Muhti - Kabahatti 
Muin - Yardımcı 
l\luka'ar - Çukurluk 
l\lukabele - Karşılık, karşılaştır

ma - (Fr.) Reponse, confrontement 
Bilmukabele - Karşılık olarak 

(Fr.) Redproquement 
Mukabtl - Ka111 - (Fr.) Recip • 

:roque 
Mukaddem - Once 

''Mukadder - Keskil - (Fr.) Des· 

tinee 
Mukadderat (Bak: Nasib, tali) 

- (Fr.) Destin 
Mukaddes - Kutsal 
Mukaddime - Başlangıç, önsöz 
Mukallid - Benzetici - <Fr.) 

tmitateur 
Mukannen - Kesimli 
Mukarenet - Yanaşıklık - (Fr.J 

Rapporochement 
l\t • .'tarin - Yanaşık 
Mukarrib - Yakın - (Fr.) ln • 

time 
Ornck: Mukarriblcrinden biri -

}'akınlarından biri. 
Mukaseme etmek - Üleşmek, bö

lüşmek 
Mukassi - Bunaltıcı, sıkıntılı 
Mukataa - Kesim - (Fr.) Affer· 

mare 
Mokatele (kıtal) - Oldilrüşme -

(Fr.) Tuerie 
Mukavele - Sözleşme, sözbaşı 
Mukavemet (Tahammül) - Da -

yanım, dayanık - <Fr.) Resistance 
Mukaveemt etmek - Dayanmak 

- (Fr.) R~sister 
Mukavim, mütehammil - Dayan

nımlı, daJ'Bnıklı - (Fr.) Resistant 
Mukanes - Eğmel, ka'1sli 

<Fr.) Courbe 
Mukavvi - Kuvvetlendirici 

(Fr.) Fortifiant 
Mukayese - Değiştirme - (Fr.) 

Comparaison 
Muktetefat - Dermeç 
Muktezasınca - Gereğince 

Mukayese etmek - Deneştirmek 
kıyaslamak - (Fr.) Comparer 

Mukayyed - Bağlı (Fr.) Lie 
Mukbil - Gözde (Fr.) lt~avorl 

Mukdim - Çalışkan 
Mukim olmak - (Sakin olmak, i

kamet etmek) - Kalmak 
Mukni - Kanıtkan - <Fr.) Con -

vaicant 
Muktaıi - Gerekli 
Moktazi olmak - Gerektirmek 
Muktedir - Erkmen 
Muktesld - 1 Tutumlu, ekonom, 

2 - Ekonimist 
Munfasıl - Ayrık 
Munis - Ah§Ik, insancıl, <:anaya -

kın 
Munkati olmak (inkita etmek) -

Kesilmek 
Munsab olmak - Dökülmek 
Mun~if - llakcıl - (Fr.) Equi • 

tab:e 
Muntabık - Uyuk - (Fr.) Con • 

forme 
l\Iuntafi - Sönük, sönmüş- (Fr.) 

Efface, eteint 
Muntazam - Düzenli 
Muntazar - Beklenen - (Fr.) 

Attendu 
Muntazır - Bekliyen 
Munzam - üstev - <Fr.) Supple-

mentaire 
Murahhas - Salgıt, dilege, delege 
Murakabe - Teftiş, kontrol 
Murdia (Murzia) - Südne 
Musab (Düçar, giriftar) - Tutul· 

muş, yakalanmış - <Fr.) Atteint 
Musab olmak (Diiçar olmak, gi· 

riftar olmak) - Tutulmak, yakalan
mak 

Masaddak - Onaylı 
Musafaha - Elsıkışma 
Musaffa - Süzülük, duru 
Musahhih - Düzeltiç 
Musalaha, sulh - Barış 
Musallat - Yapışkan, asılgan 

Musanna - Uydurma, düzme 
Musarraa - Güleşme 
Musattah - Düz, yü.ze7li 
Mürei musattaha - Yilzeyküre 
KUrei mUcesseme - Yüzeyküre 
Mesahai sathlye - Yfizölçil 
Müsibet - Yıkım, yıkın - (Fr.) 

Malheor, fleau 
Masib - Yerinde, doğru 
Musir <Bak: ısrar) 
Muslih - Arabulan, barıştıran -

(Fr.) Conclliateur 
MuşikAf - Kılyaran, titiz - (Fr.) 

Minutieux, metiuleux 
Moşt - Yumruk 
Mutabakat - Uyuşma - (Fr.) 

Conformi~ 

Ademi mutabakat - Uyuşmaz -
lık - (Fr.) Noucontormite 

Mutabık - Uygun - (1"r.) Con -
forme 

Mutad - Belli, alışılmış 
Mutavaat (Bak: tnkiyad) 
Mutavassıt - Aracı - <Fr.) in • 

termcdiaire 
Muteber - Sayılı, sayılır, iterfge-

len, geçer 
Mutebcran (VUcuh, eşraf, ayln) 

- Jlerigelenler, İll!rigelirler. 
Mutedil - Orta, ılıman, sinemll 

- (Fr.) Moderc, tcmp~rc 
Mutekid - inanlı 
Mutemed, emin - lnal 
Mutlak - Saltık - (Fr.) Absolu 

Mutlaka - üzkcs, ille - (Fr.) Ab
solumcnt 

Mutmain - Diniı - (Fr.) Con • 
Yaincu 

Mutrıb - Çalgıcı 
l\lubdi, halik - Yaratıcı, yarn • 

tan - <Fr.) Createur 
l\futtarld - Biteviye 
Muttasıl - Bitişik, blrdüzüye 
Muvafakat etmek <Razı olmak) -

Oydaşmak - (Fr.) Consentir 
Mu\•aff akiyet - Başank - (Fr.) 

Succes 
Muvaffak olmak - Başarmak -

(Fr.) Reussir 
Mu\afık - Oydaşık. onay, yl'rin

de, uygun - (Fr.) Conforme 
l\IU\'afıkı hakikat - Hakikate uy· 

gun 
Muvakkat - Süreksiz, geçici, gt> -

lip geçid, vnkitsel, Pğreti <Bak: Mev
kut) 

Muvakkaten - Şimdilik, bir za · 
man için, bir \'akit için. 

Muvasalat (\'usul) - Ulaşma 
Muvasalat etmek (vasıl olmak) 

- Ulaşmak 
Muvasale hatları - Ulaştırma 

kolları 

Muva'lebet (Hak: De\·am) 
Mul-"RZene - Denklik, denge (Bak: 

Mukayese) - (Fr.) Equilibre 
örnek: l - Muvazenesini kaybe· 

derck düştü - IJcngesini kaybede • 
1·ck düştil. 

2 - Aralarında muvazene var -
Aralarında denklik var. 

Te\·azün ettirmek - Denkleştir • 
mek, dengeştirınl'k - (Fr.) Equilib
rer 

Muveç- Büksül 
Muzaaf - lki kat - (Fr.) Double 
:\luzaffer - Yener, Utkan 
Muzaharct etmek - Arkalamak 

- (Fr.) AS8IBter 
l\lur.ahir (hami) - At~a - <Fr.) 

Appui 
Muzayaka - Darlık, sıkıntı, bun 

- (Fr.) Gene 
Muzi - lşin - (Fr.) Lumineux 
Muzir - Zararlı 
Muzlim - Karanlık - (1'•r.) Ob

scur 
Muzmehil <Medhuşü münhezmi) 

- Sıngın 
l\f uzmer - Güdge 
Muztar (Bak: Mecbur) - Darda, 

sıkışık - (Fr.) Contraint 
Muztar kalmak - Zora gelmek 

(Fr.) Etre contraint 
~tuztarib - Göynfilü, göynük -

(Fr.) Etr <'ontraint 
Muztarlp - Göynillü, göynük -

<Fr.) lnquiel 
l\lnztarib olmak - G(iynümek 
l\lühadele Değ~ - (Fr.) 

Echange 
Mübaderet - D:ıVTanmak 

Mübadil - Dt-ğişmen 
Mübahase etmek - Aytıpıak, 

çatı:;;mak - (Fr.) Discuter 
Mübahi (Bak: Muftahir) - Övü · 

ner~ övünçlü 
l\f übaliiğa etmek - Abartmak, O· 

barmak 
l\lübalat (Bak: itina) - Saygı 
MübaH'itsız - Saygısız 
Laübali - Senli benli, saygısı~ 
Mübareze etmek - Vuruşmak -

(Fr.) Se battre 
l\fübayeat - Satınalım 
Mübayenet - 1 Ayrılık, - <Fr.) 

Difference 
2 - Tutmazlık - (Fr.) Contraste 
3 - (Bak: Tezad) 
Müberrid - Soğutmaç 

Mübeşşer - l\füjdelenmf~ 
Mübeşşir - Müjdeleyici 
Mühtedi - Toy, acamı 

. . 

Mübteni (Bak: Müstenid) 
Mücadele, cidal - Uğrq - (Fr.) 

Lutte 
Mücadil - Uğraşıcı, uğraşkan 

l\lücahede - Düriişme, ceteleşme 

l\llicavir - Komşu 
l\fücedded - Yeni 
Miiceddid - Yenileştiren 

Müccrreb - Denenmi§ - (Fr.) 
Eprouve 

l\tücerred - Soy 
Mücessem - 1 - Som, 2 - Cisim-

MUcrimlyet kararı - Suçlandır • 
ma karan 

Müctehid - Ayman 
Müctemi - Toplanık 
Müçtenib - Kaçıngan 
Müdafaa - Müdafaa CT. Kö.), 

savgat 
Müdafaa etmek - Savgamak 
Tedafüi - Sa,·gal, savgalık 
l\füdahate - Kanşmak - (Fr.) 

(Fr.) tntenenir 
Mildahale etmek - Kartşmak 

lntel'\'enir 
Müdara - ı - Yüzegülme 

(Fr.) Cajolerle 
2 - (Bak: Minnet) - (Fr.) Ro · 

connaissance 
Müdavat - Emdeme, bakım 
Müdavelei efk!r (Taatll efklir) -

Oylaşma - <Fr.) Echange d'idces 
Müddet (imtidat, temadi) - Süre, 

uzar, vakit, zaman 
l\lüdekkik, mütetebbi, müteharri -

trdelmen 
l\lüderris, muallim - Öğretmen 
Müde\'nn - Dergin 
Örnek: Şel1l8eddin Sami'lnn Ka • 

muı müdevrenatı çok kıymetlidir -
Şemseddin Sanıi'nin Kamus dergin -
leri çok değerlidir. 

Müdevver - 1 - Yuvarlak -
:Pr.) Rond 

2 - Devrolunmu~ - (Fr.) Trans -
mis 

Müdhiş - Korkunç-, yavuz 
Müdür - Direktör 
Müdiranı 1· 1ur - Yötenmenler 
Müdrike - Anlak 
Müeddeb - Edebli, uslu 
Müessese - Kurum - (Fr.) 1ns • 

titution 
Müessif - Esefll ,,. 
Müessir - Dokunaklr, etkin 

(Fr. Tuchant, efficace , 
l\lüessirat - Etkinler 
Müessis - Kurucu - <Fr.) Fon -

dateur 
l\.lüenide (kuvvei - ) - Berkite 

- (Fr.) Sanction 
Ornek: Bu kanunun kuvvei müey. 

giilNl - Bu kanunun lierkiteal. (Bcr
gitge'den) 

Teyid etmek - Berkitmek, sağ -
lamak - (Fr.) Affirmer 

Müf arekat - Aynlma 
Müfettiş - lspekter 
~füfit, r • ~· • Faydalı, asığl 
Müflis - Batkın 
Müfred - Tekil 
.Müfrez - Bölek 

'\ 

Müfrit - Aşkın, aşın - (Fr.) 
E:r:agerc, extravagant 

Müfsit - <Münafık) Arabozan) -
(rr.) Perturb~teur 

M'.fsitıik, münafıklık - Ilozuntu-
çuluk, arabozanlık 

Müfteri~ - Yırtıcı 

Müheyya - Hazır 
'!\lühim - ~,emli 
Mühimmat - Cebe 
Mühlet - Onel - (Fr.) D~lai 
:\lühmel - Savuk, yüzüstil -

(Fr.) N~lige 

de. 

Mühtedi, mürted - Dönme 
Mühür - Mühür 
Müjde (beşaret) - Mu~tu, müj -

Mükafat - öden, öndül 
Mükıif at görmek - Öden1enmek 
Mükafat vermek - Ödenlemek 
Mükaleme - Konu~u, konuşma -

<Fr.) Conversation 
Mükaleme odası - Konuşma oda

sı - (Fr.) lmpose charge 
Mükellefiyet - Yüküm - (lt,r.) 

lmposition, charıe 
Mükemmel - Tükel 
Müktesebat - Edinçler 
Müllhaza - Dil'1in 
Müllhham - Şişman, etleç 
Mülakat - Görüşme - (Fr.) En-

trevue 
Mülaki olmak (telaki etmek) 

Buluşmak, kavuşmak 

Mül&sık - Bitişik. yapışık 

Mülataf e - Şakalaşma - <Fr.) 
Plaisanterie 

MüJA.yemet - Yumuşaklık 

Mülayim - Uygun, yumuşak 
Mülizim (ikinci mülA.zim anlamı-

na) - A!tegmen 
Mülhiml evvel - Teğmen 
Mülemma - Bulaşık 
Mülevven - Boyalı, boyanık 

Mülevves - Pis, mundar 
Müleyyin - Yumuşatıcı - (Fr.) 

Laxatif, Emolllent 

- (Fr.) Annexe vı' 
örnek: lJ!üllıak bütçeler -

bütçeler. (ffl 
Mülhakat - Bağlantı -

Depcndanccs ırt11 
Mülhem - Esinli - <fr.) 
Mülhem olmak - Esinntelı 
Mülhim - Esin veren ctrJ 
Mülk - Mülk (T. Kö.) -

propriete (tr·> 
l\fülkiyct - Mülld:rct -

proprlM6 -
l\fültcci - Sığmıl< - cf'r.) 

fu~e f'~) 
Mülteka - liavu5r.k - ( ' 

flueııt rtr' 
l\lültemes - Arkalı, ka> 

(Fr.) Sollicitc -' 
Mümanaat ve muhalefet e 

Dayatmak . • 
Mümaselet - Benzerhk. et 
Mümasil - Benzer, eş ..,,, 

Semblable 
Mümeyyiz - Ayırtman 

!\tümklln - lmkAnlı ıJ 
Mümkün kılmak - lınkift 

mak 
Gayrimiimkün - tmkAnB•1 

:Miimsik - Sıkı, eli sıkı 
Mümtaz (Asli) - özgül ' 

Original ,Jıt 
Mümtaz <müntehap, g~ 

Seçkin - (Jt,r.) Distingue etti 
l\lümtaziyet (asliyet) -

lük - (Fr.) Origina1it~ ,/ 
Münı1nzi)ct (guzi<il']ik) -

lik - (l•,r.) Distinetion 
Mümteni - imkansız 
'Mümtezic - Uyuşkan ..,,, 

Accomodant 
Münacat - Yakanş 

Münadi - 'Ondeci 
Münaferct - Sevişmezli"' 

luk - (Fr.) Froideur 
Münafık, müfsit - Ara 
Münafıklık, müfsitlik -

zanhk 
Münakasa - Eksiltim 

Adjudication 
Münakaşa - Çatışma, • 

(Fr.) Di~ctl88İon 
Mün•akis - Yansıt - ( 

ıete ,- ~ 
Mün'akit - Bağıtlı, bağrll"' 

(Fr.) Conclu contracte 
Münakkah - A.rığ 

Münasafetcn - Yarıya~ 
Münasebet - 1 - UyarP"'i 

gunluk - <Fr.) Necessite 2 "".,., 
(Fr.) Relation, rapport -A' 
yer - (Fr.) Tour 

Ornck: 1- Bu teklüin ~ 
milnasebcti yok - Bu öner ) 
rada lıiç uyarlığı (uygurılıJf:e, :J 

2 - BegnelmUel müna6 fi 
tai nazanndan - Arsıulusal 
bakımından. ~ 

3 - Münasebeti gelince bd ';I 
zı söylerim - Sırası (yeri) 
bu dileğinizi sö11lerim. 

11 
~ 

Münasebet almak - sıı·t!' cll" 
rnek, yakışık almak, uygoıı 
elvermek .,, 

Münasebetli, münascbetsfı ~ 
Ji yersiz, sıralı sırasız, u~·ar ~ 
(Fr.) A tout propos P ~ 

Münasebetsiz - UygurtB ,,. 
şıksız, aylun, biçimsiz, depSij . ~ 
Mal l propos ~ 

Kat'ı münasebet etmek ....-,,_ 
mak, ilgi kesmek - RomPre 
tions _Aıı 

Münasib, muvafık - tJyr ,J 
rinde ,r 

Münasebet getirmek ; 
1

)1 
düşürmek, sırasını getirP1e 'f"" 

Münasebetiyle- - pol• 
den ötürü - (Fr.) A proPoS fi 

Münasip surette - 1"0~, 
(lı,r.) D'une façen con~erıs .; 

Münavebe - SıralaP111 

Alternation 
1 

.; 
,,... S .. i e .nuna\'ebetcn - ır .. 

A tour de role 
11 

.,,,, 

Münazaa, niza - J\ıtd I 
Dispute .. fi' 

Münazaa etmek - Jifl _j 
<Fr.) Se disputer şır ,, 

Münhit, mahsuldar -
(Fr.) Fertile (ftJ 

Gayrimünbit - erek -
productif, sterile 

Mfincemid - Donm11Ş _, 

Müncer olmak - var;tet 
Mündericat - lçinde 
Münebbih - Uyat:ıÇ_ . ...J 

Müneccim - Yıldıl~ 
' 
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Hasan Tıraş Bıçağı 
Dünyanın en mükemmel Tıraş bıçağıdır 

Şimdiye kAriar icat olunan bütün hrq bıçakl.uı arasında en mükemmel ve en fevk~lade o1duğc tahakkuk etmittir. Piyaıada mev.:ut trrat · 
bıçaklarmı t•ıırtmııtır. Ha.san tırq bıçağm1n 1 - 2 - 3 - 4 numar-alı gayet lfaıkın ve ha11u tarafları vardır ki her bir tarafile liakal 
on defa tır:ı' olmak kabildir. Bu hesapla 5 kur.ııluk bir adet Hasan Tıraı bıçağı He 40 defa ve ıslak bardak ile bliendiktc yüz clcfo tı
rat yapılmo.k mümkündür ki dünyanın hiç b\• bıçağında bu meziyet yoktur. Huan bıçağ• iıt~1iğiniz balde baaka .marka verirh.rae al • 
danmayınız. Taklitlerinden ıakını ruz. Fiyab l adedi 5 kuruıtur. Huan deposu Ankara, lataııbul, Beyoilu. 

JUVANTiN 

..., 

SAÇ BOYALARI 
Kaıuuk Eczahanesi Müatabzera • 

tından: . . 
Şaçlann sabit ve tabi~ renklennı 

iade eder. Kumral ve sıyah renk • 
lerde tertip edilmiştir. Ter. ve yı • 
kanmakla dahi çıkmaz. Daıına sa: 
bit kalır. Yegane zararsız ve sıhhı 
saç boyalarıdır. Tanınmış ecza • 
nelerle itriyat mağazalarında bu • 

lunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babı11i. Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 225 

Sah günlen meccanen& •• 

Devlet Deınirvoıı~rı ue limanları iıletme Umum i~aresi ilalnarı 
Kereste nakliyabna mühim tenzilat 

15/5/935 tarihinden itibaren yen\ kereste tarifesi tatbik edilecek 
ve timdi ana ıebekede ve lzmir hatlarında tatbik edilen kereste tarif~ 

' 

i lağvedilecektir. Yeni tarifenin ücretleri ton baıına: 
er beh Km • • ı - 100 Km. lik mesafe kısmmda er . ıçın 

101_200 Km. lik msafe kısmmda beher Km. için 
201 Den f ula Km. lik mesafe kısmında beher Km. için 
kuruştur. Nakil ücretleri istasyonlardan öğrenilebilir. (2187) 

iŞ DE VAR PARA DA VAR 

3 
2 
1 

Bankalnr mU baka ile memur alır, hazırlanınız. 
Paurtesi ve perşembe gtinleri sa at 15 - 17 ticaret derslerine devam 

ederek ve 4 ay sonra imtihandan geçerek muha ebeci şehadetnamesi alır, 
tüccar ve bankaa olursunuz. 

Program almak ve knydolmak i çln Alemdar Park caddesinde No. 23 
Amerikan Lisan ve Tknret dershanesi ne mUracaat. 

Oıküclar Tapu Ba§memurlu • 

ğunclan: 

Hayrı PB.§a veresesi taraf•ndan 

kan muamele yapılmuma lüzum 
görülmüt oldufundan bu yerde 
alakayı ta.aamıfiyeleri mevcut o -
lanlann tarihi ili.ndan itibaren on 
bet gün zarfında evrakı müıpite • 
lerile birlikte bilaaale veyahut 

namların" intikal muamelesi iste

nilen Boıtancı Çatal çeşme eski 
22 No .lı ana müdevver def terde mümessili kanunlan tarafından la. 
ve vergide: kayıtlı ise de bu yerin tanbul Sultanahmet tapu daireain· 
vakfı ve denıhte tarihi olmadığın- de Osküdar tapu bapıemurluju • 
dan gerek kayıt kalemince ve rıe- na veya tahkikat günU mahalline 
:rckae Kartal tapu idaresince kaydı gidecek tapu memuruna 20 - 3-
bulunmamasına binaen senetsiz 935 tarih e 457 doı numarasUe 
tuarruf hakkındaki kanuna ıtevfi- müracaatları ilin olunur. (201) 

• 

bulunur .. 

AmbalaJ ve koO'lpr'imelertn 

üzerinde halisfiğin fimsari 

olan ® markasını araymız. 

- RAGASTANIN OtLU ~ 

1 
57 

- llu gece I dedi • 
_Hele şükür! Artık sabrım tüken· 

mi§tl· Çıldıracaktım. 
- Bu gece Luvrda büyük bir ef le~c.e 

varl Şehirde ihep bundan bahsedıl.ı· 
yor. Kralın saray h~~kı?.3 yeni bır 
kadını takdim edecegı soyle.ni)or. J • 

1111 de Dlişes dö Fontenblö imiş. 
Manfred soğuk bir tavırla: 

- Azizim, bu Düşes olsa olsa Jhet 
Santelidir. Teşekkür ederim dostum! 

B 
··zeı bir gün seçtin! .Ben de eğ

ana gu düfUn 
Jenceye gideceğim. KanberSiz 
olmnz. 

Lan tene: 
- Daima Aşık! Diye dilştindU. 
- Sen de beraber gelecek.sin değil 

ini? 
_ Hayır! Bu gece geri bırakılması 

imkansız bir randevüm var-
- Ah,nh !. Senin de bir rande~n 

Öyle mi?- .Anlaşılan İf pek D1ilhı~; 
Git dostum Git! Sen randenı~a gi • 
Ben de Luvı"a ölmfie gideceifın .. 

_ ?danfred, dostluğumuz namına 
rica ederim. Kencliııi kolla! Mademki 
bu deliliğe karar verd~ Luvr'a git .. 

Fakat .• 
_ ıerak etme.. Kendimi ko1hya· 
• ııem övle kolhyacağım ki.. 

cagım.. J 

Sen bile pşacaksm ı 
_ Manfred, bu anda aramızda ta-

bii olmıyan bir şey geçiyor. Sen ben· 

den şüphe ediyorsun! 
-Asla azizim. Senin bir randevun, 

benim de bir randevum var.. Herkes 
kendi f§ine.. 

-Manfredt .. 
-Lantene.. 
- Artık senin kard~in delil mi· 

ıfmP 

- Hayrrl 
IAlntene kollarını açarak: 

- Manfred ! Diye bağırdı. 
Manfred iki adım attı. Lanteneye 

yalda tı. Gözlerini onun göuerlne 
dikti: 

-Alçalcl 
Lantene kımıldamadı. Y:alnız ap· 

san kesildi. Kolları ynmna dü§tü .. 
SnllnndL 

Başını eğmişti ı .. 
Knldırdıl:rı zaman )Janfredin ) a· 

., n§ ynvnş çıkıp gittiğini gördü. 

-16-

HAŞARAT YAT AGI 

aat dört ulannda.. 
Fruadmantel sokağından ge~en 

Manfred doğruca Luvr sarayının önü· 

ne çıktı. 
Bir saat kadar, Luvr'un kapısına 

karşı bulunan bir kapının köşesinde 
bekledi. Sarayı gözetliyoreıı. Birinci 
Fransova eski Luvr'un bir kısmını 
yıktırdığı için Manfred karanlıkta ye
ni binanın lSkelclerini se~i) ordu. Gö· 
zünü bllyük salona dikti. Knlbl id
detle çarpmağa başladı. lüthi bir 
hiddet dimağını )ııkıyordu. 

•ihayet gittL 
"ereye gittiğini kendist de bflmi· 

yordu. Köprülerden geçti, akşamın 

snnt dokU%11na doğru, kendisini Uni
't ersite civannda, talebelerle ağzmn 
kadaT dolu bir meyhanede, bir dolu 
şişe ile bir boş bardağın önünde bul· 
bu. 

EvHIA şiddetle susamı~ olduğu i· 
çin bura)ıı girmiş fakat içmeğl unut
mu tu. 

Başını ellerinin içine alarak git· 
tikçe artan bir hiddetle dü ·nü) ordu: 

- Gülm k, bir insan huyudur. Bu 
özü muaUfm Raböle, en bU>1ik alim· 

leri terstnden okutan bir ndam SÖ)le· 
mi tir. Acab..'l bu özü niçin öylemifO;. 
ti, belki insanlarla biraz eğlenmek i · 
tlyordu ... Gülmek? PekAll! • öylemesl 
kolay!. Fakat yapılması ne güç.. Gül-

la glrclL Emirlerin kııl'§I geldim. Be
ni tevkif ettirdi. Bu genç kız beni 
B~tile girmekten kurtarmak için o· 
nunla beraber gltmeğe razı oldu. 

Manf.red birdenbire değişti. Alnı
nı elleri arasında sıktı: 

- NllSll da dUştinemecllm? Aziz 
dostum beni affediniz! Tanımadı,'1-
nız bir kadın yilzUnden Bastile gir· 
mek tehlikesine uğradığınızı dU:aün
dükçe titri.>orum. Ba benim dü lince. 
elzliğtmln neticesinde olaraktt. Ah 
Dolel .. Bu dllftincesizliğlml hiç aff e· 
demiyeceğim .. Fransuvanm hiddetini 
Uezrlnize çektim. Bu vak'anın başka 
felaketlere sebep olmasından korku
yorum. Bunların hepsi .. Onun için ... 
O genç kız içln .. 

Manf red ayağa kalktı .. Dir kaç •· 
drm gezindi .. Sonra acı bir §iddetle 
sözUne devam etti: 

- Fakat uğrapcafu; 1 Hele Fran· 
ıuvanm, Monklarm upk1an bir kılı· 
nrm dokunmağa ctsaret etsinler!. 
Parisi yakar, kan içinde hırakrnm t 

- Sakin ol unut fanfred ! Henilz 
dofnıdan dofnıya bir tehlike yok. 
O genç kıza gelince-

- Metr, bu hah i hrrakalım l .. Du 
§eyleri 6frendiğtm andan beri ondnn 
nefret ediyorum. Onu size getirdiğim 
için de kendime IAnet ediyorum. Af. 
Jahamrıarladık Metr I Lantenenin 
bunlardan haberi var mı? 

- Demin buradan çıkh. Seni çok 
merak ediyordu. 

- Ben de onun merakını yatı tır· 
mafa gidiyorum. E\inldn etrafını 
daima gözetli) ccefiı?. 

Delikanlı ııılyah tUyJü apkasını 
düzeltti. Dışarıya ~ıkarak evinin YO· 
lunu tuttu. 

Orada I..ante.ne dediğimiz ,>e he· 
nUz yalnız bu kadar tanıdıftmız a· 
damla beraber oturuyordu. 

lJu iki delikanlı blriblrlcrinc pek 
derin dostluk ve sevgi bağlarıyle 

bağlıydılnr. Bu 'gi o kadar büyük
tti ki birine iyi veya kötü bir şey ol a, 
mutlaka diğeri de bundan payını n· 
lırdı. 

Luvr sarayından uzak olmıyan ye 
Bqlncl Sarl'ın vaktlJ aslan bcslet· 
tiği ki binanın clmnnda bulunan 
}'ruadmontel sokağında :fakir blr ev
de oturuyorlardı. Evde biri lnnfre
din biri ı~antenenin olmnk lizcrc iki 
oda vardı. 

D tunun i~e.dyc rirdiğini gören 
LanU?nc: 

- Sen mi in l\fnnfred? 
Diye ha.>kırdı. 

- Evet benim! Şc) tanın yanından 
geliyorum. Gece~i de onun otellerin· 
den birinde areçlrdlm. 

- Anlnt b:ıknhm t 
- lonfokon öliller mahzenini bi· 

lirsin dc,ril mi?. J le muht ıcm Mö -
)Ö dö tonklnr beni orn.>tı knı atmnk 
gibi tuhaf bir akayı tecrlibc etti. 

Lantcnc titrc<li. Uoğuk J : 
- Du adam ba ının üzerinde bir 

çok kin lC dülimanlık toplu~or ki bu 
onun için çok tehlikeli olacaktır! de· 
di. 

Eli alnın.da, gözleri ktni gerniren 
acı duygularla knrnrmı olarak Lon
tene bir kaç saniye düşündü. Sonra 
başını snllndn 

- Oradan nasıl ~ıktın? 
- Ilu bir romandır .. Onu d3 anla• 

hrırn .• 

Bunları söyliyen Manfrcd bir ta· 
raf tan da yemek dolabını karı tıra
rak cl.mr.k, börek 'e bfr fişe prap 
alıp karnını doyurdu. 

- Şimdi konuplıın!N Benim mü· 
hfm bir randevum var .. 

- Bir düello mu? •• 
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- Hayır! 
- Bir kadın mı bekliyor? •• 
- Ah, ah!. Azizim bana kadınlar-

:an bahsetme! Hepsine lanet olsun! 

- O halde? .. 
- Fransa kraliyle bir randevu 1 
Lantene yerinden sıçradı. l\fan

f redde insanı korkutan heyecanlı 

bir sevinç f arkeder gibi olmuştu. 
- Ne demek istiyorsun? 
- Yüzüne karşı bir alçak olduğu· 

nu Fransa Kralına söylemek için 
Luvr sarayında bir randevu verdim .. 

- Deli oluyorsun galiba :Manfred? 
- ... Onun için bu gece Lun'a gi-

deceğim .. Sen de beraber geleceksin 
değil mi? •• 

- Bu gece her ikimizin de ölme
sinde bir fayda görüyorsan gelh-im. 
Jt'akat evvela i)ice düşünelim.. HeleJ 
bütün ba:.ına gelenleri şöyle bir an
lat bakalım! 

l\lanfred rnk'ayı ara sıra küfür
ler savurarak ve yumruğunu masaya 
vurarak baştan başa anlattı. Lantene 
büyük bir dikkatle dinliyordu. 

- Nasıl .• Benimle geleceksin de
ğil mi? Dikkat et hayatımızda ilk de
fa olarak böyle bir sorguyu tekrar
Jamağa mecbur oluyorum. 

- 1\Ianfred, evvela bana şunu söy
le. Sana karşı olan sevgimden emin 

.. ? 
mısın ..• 

- Sana her hususta kendimden 
çok eminim!. 

- Öyle ise dinle! Sana haber vere
ceğim güne kadar Luvr'a gitmiye
ceksin! 

- İstediğin şey ~ok mühim! ... Fa
kat. •• :Mademki istiyorsun.. Ben de 
gitmiyeceğim. 

- Mersi kardeşim! Seni üzüntüde 
fazla bırakmıyacağıma öz veririm. 

akat o güne kadar buradan bir ye
re .kımıldanmıyacnğma yemin et. 

- Yemin ederim. Lakin çok canım 
sıkılıyor. O güne kadar ne yapaca
ğım bilmem .. Vaktimi U)ku ile geçi
receğim •• Evet böyle yapmalı .. Jyi bir 
iş .. lnsan-

Altt.arafını söylemekte tereddüt 
etti. 

I.antene tamamladı: 
- Insan aşk yüzünden acı duydu

ğu zamanlar •• 
l\fanfred haykırdı: 

- Kim söyledi bunu sana! 
Lan tene arkadaşının elini tuttu: 

- Manfred .. Bu fena bir şey .. Sen 
acılarını benden saklıyorsun.. Böyle 
mi olacaktı?. 

- Benim acılarım olduğunu nere
den çıkarıyorsun Lantene!. Vay •. Ben, 
en fena bucağına kadar Paris sokak
larını dolaşan bir delikanlı değil mi
yim! Güzel l\fadam Greguarm müş
terisi olmaktan vaz mı geçtim? Yaşa.-

sın .Madam Greguar? Uaba Greguarın 
alnına diktiğim boynuzları biraz daha 
uzatmak lazımgelirse .. Lantenc seni 
güldürmek i~in onu budaklı yapaca
ğım .. Acı ha!. Ah, ah!. Hay şe~tan 

abın. Bana iyice bak dostum. Ben 
hıUa, sokalilann kralı, devriye kolu
nun korkusu, kibar efen dil erin kabu
su, polis müdürünün azgın humması, 
papazların lanetine uğramış, kadın

lar tarafından sevilmiş, kocalar ıtarn

fında:ı nefret edilmiş, kıhcıylc tlleme 
boyun eğdiren, kahkahasını herkese 
tanıtan, uzun sözün kısası üstad )arın 
üstadı, f eylesoflarm prensi, alimle· 
rin kralı muallim Alkofrileos·un 
Mcssir Jan Dezantommör dediği a
dam değil mi);m! 

- Sana bakıyor ''eseni takdir edi
yorum Manfred. 

- Nasıl? .. 
- Evet seni yüksek kalpliliğinden 

dola!'' takdir ediyorum. Sen ncılannı 

• 

Poliı hafiyesi x : 9 yerıi i~ 
mifti. Birden bire ŞikagoJtıfl jl 
imdat telgrafı aldı. Kara '!Jal.11 
minde müthiş bir haydut, f''' 
birlikte haydutlara karıı 1 
mış olan Marlo isminde bir 
tehdit ediyordu. 

x: 9 arkadaşı gazeteci ~ 
birlikte hemen Şikagoya 
Ve haydutlardan birini ö]Jtf 
Birini el eıir ediyor. 
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kendine bırakarak yalnız sevinçlerini 
benimle paylaşmak istiyorsun. 

- ••• l\lerak etme- Hakiki bir acım 
olduğu gün sana da payını veririm. 

- Ümitsiz se\'11\ek de bir acı değil 
midir? 

l\lanfred sarardı. 
Başı döner gibi oldu .. Büzülen el· 

lerini gözlerine götürdü. 
J,:-, tene tatlı bir sesle onu teselli 

etti: 
- Beni nCCet Manfred ! Gönül 

~aralarını dağlamak lüzımdır. Söyle 
seni incittim mi?.. Haydi gözlerini 
hırak da ağlasın! Azizim, göz yaşları 
tabiatın bize verdiği en büyük teselli
dir. Onl:ır ruhumuzu solduran elemi 
siler. Sen se\·iyorsun, 7.avallr dostum. 
Ümitsiz seviyorsun! Jstirabının yarı· 

sım kendime alamadığım için çok üzü 
Jüyorum. Fakat sen yaşta olanlnrdr 
a,.krn acısı çabuk geçer. Gençsin .. Ce· 
sur3un .• Güzelsin .. Kadınların en ki
barları en C.,.<'Sizleri arasından birini 
seçer ... .,unla avunur bu istirabım u
nutursun! 

1\fanfred hnşını do::;hmun omuzuna 
dayayarak tntlı tath ağlıyordu. 

Yava.5 sesle: 
- Ne kadar bedbahtım! dedi. 
- Onu çok mu seviyorsun? 
·"anfred başıylc e,·et! Cevabını 

verdi. 
- Bur .. '· iliyordum ! Hem de ne za

mandanberi .. Hnttfı senin bile haberin 
yokken, ben hu aşk goncesinin kalbin
de açıldığını görüyordum. Güzel si
ynh kadife ceketini giydiğini, ayna
mn ' ·ar~srnda başına büyük siyah 
tüylii şapkam koyarak onu l•endine 
yakıştıracak bir surette yana eğdiğini, 
kılıcı-Tn kabzasını cilalattığrnı, bıyık

larım bükerek rrideceğin yeri bana 
RÖJ Jemeden sokağa çıktığını gördükçe 
kendi k€:.ndime "Manfred, 1'rahovar 

meydanındaki evin önünden geçmeğe 
gidiyor,, Der ve kahkahalarla güler
dim. T"akat işin içinde bir f elftket ola· 
cağı reden aklıma gelirdi. Saf ba· 
kışlı "u ter.-tiz ve masum çocuğu seV'· 
diğin için seni bahtiyar sayardııtt• 

Ne hulyalar kurardım bilsen!.. ono 
hep Avet'imle yanyana düşünürdlint· 

- Heyhat !Artık her şe!7 mahvol· 
du 1 O masum genç kız, hafif meşrep 
bir kadınmış! .. 

- Manfred haksızsın! 
- Amma yaptın hal Eğer henüı 

değil~e bile olacak. Bununla beraber 
ona bir şey söylemeğe hakkım yol\• 
Düşün bir kere! Bir Kralın sevgilisi! 
l!öyle bir şeye karşı durmak için 1Jir 
kadının ne kadar yüksek ruhlu olınıı· 
sı lflzımdır. Artık bu bahsi kapayıı· 
hm! Demin de söyledin ya! Bu gibi 
5eyler unutulur •• Yay canına, ağta.· 
dım da! .. 

IAıntene arkadaşına baktı: 

- Zavallı dostum, benim zannetti· 
ğimden fazla tutkun .. Diye düşündli· 

Sonra yüksek sesle: 
- Seni hıraktyorum •. Bunu düşün· 

memekliğini söylemek boş bir sözdür! 
dedi. 

- Artık düşünmiycceğim. Hnfd~ 
git azizim .. Ben de J.,uvr'a gidilccc1' 
zamanı burada hekliyeceğim. 

Lantene gitti. Manfrcd elbisc~i.rJe 
yatağına uzandı. 

Büyük bir yorgunluk duydutuıı· 
<Jan ara sıra k{lbuslarla uyandığı de" 
rin bir uykuya dalıp gitti. 

Aradan bir kaç gün gcdi. Lantcııe 
~ C'"' ile l\lanfred arasında 'l'rahovar rn · 

damadaki genç kızın JMı bir dııllB 
geçmedi. · .. 1• 

Bu bir kaç glinü Man!red bÜ~-u; 
bir üzüntü içinde geçirmişti. Nihll) c. 

b t "'k k 1. .. k g~:ı itil sa rr u ·cncre · nr gun ~ı mn • 
zırlanırken Lan tene: 


