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lzmir, 29 (A.A.) - Aırrlar~ 
beri küçük Menderes havzası mus
tahsilinin baımda bir cellid rolü
nü oynayan Cellad gölünün kurut· 

. . b ·· den itibaren ma amelıyesıne ugun 
batlanmıttır • 

Bu sabah lzmiroen hareket e-
k 'd rek vunı .. den heyet Selçu a gı e 

lan ilk kazma merasiminde hazır 
bu!unmuıtur. Civar ık.aza ve 
köylerden gelen heyetler de bu 
merasimde bulunmuılardır. 

}annu§tIT. Cellid gölüne doğru 
ilerlemek üzere büyük kazma ma· 
kineleriyle bir ana kanal açılacak-

tır. Bu kanahk boyu kırk altı ki
lometre ve genitliği 16,50 metre • 

dir. 
Kanalın derinliği en az iki ve 

en çok dört metre olacaktır. Bu .. 
günkü haliyle 600 bin hektar ara
zi damii su altındadır :ve ayrıca 
Cellid gölünün taıınasiyle altı \ 
bin dört yüz hektarlık arazi de su 

( Devamı 2 incide) 
Kurutma iıine mansaptan ba§ .. 

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

Parisde esrarengiz bir 
toplantı qapıldı 

Kralın altı aya kadar Yunanis
si u a a t r 

Yunan Kralı Jori 

"Son damla 
kanımıza 
kadar .. ,, 

Benes, milli mftdafaa· 
dan bUyle bahsediyor 

Prag, 29 (A.A) - Memup ol · 
duğu fırkanın gençlik teıkilatının, 
Buno'da toplanan kongresinde bir 

nutuk söyliyen B. Senet, demittir 

ki: 

"UJuılar Kunımunun ehemmi -

yetli bir teıekkül bulunmuı, ken · 

dimizi müdafaa ebnemize bir mil· 

ni teıkil edemez. Hayatımız baha 

arna ıulhu müdafaa edeceii%. Hü 
cuma maruz kalırsak, son damla • 

mıza kadar mücadele edeceğiz. Bu 

itibarla ordumuz, her ihtimale kar· 
tı hazD' bulunmak mecburiyetin · 

dedir.,, 

Yunaniıtanda Krallık mı ola -
cak? 

Son günlerde gelen ajanı tel -
grafları ve hususi ha.herler daima 
bu mevzuun etraf mdadır. 

Havadislerin en mühimmi, Hin
distanda bir seyahate çıkmııken, 
eıki Yunan Kralı Jorj'un Parise 
dönmüı olması ve orada "gizli bir 
toplantı yaptıktan sonra,, Londrn
ya geçmeıidir. 

Pariste yaptığı söylenen "gizli 
toplantı,, lara Londrada da devam 
edileceiğ ıayi olmuıtur. 

( Devamı 2 incide) 

BiR AŞKIN 
hikayesi 

Nakleden: 
Hatice Stlreyya 

Yeni romanımızdan bir ıahne ..• 

Bugün başlıyan 
tefrikamız 7 nci 
sayfamızdadır 

29 Nisan 1935 - PAZAR'l'ESt 

Kuyudan kurtanlan Mehmet Cerrahpa§a hcutaneıinde ••• 

4 
KURUŞ 

Sene: 4 .. Snyı: 11 

Evvelki sabah fatihte bir kuyıı 

çökmüf, Mehmet isminde bir ame
le topraklar altında kalmı§tı. Bu 
haberi alınca, bir yurddaım daha 
diri diri gömülüp can verdiğini 
tahmin etmiıtik. On dört metre de
rinliğinde bir kuyu çöktükten ıon
rn içinde bulunan adamın ıağ ka· 
lacağını kim ümit edebilirdi? 

Fakat ... Dün bir mucize ile kar
şılattık: 

36 saatten sonra toprak altında 
kalan amele sağ olarak çıkarıldı. 
Doğruca Cerrahpaıa hastahanesi· 
ne götürüldü. lnebolulu Mehmet, 
timdi hastahanede, yeniden ka • 
vuıtuğu hayata dönmenin verdi· 

(Devamı 4 üncüde) 

Katil baba Altmışlık zengin 
Fransada bir profesör kim ··ıd·..,.,·~ dü? 

Kan akıtmak i.tefi aaliba çok 
buıaıık bir hastalık halinde bütün Takohi Elmasyanın vücudunda 
insanları aannaktadır. Avrupa ı•·ı •• 1 b v 1 
zetelerinin birinci aayıfalannda on uç az ıçagı yarası açı mış 
heme~ her ~ün tü~I:r ürpertki bir Kapı aralığından atılan gazetelere göre 
kaç cınaydın ta~~ılatını okuyoru~. kadın sekiz glln evinde uıu kal mı 
Yaralamak, öldumıek hırsı cemı- Sarıyerde oturan albnıtlrk bir Ş 
yetin yalnız aıağı tabakalarında kad n e . d ··ıd ·· · · 1d ""ğ "" •. ını vın e o uru u unu 
değil, adeta her sınıfında patlak dünkü sayımızda yazmıttık. Bu 
vermek ıçın fırsat gözctli- gün, dünkü malCımatı tamamlayıcı 
yor. ilim, olgun kafa, yüksek tafıilatı veriyoruz: 
mevki bu hının önüne geçemiyor. Takohi Elmasyan, Sarıyerde is 

lıte Pariı • Soir in 24 Niaan kele karıısında dört katlı ahıap 
1935 nüıhaaı birinci aayıfasında bir evde yalnız baıına oturmakta· 

(Devamı 4 üncüde) dır. Marsilyada kızlan, lstanbulda 

Bayram ve tatil 
günleri tesbit 

ediliyor 
Cuma tatUUe dlnt 
bayramlara lllşll
ml yor; 1 Mayıs da 

resmi bayram 
gttnll olacak 

Otedenberi resmi tatil günleri 

teabit edilirken bayram tatilleri • 

nin kaldırılacağı, cuma yerine pa• 

zar günü tatil yapılacağı mevzuu 
bahsolmaktaydı. 

Halbuki Ankaradan bildirildi .. 

ğine göre yeni hazırlanan resmi 
tatil günü cuma olarak bırakıldı-

ğı gibi §eker ve kurban bayram· 
larmdaki tatil de kaldmlmamııtır. 

Layihaya göre Cümhuriyet bay
ramında 3, yılbatında 2, yirmi üç 

da kayınbiraderi vardır. Takohi 
hergün gazete okur, haftada bir 
kaç defa sinemaya gider, srk, sık 
ta evine gençleri çağırarak eğlen 
celer tertip edermif ..• Takohi ayni 
zamanda fakirleri de korur, para 
verinnit··· 

ihtiyar kadının, havaların dü 
zelmesine rağmen evinden çıkma· 

(Dcııamı 4 üncUdc) ôldürlJlcn 11ayan Takohi Elmasyan 

Nisanda 1, bir Mayıata 1, ıeker 
bayramında 3, kurban bayramın • 
da 4 gün tatil yapılacaktır. Haf
ta tatili cuma olarak kalmıttır. 

Sar,ıyercle Belkiı iıminde bir kızın, niıanlııı Etemle beraberken bir 
tabanca kur§Unu ile öldüğünü yazmııtık. Rumimiz, Belk.iaın cenaze 

meraıimini göıtermekteclir. T alıilôt 2 nci ıaylamızcladır •• 
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Sarıyer cinayeti 

adeleri biribirine 
uymıyan lbrahim Etem 

Ataturk dıyor kı: • Idı 
"Harp etmek zo~~da hır toplantı yapı 

kadınlamnız erkeklerımız- . t ııdld 
le beraber bulunacaktır. Fa- (Baştar:O:ı 1 ncide) Eski Kral Jorfun Hindı• a 1,. 
kat biz erkeklerimizi bile Bu toplantıda -anlatıldığına Avrupaya dönmesinden sarı~• tıS 
harp etmek felaketi~den u- göre- Yunanistanda Krallığa ta- ~ıldığı söylenen gizli toP ~.rtı 
zak bulundurmak ısteyen raftar olan bazı kimseler ve Atina saat sürmüıtür. Kral tarafta'~, 
insanlarız.,, parlamentosundan mümessiller de isyandan beri Yunanista~da _.., 

Sulh mahkemesinin kararile ·tevkif .edildi 
Cuma günü Saıyerde nitanhsı ı parça yemek kalmııtı. Belkiı, 

Belkisi öldürdüğü iddia edilen "bumı da ye,, diye iarar ediyordu. 
zabit vekili lbrahim Etem dün sa· "Yemezsen ölümü gör!.,, diyordu. 
at on altıda Sultanahmet sulh Biraz &0nra geriye çekildi. "Hışt, 
mahkemesine verilmittir. İbrahim hıtt,, diye seslendi. Bir de bak
Etem hakimin sorgusuna §Öyle ce- trm, elinde benim tabancam var • 

Ankara, 29 (Hususi) - Ulus raze- bulunmU§tur. lığın ihdaıı için en müna.sıp JIP'."", 
tesinde. Falih Rıfkı Atay lstanbulda Eski Kral toplantıdan aonra . d' ld w ınıektedit 

vah vermiftir: 
- Cuma günü nitanhmm evi • 

ne gittim. Belki& babasına yemeği 

kırda yeyeceğimizi söyledi. Ben 
de babasının müsaades;>i aldım • 
Çarşıdan boğaça ve börek aldık . 

Madene doğru yürüdük. Kendisi • 
ne Fransızca şarkılar söylüyor • 
dum. "çok yoruldum,, dedi.· Ora .. 
da bir ağacın altında oturduk. 
Mendilimle onun terini sildim. 
"Kamını acıktı,, dedi. Yemekleri 
açtık. Yemeğe ba,ladık.. Az bir 

Alman 

dı. "Belkia ! Ne yapıyoraım? .,, de
dim. "Sen korkma, ben senden iyi 

kullanmasını bilirim!.,, dedi. Ta· 
bancayı kendisine doğru çevirdi .. 

Almak için üzerine atıldnn. ı,, 
itten geçmİf, kurşun patlamı§h .. 

lbrahim Etemin evvelce verdiği 
ifadelerle mahkeme huzurundaki 
ifadesi biribirine benzemediği için 

hakim kendisini tevkif etmittir. 

Belkisin cenazesi dün göz yq • 
ları arasında gömülmüıtür. 

Harp olursa 

toplanan Uluslararası Kadınlar Kon- 'ım ı o ugunu zanne 
ıöyle demi,tir: J 

ıresi hakkında yazdıfı bir makalede "Yunan tahtına dönmem husu- er. ~ 
Atatürkle, Ankaraya gelen kadın il· aunda bir davet vaki oldu. Kabule Gelecek intihapta Krallık ; 
yeleri arasındaki konımadan bahse- t 1 ... 1 1·-kAnııı' 
d k di ki • ka d. ar arının çoga muı .... 1:,,.. 
er en yor • rar ver un.,, f 1 h . ·ı kteu" 

"Geçenlerde buraya relen konfe- Bir ajansa yaptığı söylenen bu az a e emmıyet ~en me ,1 
rans üyeleri arasında bir kadın gaze- beyanattan aonrr., Jngilizce bir B. U. P Ajan11, intihapta~ ~ 
tect AtatUrke 'u suali sormuştur: gazetenin Paris muhabiri, eski ra meclisin ya mqruti hükiiJO,.J 

-Türk Kadınlarını uker yapacak kral k d . d l k' ·ı· ah bu 1 ·· .. erir ı ın en isini görememı,se e, ı ı anı y ut mese e u... _ı 
mısınız?. Y 

Atatürk bu suale şu cevabı vermiş- kendisiyle daima tema.ata olan ka- yazın bir plebisit (reyi i.Jııe ~ 
tir: tiplerinden birini yakalıyarak bir racaat) yapmak ihtimalindetı 

''Biz erkeklerimizi bile harp felA· beyanat istemittir. setmektedir. 
ketinden uzak bulundurmak isteyen E&ki Yunan Kralı Jorj, ki.tip va· t92' 
insanlarız. Fakat harp etmek zorun- sıtasiyle fU beyanatta bulunmU§ _ Eski Yunan Kralı Jorj, ı,J 
da bırakılırsak yurt kavgasında ka- nesinde Yunanistandan ç ~ 
dmlarımız erkeklerimizle beraber bu- tur: mıttı. 1890 tarihinde doğııı 

11 
lunacaktır.., "-Bu mesele hakkında bir §ey K • • "'l d 1921 de J"' 

Falih Rıfkı makalesine devam ede- ostantının og u ur· ,., 
bilmiyorum. Kimseye beyanatta p · El' b ti eflfl" rek diyor kJ: manya renıı ıza e e 

"Kadın erkek farkı davuıyle uğra- bulunmadım. Böyle bir ıey ·yap- mitti. 

ba' ri_yes·ne Amerika, lnglltere, 
er lazımmış? ve Fransız milstemle

kelerlnl zaptetmell 

pnlann hatırına son gelen askerlik· mak ta is~e1:°em. Bugün ne b~ top- 1 n t İ ha bat On b ef 
tir. Anadolu kadmlan be hl~ bir hak· lantıya g1ttım, ne de Yunanııtana • I Kl .. ıÔ 
lan olmadığı zamanda askerliği ödev dönmek mevzuuna yanqtım ... ,, g Ü I") daha g e c ~ 
yaptılar. Bununla beraber, eski Yunan Atına, 28- 26 Mayısta 1 

n Ateş boyunu bekllyen bUtlin arka Kralı Jorj'un Parist.e • bu. lunduğu maıı kararlatt. ır. ılan intihab•~M 
hizmetlerde kadınlar ba~a memle- h l bu Jsr". 

5 superdretoot, imiş 
SO t rpido Vaşington, 29 (A.A.) - Reuter 

sırada rivayetler bırbırı ardınca varu arp enn zamana ; ··' 
ketlerde olduğu gibi, yan süs değil, yayılıy,ordu •• Fran•ız Har·ıcı'ye N- lf. lerini bitirmelerine ve örff ı~ hakiki bir kuvvet olarak çah§tılar.,, .. ... öf".. 

zaretinden eski kralın evine · bu nin kaldmlmuına imkan g 1 O ' ajansından: l~•-•_-_-_~1111_1111_•_11_11!_11_1111_11_11_11_•_11_•_~~--·-•-•-~-
16 kruvazör, Hava kuvvetleri umumt karargA- R d d•w• d b •• 1cad" 

havadisler hakkında telefon edil - mh e ıhg~ ed~lon • et guhn tdit• 
mit fakat o dakikada kral evde a te ır e ı meaı mu tem~ 

bulunamamıttır. Kral arkadaıla •
135 

h b ~ 
50 tahtelbahir hı şefi General Andrews, millet mec- omanya a 

Jlsi askeri komisyonunun gizli bir • ~ • • 
Londra, 28 (A.A..) - Sıtndey 

ekspres ile Pipi gazeteleri, gele • 
cek ay içerisinde Londraya gele • 
cek olan Alman C:leniz eksperle· 
rinin Alman bahriyesi için 5 par· 

ça Superdrednaut, 50 parça torpi· 
do71'S ıfruvazör, 50 parça da de • 
... ı ·~ . b ıu . . ki . . h mz aıtı gemısı ıstıyece ermı a • 

her vermelrtedirler. 
Bu iki gazete, lngilterenin 

böyle bir programı ta&vib etmiye .. 
ceğini yazmakta ve maamafih Al
manyanın ta.svipsiz de olsa, bu ta· ı 
savvurunu tahakkuk ettirmeğe ka
rar verdiğini zannetmektedirler. 

Diğer taraftan, Reynolds'un da 
haber verdiğine nazaran, Alman
yanın derhal denizaltı gemileri 
inşasına karar vermesi üzerine, te-
cil edilen İngiliz - Alman müka
lemelerinden büsbütün vazgeçil • 
mesi muhtemeldir. 

Al an ya 
Ticaret gemilerini de 
iki misline çıkarıyor 

Cenevre, 29 (A.A) - Ulwslar 
K\D'Umunun "aylık statistik,, bül -
teninde ne§redilen rakamlara gö
re, Almanya, Mart 1934 ile Mart 
i 935 arasında ticaret gemileri in . 

şaatmı iki misline çıkarmıştır.Hal-
buki, bütün dünyanın ticaret filo · 
lan in§a.atı ayni devre içinde an -
cak yüzde 18 nisbetinde inki!af 
etmit bulunmaktadır. 

1934 Martı nihayetinde 82.000 
tonilato tutan Alman deniz ticaret 
filosu, 1935 Marb nihayetinde 
194,000 tonilyatoya çıkmıt bulun
makta idi. 

aa 1 
Manidar bir temas 
Londra, 29 (A.A.) - Alakadar 

ma:hafilden öğrenldiğine göre, 
Avusturya • Macar dı§ bakanları 
Berger - Valdneg ve de Kanya ile 
İtalya dq bakanlık müate,arı Su -
viç arasında cu.martesoi günü Ve • 
nedik te bir müzakeruaP-ıJacak • 
br. 

toplantısında şu planı tavsiye etmiş- mlll ı mudafaa 
tir· 

:'Müstacel bir hal vukuunda Bir· meclisi toplandı 
leşik Amerika hükumetleri, Amerika 
kıyııan yakınindeki I<'raı:ı-c;ız ve tngi- Macaristan ve Bolga-
liz adalarını zaptetmeğe hazır olma- • t f JAhl 
Jıdır.,, - - rıs anın s n anma 

General Andrews, bu meyanda bil- arzuları mı buna :. 
has.cıa Terre Neuve, Sainte-Pierre, b b Jd ? 
Miklon, Bermut, Jamayik, Trinite, Se e 0 O 
İngiliz Ilonduras'ı, Küçük Antil ve
sair adaların isimlerini zikretmiştir. 

· Mumaileyh, müstacel vaziyet ha
dis olduğu takdirde bu adalardan ya· 
pılacak hava hücumlarına karşı koy
mak için Amerikan hava üslerinin ne
zareti altında bulundurulmasını tav
siye etmiş 'Ve şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

"Keşfedilir edilmez, tesisatı bom· 
bardıman etmeğe hazır bulunmakhğı
mız lazımdır.,, 

l\faamafih General Andrews, müs
tacel vaziyet sözlerinden ne kastetti· 
ğini izah etmemiştir. Gene hava umu- ' 
mi lmrnrg1\.hına mensup binbaşı Hudh· 
nerr, bir Asya devlctiAin Peru kıtaa• 
trnrn taliminde yüzlerce zabit kullan
dığını, itimada değer bir kaynaktan 
haber aldığını ~öylemiş ve aynca şun· 
ları llAve etmiştir: 

''Cnubi Amerikada bir çok tayya
reler olduğuna göre, bir ilanıharp 
mukaddemesi olarak bir giin Panama 
kanahna karşı bir akın yapıldığını 
öğrenmemiz imkansız değldir.,, 

Bükreı, 29 (A.A.) -Milli Mü
dafaa Meclisi, Kral ikinci Ka
rol'un riyasetinde toplannuıtır. Bu 
toplantıya bütün hükUmet erkim 
askeri makamat mümessilleri ve 
teılihat meselesinde aiyuet birli· 

ğini ve devamlılığını temin mak· 
ıadiyle Batbakan B. Tatareako ta· 
raf mdan tanzim edibnit olan yeni 
kanun ahkamı mucibince bu mec-

lis azasından olan es!d baıbakan· 
lardan Profesör lorga, B. Mirones· 
co, General Vaitoyano ve doktor 

Angelesko iştirak etmi~lerdir. 
Baıbaakn B. Tataresko ile milli 

müdafaa bakMl2 General Paul 
Angelesco ahire~ıelihiyettar kim 

seler ve müesseselerle iştişare e· 
dilerek vücuda getirilmiş olan 
miJli müdafaa proğranıı hakkında 
izahat vermitlerdir. 

riyle yemeğe çıtamı bulunuyordu. ar g e rt1 
Ve evine gece yansı dönmüttiir. J. 

t1te bu sırada, Kralın yaptığı Altı hafta süre ; 
gizli toplantıda bulunduğunu ıöy- manevralara çıkJ11 
li.!en b~ri.B. U. P Ajansına ıunu San-Pedro, -Kalifomi=~~ 
ıoylemııtır: . (A.A) - 163 harp geınlıi •'4J 

"Kr~_Im a~ aya k~da~ Yunanis· taY.Yare,_ altı haftalık bir--;,, 
tana doneceğı~de hıç filphe yok - yapmak için bugün hareket /.ı 
tur.,, ceklerdir. Bu manevralar, ti,.. J 

Bu münasebetle kralın Dundan lu'nun 1200 mil farkında bUj· 
bir müddet önceki sözünü hatırla- Midvay adası ile, Aluka fe j 

makta ve "meıruti bir hükümdar vay adaları arasında ve AıP'-ı· 
elarak ergeç Yunanistana dön · sah y_.ıJ 
mem iınkan dahiline girecektir.u illeri açıklannda cere J~' 

cektir. Manevralan idare ~ ~ 
diye söylediğini ileri sürmektedir· miral Josef Reveı, harekat i/ 
ler. kında izahat vel'Jllek istenıeıtl .J 

Kral Parise geçen Çarıamba gü- -----------~ 
nü gelmiıti. Venizelos isyanının Federasyon karst 
hezimete uğramasından sonra, 
kendisini krallık taraftarlannm verdi : 
derhal Avrupaya gelmeğe davet QlimpiyakOS 
ettiği yazılmaktadır. 

takımı 
Kafkasya da 

Mühim bir demir 
yolunun inşasına 

başlanıyor 

Moıkova, 29 (A.A) - Suhum 
yolu ile Ahalseniki' den Karadeni-

gelmiyecel< ~ 
Olimpiyakos takımı, fene~ 

Güneı takımlariyle kart' i 
üzere Türkiyeye davet ediJdl

1,Jlf 
3 ve 5 Mayıs tarihlerinde 1'atf 
malar olacaktı. 1~ 

~~~:--------~-~ 

c e 11 a- d go·· ıu·· Makdonald zin ıark sahiline gidecek ve ikti-
sat, ıevkulceyı ve turizm balmn-

ha k h mı? !arından büyük bir ehemmiyeti 

Fa.kat, çok tcrefli olaJ\ tP' • 
sporculuğuna hiç yakıttıUY~ ~ 
l<mı dayak hldiselerinin ,_-pli' 
hakikat olduğunu kendi ••• ed-' 
riyle de tahkik ve tetkil< b' ti' 
Futbol Federasyon-bir ~e 1~ 
knnınrn gelmesini tiaıdili1' 

kurutuluyor . .. haiz bulunacak olan bir demir yer 

(Baıtaralı ı ineide) Harb hazırlanmadığı lunun inıaaına baılanacaktır. Bu 
halde gazeteler ve yolun intaaı için 120 kilometre u-

altmda kalarak zarar görmekte - zunluğunda bir bend yapılması i . 
dir. partller yalanlar cap ebnektedir. Bu bend ıayeıin . etmi§tir. ~ 

Bu arazi Cellad gölünün ku- mı uyduruyor? de Bakü tarikiyle Kafkas dağla· 
rutulmaıiyle münbit devlet arazi- nnın etrafında dolaf!Da mecburi _ =---------~...-
. h ı· · ·ı 1ct· Londra, 29 (A.A.) - B. Mac •ı a ıne getırı ece ır. yetinin önüne geçileceği gibi 700 

M · b ı k ı· Donald, "ulusal bir politikaya 21 ? erasıme at anır en va ı ge .. kilometrelik bir mesafe de kaza • 
neral Kazım Dirik, rok veciz bir doğru,, admı ta.ııyan bir kitaba • 

~ d uk d nılmıt olacaktır. 
&Öylev söylemit ve Atatürkün iJa- yaz ığı m addeme e diyor ki: 

retiyle Cellad gölünün kunıtulma· "Gizli diplomasi bir fenalık Papaslar hapsediliyor--------~~ 
sı itine sava§ıldığıru, Cellad gölü- olmuıtur. Fakat tirajlarını arttır- ~~i 
nün yerinde pek kısa bir müddet mak iıtiyen gazete diplomasisi ile Paris, 29 (A.A) - Dresden'den -------- _. 

·· t h'b art• d. ı · Havas Ajanıma bildiriliyor: 9 na-J sonra münbit bir sağlık vasıtası mun e 1 arayan P 1 ıp oması • halefetine mensup 1 r~..,.....- ~ 
meydana geleceğini izah etmiştir. si daha büyük bir fenalıktır. Polis, dün Falkenberg ve Nes • kuf bulunmaktadır. _ı.all":. 

kok liseleri papazlarından ikiıini _.,... f 
Bundan sonra kurbanlar kesile· Partiler, daiına harb heyQlasm- Bu tevkifler, kili•~. 's>- Jel ~..J 

lerek büyük kazma makinelerile dan bahsetmekte ve taraftar ka .. tevkif ve Şaşenberg tecrid kam - heyecana düıürmüştur ~e~'J 
pına sevketmiıtir. ı ı ., Cellad gölüne ilk kazı;na vurul - zanmak için bunu bir silih olarak kanlığının protesto ar · 

muıtur. kullanmaktadır. Şimdi bu kampta proteatan mu· kalmııtu. 



-Si11asa 

"Fra~sa lngiltere
nin tilmizi olmak 

9 !!1'~d~ şt de 
StrezakonferammdaaenelfraD" TO rk 
sa ile Scnyet Ruqa ........ ~dldL k 18 1 
münuebetfe~clc*- 1 yeme r 
Hattl iki devlet arumdakl .-..ı 
ittifakın metni l»ile ll&a -~. Sertr11e 
t• N'ba et L::-rı1. bir merrm'.. Lokantaeil&rımızda 

Buğday yol uzluğu 
On beş qüne kadar 

karar verilecek 1. t J UUJ'- • L-1• --L ed k 
imu.aı bir-" ... m ...... , ...... ...- tıtlrak eee 

..... tulle -ı...&... ._ ..ı __ dı'I- -!s.Lun· bir la· 

• w 

Tabii ömüı ~ 
I 

.t80 yaı olacaki 
MOlkovaclald "Tecrilbl Tababet 

EnstltUstl,, timdi oldukça mllhlın bfr 
ite slrltmlt bulunmaktadır. Bnstltl. 
Japmakta oldafa teertlbelerle iman 
haJ&tma vaaU olarak 180 seneyi ha•at tayla etmek latlyor. Tecrflbeler 
•nalfaldyetle aeUcelenclfil takclJr· 
de budan böyle normal haJ&t ı• 
yıl .Unceloaftl 

• . ı· 1 _.__. 1-1-1111ıaJan -•ecek z: ... u. n-+==:- .......... • _._......... - lllUll mııı. _ _.. H.,....,..,... • ._ .. _um..,... 
Franm parllm_____.a er • •'1 Badmpııtede açılacak olan a- sinde ppdan baiclaJ miiltimali aan ela te~ etmekteclir. Jllflaar ~ .aau.tlkcn. 

J'QDmı telmil ettili Radibller, " ıa.Jaruul panayıra iftirake karar tahkilcab enaJa Tillyet idare bey- Buiday JOliıiaahaiu ile • 14Lad•r rladea Mister H. T. lleuk•'la ,.. 
d' er taraftan Malaafa•M•lar -~:..• .. ir. Şillldidm Terilen etinde tetkik edilmektedir. Vill • olan ve buna eehebiJet veren kiı"I dıklanaa bakılma dlnJ&da ea ~ 

... ~il llOnUfUI•• dlller 

il ile ittifak yolunu vwmmp -.ı b" aeler ayni zamanda bu halden de konqalan dil lnsilfsceclfr: 200 ıafl· 
8",et R...,a bed-L! ~- karara slre Pette pana7a.-.-a ır Jet idare beyetİDİD sekiz JÜZ aa • yon ldftnln ana cllll lqilbcedir. Baa· 
tubnutlar" l»a eep au uuwu Ttbk lalr=M-• kwalaaııktn'. ,Uabk olan bu evnk üzerindeki mes'ul tubılmaktadır. elan maada 20 milyon kiti de lnsiU. 
~rpnalarda La~li lıefCi ~ • Tıcant Ocluı emaf tetel Mlleri tetibb 15 aGne lcadar bitecek Bu da Zirut Banbaınm latan,.. ceyl eonradan öfrenmltcltrler. lldnd 
ler, efk&n mn11111ıye, " ~ p• tuh•l P.,te .....,..... aJDi •· ve mes'ul prülenltı' bakkmck bul tubeıi muamelltmm aon sene- olarak 100 mll7on kitinin ana cllli 
.Uler de Lanli bu hareketinden -ncla Tirk kalaftCililinin ele lo- lüzumu muhalceme karan verile • lerde ıöeterdiii karfdd.ktır. Va • RU8Cadır. Listede tlçtinc8Hltfl 85 mil· 
dola- alatlanutlardı. L:-.l:ee!'-ıL--'• _.....temsili. kia bu brqıkbk neticesinde bir yon kltble Almanca almaktadır. Ja. 

:1• , __ r~-----..ı..- -....-.. - .,._._ cektir. idare heyeti tahkikat doa· 
181

•
11
• ı:-ı ~tL--etmemi•- de ali· ponlar '10 mf17on lrlflyle dirdlndl F-L-• Streza &UDi~ • -d'-eaih - ... aa.1ın.uı- Amffe. .._ 3IUllUS" .,....._ 90Dr:f ranaa ile So.,.t R1111& •· ::ı~fibihildinait" JUIDI -ve fezlekeeini ta,,,.,,,.. kadarlar buna itin lelimetine pı.ektedfrler. 

raamcla bir aoiddak bud olda • tir ıözden ıeçirmiftir. Şimdi teftit mulaalif prmekteclirl•. y u-m·a-rta 
Bu aoplduiuD allı a.ıiawi olarak i>q.. taraftm lolmntecr" Jrala.. be,.mün mee'al olarak Pterdiii Vill1et idare heyetinin TSeCe • tUecarlarının 
F R ittif.._ Parilte pa • ~ mireldıeb bir heJ· kimlelerin ifadeleri berinde clu • 1i karara itiraz edenler baluaana 
~için eene..-- P-? • .t ._.,.... Pette " c1aı. ileri nılmaktacbr. ba karan bir itiruname ile Dn • mlraeaab 
1e harebt eden LitYiDof p.,.. pieNk V'.,.a lohmt- Te kah..- AWıimm ma1Amata alre teftit let .ŞGrau nezdinde takib edebile- Nilan aJI aomma aeldlliın hal. 
lidecek ,_de WnlaririN Moib • lsiai te*iE ~. Ba etiid heyetinin enakmda haida1 l°I • celderdir. de AhnanJUUD Ma,.. a11 için 

Yaya dlnrlU· Ve ...... iti teMr..... pnoalar mekteWnbı Jmralmuı Beş ay vereceti JUlllurt& kontenjanı he -
di. larak içia .. pk fa,.lalı alriilmelde • ntıs anlqılamumttır. Yumurta 

Bu tehirin ahiri ,.beW 
0 

dir. zenc·ırde.. tacirleri bunun için Tülrofiain la· 
Milletler Cemiyetinin ti iad .... tanbul tubetine müraact ederek 

cleainia tefıiri p.teriliJOI'· oamrllk\:Jlangına Yumruk vurdu Raylıtat ~·hl>~ hulamılmaum üte • 

:ra '!::;!.ı:.::-;:-.,=-....;: Jrartı birler Lıııa,..ı. F.mirsb cMcleDıile maznonlanndan biri ö"f · it tal b 1 riue..,......., yuiJotiııMnlıeJt. .=:a.,~ ~ ':::~~= bu ytlzden hasta 1nkdl;'d:rsıert~d~n 
~~ir.aaütt.tik ........ ,...... tehlikesine brp sfimriik zancı Abdullala aıumda bir tarla Berlin RaJittas bineamr Jak- imtihan edilecek 
Wırl =• airadılı ..... di • itfafJe tı riJ&bm alla fazla lmv· Jiidndm Jray .. çılnnq, Abdul • mak M1Çi7)e muhakeme edildikten Bu sene Onivenite talebe.i illi 

1.......-. e1eıt1af bnd" 1 el•,_ • ..elmdituıfl bru ..mttir· W., .Aaai aetanm Jidne kcwnt· IOlll'a tahliye olanarak lmducl ha· defa ola:nk inlallp derslerinden 
d-- .... z-· um ...,_ . -için ,..w.. huı.....,.. li l»ir ,_..... ftrank yaralamq • rici .w .. Balpr lllDmiailti Di • imtiU.na tlbl tutulacaktır. lmti • 
HaJ11111ı1 LaTaD .._ bW etmi • ~· tır. mitrofun aıbhatinden endite ohm- hanlara bir buirancla hafluup 
'Y«· Mittefik de'l'letlen:l• hirinin Tel ~ahyordu dulu lnailiz ıazetelerinde yazıl • 15 Haziranda nihayet Terilecelf 
tecavüze uiraclıiı takdirde diier • .. .....,, llı•eddin ıc.ncuh· maktadır. Onivenite rekt6rlqiinden fakül .. 
IMdl'IDeadi.me ,..._ Dimitıof timdi MoekcwadadD' •• telere t.Udlrllmlftir. Jmtlhanlar 

L..L. D med maarbimda bir aile mezar • •--ı•mca. "Ni~ Kıoaild,, paetui 
için aralarında •Jl'IC& ita • 1 ... aa,an Çocak Haftaunm aon bimm kafes tellsini .akerken -ya• UllJU dert dmre llwindea Hllaaet, Re-
a='ıuna lizım ıeld=aiai iddia edi· _._, Dimitrofmı Almaıı,acla Nui ba • ceb Peker, Malunucl Eead Ye Yu • 
-Dl-,- • -=ı-ndOr. 8asGn de Wr çok uaua • blanmıftD'. • L---•-~-..ı •-u • .ır.. _, __ ... _ 

•-.. 1ar paa ............. e ........ ............ IUf Kemal tarafmdan ppılacalc • 
yo~albuki işin bakid tarafı La • lardaven·ı-~-=~.:~e • nız bulundu bet ay sincirde tutulmut olclutunu br. lnlulib clenlerinde muvaf • 

·--.-6:-.I ~ Taksimde Kuancı mahallesin • yazmakta ve burada bozulan ııb· fak olamıyan Oniyenite talebesi 
valin ezeli Alman1a •1-en ce radyoda doktor Etem tarafm • de Aytenin evinin yanmclaki ar • iletinin blll clüaelemeclilini illve anufta blacakbr. 
ibarett'r. Cunkü Lava! mütead • claa (Çocaldana ftl'emden ko • •J& dlll iki aylık im im çocuia etmektedir. 
did defalar ltal,a, fnıiltere" IMIEUI) • ·- etrafmcla bir lnralalmqbr. Çoc:ak Darilllcae- Api ...,..... Wr ..harriri 
l»ilbaua Almanya Ue, ,.al bl,ek ...., ..... ~. ,. sinclerilmittiı'· MOllronda ._ keadiaiJle bir 
devletlerle anJatmak" Scnyet --4 lr '°cull •dD mllılket ,....alı kararlattınmt • 
Ruayaya kart• cephe tutmak •ifa· Bamallann kavp81 Karcleti Nilro u. H8niJ9tl De- ı.n, Dimitrofua ..- birden bu • 
setini rütmüttür Te h&ll sil • il~ lwnallar arumda diye tepesinden pçmekte olan 10 talanmuı üzerine lllUftffak ola • 
mektedir. Bu itibarla 5cnJ1t )l..,. lb bYP old~a Od da nnl ,.z. yapM& Vuiliki,. toflr Nikamm • 
ya ile ittifakı bile ancak Alman • ........ -:::::.".:::= = 3117 aamuab k&lriir )'iklti ba • -: ...... &e, Scw,.t lllM • 
ya ile ittifaka ftl'&Cllk •lr ldSprü ........ ,._ .......... BIMUn ~ prplDllt batmdaa ,_.ıa,_.. meli DimitNfm bbW teclrritiae 
olarak blJ&llllllfbr. iri ::.,,.... lm••Uana ... .t.111, Yat nıık llcltirmGftiir • lbma ..ı-..... Qm ............. 

Lavalin Sovyet ittifakmda r llkeW ....uarmdaa .. ..,_. lıll- ......... clir. 
neyi aiJUI mmkçıhk elmell F': dlnMkfe, ........ taalllhll ...._ ıc......,.b AH laaiHe Wri 
• •flrln umamiyelind• b1J1ik ....... din,_ arhot o ..... eabk • 
tetir JaPmlftır· Parilte çdmD luda n1ra atank dolaprkm ti · 

o 

Trenlerde kereste 
aeuz nakledlleeek a. .. Pari pseteel 1-dıa olaa itiraclmı .. ,.,... rwlain rllmilttir. Bellısi 1...U, Aliyi t6-

ı.ı....._ 7U1D1f oldufa Mr ma• ~,..._ lıHıhma hiç ele iyi olma· ket& daYet etmipe de aarhot bek· Dnlet Demiryolları.id&re1i ,,... 
...... F.....,._ ha 1011 ~: ..... llJllJGr• Ve ScnJet Rmya· çi,. bir tokat VUl'IDUf, :raıkalan. dun her yanında 8aJ1Ddırlık iıle-
~le altı mflttef• kaybettiliat ......,. .... F.......,. J&p- llllfbro rinin ilerledilini ye bir taraftan 
8&1lü1ow. Bu müttefld•, Sov;ret ma ~ ..,.,_. Neticede -o- da 1eni intUt mevsiminin ıirdili· 
Ruqa, Türkiye, ~ :aııa• .. •ltt8fitderlnden ay· Muallimler blrllğlnde ni aöz ~nüne alarak kereste ~. 
Yaıoala.,_, R,omanp Ye Y .. • nldılı takdirde ..._iJeti kaJ. . . . . liyatı fıyatlarmda mühim tem:ılit 
llİatandır. • .....,_.,.birinci derece bir latanhal mualhmler Birhiı S.,. yapmıfbr· Bu tenzilitb tarife 15 

La Replb• ....... de •Jlll cl..ı.t lmeldan mklaprak ln • bnbtma kız muallim mektebi Maygta tatbiıb bqlanacak ve 
filcrj müdafaa 1olla ~ bir sllM 1~8 ltiı- tilmhi, bir t&l»ii ola· muallimlerinden bayan Hüviyet bütün yaz mevsimi devam edecek· 
mal kalede .,_ ID.. .ıl.t llMll- caı- U&w edlJw. Bekir aeçilmittir· tir. 
&nmlfbr: 

'Tirki,.IMcfbamlldmMrlalY- ~--------------~-------------------------.-:-----Yettir. Yaptılı inlallplardaa..... • E " ·ı 
olarak sunır duJan "8 memWret H R 1 N D E R D L IS 
Sa.yet Rmya,a ....._. doetWr 
bailari,te baibdır. Litftnof,.:: 
=~-=.::.. ··~ dilek: Cadde ve park 
T~ ~~ ~ ~ Yahr• B'...U,11& doln bir yol Japılıyor. 
dwletia bbibirble • ..-- Dalla W••• Yea .. pr De Kmnkapı arumcla eskide• 
lı oldulam w.t etmlttfr • ...... ,.,. .... Wr ,... Yardı. ŞU.eli it• tozlann ........ 

SariJecle kenclileriJht ••lır · • bldum taflan llkıfluqorlar. 
dad ol&falaman mmtanık W,le ...::::":..:;..~k:r.:.:. ba .=ıer.bly)S: 
bir TGrkiJeJI ihmal ...... doinl lardla Y•llrepda etaru trtbtaj fabrtbtlrl AıUi 

-...ld: olamas.,, • .., ._ ~__,_., - . .-., ,_. _.._._..,. ..,_ 
~-- ..__ ~a p-..1.- .. nt111Dde - •• ., nvp ... c::::.-..11 .,...,_.,......., - .. 
~ c.au u .... ..,_ ., ...... w ....,,. w.u. r.ınu _._.. 

-0-W 

Clmhurlyet merkez 
bankası levkalAde 

toplantısı 
Ankara, 28 (HABER) - Cim

._,,,.., Merka ••• feftal&. 
de topla-mı yaptı. ~ ..... 
Dan mlnldplildeN .-ı Malı,. 
lllillettiflerbadm ., ı-11 o. 
o-ir,ollan .......... mtlcllrl B. 
C..U eeçildll•. 
Doktorlann kazaneı 

Ankara, 28 (HABER) - Dok
torlum kaunc verıiai tiserinde 
bükGmetle temas etmek bere ha
raya ıelen be1et Ji11uek m•kam
larla ı&ilflil. 

Doktorların dilell, lsuanç kanu 
DU tadilitmm ICamutayda priifill• 
mesi aırumda pdnünde tatula 
caktır. 

Verıinin, iç muhtelif derece G
zerinden alnvnaamın kahalü ._. 
luyor. 

Heyet yum aktam letanbula eli. 
necektir. 
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Altmışlık zengin !Sabah Gazeteleri 

k d k • ••ıd•• d••? ne diyorlar? a ını ım o ur u. KCJ_~UN-AsımUsMünUıLe?g;;?. 

( Baştaralı 1 ncide) 

yı§ı konııulannın füphesini uyan -
dırmıı, zabıtaya habeT verilmiıtir. 
Sokak kapısı açılrp ta içeri ıirildi
ği zaman kapının aralığından içe -
ri atılmıf sekiz gazete bulunmuı · 
tur. Memurlar yukan kata çıkıp 

kadını aramı§larsa da hiç bir oda· 
da bulamamı§lardır. Nihayet arka 
cihete düıen apteshaneye bakıl • 
mıf, Takohi elleri ve kolları bağlıj 
bir halde apteshanenin tatları üs
tünde görülmüftür. Taılar kanlara 
da bulanmıştır. Kadının üstü, batı 
parçalanmıf, vücudunda bıçak ya-
1"aları vardı. 

Evde keıif yapılmı§, arkadaki 
koruluğa bakan alt kat pencereler
den birinin demir parmaklıkları -
nuı kırılarak eve ıirildiii anlqıl-
mı§tır. 

Odalardaki ef}'a1arm darma . 
dağnık olduğu, konsol gözlerinin 
c;ıkarıldığı, kilitli bir çantanın bı · 
çaklarla parçalandığı da tesbit e • 
dilince kadının parasına tamaan 
öldürüldüğü anlaıılmıttır. 

Kadının cesedi morga kaldml-

Hilaliahmer adı 
"Kızllay,, oldu 

Gaz maskesi fabrikası 
kışa doğru açılacak 

Ankara: 28 (A.A.) - Hilaliah· 
mer cemiyeti bugün senelik heyeti 
umumiye toplantısını yapmıftır. 
Topalntıyı merkezi umumt bqkanı 
Sıhhat ve lçtimat Muavenet baka· 
nı dqktor Refik Saydam açtnıJ ve 
yapılan yoklamada çokluğun bu
lunduğu anlatıldıktan sonra ni· 
zamnameye göre toplantı baıkan• 
lığı ve divan seçimi yapılmıflır. 

Murahhaslardan Antalya sayla· 
vı doktor Cemal Tunca batkanlı· 
ğa, doktor General Ali Çalımlı ile 
Edirne aaylavı doktor Fatma Me
mik ikinci ba§kanlıklara, Kocaeli 
sayla.vı Salih Yargı ile Konya say· 
lavı Behire Bediı katipliklere ıe. 
çilmitlir. 

Bundan aonra Hilaliahmerin bir 
yıl içinde yaptığı iJlerden bahae
den Sıhhiye bakanı Bay Refik Say 
dam, gaz maskesi f a'Wikumm lha 
le edilmiı olduğunu ve kıp doğru 
fabrikanın açılacağmı bildirmit
tir. 

Hilafiahmer cemiyeti 1935 tem
muzunun birinci gününden IOnra 
Krzılay adını kullanacaktır. 

Kamutaydan geri 
alınan layiha 

mıı, vücudu muayene edilince on 
bıçak yarası sayılmıştır. KatiUerin 

bır kaç kişi olduğu ,Takohiyi gece 
yarısı uykuda bastrrarak para is
tedikleri, vermeyince el ve kolları· 

nı bağladıkları, çantanın anahta -
rmı vermeyince de etrafı araıtır

dıkları tahmin edilmekte ve kadı-
nın elmas ve paralannı aldıktan 

sonra da kendilerinin tanınmama· 
)arının temini için l,. Takohiyi öl-
dürdükleri kuvvetle tahmin edil . 
mektedir. 

Katiller heyecanla bıçakla par · 
çaladıklan çanta içinde bir elli li· 
ralık unutmuılardır. 

Kadının vücudundaki bıçak ya
raları ince laz bıçaklarile açılmıı-
tır. Bundan da cinayeti, civardaki 
çilek bahçelerinde veya takalarda 
yatıp kalkan bir kaç sabıkalı lazın 
itlediği zannedilerek bunlar yaka· 

lanmıtbr. Bundan baıka kadının 
evine gelip gidenler de sorguya çe· 
kilmektedir. Zabıta bu cinayet et
rafında tahkı1cata ehemmiyetle de· 
vam etmektedir. 

Matbuat 
kongresi 

Içlşlerl bakanı Bay 
Şilkrll Kaya 

beyanatta bulundu 
Ankara, 28 (A.A.) - Dahiliye 

vekili Bay Şükrii Kaya, Anadolu 
ajansı muharririne matbuat kon -
gresi bakında fU beyanatta bulun· 
muıtur: 

"llk Türk matbuat kodgresi An. 
karada 25 May11ta toplanacaktır. 
Umumiyetle her kongrenin hangi 
meslek adamlarını toplarsa topla· 
ıın gerek bu mesleğin ilerlemesi ve 
gerekse bu ilerleme yüzünden 
memleket hesabına faydalar te -
min etmesi bakımından nud ve 
ne derece müessir olduğu maJQın. 
dur. lıte bunu dUtünen Cümhu -
riyet hük11meti, matbuat itlerimi· 
zi kendilerile görütmek üzere ga· 
zetecilerimizi bir kongreye çağı . 
rıyor. Kutku götürmez ki, bütün 
kongreler gibi, bu ilk matbuat 
kongresi de hem matbuat, hem de 
memleket için hayırlı neticeler ve
recektir. 

Çok umulur ki, milli kurtuluı in· 
kılabmıızm ilk günündenberi, bü
yük Önderin emrinde çalıımasını 
bOmiı ve büyük davanın her bölü· 
münü canla başla benimseyerek 
onun halka anlatılması ve gerçek 
le§mesi için ıavatmtı olan matbu· 
atımız ve bunda yer almıf olan 
seçkin arkadaılarımız, bu ilk kon
greye olgun bir anlayı§ ve taze bir 
heyecan getireceklerdir.,, 

derdıgı iklncl mektubunda, Bıtleruı 
nıüll Sosyalist fırka6ının ilk merkezi 
olan siyah evden bahsetmekte, bina 
hakkında maUımat wrnıektedir. 

TAN - Birinci sayıfaaına iki zabı
ta vak'aaını koyan Tan başmakale· 
sinde zabıta vak'alannın şişirilme

mesi yolunda akıl liğretmektcdir. 
CÜ!tf HURIYET - Yunus Nadi 

~'Turlım işlerinde yola giriyoruz ga· 
liba,. başlıklı yazısında şöyle diyor: 

"- Turizm işinde gerçekten geç 
kalmış olduğumuz açıktır. Turizm 
mutlaka dışarıdan numılekcte ıc1111alı 
getirmek demek değildir. Ülkenin ken
di halkı dahi kendi memleketinde ken. 
di oturduğundan başka yerleri gezip 
dolaşmağı Met edinmeli ve giderek 
ülke içinde ve kendi uluaunwz arasın• 
da böyle bir canlı hareketin baıladı~ı 
görülebilmelidir. 

Turizm alanında otellerin güzel, 
ve temiz ucuz olmasını isteriz. Ona 
göre de otelcileri bunltın böyle yapa
bilecek surette korumağa borçlugu:t. 
Eğlence yerleri için de hal böyledir. 
Vergilerin ağırlığı bu türlil kurumla· 
rı yıkmamalı, h<ı'td eğer böyle gere
kirse bu yoldaki l§lere üıte para bile 
ı·erilmelidir.,. 

ZA lflAN - Bugünkü yazı "muka· 
bele başladı,, başlıklıdır. Yanda, Mil· 
letler Cenılyetlnln Al11UUllla hakkında , 
verdiği karardan ıonra geçen zaman 
zarlında Alman11anın Versay milahe· 
desini iki defa yırttığı söylendikten 
"sonra deniyor ki: 

"- Almanların bu kadar ileri git· 
melerini nilıayet biz de tehlikeli gör· 
meğe baıladık. Bu yolda giderlerse 
nihayet karşılarında zorla müttehit 
bir cephe lıusule getirmiş olacaklar
dır.,. 

dKk üücnyf c(-danıkü mm m m m m 
AKŞAM - Akıamcı bugllnkU ya. 

mında lstanbul Belediyesinin halkı, 
çiçeğe all§tırmak, ve bahçe 11apmağa 
teşvik etmek için attığı adımları 
memnuniyetle kaydediyor. • 

SON POSTA - Bir Yıldız imzalı 
yazı, çimento f iyatlannın dalıa ziya
de indirilmesi llizınıgeldiğini ileri •Ü· 
rüyor. 

Ankaradakl soygun 
Ankara, 28 (HABER) - Kur

ban bayramının ilk gecesi halı 
tüccan Zeynel Feyzullah birader· 
lerle, Seyfullah Necip biraderlerin 
ve hırdavatçı mağazalarmı soya· 
rak 400 liralık mücevherat veıair 
e§ya çalan hırsızlar, Ankara z:ıbı
tasının ehemmiyetli takibi netice. 
sinde yakalanmıtlardır. Bunlar, 

Bulgartebaasından Ayvanla Kay
serili Hamdi adında iki azılı hır
sızdır. Çalınan efya ve mücevher
den 3000 lira kadar tahmin edilen 
kısmı, hırsızların oturdufu evin 
tavan arasında ele geçmiıtir. 

Zabıtanın yaptı~ı tahkikata gö· 
re, gezici marangozlukla uğratan 
hırsızlar on senedenberi Ankarada 
bulunmakta ve 11k sık latanbula, 
Eskiıehire ve Anadolunun diğer 
yerlerine giderek hırsızlık yaptık· 
tan sonra dönmektedirler. 

Ele geçen eıya aruında lstan. 
bul ve Eıkitehirden çalındıkları 
sanılan pek çok kadın elbisesi de 
vardır. 

Ankara, 28 (HABER) -Aıke· 
ri mektepler talebesi ve ihtiyat za. 

bit namzetlerine verilecek ınaaı• 
la, tef erde askeri ihtiyaçlann te· 
min sureti hakkındaki geçen dev. 
reden kalan layihaları hükO.met 
geri istemi!tir. Llyihalar, yeni ve 
mühim esaslar iliveıinden sonra 
Kamulaya verilecektir. 

Zirai satış koopera- . -o-

tlflerl kurulacak Müzelerin duhuliyesi 
Ankara, 28 (Haber)- Zirai sa

lıf kooperatifleri birlikleri kurul . 
maıı hakkında Okonomi Bakanlı· 

--0--Bu ğınınKamutaya gönderdiği Jiyiha-
sabahkl yangın ya göre, en az 10 çiftçi, değiıir ser 

Bu ıabah ıaat 8 de Fatihte Hay· mayeli mahdut meı'uliyetli koope
dar Sinan Ağa mahallesinde cami ratifler kurabilecektir. Mmtakala
ıokafında 37 numaralı evde yan • rı, Okonomi Bakanlığı tayin ede . 
gın çıkmrı ve evin, üst kah tama - cektir. 
men yandıktan sonra .ön dürül • Kooperatiflerin vazifeleri, mah· 
müıtür. sullere ihraç pazarları aramak, 

Yangm mn Uıt katmda oturan mahsulleri madde halinde itle • 
t6tün amelesinden Gülizann oda· mek, piyasada nazmı mevki al
ıı.ndan ve mangaldan sıçnyan kı · mak, ortaklarına istihsal vasıtala-
vılcmıdan çıkmııtu. n bulmak olacaktır. 

Ankaradan bildirildifine göre mü· 
zeler duhuliye ücreti yüksek görün· 
mekte, Ye indirilmesi düşünUlmekte
dir. 

Bundan başka müteha ıs müzeci 
yetiştirmek için de Anupaya talebe 
gönderilecektir. 

Romanyanıo yeni 
el çisi 

Yeni romanyn Elçisi M. Floti dün 
Romn.nyadan gelmiştir. lkl gün sonra 
AnkaTaya giderek AtatUrke itimat
namesini takdim edecektir. 

Kendisi evYelce Romanyada mat· 
buat umum mUdilrlUğU etmf§, tanın
mış gazetecllerdendlr. 
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Kuyllnun dibinde S 
saat gömüliı k la 

adam kurtuldu! 
üklüJll (Baştaralı 1 ncide) altından çıkarttım. iki b'" ~ 

ii büyük heyecan içinde yatıyor; vaziyette idim.Saatlerce ba ~ 
tq ve topraklar albnda ezilen vü- Sesime cevap veren yok\11· ~ 
cudunu dinlendiriyor. ğümden bir müddet sonr• 

"Ölüp dirilen Mehmet,, bir mu· ıesleri itittim. MüteınadiY~ 
haririmize toprak altındaki 36 sa· tümdan kazma sesleri ~e ~ 
atlik zaman zarfında neler dü§Ün· Bağırırken "Tevfik, ben•. ~ 
düğünü, neler yaptıimı föyle an- ıenden davacı değilim dıY."" 
latmııtır: saatler geçti. Kazma ıeıleJ17J 
"- lneboluluyum. Karım ve iki ıildi. Bu sesler kesilince ~ 

çocuğum var. lıçi bir adamım, pa- ümit bitti. Gece olduğunll ~ .1 

ra kazanmak için geçen per§embe · · B I b bet ., etmııtım. unun a era ... ~ 
günü lneboludan lıtanbula gel· makta devam ediyordunı· .,. .. 
dim. Rençberlikten ve kuyuculuk- hk çok susadım. Bulundu~ 
tan da anlarım. Kuyusunu açtığım soğuktu. Dilimi aoğuk "t"e t...J 

Tevfiği eskiden tanırım. (Yeni al- Ji tatlara sürtüyor, susu"j 
dığım arsadaki eıki kuyuyu gel te· gidermeğe çahııyorduın. ~ 
mizle) dedi. Sabahleyin 7 buçukta dım;yemek yemek aklını•. 1 
kuyua indim. On dört metre de· medi. Bir aralık kut seslerl!-.J 
rinliğinde olan kuyuda su yoktu. lar kulağıma ıeldi. Bu ~j 
Bir çok yerleri de bozuktu. Ben na yeniden ümit, hayat ver;
ku)'lJnun içindeki taıları düzelte· tulacakmıı gibi sevindinı· ~ 
cek ve ıu çıkaracaktım. Dört, beı saydı oynıyacaktım bile···. -..11 
metre kadar indikten sonra ata· lerden bir kaç aaat ıonra il""~ 
ğııını daha iyi görebildim. A§ağı lar gene çalıımıya ba§ladı fi I 
kısımlar daha çok bozuktu ve hayet ~rtuldum. Ha ••. Şuıl" ...J 
hem de tehlike vardı. Yukarı çı· tum ... ümidi kesince öl'J 
kayını da temizlemenin tehlikeli rar verdim. Sağ yumru~ ..1 
olduğunu ıöyleyim dedim. Ta§lara kaç kere boğazıma sokup~ 
tutunarak yukarıya rıkıyordum. t d. d ~ e ım, yapama ım.,, 

Birden elimin tutunduğu taı kop· Mehmet kuyudan 
tu bu sırada "gür,, diye bütün taş yaıasm Atatürk, ya~aaın 
ve topraklar yıkıldı. Taı ve top- taranlar diye bağırmııtır• 
raklarla birlikte ben de kuyunun Mehmedin kardeti efefı 
dibine indim. Her tarafım büyük, ğm kazılmuında ısrar e 
büyük laflarla ve topraklarla Ör· saydı Mehmet kurtulanı 
tülüydü. Sağ elim bu taılardan bi- Toprağı kazanlar bir a 
rinin altında kalmıştı. Karanlıkta dört metre derinlikteki t 
hiç bir ıey göremiyordum. Ağ tında kalan bir adamın 
zımla, burnuma topraklar giriyor· kak öleceğini iddia ebnitl 
clu. Bir kaç dakika ıatkın bir hal- maktan vaz geçilmesini s8 
de kaldıktan sonra avazım çıktığı lerdir. Mehmedin kardeti 
kadar bağırmağa batladım, hem kablelvuku ile olacak, ka 
de durmamacasına... Sol elimin ölmediğini anlamıı, topr9 

yordamiyle ıağ elimi b_üy_u_ .. k_ta_,_l_a_r_z_ıl_m_a~~~~~ 

Katil baba 
,r,. .. ~ ( BCl§laralı l nclde) Kurşun, 1.-albinin taJll ~ 

Nancy profesörlerinden birinin de. girerek ciğeri delmiştir· / 
likanlı oğlunu yaraladığını bildir- sör de bunun üzerine ha~"...ı 
mektedir. rülmüftür. Orada giderıtıP""~ 

Hikayeyi aıağıya tercüme edi- · çok derin bir acıya düttiiliİ 
yoruz: bir surette görülmekteydi· , 

Nanay'mn madencilik fakülte- K • d'"'" 'f de~•· omısere ver ıgı ı a 
sinde madeniyat profesörü Mösyö f 

- Bu çocuk bize çok 1 

Desire Mettavant 19 yaflarmdaki 1 
oğluna karıı uzun zamandır canı yaptı. Fakat babaıı 0 ısı~ 
sıkılmaktadır. Çocuk yüksek tah- raber ona kendi elleri~~.,d~ 

mek hakkına malik degıl 
sil görmesine rağmen bir baltaya _ıı 
sap olmaga hiç yanqmamıı, ser- Deınittir. Yaralının b ~ 
ıeri ve intizamsız bir hayata atıl- kelidir. Çok iyi tanının•~ 
ntıf, hatta hırsızlığa kadar sürük- profesörün hali bUtiln 
lenmit olduğundan yakınlarda ce- müteesair etmi§tir. 

za mahkemesinin huzuruna çıka- - Mal tepe il sesi 
caktı. 

Dün baba ile oğul arasında bu blllreole~ 
meseleye dair bir münakaıa o!mu§· DUn Maltepe Askeri L ;o-' 

renler mekteplerinde çok 
tur. Bu münasebetsiz evladın ai- müsamere vermişlerdir. 
leye sürmekte olduğu lekeden f e- Müsamerede Birinci ord11

11
i,oJ 

na halde kızan baba çok acı söz General Fahrettin ile ısı- ~ 
söylemİf, oğlu da her zaman ol- mandam Halis ve d~er bit! 
dulu gibi bütün bu sövüp ıaymala- mı§ zabitler hazır buJull şt"' 
rı baıını önüne eğerek ve hiç ce- Gençler çok muwffak oıınıt 
vap vermiyerek dinlemiştir. 

Bu hal babayı büsbütün çile- Mühim müıaY 
den çıkardığından, vaktile ihtiyat b t.t~ 
yüzba§ısı olarak harpte kullandı- . Pe~ yakında Ka • Ç 
ğı tabanc.ayı, konsoldan çektiği ıskelesı kar,ısında, aııfltı' 
gibi oğluna alet etmittir. Mahmut Paıa apa~o 

Oğul ağır bir surette yaralan- katında Bayan Nerın• 
mıt olmuına rağmen, mutfağa ve ait kıymetli ev eşyaları 'iP 

yemek odasına kadar ıürüklene- ile satılacaktır. ·Jı <ti 
bilmit ve orada çıldırma derecele- F zla tafsilat için Salı 

.. 1111• rine gelen annesinin ıözleri önün- son, mohilye magaza 
de yere yıkılmı9trr. caat. -Tol: 43249-". 
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U L Us K iz 1 
ıı HAs~;::~;;,:~·1ıır~:~:~:=·~=cEe·io·E=ı:1~===1:ER'I 
H ::ji: Geçıreo : • • 

1 
Eiıfi Cebıdehkler Şahı AçıJcgözler Paditahı 

1 
._..... ..... _.... DU d cut :.: ı := NA·BI Aıı c · H r .. ----: Tarihi •tk ve E •

1 
oya 8 mev H;:i eng1zln başından ge~enler 

1 Kad~~==n ~.ıı. 1 N o ı 2 l ••v•t ..!!..~~İ 1 kremhl e rl n en Nn ef i ~ki I~ 1 ::::::::=::::::. .. .::::::::::~.:===::::-.:::::::5=~-.-=::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::h 
.. _ ....... --......... -····· , · en sı hlsidlr. azı H - -• 1 • v •t uı 1 clJdli kadınların ha-~! - Belki matmazel, oraya götü-ı - Susunuz? Susunuz! .. 

Karısı elinden a ınan yıgı usu yat arkadaşıdır. lh-H ~=:~~:;.~aıka arkadaımız da bu- Ali Cengiz: 

1 d t i
l - Gideceğim diye israr ediyor-

ayak an ırmış 1 Ü tfyar)arı gençleş- il: Ali Cengiz atıldı: du. Gideceğim .. Kendimi rahat1ız 
. ltirfr ve gençleri gÜ• .. - Demir, dedi, aözü uzatmak- buluyorum. 

2 
_ bazı tqlar da ateı1n yanında çok· 1 il ti I i U ta ne mana var? Eleniyi götür- Ali Ce~iz locanın önünde otu. 

- p kalına eriyiveriyor... ~ ze eş r r. nsana I mek istediğini ıöyleyı"versene .• 
T Uz 

Han b dl bl t t ran zatı sörmemek için baımı çe • 
un g Tunguz Han, yerini on yaıında- e e r ara ve Demı"r fesı"nı· baıına yerlP•tı"re· . d ~ vırmeye cesaret e emiyerek önü -

"O vakiUenberi, ağaçlar betyüz ki o~·~~~. bırakmıf, OV~? 50nun· 1 veren HASAN Kre- : rek kalktı: n gelenleri iterek kakarak ken -
defadan çok, yapraklannı dölanii§ dakı kqilk ke.!oye çe!cilmıı... :mJni unutmay DiZ fi Yarın, dedi, sizi almaya geli- dine yol açtı ve dı arıya çdctı. 

F~t bu zaferin sevinci fazla ! 
1 

• .E.! ve kar yağnnf... i rim. Eğer matmazel Eleni de ge- Herkes artık oyunu 'f'ahat rahat 
Dedelerimiz bizim gibi yoksul sCrmemi~: KUtUSU 50 ff lirse, o da bulunur. Hep birden seyre eccklerini sanıyordu. Fa. 

ve zavallı değillemıiı. :lir y:l oo~ara ~?~nç bi~ sağ· 1 Tüp halinde 20 !İ gideriz. kat beş dakika gonra Marika ye. 
Avlar, büyük ateılerde kızarb· n3, hnf'telQrca sı.-n:ıug, do.g!arda ! I· _ Anlatıldı.. rinde duramaz olmuştu. Kalka • 

lır, bauıurlar geniı tavalarda piıi- ve oyala:-~ b:na.· .e:ı harlnr erimiı, 1.1 Tilrklyede yapılıp ·ı rak: c ~ · ad bo ! d A 1 Erteai gün tiyatro zamanına ya-
rilir, ve kııın mağaraların apmda, bm!Sn JU7 ~, .. r;m.ç tun yun· ı! a vrupa etiketi ii kın bir saatte Marika Eleni ve i- - Doğru dedi. Her halde gidip 

d Ve kulu .. belerin yanında ya· 6 ~X- r.ı ~o.p~ı:u9. : ya t J h f ,,: ·· ı· · N ça ır Hi'lit. 1~1 ve :o.vallı olmuı. j pış ırı an ve a - ii ki gençten ibaret kafile tiyatroya gonne ıyım.. esi var, anlamalı •• 
nan atetlerden kurtlar korkarlar· •· kı ald t kr I I· giderek ön ae.flarda yerle,miıler- Affedersiniz efendim: Pardon 
mı•. Şimdiki gibi aözlerimizin DAfl:,nı çclrikni1· Bir kıoccıı da H a an em e- ·! d M d 'S' D k :· reX , 1 r f t I :. di. Salon ve localar tamamiyle d~ ~a am.. üaan edin de geçe. 
önünde rocuklanmızı parçalamaz, ~-~~ .. - ,aan. ö;:>a_r_e . rıno.n ae • ı=.· re, vesa r 1 r yata i! ~ · Bö ) !iki k 1 luydu. Yalnız bir loca bofbı. Ali yım ... 
bize saldımıazlamııt··· ·~ ri.""W:Jcı:n~. y e e pe Is! aldanmayınız. Ha- Cengiz daima batını çevirerek ka- Biraz sonra Eteni baımı çevirip 

Tunguz Han, la! yürekli bira· ço~ bciu~· i k d b ,_.. M 
H 

, __ .ı A-.'\.. ,__ ı : san mar asına lk- dınlara bakıyor, Marika kıskanr- aını.. arikanm orada olmadı"ı· 
dammıf. Canı ırkıldıjı zaman ka- ayn..-ııa.r~ıın ~ 1121 ..urlu - i ~ 

5 

ı . d l .. tü"" .. -'--- o ınn!I. ,: kat ediniz. hk halleri göıteriyordu. nı göriince tordu: 
eeınin uvar an uı ne 71&&&'' • -. M ka r&Jardan geçen zavallıları elinde- En feaıuı, kalenin~ •ye i HASAN DEPOSU Eieni iıe oyuna C!almqtı. Demirin - ari nereye !gitti?. 

k 
"I · · d-!r '-~oe!i cıabe::bdo~ c.•,_ • i : sözlerine !kulak bile venniyordu • Demir cevab verdi: 

i okla öldürür1 e6 enırmıt- ......... ~ """7 ı 
Bazan da ansızın atma biner, t~n ~ b&t~ıı llt~:Cr aöıu:ıilf ... I! Ankara, lstanbul, il Nejadın piyesi hiç de fena oy .. - Şimdi gelecek, merale 

arkuında gene kendiai rihi bir Ya.jz:n:r öm:ai:t aulcr ~il-ıj : nanmıyordu .• Bu aırada bot loca. etme •. Oyuııu ıeyret .• 
aürü canavar yürekli adaınla oba- m>:J... ı Beyoğlu 1 ya bir kaç kiti girdi.. Bunlardan - Fakat onun nereye gittiğini 
larımıza (irer, önüne ıeleni kılJÇ· Ubo, Dtet almak için kaleye 1 biriıi 1am yaımda kadar vardı. Bu bilmek isterim .• Niçin bana haber 
tan geçirirmiı... kot~ I1'ck:ıt orada TJm3UZ Ha- :ı:=-"iiitwmama::-ı:m:•w 1 •=::: zat locanın önüne oturdu. Afi Cen- vermeden gitti? 

yılda bir defa da bütün ovayı nm ~bk b!fları, canavar bkııla- l RADYO ] giz dikkatle be.ktı.O da gence b&.k- - Belki nıh'ata:z obnuttur .. 
dolaıır, yurdun en ıüzel kızını se- n, l:or..'nl=t; ~ü ile kar§ılaımıı· tı. Ali Cengizin çehresi deıbal de- - Haata olunca onu bırakacak 
çer, ka .. eye iöliirilrmÜf··· J:ır. BugUn ğiıti •• Yüzünda korku ve teli.f ali- mıyım sanıyorsun? Giaap onu gör-

Bir d=fo.~ın:la henüz evlenen on Oğlunun yerine gene tahta çı- ISTANBUL metleri belirid. Titriyo~du. Hemen meliyim.. 
bet yagbrımla bir kadmı beien· ke.n T.:."lg-.ız Han, onlann üzerine 

18 Fransızca ders 
18

•
30 

Muhtelif kalldı; arkada oturanlarm itiraz· ş· d 

k 
. • ..:~ .. .. .._ .. plaklar 19,30 Haberler 19,40 BiUent 1 1 eh - ıın i otur yerine .• Oyun(Jan 

mit ve cStümıc ı:ıtemıf··· ,,>Aru:nn~ ve ,caE:,'ln:ıı9.: Tarcan (Keman Solo) 20 Gavin kar· lanna, eöy enme erine emmiyet aonra gider cöriiriiz.. 
Bu, bbi:::n yuamıza uypp de- - ... ~ atq "fermıyorum. •• Ge- dccr.,Ier Mandolina.ta refakatile 20 30 vermiyerek sıradan ııraya atlaya • H ha ! 

h 1 

, - ayır, yır •• Man1Cayı o • 

ildir. Dir cı~ı:an da o a, bafka· n~ :.U!omlıı wvarlarmı yı~ mısı- ;Bayan jale (Şan) Piyano re!akatile rak gitmek lefCbb~de bulundu. ymidan daha ço1c.: eeverim.. Gidip 

ımın ?ı:.:.:.ınıne. söz koyanm, önce m::?... 21 ( o) 21,20 rika: onu bulacağım. 
gözünü, GOnra da canı çıkarılır. 2=.ı~ bitkin oJaı saYaliı c'k.<Je.. Son haberler Borsalar 21,30 Radyo - Nereye cidivnrwn, Cliye .ea • 

fü,at Tunsuz Han dinlemeıniı. J:r.-b!::l, mı::rn!c, kı~ıç, topuz ve Caz n tango orkeatralan Bayan bedri· lendi.. ,,_ • Eleni ~ eeele ~Je(fifi İ!;İn 
:Yaoayı ila1i süren uluşıın, brumı ::r~ altmda, korL"Cnç oellerin -re (Şan) Türlc~e •özlü - Gideceiim!.. hertat-aftan itiraz aealeri ,nbeH .. 
kurtann:ık fotiyen genç erkelin bir mtr.k haline koyduğu ovaya T d v - Nuıl? Oyunun orta:am<la yordu 
gözü önüde, beğendiii kadmı zor· o'T.ııü.7 ... ., eO Ol afiadİS gitmek olur mu?. Eteni ile iManlianm ıadiaamı ta· 
la sürükliye ürükliye araya 7ur:ılıin, acı acı batını aall!Wı: Zemberek Fabrikası - Olur .. Sanc.mı tuttu.. Bırak ikih~~~~ ::_L~ Demir de ayni 
götü.~ü~lcr. - Böylelikle aanki öcünü al . gideyim.. cu-ca• ıuw1111Uu.. 

G~nç ~oca, çılgın gibi kale du- ~~ !... Halia l•veç çe- - Fakat otur •. Sanem !İm<4i we- - 15 -
varltırn:a ~ldmnıt, bağırmıf, fa- Ulay, ub~smm cla!aı:ı Ye du- liğinden yapıl • çer. Sana nane tekeri vereyim .• 

6 

~Ti Cengiz tiyatm(lan l>ır <teli 
kat igte o kadar... =lı u&:!o:l:ıe b::!rtı: mıı gramofon ve - Hayır gideceğim. gibi çıkmıı, adiasmdOD kvvalaıu. 

Twııuz Han, bu zavallının •· - i-k.1"!ı ci':myan!c:mı :f:;~ü el- saat zembereği - Gene gelecek misin?. yormuı gibi durmiyarak kOflDUI • 
cıkh ha,kın§lanna, çırpınıılarına, malai"ı ne ~ı:;'!''..i !... ıabyor. Kilosu Oyunu göımiyenlcr 1e1leniyor • tu. Muikanm odasına [Seldi, a • 
gülmilf... D:ye ııllylendi. 140 kuruı~ur. Bu çeliğin !sveç du: nalıtarla bpıyı 8Çb 'Y8 içodye 

Ulus ayaklannuf. Sonra dügilndü: olmadığını ispat edene 100 lira - Haydi .. Efendi yerine otur girdi. Kapıyı süııgüledikten .,... 
Kaleyi, yuayı çiğneyen halra • Hikan, bir kurt değildi. O da tazminat verilecektir. da görelim... yatagma girerek yorgam bqma 

nın baırna yıkmak için bep bir • bir ;,,.andı .. Uluoun rahatı ve zen. Adra: Beyoğlu Yülr•e"1ıaldı· - 'Bu münaselietsi2lik ne ? • çeldi .. Kendi kendine: 
lik olmuılar... gin~iği, onun rahat ve zenginiliğ:i nm Kulekapı No. 665 - ()yun tıraamda dıtan çıkıl· - ~llah vere de bm.,.a &a. 

On:ar bizim gibi defillermiı: demeJcti. Fenalık yapmaktan maz.. • arkamdan gelme1e •• Oydu.. Şüp-
Güzel ve ,bol silahlan vannıı. So. ve yo!w.ıl brratana!ctan ne çıkar?. tüne brral 'r... hesiz oydu! .. Pek&JA tamdım! O 
palar ve taı keameai baltalar yeri· V ~, eı:r,emekten daha tat- Jri yeıiJ gözlerini qdC an:mtıları- da beni muhakkak talllDUf olaca. 
ne demirden kthçlar, tunçtan to- hd:r. na dikti .... • Marika dostunu tiyatronun her 
puzlar, :Oklar, mızraklar ve Hazar Ulut olmasaydı, lıakan1& olur Son sö ~·· ~yteyen afırbiqlı bir H A B E R tarafında aradıktanaonra9'iir'at-
~anın a:ıkerleri gibi kalkaıılarJa rnuydu?. • • • İnlan gibi töyle dedi: le çıktı ve eve geldi. Kapıyı TUi'. 
Jlcriye atılm l Fabt hlkan olmasaydı, ı~ız.. -Hazar Hana bir IMın yal. du. içeriden cevab verilm-.:1; ·~ar... .......: · d 'd b·ı· 1 E Akşam Postası ou ... 

Aylarca Tunguz Hana kartı den biri onun 7vo .nı o. ura ı ır • varma ı.. ğerki arzusuna emıez· - Kapmın aralığından ıtılc da ,crfü'Cl'-
H H 

lDARE EVi • .. 
koymuılar. Fakat kaleye ıireıne · di. . • . ae, azar andan bir erkek ço.. ISTANBUL ANKARA CADDESi medifi için: 
mitler. Za,Jen o ela yaktıy1e bizım ara • cuk rupmah .. Yarm hakan olaemc - Eve gelmemit, diye Cliifündü. 

En sonra bir tetadüf onları za· uusdan çdnnadı mı?. olan bu çocufu da Ulum ateıi = A=; ::~NB~~: Anahtar da ondaydı.. Şimdi ne 
fere ulaıtırmıı: Niçm bu~b~ ~~ -;, ~~c bağ11layacak ıbir yürekte yetiıtir - Iİ_A .. B.-0 •• n .. ._E .... Ş .. A-·R·-T .. L ... A_R_I _·.! yapmalı! Acaba ne oldu?. A·h ya-

Birisi birkaç taım arasmda a- iç~c rnP 1•• ,...., enızı ııw • meli!.. • rabbi nerede arayıp bulurum .. 
teı ya~ıı, et kaynabyormuf. Sa· rutmdc ietiyor • . • Tugay dudak büktü: c 1 a 6 11 aylık : Marika son kelimeleri biraz hrz-

ka 
k Uby ba.buma dedı ki· Yüz bin1 kurt b k~ : !l"lb'ktye: ııo MO 880 ı~o x.,.: I na "atq yakmak et ynatnıa ,, • - erce a ·~·ı, i Ecnebi: 160 uŞ 8'0 1610 ~ ı aöylemişti.. içeriden bir aea: 

gibi sözler pek ~haf gelir ve ıa· - Hazar Hana yaln..-malı... boğa yaradılıtlı erin ~-cr:Jadığı • 1 ıLArt TARiFESi i - Kim o?. diye aordu .• 
§aram. Fakat kimbilir, bana öyle Do~~ anlatmalı!.. nr bir kadm mı ya~?. Ticaret llAnlnnnm sntın ıı.M : -Benim! .. Kapıyı çaldığım z.· 
geliyor ki ben gönneaeın bile siz, Tupy, e!inin nasırlı parmek1a • Ulcay dudalt biikr:ıcati.. Rcsmt U4n1ar ıo kunııtur, ! man niçin açmadın?. 
dedelerimizin o ıyi günlerini yaıı- riy~ d:a!mr taradı ve lr&J'fıhk Merald' anncaİ.ne cordu: !:;;hibT;;·N·;§rl';;t"ı\1ü7ü;ü7! Kapı açıldı: 
yabilecekainiz... verdi: ·-Bir kac?m ~ ncatl ya:çıı • HASAN RASiM US - Sen olduğunu ha:ber verme.· 

Neyae •.. Bu sırada tatlar yumu· - Kaç defa ... Ona da, babası. bilir?. Bana an1zıt1 anne!.. Buıldıf1 7er: (VAKJT) MAtlıauı liydin •.. 
tamı•, toz gibi dökülmüt ve kaynı· na, dedelerine de yalvardılar... Turakin, ıırtmdnki b..!!l't derisi· Ş 'S' - imdi de h lard 
yan ıu dökülere.1< at-•i aöndünnüf. Do~ anlatmak istediler •. Fa- ne daha ada 1armdı: ,_ ıraız an mı Y'J' h L d 1 KOTKuyorsun?. Söyle tiyatrodan 

Karıaı elinden alınan yilit bun· kat iç 10iri in eınedi ... Dinleme· - Bana öyle geliyor lci, güze1 b 

1 
·nce anlamak ol ' aöyıeyen bı"r lkadm, tatb L!_ •••le ir çılgın gibi niçin kaçtın 1 Ne 

an görmüt ve haykırmıt: yı ur mu•·· ı 'uır ""'" K U PO N oldu ıana?. 
- Buldum!... Artık ortahk iyice karamıftı... ve en uyg&n zamanda bir teY iı · 
Sonra kale dpvarlannm dibine Mağaranın apmdaki taılan a. terse v~ ikartıamdaki adam duy. 111 -Miithi§ bir sancı!.• 

büyük bii atq ,.ıalmıf... ICale ,.,..ınadn......., domık '!ık, köte)e. gulu bir erkel:oe, hemen yapılır.. -Tuhaf fCyl .. Ey timdi naıd • 
duvarlan da 11ındıkça yumuıanııı, ri delil, ortayı bile aydmlatarn1· Hele bir anne, yavrusunu .iıtedi~i 29·4·935 sm?. 
bir yıiim toz halinde yıkılmıı... yordu. gibi yetiıt!rebılmek içbı hiç güç - - Biraz iyiyim ! .. 

Demek ki, yalnız demir delil, Tm-aldn örıütiinü dizlerinin ü.- lük çdnnes.. (Devamı ııar) (De~~ var): . .. 



HABER - Akşam Postam 

Çocuk haftası 
Hediye kazananlarin 
isimlerini neşrediyoruz 

TULUMBA 
EDEBiVATI 

-5- Yazan: OSMAV CEMAL RAYGJS/a 
Maniden bahsederken burada 

2 hafta önceki hilmeeemi• BEr·~tN _ 2 ci ...-. az Oiat 110 _ Fmddda ıize Peritan Halilden eonrakiler • 
icli. Doiru halledenlerclen Sirkecide 26. 28 Fuilet 111 - Yeldeiirmmi 16 den ve Deruni Ahmedin mu&aD' • 

Bekkal Ali oiha Nanttin Ozkan lııiria· A,.dm T. 112 - Zmcbınkap1 62 Yaıaf, larmdan olduiu eö,!enilen Betik· 
ci, Tepebapnda Mibael Kaanopoaloa 113 - Saltanahmet Koçoli 114 - Be- tqlı Gedainin bir iki manisini de 
ikinci hediJ'emizi k•nnımtlanhr• J'Oila 22 Saffet 116 - Erkek liaeai 323 yazayım .• 

KAKAO KAZANANI.AR Sabri 116 - Betiktat 43 Ferruh 117 - Gedainin, yazacaian bu mani· 
3- ı6 CI melr. 206 Cafer, 4- o· ;ı. lıt. Erkek u...ı 396 Burhan 118- Be 

dar 83 Cavide. S - 2 ci melr. 3ı7 v.. J'Oila ı4 Aaimaa Nedini 119 - lıt. )eri ıö.teriyor iri bir kara cahil o-
.tat. 6 - Be,.oila ı06 Pizant, 7 _ Ka liaeai 1074 Saliha lpk, 120 _ Ka- lan Peripn Halil irticalen mani 
Panplb 3 Malike, 8 - Cümhan,.t batat lisesi 1 F. Rahi ı2ı - Galata ı8 eöylemekte çok mükemmel bir va• 
ortamektep 274 Lütfi)'e, 9 - Ka liaeai Recep ı22 - ı9 ca mektep S&ı Nm- uta olmakla birlikte Gedai her 
1417 Mukaddes, 10 - Balmkö,. iatu- man 123 - Dawtpafa orta mektep halde ondan bilıili, belki de okur 
yonanda idris K. Nadir, 11 - Erkek 247 Yılda ı24 - ı4 cü mektep 380 yazar takımmdan ve belki de bi • 
liaeai 45 Sabri, ız - Fenerde Şabiaer Belma ızs - Vefa lisesi 272 Necmi, raz eski mutasavvıf halk ıairlerini 
Hamdi. ı3 - 2 ci mek. ı82 Aıuı, ı4 ı26 - Betiktaf 18 FikrİJ'e ı27 - Er- okumu•, yahut 0 tarzda -vleri ol· 
- Fatih Atpazan M. Sevim. ıs- Orta kek lisesi 1122 Y. Haynttin ı28- Ya· -s- ~" 
...-. 572 Naclir, ı6 _ Sürena P. Rept ıafpap 16 Şüknn 129 _ 1 ci mektep dukça anlayanlardan imif .• lıte o-
17 - iplikhanede Halid, ıs - ıo cu ıso Nejli, ı30 - Alb ı..kkal 8 Enver nun, bana bu kokuyu veren iki ma
.-_ 480 Saadettin Hamdi ıt - 6 ca ı3ı - Be,.oila 3 cü mektep Saadett:n niıi: 
mek. 4ı2 lhaaıa. 20 - 16 CI mek. 3 • A ı32 - Erkek IİMIİ 997 T--·t 133 - "Ad Gö" tle -·- am aman ••• • ••• ze .,, 
No. 2ı6 Zeki. sın.,......u,.e 6 E. Gülseç ı34 - Ka- "Suni hakka dikkat et, yapııık 

BOSKOl KAZANANLAR ınnpap 60 Hikmet, ı35 - Tophane .. ti ., 
ı M 

mı ıoz ... e e •. ,, 
21 - Ka L. ıuı Mübeccel, 22 - 00 uharrem ı36 - Davutpqa orta 

1[arqimrük cami 80kak Feruzan, 23- mektep Cafer 137 - lıtiklil caddesi "Ol göz ile hakikat raJmu ıel, 
11 nci mek. ı ı 793 Belkia, 24 - la. L ı85 Fiiriina 138 - 59 ca mektep Ar- gözede!,, 
1003 Orhan, 25 - Hayclarpap Akifbey talaJ'• ı39 - Orbunektep 573 s.Jinl, (Gözetlemek maatarından) 
lok. 21 lcW Naim, 26 - Dinn,.olu 140 - 42 ci ..adep 335 Orhan 141 - • • • .. 
4'1 Mehmet Ali, 27 - Be,.oila 2 ci mek Kmltoprak Tal'a Ba,.aol 143 - Karta· "• .ı d• d d• 

1 
~am aman.. ı... e ır.,, 

ı• Ze,.nep, 28 - HaJ'l'İJ'e L 30 Sel· Uf 23 Pentui ı43 - Spltanalunet 20 
- Erkal, 29 _ Sultanalunet M. Emin ı44 _ Ferikö,. 2 Hasan l4S _ "Hakiki afi< ehlinin dildarı 
~kalıın, 30 - Poıta müdürü • Bülent Çenherlitaı 8 S. Babrba,. ı46- Balar- nadidedir.,, 
BelMk, 31 - Ka L 1340 Ane Çailar kö,. 46 Şemsi 147 - 13 cii mektep 497 ''Dildar için kanlı Yllf akıtan 
32 - Topkapı 10 C..det, 33 - 12 ci s.ı.ı..t ı48 - Otaktepe 11 Handan na ... didedir.,, 
mek. 249 Vedat 34 - MM. 517 Maa- Gür ıe- Dinn)"Olu ı28 Salih ıso- Biri (pekaz) biri (kör) minaa1· 
lafa, 31- Panplb Zafer a. 12 Emine, Yenikapı 7 N.m,.e 151 - Kadırıa 84 na gelen nadidelerden baıJciıi 
38 - 5ıraaeniler 4 Memduh Kenan, Lemi 152 - Fmdıkh ı09 Semiha ı53 - • h • d kul'-- .ı k 
37 

& .J_ E.l=--'--ı U-•!t ı~~ - V'-L-.... li-··· nı anrı satır a RUKllğmı pe. 
- ... -.,_•nn 137 Nejat 38 - Ha,.. ~ nau '" --s -~ L 15 Neriman, 39 - Saltanaelün 349 Salihaddin 155 - Rumeli H. 85 anlayamadım amma, bu maniler 

1 Nejll. 40 - Haliçfeneri Sibh7af fab. TQral 116 - Gecfilcpap 5 Siman 157 ıösteriyor ki bu adam arapça, 
~ Mipzi. - POJ'l'U 1o 11 Sellm. 158 - Malumat acemce kelimelere oldukça düt • 

KiTAP KAZANANLAR pap 101 s.a.ı..ttia iSi - 3'7 ci mek· kün ve daha ziyade mutasavvıf 
41 - Km liaeai 400 Feti,.e, 42 - tep 349 Niket ı60 - 44 cü mektep ı42 halk ıairlerinin tesiri albnda bu • 

~oplmpı 19 Betül, 43 _ 11 ci melr. 314 Müfide 181 - 18 a mektep 23 Sedat l b. d 
182 _ Topb 

1 8 Vldor 183 _ H. P unan ır a ammıt-
M+ 15' ._ - ICabalaf .WS L 8 A.,. 21 W. Netet 184 - SirUci Nizamet~ Bunun bir çök iifet Te l'.opna • 
llİ, 45 - Bakırköy 28 Niko, 46 - Nu· l'İollmnİye 56 Hikmet. 47 _Fatih 16 tin 168 - Dnatpap ortamektep 463 lan .la vannıf; fakat çok bilinen 
Zihtü. 48 _ Kandilli ıca liaeai 403 Mehmet ı66 - ı6 a mektep 2ı6 Zeki ve bir çok •ki halt tasavvuf tiir • 
Maalll, 49 - Lülehurıa 1 ci mek. Ta- ı67 - 40 a mek- 180 c.n.ıettin, )erinin birer kopyumdan pek de 

60 
ı68 - Han M. mektebi 152 Arif ı69 

-. - 3 cü mek. ı95 Apti, 5ı - Fa· _ H. P. 98 Nehide 170 _ Edirne lıtik· fal'klı olnuyan bunlan burada 11-

tih l 1 Cemal, 52 - Kız Liaeai 181 Ma- lil mektebi 68 Çiftlik 171 _ Beıikta• zun uzun yazmaya hacet yoktur • 
:nffao, S3 - 8 · 12 ci melr. 362 Om., ı8 1ı.n1üm 172 _ r----L- ıs ci mek. Hazır ıırau gelmitken burada 
14 - Yerebatan 43 !MaNıt, 51 - ~,....._ 
42 ci mek. 662 Eaat Tirin, 56 _ Ka. SalMNıt 173 - Fatih 4 Yab,.. 174 - ıize bir kaç tuhaf mani daha ıöe-
aa P. 28 Yüksel Ene>,., 57 _Galata Farmia camii Salih 176 - KaZ lisesi leıeyim. Balatlı çarıkçı Elemin biT 
& L 679 Fenar. 58 - Betiktaf 38 R• ı~ Şefkat 178 - HaJ'riJ'e liıcti ı38 manisi: Kadıköydeki çalplı kah -
m. 

59 8 
Raif 177 - GedJkpap 30 Ron ı78 - 1 d b. · B-•- b __ _.__ E 

•-. - ü,.ükacbı l Bilse, 60 - Be- Yeni IİM 183 Muhsin ı79 _ Kadıköy ve er en ınne aıat ~·~ı. • 
7oil"o~~;· KAZANANLAR 87 Semih Bilam ıso _ Ortamektep temle arkadaşlanm davet et.mit • 

"Dört kötede methuruur dilen· 
ciıi lyibin !,, 

.(Eyübün) 
Bu da o sMD&Dlarm didaktik, 

yan itıkane ıüzel manilerinden 
biridir: 

"Adam aman.. ka.. rm.. ca,, 
"Yazdan toplar erzaıknu, kıta 

saklar karınca,, 
"Canan bizi af etti yalvarıp 

yakarınca!.,, 

Fakat, bu son maninin .ahibi 
(Laedri) dir. 

ltleflıur Semald opneulardan 
Arap Hamlt RflÜ 

Eıki tulumbacılardan Barba Nlkolı 

ğa için ıöylediii ıu manici• 
burdur: 

"Adam aman •• Ga.. li.._ 
':'Mqraban tıkD'dıyor, 

yok 
Sana aııl diyorlar, sen P 

Galib 
O akildarlı kayıkçı 1 

bir manİli: 
"Adam aman.. ne .. yediı 
"Namerdin lokmumı ne 

ye, ne 
"ihvanın toplamn&11 

Şu qaiıdaki manide 
kahvelerin metbm o·-ılıt!llll• 
dan Arab Hamid reiain, 
li, sök ıüriiJtWü bir 
destan, yahoıt ıemai 16y 
rica için bqka bir. arkadafl 
fmdan irticalen ortaya • 
manidir: 

mani: 

Yukarıda adı geçen~ 
neli Ahmed reİI, ki timdi 
kar olduiu halde 
oturan yetmiflik ye 

ibtiyardD'. Bir zamanlar 
niıı en iyi uatalarmclan .,. 
Dm en namh ve acar uuıı.-
nndan olan Ahmed baba 

• • !-! ,em m•n•ıuı seçen 
.................. hami 
dikten IOlll'a 18,tdh 

Etrafma fıldır fıldır 
de lrartıımclakini hiç 
ıizlerini taT&D& doitu d 

- Evlld, dedi, ba mani 
den aana caha olsuDt 

"Adam am•n.. ci .• rwı~ 
"Felek k&kten budadı, 

bir acı 
'(nacak.

"Ellere 1*ı acırken, bell 

eı _ A,.dmotell 
1 

Fad, 
82 

_ lat. 96 Orhan 181 _ Ka maaDim mektebi ler, bunlarda kalkıp oraya aitmit-
p_. c. 

4 
Mitat Alan. 

83 
_o. K. Or- 233 irfan ı82-18 ci mektep ı77 File- ler. Fuıl bqlaymca gelen miaa • Bunlardan batka vaktiyle çalp· Ve bunu e&ylemesi ile 

tamelrtebi 3ı7 Makbale, 84 _ 8ayad ret 1&1 - 1 ci mektep 71 Fani 184 - fiderin içindeki en Ulta manici E- h kalnelerde e1ueri.i irticalen luçlmarak yanımdan bM 
4 Sevim Biaan, 65 - Betiktat Tahsil ıs ci mektep 68 lamail 185 - Talnün teme KadıköylüleT rica etmitleT, eöylenmit methur manilerden ba • ıma dayanarak azelcl• ..... 
B. M. Necmettin 66- Ha,.~ c... 93 lbıan 188 - lıtin,.. 29 C...t ı87 (Kadıköy) ayağı ile bir mani zılan da tunlardır: Bu manilerin e&yl~ 
111 Teldmn 67 - Pertemi,.al 196 Zeki - Yeclilmle 89 Cemal 188 - Ka liaeai wwle demi•ler •• Etem dut"' :~-:ı .. , "Ad d·..1 d -J "T ~ am aman... ı"'e.. e •• ,, maaı k,..-., d. 
•- Boetna 98 Saime 89- Cümba- 1120 Kemal ı89 - Maltepe Muzaffer tatmmıı evirmit çevirmit niha- "Bak, okuyup yazmadan 1r.ı. -s-y&, ıvana, 
riJ'et ortmnekhlN 49 y ...... 70 - 32 ı90 - Kadıköy ortamektep Bedia 191 t .. 1:. r '1n al' da ..,.. de.tana, eemaiye, hele 
d mektep 40 N..W. - K.:.rta 43 Bal .. 192 - lıt. Kemal ye ıus u ıe •n. u •mm. tm o- maclı fer diclede..,, ye, ni9betle kolaydı ye bu 

KART KAZANANLAR 193 - TepikİJ'e 89 Ap-mi 194 - Sa- turan çalııya ıtmar ebnif: "lhvanm arzuaunu kıramaz her çalplı kahveye ple11 
71-Ka maallim mektebi 12 Maalll .-,.. 4 F..._ lM - Eclirnelcapı 17 - Çalm!.. Ferdi dede • .,, 18yleyebilirdi •• Fakat 

72 - K.umıpap 84 Şerefnar 73 - v.. Melahat 196 - lıt. aümriik 17 Halil Klirnet, çılırlma, çifte nlra, Kendui bir P&f& zade olan Be- .a,temek, yani kaleme 
Di Tirld,.. mektebi Ydda 74 -Edime 197-Alıaara718 Şlkna 198 - Orta darbuka ve zilli mqadan :mtirek. tildatlı Kambur Ferdi dedenin bir okumak d-L-
Kaps &2 Todori 75 - EJ'iip 11 Bedia mektep 489 Aira 199 - Erkek liaeai • 1-b kah --L·b lan GaJ 11ı11a ıGçtil. Eım 76 - Samat,.a Şükrii Ozan. 77 1024 Hakla 200 - &e,.u.t 2ı Ulafer. keb ?1an takıin hemen ima bir _ça_-.-:.-.·---=-~v=-e_ .... ::--::•-.-i _o __ -=-i_b_a_·_, KOflllalar, divanlu, 
_ Balarkö~ 

99 
Ercümmt 

78 
_ s.,. manı havMı yapmıf, Etem de f"J lıtanhul Betinci icra memurlaiQn • destanlar maniler ıibi ı.-. 

oila 1 Todori 79 - Betiktat 28 Faruk ~~ DIKKA T ~ ıwaı 1 maniyi söylemif: ==.t.ı.,.. = ~:= : le 16ylenirdi Ye banfarda 
80 - Faik P. Be,.oila Nehabat 8ı - ffeJiyeleriıni% ha halta Adam aman .••• clı köye.. tanwlNN! ~ ehli wkaf mllfnıılla kull 1 • ler _ _ı_: 
Karqiimriik 60 Cemal, 82 - lıtanltul 1 p.,.,.,,.be günleri matbaa· "Arzuladık ihvanı, ıeldik 111 1047 lira lu awt takdir eclilea Un ka M anı an vezm .,... 
erkek liwi 1003 Orhan, &1 - Ba,.ük mutlaialıtılır. Kadıköye ... , p11Dmda Eı~ Hmr 8. ,.eni Hacı kadın lerininlerinin kulwtdll~ 
ada ı3 Orhan, 84 - y~ lolS S.- "Müftü haraç keeerken ne naballeaincle Fabrika" Mafmlar ao. elueriyetle (altı. bef), 
adet 85 - Saltanahmet 31 Rfilmettin kad 'k. 1 = ~ ~~l N~OilNo.'iu. d&rt· üç) ve bazaii da 
88 P ta Hatan, yapar ı... öye .,, -. ... 
87 ~Arap .. camu~29 Nmemeü.d,ur88a - '"-~ HA.BE R.'.e; Gene bir IÜD ya Betikatfldar, hir hane•• maiazalar aokaimda 22 No. idi. Semailerde hem .. 

r' ~ ittiaalinde Taki mfittemilittan ... lata ( f ·ı·· f ·ı·· 
antep Mektebi 882 Celil 89 - &e,oila yahut Çepne meyclanlderla Eyüp uaamn dört laiaM itilmile ~ hiaaeai me aı un, me aı un, 
22 Marika 90 - Erenkö,. 440 Melek ~ cavinndaki manici ve eemaiciler açık utbrma,.. pkanlmıf olup 23/5 mefailün) vezniyle -·~ 
91 2 • /935 tarihinden itiharm prtnameai nurdu. 
. - ci mekt.ap 38 Cengiz, 92 - lıt. arasında bir rekabet baflamq, ni • berkesin söre hilmeai için daire -.. • 
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. HABER - :Akşam Postası 

an ıcadan Türkçeye Sö 
~vuzunu 

.- I - Oz Jürkçe köklerden gelen 
sözlerin har§ısına (T. Kö.) belde· 
ği (alameti) i konmu§tur. Bunla 
rın her biri hakkında sıraıı ile 
uı:manlanmızın ( mütehauu) ya

~ılarını gazetelere vereceğiz.. 
2 - Yeni konan kar§ılıkların 

iyi ayırd edilmesi için, gereğine 

göre. lransızçaları da yazılmı§, 

ayrıca örnekler de konulmu§tur. 
3 - Kökü türkçe olan kelime

leri'! bugünkü iflenmi§ ve kulla· 
nılan ıekiHeri alınmıştır: Aslı ak 
olan hah, aslı iigiim olan hüküm, 
türkre "çek,, kökünden gelen ıe· 
kil gibi. 

l\tüne\-ver - Aydın - (Fr.) Ec • 
Jaire 

Münezzeh, - An, beri 
l\tünfil olmak - Küsmek 
Münfek - Kopmuş, ayrılmış 

Münferid - 1'ck, a)Tı, yalnız -
(Fr.) lsole 

Münferiden - Ayrı ayrı, birer bi· 
rer, kendi başında, tek ba~ına, yal • 
nızca, teker teker - <Fr.) Isolement 

Münhal, münhall{it - Açık -
(Fr.) VncaJtt, vacances 

Münhal, milnhall~t - Erirler -
(Fr.) Solubles 

Gayrimünhallat - Erimezler 
Insolubles 

l\Hinhani - Eğriç 

l\tiınha ıran (hasren) - Salt -
(Fr.) Exclu kement 

l\tiklhat - lngiz, çökek, basık 
l\lünhedim - Yık,Jmış 

Münhezim - Bozgun - <Fr.) Mise 
en dcroute 

Münhezim etmek - Bozguna uğ •• 
ratmak, bozmak - (Fr.) Mettre en 
dEroutc 

l\fünhezim olmak - Bozulmak, 
bozguna uğramak 

Münkad (Hak: lnkiyad) 
Münknzi olmak - Bitmek, gilnü 

gelmek 
Münkesir - Kırgın, kınk - (Fr.) 

Af flige, brise 
l\lüntahab - Seçkin - (Fr.) Elu. 

choisi · 
l\lüntahib - Seçmen - (Fr.) E .· 

lecteur 
l\lünt:akil - Geçen, kalan - <Fr.) 

Transmis 
.Münteha - Uç 
l\lüntehi olmak - Bitmek, çık -

mak 
l\lilntehir - Ölilk 
Müntckim - Öcalan 
Müntesip - Çatkın 
?tiünteşir - Yaygın 
Müphem - Ortünç - (Fr.) Vaguc 
:Müphemiyet - Ortünçlük 
Müptedi - Amacı · 
Mliptcla - Düşkün - (Fr.) Epris 
Miiptela olmak - Düşkün olmak, 

uğramak, yakalanmak - (Fr.) Etrc 
~pris 

Müp~zel - Ortamalr, aşağılık 
Müracaat etmek - Başvurmak -

(Fr.) S'adresser 
MU raf na - Duruşma 
Mürnhik - Erişik 
Mürai (riyakrtr) 

<Fr.) Hypocrite 
İkiyüzlü -

l\Iürnillk (riya, riyakfi.rlık) - lki· 
yüzlülük - {Fr.) Hypocrisie 

Mürebbi - Egitmen 
DÜZELTME 

Dünkü sayıdaki yanlıştan şöyle 
düzelti) oruz: 

1 - (Mizan) karşılığı şu olacak • 
tır: (Tartaç, terazi) 

2 - (7'ega1ıni etmek) karşılığına 
<Sayramak) sözii de katılacaktır. 

3 - (Mugarıni) karşısına (Say • 
ran) sözü de konacaktır. 

4 - (Teganni) karşılığına (Say · 
ra) da katılacaktır. 

S - (Jlczak) karşdığına <Zevk) 
sözü de bulunacaktır. 

6 - (!tlifwal) süzünün karşısına 

(Bak: Vecih, tarz) yazılacaktır. 
l\füreff ch - Genli - (Fr.) AisE 
?tıil.nıkkep - Katınç - (Fr.) Co~· 

pos! 
Mürettep - Danışıklı, uydurma 

.(bak: Tertip) · 
~ ftlütettib - Dizmen 

MUre,'liÇ - Güden 
Mürevviciefkar - Onürtge 
Örnek Tan gazetesi siyaseti hari

ciyede Fransa hük(mctinin mürevvi· 
de/karıdır - Tan gazetesi dıs sıun • 
sada Fransa lıük( metinin 
dir. 

Mürsel - Gönderilen 
l\türsil - Gönderen 
Mürşit - Yönder 
Mürteci - Kaytak 
M!.irted - Dönme 
Miihtedi - Uzyönen 
l\f ürtefi - Yüksek 
l\lürteşi - Ahmsak 
l\lürur - Geçiş, geçme 
Müruriye - Geçmelik 
l\1ürüv\'et - Kişilik 
Müsaade - izin 
Müsabaka - Yarış, yarsı - <Fr.) 

Concours 
Müsabaka etmek - Yarışmak 

.Müsademe - Çatışma, çarpışma 

- (Fr.) Collision 
Müsademe etmek - Çarpışmak 

Müsadere - -Alanç - (Fr.) Con-
fiscntion ıtı 

Müsadere etmek - Alancetmek 
l\füsaid - EJverişli, uygun, yeter, 

eğgin - {Fr.) Convenable, suffisant 
Ornek: I Oturduğum yer çalışma

ğa nıüsaid değildir - Oturduğum 
yer çalışmağa elverişli değUdlr. 

2 - H cnüz müsaid bir cevap ala • 
madım - Henüz uygun bir cevap a
lanıadım. 

8 - Bu adamın aylığı böyle ev 
tutmağa nıiisaid değildir - Bu ada
mın aylığı böyle ev tutnıağa yetmez. 

4 - Temennime müsaid görün • 
dü - Dileğime eğgin göründü. 

Müsakkafat 7 Dam 
Müsalaha - Barışma 

Sulh- Banş 
Sulhü müsalemet - Ba.nş ve bay

sallık. 
Müsamaha - HoşgörU, hoşgör · 

me, hoşgörülük, gözyumma - (Fr.) 
To1erance 

Müsamaha etmek - Hoşgör • 
mek - (Fr.) Tolcrer 

l\f Usamahakar 
<Fr.) 1'olerant 

Boşgöriir -

l\lüşa'şa - Parlak, şovağh 
1\llisa ,.at - Eşitlik 

Müsavi - Eşit, deş (terim) 
Müsbet - Müsbet, pozitif 
Müsekkin - Yatıştırıcı - (Fr.) 

Calmnnt 
Müselsel - Ardıardına, biribirine 

bağlı 

l\lüshil - SUrgüt 
l\lüsmir (semeredar) - Yemişli 

verimli 
Müsrif - Savurgan 
Müstacel - Evgin - (Fr.) Ur • 

gcnt 
l\lüstacelen - Tezelden, gecikme· 

den 
Müstaceliyet - Evginlik, gecik · 

mezlik - (Fr.) Urgence 
Mil tağni - Doyuk 
Müstağrnk - Batmış, batık 
l\lüstahkir - KUçükser 
Müstahsil - Üretmen - <Fr.) 

rroducteur 
.Müstahzarat - Hazuilaçlar (tıb

bi), hazırlamalar (kimyevi) 
Mü~tnid (kabiliyetli) - Anık, ye

tenekli 
Mü takar - Durlu 
l\lüstakil - Erkin, bağınsız -

(l<'r.) Ind~pendant 
Müsatmerc - Sömürge 
Müstantik - Sorman 
Müstecir - Kiracı 

Müstefid - Faydalanmış 

l\lüstehlik - Yoğaltman - (Fr.) 
Consommateur 

Mlistekreh - iğrenç - <Fr.) De· 
goutant 

Mlistekreh, menfur - Tiksinç -
(Iı,r.) Detest~ 

Müstemlike - Sömürge 
l\lüstenid - Dayanan 
l\lli terih (asude) - Rahat 
Müstesna (istisnai) - A) ram 
Müstesna tutmak (istisna etmek) 

- Ayn tutmak 
Müsteşar - Asbakan 
Müstevi - Düz 
J\tfü;tcvli - Salgıncı 

Müstevli olmak - Salgın etmek 

MO~behet - Benzeme, benzeş · 
lik - {Fr.) Ressemblance 

Milşabih - Benzeş 
Müşahede - Görüm 
l\1Uşahhas - Somut - <Fr.) Con 

cret 
l\tüşahid - Görmen - (Fr.) Spec· 

tateur 
Müşareket - Birlik, ortalık -

(Fr.) Assoclation 
l\lüşateme - Sovüşme - (Fr.) 

S'injurfer 
Müşavere - Danışma - (Fr.) 

Consultatton 
Müşa,·ir - Danışman - (Fr.) 

Conseiller. 
Müşekkel - Gösterişli, frlyan 
Müşevveş - Karışık, karmakan • 

şık 

Müşevvik - Onayak - <Fr.) 
Pro,·ocateur 

1\lüşfik - Sevgen 
Şefkat - Sevenginllk 
l\lüşir - l\lareşal - . 
Müşkil- Zor, güç, çetin, çapraşık, 

enge 
MüşldlAt - GQçlUk, güçlükler, 

zorluk, zorluklar 
MüşküIAtla - Zorlukla 
Müşkilpesend ":""" Güçbeğenlr 
l\tilşrlfl harab (matll inhidam) -

Kağşak 

MüşrUf harab olmak - Kaha • 
mak 

Müştall - Tutuşan - (Fr.) lnt • 
lammable 

Müştak olmak - Göresimek 
Müştemlldt - Eldtler - (Fr.) 

DEpendances 
Müşterek - 1 - Ortak, 2 - Bir • 

re (önek) (1) 
1 - Menfaati İnüştere"- - Blr • 

gasığ. 

2 - Birgedüzen - Coordannance 
Müşteri - A1tcı 
Müteal1ik (Bak: Dair, ald, raci) 

- Dolayı, için, üzerine 
Mütalea - 1 - Düşünce (Bak: 

Fikir), 2 - Jrdel (Bak: Tetebbu), 
3 - (Bak: Kıraat) - (Fr.) 1- Opi· 
nfon, 2 - Etude, 3 - Lectore 

l\lütalebe - lsteyt, lcıtenl 
Mütareke - Bırakış~a 
Mütareke etmek - Bırakışmak 

Müteahhit - Ustencl 
Müteahhidlik - Ustencllik 
l\lilteakiben - Ardınca 
l\lüteassir - Çetin, güç 
Müteazzım - Uluksar 

,Mütebahhir - Bilge - (Fr.) Eru· 
dit 

Mütebaki (bükA.dan) - Ağlamsık 

Mütcbariz - Belirgin 
Mütebeddil - Degişken 
Mütebessim - Gülümser 
(l) Fransızça "co-,, önekl dilimiz· 

de "birge-,, önekiyle kimi de "-deş,, 
ıoneklyle ka1Jılamr: 

(ErtikdClf - !tleılekdaş - Collo -
(/Ue) gibi. 

l\lütecahil - Bilmezlenen 
Mütecahilane - Bilmezlikten ge-

lerek 
Mütecanis - Bfcins 
Gayrimütecanis - Yadblcins 
Mütecasir - Küstah - (Fr.) 

Audacleux 
Mütecaviz, tecavüzklir - Saldır • 

gan, sataşkan - (Fr.) Agressif 
Mütedahil - Geri.kalan 
Mütedavil sermaye - Dönerge 
Mütedehhlş - Yılgın - (Fr.) 

Terrorise 
Mliteellim olmak - Elemlenmek, 

acılanmak, içi sızlamak 
Müteessir - Ozgün 
l\lütefer~ik - Ayrık 
l\lütcf essih - Bozulmuş 

l\lütefe,"·fk - Üstgelen, Ustiin 
Mütegallip - Zorba 
Mlitehammtl, mukavim - Daya· 

nır, kaldırır "' 
Müteharri, müdekkik, müteteb • 

bl - lrdelmen, araştırıcı 
Müteharrik - işler, oynar 
Müteharrik bizatihi - Kendiişler 

Mütehassıl - Olma, üreme, çıkan 
l\fütehassir olmak - Ozleınek 
Mütehassıs - Uzman - (Pr.) 

Specialiste 
Mütehaşl - Sakıngan 
Mütehavvil - Değişken, değişik 

Mütehayyir - Şa~km 

Mütehevvir - öfkeli 
Mütekabil - Karşılıklı 
Mütekaddim - Öngelen 
Mütekait - Emekli 
TekaUd etmek - EmekUye ayır • 

mak 
TekaUd maaşı - Emeklik, emekli 

aylığı 

Mütekatı - Çapraz 
Mütelevvin - Alaca 
Mütemadi - SUrekli, devamh 
Mütemadiyen - Ardstz arasız 
Mütemayil - Eğgln 
Mütemekkin - Oturgan, yerleşik 
Mütemellik - Yaltak - (Fr.) 

Flatteur 
Mütemevviç - Dalgalanan, dal • 

plı 

l\filtemernl - Zengin, varır 
Mütemmim - Tamamlıyan, tüm-

llyen 
Mütenahf - Sonlu 
Mütenahiyet - Sonluluk 
l\lütenasib - Uygun {birlbfriy • 

le -) 
l\lütenasibülendam - Taylan 
Mütenazır - Uykaz (uyukaz) 
Tenazur - Uyka 
l\IUtenekklren - Tanımsız olarak 
Ornek: Mütenekkiren FraJUaya 

giden /ngiltere Kralı - Tammaız o • 
larak Fransaya qiden lngiltere Kra
lı. 

MUtenevvf - Çeşit çeşit, 
tUrlU, türlü türlü 

çeşitli, 

Müteradif - Çemdet 
Müterakki - ileri 
Müterakkib olmak - Kollamak -

(Fr.) Guetter, l'ocvasion 
Ornek: Müterakklbi fıraat - Fır· 

ıat kollayan 
Mütercim - Çevirmen 
Tercüme etmek - Çevirmek 
Mütereddi - Yoz 
Mütereşşih - Sızan · 
Müterettib - Düşeıa ~ 
~Ut~llJb Katd~n "' 
MUtesavver - Tasarlanan 
Müteselsil - Sıra, zencirleme 
Müteşebbis - Girişken 
Mütevakkıf - Bağlı 

Mütevali - Arasız, aralıksız, bir-
dUzUye . 

Miltevassıt - 1 - Arayıcı, 2 -
Orta, 3 - Arabulan - (Fr.) Jnter • 
m6diaire, moyen 

Örnekler: 1 - Bu işte siz mlite • 
vcusıtlık ederseniz - Bu iıte siz ara· 
cılık ederseniz. 

2 - JJlütevcuıııt derecede mal( • 
mat - Orta (ortaç) derecede bilgi. 

3 - Mütevassıt olarak iıe mllda -
hale - Arabulan ~larak işe kanıma 

Mütevattın - Yerleşmiş 

Mü~vazi - Alçak gönüllü, göste
rişsiz - (Fr.) Modeste 

Ornek: 1 - O, pek mütevazi bir 
adamdır - o. pek alçak gönüllü bir 
adamdır. 

2 - Mütevazi bir hayat imrar e • 
der - Gösteri13iz bir hayat sürer. 

Mütevazin - Denk, dengeşik 
Müteveffa - Olge, göçkün 
Mütevehhim - Kuruntulu 
Müteyakkız - Uyanık, tetik 
Müreya.kkrz bulunmak, müteyak • 

kız olmak - Uyanık bulunmak 
Müteyemmen - Kutlu, yümlil 
Mütezad - Karşıt 

Müteıayid - Artımlı 

Müttehid - Birleşik, birleşit -
<Fr.) Uni 

Müttehiden - Elbirliğiylc 
l\lüttcfik - Bağlaşık 

Alli6 

l\tiittefikan - Oybirtiğiyle 

Milttehem - Suçlanmış 

Müttek~ - Dayanaç 

(Fr.) 

\ 

Müvacehe - Yüzleştirme 

Müvacehe etmek - Yüzleştirmek 
Müvazene - Dengelme 
Müvazi - Arasıl 
Müvesvis - Kuşkulu, alıngan 

Müvezzi - Dağıtmaç 
Müyesser - Başarılmak, ele geç· 

mek, kolayı bulunmak 
Müzahrefah - Süprüntü 
Müzakere - Görüşme, görUşU 

Müzakere (Okula terimi) - Bel . 
Jetim - (Fr.) R~pHition 

Müzakereci (Okula terimi) - Bel· 
le tici - <Fr.) Repctiteur 

Müzayede - .Artırım 
Müzebzeb - Karmabrll* 
Müzehheb - Yaldızlı 

Müzekkere - Asbitfk 
Müzeyyen - Süslü 
Müz'iç, milacciz - S.ul 

er, sırnaşık 
Müzmin - Süreğen 

N 
Nabeca - Yersiz 
Nabedid olmak -

görünmez olmak, gözden b 
Nabehengaın - Sırasız, 

NabekA.r - Bo" ha11U -
Vaurlen 

Nabemahal (Bak Nabeea) -
siz - (Fr.) lnopportun 

Nahemvar· -Yolsuz, 11Jlpl .. 

(Fr.) lndecent 
NalAyik - Yarqmu, ,...,_. 

yakt§maz, yakı~ - <J'r.) 
venable 

Namağl6b - Yenllra• 
Namahdud - Uçsuz, bu 

nırsız 

Namerd - :Alçak 
Name~l - Garünm• 
Namizaç - Keyifsiz 
Namubarek - Kotan 
Namuvafık - Uyguaaa 
NamUnaslb - Yalnpkm 
Namühald - Elverifds • 
NamUtenahl - Sonsa 
Naplk - Pis, klıll 
Napuhte - Ham, çit, ,.._ .. 
Nareva (Bak: Na14Jlk) 
Nasanb - Yanlış 
Nasaz - Bozuk, dk..,. 
Naseza (Bak: nalarlk). 
Naşekib - Sabırsız 
Natüvan - Halsiz 
Naüınit - Umutsuz 
Nahit olmak - Bitmek ' 
Nabud (Bak: mahv) 

"- Nabz - Nabız (T. Ki.) 
Naçar - Çaresiz 
Çar naçar - ister lıltal• 
Nadide <Bat: ender). - Al 

nur, az görünür 
Nadim - Pipıan 
Nadir :_ Seyrek, az, u · 
Nadiren - Arama, pek dı 

tük 
Naehl (Bak:- kablllyetıds) .-

cerlksiz - (Fr.) lncapable · • 
Nafaka - Geçimlik 
Nafi - Faydalı ' 
Nafile - Boş, faydasız -

lnutlle • 

mi?ne 
Nahiye m6dUrU - Kam 
Nahlye merkezi - Kam• 

kendi 
Nahiye (Mıntaka 

Bölge - (Fr.) Zone 
Nahiyevf - Bölgel 
Naht - Oyu, oyma - (Fr.) 

ture 
Nahtetmek - Oymak 
Nahhat - Oyman - (JPr.) 

teur 
Nahvet - Benbenlik - <rJJ 

goeil, presomption 
Nail olmak - Esmek, ırıaı ... 11!!1 

Naka - Deve 
Nakabil - lmkAnmz 
Nakahat - Eyiselik 
Nakarat - Kavuştak 

Refrain . 
Nakd - .Akça, para 
Nakdi ceza - Para ~ 
Nakisa - Kusur 
Nlkil - Geçirge, g8tlrl9 
Nakl, nakliyat - T~ 
Nakletmek - 1 - A1-' 

anlamına) - Extraire, 1 -
mak (hikAye anlamına) -
conter, 3 - Götürmek, .._.._,,...., 
(Fr.) Transporter, 4 -
Tansmettre 5 - Göçmek 
DEm~nager 

Vasıtai nakliye-~ 
.(Fr.), Moıens de transl"' 
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HABER'ln 

Hlklyeal izbandut Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 
Gayet mütereddi bir doktor var., 

Acayip ameliyatlar yapıyor. Kansl ve 
hizmetçisi Mari, ondan fena halde lir· 
kUyorlar. Nihayet genç kadın bir rM
aamla tanışıyor. Hayatının bu yeglne 
tesellisini kocasının riJJasma getire
rek kuzenim,, diye kocasına tanıtıyor. 

Doktor, keskin gözleriyle senci 

•üzüyordu. . . . 
Jnanmamıı gibiydi •.• Gıbı deiil, 

inanmamııtı ... Çoktan, itin farkı • 
Bevn "ınde mülhit na varmıf tı... ~ -

projeler hazırlıyordu. , .. 
Kadına gelince, mes uttu. Çun . 

kü müthif feryatlar koparken, ar -
tık o, itıkının kolları arasında 
ıneı'uttu· 

Bu hal, böylece, bir ay devam 
etti. Heyhat, ondan sonra, f eliket 
baykuıları etrafı sardı. Kadın, bir 

kaç kere: 
- Jorj ..• Korkuyorum ... Batı· 

ınıza bir f eliket gelecek.. Kaça • 
lım .• Uzaklara gidelim. •. -dedi. 

Ressam da bunu istiyordu. Fa

kat parasızlık onu dü.tü?~ürüy~r. • 
du. Lükse ahttıiım bıldıii aev1ı1h· 
•İni nasıl geçindirecekti? 

Kadına bunlan anlatb. 

Kadm: 
_Lüksler yerinde dunuD··· 

Biz, kaçalım ... Atkımız k~id_ir··· 
Çok mütevazi bir bayat ıurenz .•. 
Nasd olsa ıeçiniriz ... -dedi. 

Erteıi ıün, zaten kadının doi • 
duğu günün yıl dönümüydü. Onu, 
burada beraberce geçirmeie karar 
verdiler. Sonra, kaçacaklardı ... 

. . . . . . . . 

kadar güzeldi. Her ilmi de, cidden 
biribirlerine layık bir çifttiler. 

Mari, onlan, otomobilin kapı -
smda bekliyordu. Yüreiinin acı a
cı burkuldujunu hiuetti: 

- Acaba onlan bir daha söre • 
miyecek miyim? -diye dilfündü. 

Otomobil hareket etti. 
Doktor, uzaklapn kırmızı ara· 

banm arkaamdan, hain ve kanlı 
ıözleriyle bakıyO'rdu. 

. . . . . . . .. . . . 
Bir köylü, deli gibi, villaya ko • 

fUYOrdu. 
- imdat! imdat! Feliket var ... 

Tur yolunda bir kırmızı otomobil 
hendeie yuvarlandı f -diyordu. 

Doktor, sanki bu vak'ayı çoktan 
bekliyormut gibi, hazırlanmıt ola
rak, merdivenleri koıarak indi. 
Hasta otomobilinin hazırlanmau • 
m emretti. 

Mari, vill&nm dq kapısmda he-
yecanla bekliyordu. 

Hasta otomobili içeriye girdiii 
zaman, iki eliyle kalbini bastıra -
rak: 

- Hanmıcıfmıı sen felaketten 
kurtar! -diye dua ediyordu. 

• • • • • • • • • • • 
Bu vak'a olalı üç ay geçmifti. 

Doktor, muavinini kartısma abmt, 
diyordu ki: 

- Alfred... Nasıl elime dilftii -
I•·- Y arm, muradım olacak.. Ah, 
o zevki dütündükçe adeta zevkten 
kendimi kaybediyorum! -diyordu. 
Bilsen, ne heyecanlar geçirdim •.• 
Otomobilin direksiyonu, hazırla· 

Sab~hl~yin, kadın, dehtetle ya· 
tağından fırladı. 

U vku arasında, bir kibua bil · 
set~iıti. Uyanıp ta fırladıiı vakit, 
kabusun sebebini anladı: 

Kocası, yatağından fırlamq, o · 

dıiım gibi, dönek yerde kırılacak 
mı diye, deli gibi, yerimde dura· 
auyOnhma. 1'19ırlibaili imdat di)'e 
bat- beni ilap etti. Şaldlr 
Allaha, ki, lranm, bir mmenjitten 
sonra kurtuldu. Onu Jmrtarmcaya 
kadar neler çektim. na yiyecek gibi bakıyordu. 

Odaları ayrıydı. Bu adam, bura· 
ya habersizce hiç gelmezdi. Ne 

olmuttu da gelmitti· • • . 

Kahkahalarla sülerek: 
- Yarın aevsiliaine tamamiyle 

kavutac•k. 

Siz tle Jtlflrunrıza iş Banko$ıntlan 1Jir kumlJara alınız. G,lece'/c aene 1Ja 
hafta çocuğunuzun da birikmiş bi1cok parası olacaktır. 

• 

Doktor, yüzünün haio ıfadesını Yazan: N. B. 
aahte bir tebessümle gizlemeie ?· ---

0
-,-. -H~a-fı_z_C_e_m_a_I__ Beşiktaş icra dairesinden: 

lıttı. Dalailiye Mit•""-- Hiuedarlan arasında kabili tak 
- Sevgilim; kanın 1 Sana aür- ıim olmamasından mahkemece i-

ld. p ereden Cumadan bafka pnlerde .-at priz yapmağa ge ım. ene zaleyi ıuyuu hasebile satqma ka· 
bak ... Kapının önünde, sana, yıl · (2,5 dan &) ya kadar Ltanbul t)j. rar verilen ve tamamı 3150 lira tak 

d .. ı hediye al - van•olundaki (118) numaralı hu· önümün için, ne guze ~ dir edilen Betiktat Haa fırın cad· 
d 11111 kabinesinde hutalannı kabul 
ım... desinde 70 • 72 numaralı hanenin 
Zavallı kadm ! Elin heyecanla eder. tamamı açık arttmlmaya çıkanl· 

1 · -_ 1. pen Muayenehane •• n telefonu çarpan kalbini eliy e tuıaraa. · mıt olup tartJıaıneai 25/4/935 de 
cerenin önüne gitti. 22398, Kııbk telefonu ZUM4 • divanhaneye talik edilerek 3/6/35 

Kapmm önünde, son model, İİİİİİİİİİİİİİ•••"!'~~---.. J tarihine müsadif pazartesi gü-
fevkalade, iki kitilik bir otomobıl DOKTOR nü saat 14 den 16 ya kadar daire-
duruyordu. Rengi, kan gibi, kıp • Kemal özsan mizde sll\ılacaktır. Arttırmaya it· 
kırmızıydı. Vrolog _Operatör tirak için o/0 yedi buçuk teminat 

Kadın, sevinçle, doktorun boy." BevUye MUteh•••ı~ı akçesi alınır. Arttırma be4deli mu· 
nuna abldı ve ona teıekkürler etti· Kr'aldlll - Ekaelal11or magaza.sı hammen kıymetinia o/0 yetmit be-

-Kocam! Ne yazık ki, ben kul· 11anuuJa. Her glin 8lleden ıonra tini bulduğu takdirde ihalesi yapı-
la ak b·ı .ı d" •• ..ı-n 8 • • kadar.. Tel: 41Z3S 

nm ı mi yorum! -ue 1• ~ - lacak aksi halde en son arttıranm 
- Karıcıjmı. Geçen ıUn kuze • taahhüdü baki kalmak üzere art· 

nin söyledi: O, kullanmHmı bil· • A~· t-a on bet aiin daha temdı0t ...._ . 1 Bera ZAYi - 933 eenesı •-tosa· &...... ·- ..... 
nııyormUf··· Haydi, giyin • _1 .... _1... • :ı..! • dilerek 18-6-935 ıalı aiinü aynı· sa• h 1_. Son- -.1· Marat orta mmn.ouı uuncı o-

arası bir merdivenaltı olup hane lstanbul 7 inci icra memurlu -
ahıaptır. 2004 numaralı icra kanu. ğundan: 
nunun 126 mcı maddesine tevfi· 
kan ipotek sahibi alacaklılar ile di· Bir bo~ dolayı mahcuz olup 
ier alikadarlann ve irtifak hakkı sablmuma karar verilen ev etJ&
sahiplerinin dahi gayri menkul ü- •1 ve saire S 5/935 aünlemeçli 
zerindeki haklarım ve buausile fa· pazar günü .aat 9 dan 10 na kadar 
iz masrafa dair iddialarmı evrakı Divanyolunda biçki yurdu 6Jriincle 

müsbiteleri ile 20 ıün içinde daire hazır buhmacak memuru tarafın. 
mize bildirmeleri Jizımdır. Aksi dan açık arttırma suretiyle sahla.
halde hakları tapu aicilleri ile sa· 
bit olmadıkça a&tıf bedeli paylat· _ca_ğ_ı _iıa_~_n_o_ı_un_ur_. ____ .<_ı096S __ >J 

masından hariç kalrrlar. ltbu mad 
deyi kanuniye ahkamına göre ha· 
reket eylemek ve daha fazla malu· 
mat almak iatiyenlerin de 935/459 
dosya numaraaile müracaatları i
lin olunur. (6702) 

< 
erce töyle bir do~IJ'SllllZ.·• 7 - &--~='---~· atte en çok aıttırana ihale edr0 le-

ct-L- • amıfmdan aldıpn wau~ı 
ra, gelip beni ahnUUZ··· oruav... ktur cektir. Evsafı zemini çakıl döteli v A T. A ~ ' ~ı\ _T • 
de . zayi ettim· Hükmü 10 • •· ••• 1 ... USA 

rız. • d" J31 llrutala Remzi (204) bir avlu üzerinde bir kömürlük bir •
1 

N1Ci1r' •
8

, ,.~.,-1-=f~.~ ... :;.~=-l..,,,,.J' 
Kadm, ıevinçle giyın 1" duı odası ve yine zemini mermer A lft r A "',,. 

J 
. ~ .... r ato.obille Jlnf Ttls.arı la r•n~vl -4nı.. .. rcs c.cw-.s\ N ,.,. 

- orJcu•- ·••• 1------------- döa..Ji gömme kup" lü bir avlu üze- ·r .,_1. kocam r- lıPIUU1 hlnu 
ıezmeie ıidecejiz. u-, rinde bir hali bir o~a el yıkamaya ~fle bpıJı zarf İstanbul 7 inci icr& mernurlu-
hana ne güzel hediye aldı! -dedi. Doktor mahsus mutluk bir merdivenalb krull~ etn· ğundan: 

Re11amda bir hi11i kablelvuku · d.. ı· b" ·- ......... ••'•lır. ve zemini çımento Ofe ı sa ıt o- -- ftl11n MU 

vardı: Alı· ı·smaı·ı Bir borçtan dolayı mahcuz olup ,, c· . ı· d"yecekti· caklı mutfakta bahçeye methal t ,_ kar - ıtmıye ını ... ,, ı D-LA .ı_ •• • • sa ıawaam• ar verilen hane ...... 
Fakaf

•• vardır. ua.a"!ı'e'"' muamır Ye ıayn -s 
Haydarpafa laatanai bevliye 

1 
k h 1 yası Kadıköy Cafer aia ma· 

_"Niçin gitmiyelim?,, cevap -ı:ı-1..____ müemir aiaç o up 90 ağa met a i J .... --.- llııııı-lllıııımıııııınııın ıııınuuıııı1ııııım · mu......... d A kat b" k" "'k h Şişli Ettal ha tanesinde hailesi Dalgalı sokak 19 
bulmak mütküldü. Onun için ıı · var ır. sma ır uçu ea an· 
yindi. Urolope - Operatear lf Irk üzerinde yüklü ve dolaplı bir Göz mutahassısı doktor numaralı hanede 2 / 5 / 935 

iki qık, tatile eritmit çocuklar Babılli caddesi Meaenet ote-ll oda birinci katta bir sofa üzerinde Rıfat Ahmed Göz berk 1 pe11embe ,ünü saat 10 dan 11 re 
ıibi, kC)f&f&k, sevine sevine merdi- fi 88 numarada her sün öileden~ iki oda bir hala ve yanındaki sofa . C. Halk l<'ırkası sırasmda kız li· 1 kadar ilk arttırmaya çıkarılacak • 
venleri indiler. Kadmm güzellifi, sonra aaat ikiden aeldae kadar.H üzerinde bir oda bir hali ikinci j esı karşı ında 32 numarada. Mua· tır. Taliplerin mahallinde me • 

Ut- i! ka b" f .. . d b" . ük' l 'ene saatleri Rant la ten lR e kadar l 
ıiydltl Jetll bir ıpor taJamla uur tta ı~ so a ~~erın : ır~ Y u ~- uı- lllııwıılıMllllllııwı_.__._, muruna müracaatları ilin olu~ • 

................ _______ _..ı--__ ...-._..DD.L~~~~~~~~~~-1..JaALllUW~-"IML!l!il..J!!!YA..D...:llH...GUL!..,__~~~~-~-~~~~~~~~~'l0388\ 
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Dr. CEMS'in 

lı Belediye NASIR iLACI 
-------------------------~--~-

1 En eski nasırlan bile pek kısa bir 
zamanda tamamen \'e kolcünden çıka
rır. 

Umumt deposu: İngiliz Kanzuk 
eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddi 
ve müessir bir nasır flflcıdır. 

Kroş Gazozu 
Sıhhi t' mix ve en iyiıidir. 

Her yerde arayınız. Parmak· 
kapu, Yeni yol No 11 

T clefon: 43304 

Dr. HAZIM 
Beyoğlu Yıldız !jinen!lll kar

ınunda Bekir ıokak No (9) 

UCUZCA 
Satılık Fotoğraf Makinesi 
Kontessa Nete! 6,5 X 9 

Cilalı san tik afacından, körü
iü san metinden, açılma ve ka

panma tertibatı gayet pratik ve 

fevkalade kullanııh çok tık ve he· 
ınen hemen hiç kullanılmamıt bir 
fotoğraf makineıi satılıktır. Şaaiıi, 

filmpak p.sisi ve çantası mevcut
tur. 

Makine büyUklüğO: 6,5 X 9 
Objektif: 1: 4.5 Zais tesar. 
Satın almış fiati: 85 lira. 
Satış fiatf: 50 lira. 

- Ayrıca bir de telemetr vardır. 
lstiyene makine ile beraber alması 
sartile 8 liraya vermr. 

Senelik Muvakkat 
kiraıı 'emin atı 

Üsküdarda Ten bel Hacı Mehmet mahallesi At-
las çıkmaz So. arsa. 36 

KapaJıçarııda Divrik so. yeni 21 numaralı ki -
gir dükkan. 48 

Hasköyde Keçecipiri mah. Hasköy cad. yeni 
199 No. kagir dükkan. 18 

Beıiktqta Sinan Paşa mah. Köprübaıı ıo. ye-
ni 23/ 27 numaralı iki kat 4 oda 1 mutfaktan 
ibaret kagir ev. 180 

Arnavutköy Lutfiye mah. Orta so. yeni 10/ 21 
numaralı 2 kat 3 odalı kagir ev. 84 

Arnavutköy Ltitfiye mah. Elçi so. 32/ 61 yeni 
No. 2 kat 4 odalı kagir ev. 72 

Beıiktaşta Sinan Paşa mah. Tramvay cad. 4 
yeni numaralı Sinan Pata medresesinin 4 nu· 
maralı odası. 36 

Nuruoımaniyede Atik Ali Paıa mah. Mehmet 

Pa1a ao. yeni 3-S-7'numaralı 3 kath 6 odalı 
kagir dükkin ve ev. 240 

Topkapıda Fatma Sultan mah. cami avlusu so. 
Ahmet Paıa medresesinin 1 yeni No. odası. , 42 

Oaküdarda Tenbel Hacı Mehmet mah. Demir· 
ciler so. 71 yem numaralı kagir dükkan. 108 
Tophanede Karabaş mah. Lüleciler so. 21/24 
yeni No. eski topcubaıı Mehmet ağa mektebi 
binaıı. 72 

Amavutköyde L\itfiye mah. Küçük Ayazma 
ıo. 14/ 39 No. 2 kat 4 odalı kagir ev. 84 

Kapahçarşıda Sandal bedesteni ao. yeni 12 
No. ahıap dükkan. 36 

Fatihte Kinnaıti mah. cami avlusu so. Bahri· 
ıefit kütüphanesinde bir derahanc bir küçü!< 

2,70 

3,60 

1,35 

13,50 

6,30 

5,40 

2,70 

18,00 

3,15 

8,10 

5,40 

6,30 

2,70 

oda ve biraz da bahçesi. 48,00 3,60 
Kapalıçarııda Tekkeciler so. 16 yeni No. ah · 
pp dükkan. 6 · 0,45 

Y ukanda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar kira· 
ya verilmek için ayrı ayn açık arttırmaya konulmuıtur. lıtekliler te

raiti anlamak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne, artttrmaya gir

mek için de hizalarında gösterilen teminat makbılz veya mektubile 

beraber ihale günü olan 5-5-935 Pazar günü saat 15 de Daimi En-
cümende bulunmalıdır. (2028) 

Senelik Muvaltknt 
kiran 

Beyoğlunda Tepe hafı mahallesi Me,rutiye~ 
caddesi yeni 14 No. lı i\hfap dükkan. 144 

Beyoğlu Tepeb~şı Meırutiyet cadc.lesi 10 yeni 
No. lı dükkan. 132 

Karaköyde Y enicaroi mahallesinde T opçula t 
caddesinde 2/ 2 yeni No. lı kagir dükkan. 1320 

Unkapanında Haraççı Kara Mehmet mahalle· 

sinde Tütün fabrikası yanında kuleizemin ma· 
halli. 36 
Unkapanı Çöp iskelesi mahallesi Marangoz 
fabrika yanında 100 M. murababı arsa kirası. 240 

Unkapanı Elvanzade mahallesi Y eıil tulumba 
aokağı yeni 24 No. lı 10 odalı ahıap evin 1/ 2 
hissesi. 240 

Fatihte Kirmasti mahallesi Hafızpaıa sokağr 
yeni 6/ 8 No. lı üstünde bir ufak odayı havi 
dükkan ve arsa. 60 

Uzunçarııda Elmaruf mahallesinde dökmeci • 
ler sokağında yeni 1 No. lı üstünde odası bu • 
lunan kagir dükkan. 
Kapalıçarıı caddesi 14, 16, 18 yeni No. lı Me · 

60 

!eminatı 

10,80 

9,90 

99 

2,70 

18 

18 

2,50 

2,50 

4,6 X 6 ika Bebe zat Müdürlüğü yanındaki arsa. 36 2,70 
Objektif 1: 4,5 Zais tesar Fener kapısında Abdisubqı mahallesi Y tldı · 
Çok kullanışlı, kullanılmıştır. rnn sokak 2 yeni No. lı ahıap Belediye bara -
Alış fiati 80 liradır.. kası. 5 0,38 
3 nikel cam şaşlsi, fflmpak şaşisl Edimekapı Kale dıtı mahallesi Bayrampaıa 

ve çanturiyle beraber 30 liraya ve- • • . 
·ı kt" A H b" · 2 li ı....... civarı sokağında Kuleızemın yerı. 30 2,25 

rı ece ır. ynca er ırı şer ra .u;, 

metinde olan 9 cam şaşisi daha mev- Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar kira · 
cuttur. tstiyenlere bu şaşiler 12 n: ya verilmek için ayn ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. istekliler ,e
raya verilir. raiti anlamak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne arttırmaya gir · 

Her iki fotoğraf makinesi için mek için de hizalarında gösrerilen teminat makbuz veya mektubile 
müracaat yeri Ankara caddesi beraber ihale günü olan 5-5-935 Pazar iÜnü aaat 15 de Daimi En· 
:(Vakrt KitaP.haneai) dir. cümende bulunmalıdır. "1990,, 

ilanları 

Beher metre murabbaına 8 lira kıymet konulan Cih~ 
yangın yerinde 26 ncı adada 80 ıantim yüzünde ve 21 metre 

santim metre murabbaı sahasındaki arsa satılmak üzere açık ,.+ 
tırmaya konul~uıtur. Alakası olanlarla satın almak istiyeıJ' 
ıeraiti anlamak üzere hergün Levazım Müdürlüğüne, arttırın'f' 
girmek için de 12 lira 90 kuru§luk muvakkat teminat makbuJ ,j 
ya mektubile beraber 12-5-935 Pazar günü saat 15 de O~ 
Encümende bulunmalıdır. (2144) (B) 

Tahminen 400 formadan ibaret bulunan, beher takı~ ~ 
cilt olmak üzere 1000 takım 932 yılına ait Vilayet Beledıyel 
müıterek bütçelerinin bastırılması kapalı zarfla eksilbneye .ıc;; 
nulmuırur. Bunlann tahmin bedeli 10,800 liradır. ŞartnaD1el1 

vazım Müdürlüğünden parasız alınır. Eksiltmeye girmek iıti1 
ler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 810 liralık teminat.-... 

buzlarile teklif mektuplarını mühürlü olarak 5 - 5 - 935 P 
günü saat 15 e kadar Daimi Encümene vermelidir. 

73 tane 32 lik dingil poyrasile 
156 ,, 37 ,, ,, , 

135 ,, 42 ,, ,, ,, 
Balat atölyesi için yukarıda sayısı ve kalmlıklan yazılı 

tane dingil poyrasile beraber alınmak üzere açık eksiltmeye ki 
nulmuthır. Bunların tahmin bedeli 1949,5 liradır. Şartn 

Levazım Müdürlüğünde görülür. istekliler 2490 numaralı . 
ma ve ekıiltme kanununda yazılı vesika ve 146,5 liralık ~ 

makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 9 - 5 - fili 
Perıembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B) (2114) 

Kumqı Belediyeden verilmek üzere Belediye Za:brta1ı 

murları için beher takmn bir caket, bir pantalon ve bir kaskt 

ibaret olmak üzere 211 takım elbise dikdirilmesi açık eksil~ 
konulmuştur. Beher takımın dikitinin tahmin bedeli 430 
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli ol 

2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesile' 

68 lira 4 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubu 

beraber eksiltme günü olan 9 - 5 - 935 Perşembe günü s&-' 

de Daimi Encümend bulun malıdır. 

Akay işletmesi müdürlüğünden:, 
idareye ait "SEBAT,, motör teknesi heyeti hazıraıile ~ 

çık arttırma ile satılacaktır. Satıf feraitini anlamak için h~~ 
saat 9 dan 11 e kadar Levazım Şefliğine ve arttırmaya gı ,; 

için 29 Nisan 935 tarihinde saat on beıtc idare encümenine 

meleri. "2119,, __,.,/ 

- Azizim her ne va-

kit seyahate çıkıam 

muhakkak ynnuna fU 

ıördüiün NEVROZIN 

den alının 

- Seyahatle NEV
ROZIN in alakası ne· 

dir? 
- Her yerin havası 

birbirine uym.u, bıızen 
soğuk memleketten, ısı· 

cak memlekete, b:ıl:en 

de sıcaktan '°''ll~rn git
mek insanı haat:ı edebi

. lir. Bunun içi:ı ec:ıcler-

ce tecrübe ctti~im ve 
çok büyük foydıılnrmı 

gördüğüm haf, ii~, bel 

ve romatizmıı a:r."llan· 
nm yegane ilacı NEV
ROZIN i yanımda ek· 

sik etmem. itte NEV-

ROZIN in seyahatle •· /), 

lakaıı. ~I 

SPOR POSTA~~ 
Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütOD ıO ~ 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe .erilmesi 1Aı• elı "" 
yeni şekiller hakkındaki yaııları muntazaman takip e~dırl,ı 

yenl«:r mOnbasıran S P O R POSTA S 1 nı okum 

Her yerde fiah S kuru,tur. mutlalc okuyunuz. 
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ONU BANltAYA YATfrilNIZ 
MEQ ~ORLt/ iZAl-J.ATI GIŞ,LSQIMIZD[N At:.INIZ 

HABER - ;Akpm Posl:uı 
iTZ 

SAT • 
1 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz 

11 

E 1 
Suyu 85 derece ısıtan 

Su Isıt cı 
ve 

BANYO 
ISITICI 

Elektrik 
Aletleri 

Hiç bir tehlikesi yoktur 
Otamatik ayarlı 

Elektrik tesisatı bedava yapılır 
1911-~mılJIJI ~DP' •n:u.., -.. 

ı I J Alafranga ve alaturka 

YEMEK ve TATLI KiTABI 

11 
Hergiln pişecek yemeklerir.ı ve tulılann lısıesinı ve yapıl~lmnı 

Çıltli 125 bo kltabda bula.cıhınız . 
cıltslz 100 Sıbş yeri; JstıDbul Ankara cıddw No. 157 

l.'iiieı i .. lnklllb ~ltabevi aı_ 

Uzun Vadelerle Veresiye Satış 
Peşin 66 lira - Bir sene vade ile veresiye 
76 lira - 4 sene vade ile veresiye 82 1/2lira 

kira ayda 110 kuruş. 
'klı 1 1 ' '

1
' 

lı ı .. ı SATIŞ YERLERi 
Salrpazar ma§azası Salıparan, Necati bey caddeai, No. •28-436, Tel: 45963 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden: 
Metro Han: Tünel Meydanı, Beyoilo, Telefon: 44800 
Elektrik evi: Beyazıt, mlrekkepçiler caddesi, Telefon: 24378 

Bir numaralı Damga kurfunundan pazarlıkla (600) kilo •a· 

tın alınacaktır. Talipler nümune ve prtn&mesini görmek üzere 

hergün ve pazarhla iıtirak etmek için de 10 7,5 güveıunelerile 

6-5-935 Pazartesi günü saat 14 de Cibalide Levazım ve Müba· 

y Şubesind Alrm omi una mür t ede ilirler. (1973' 

KadıkUy: Munkkitbıne caddeai, Telefon 60790 
BUyUkada: ~3 Nisan caddesi Telefon: 56,128 
UskUdar: Şirketi Hayriye iıkeleai, Telefon 60312 

Taksimdeki Sergiyi Ziyaret 
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dişini büyük bir soğuk kanlılıkla, 
yalnız biraz sarararak seyretmişti. 

Her şey olup bittikten sonra: 
- Mösyö! Kral olduğum zaman; 

sizi muhafız askerlerime kumandan 
yapacağım I dedi. 

içinden "'benJm de lstedifim bu ya!,, 
diye düşünen Mongomerl: 

_ Monsenyör, Berlvfyö ne olacak? .. 

cevabını verdL 
- Berriyö ha! Bakınız ona, bir ka· 

drn gibi ağlıyor. Ah kahramanlık dUn· 
yadan kalkıyor mösyö!.. . 

_Monsenyör, vak'a umulmıyan bır 
şekilde oldu. lsvfçre alayı yetişerek 
eh ardaki blitiln sokak lan işgal etti. 
Fakat biraz geç! 

Sonra veliahtın hoşlanacafmı bil· 
diği için: 

- .l\lonsenyör, böyle btr baskın: 
karşı koymak tçin meşhur kahrama t 
Rolan'm Ronsövo boğazında kaTVe 
ve ustalığını gösteren keskfn kılıcı JA· 
zımdıl sözlerini na.ve etti. 

Kralın oğlu gtilUmsiyerek, yerinden 
kımıldanmıyan, mağrur ve azametli 
kansı Madam Katerln'in yanına yak-

laştı. 
_ Madam, korkmadınız mı! diye 

11ördaf 
Katerln d& Medid hayretle kocası· 

ııa baktı.. ...ı 
- Korkmak nn1 .. Evet.. Fakat aı· 

zin için r 
Yerinden bir adım bile kımıldanma· 

mış olan Dfyan dö Puatiye: .. 
- Madam Katerin MonsenyorU pek 

seviyor r dedi. 
Knterfn dö Medici kocasının metre. 

sini meşum bir bakt11la sUıdilkten son· 
ra: 

_ Ona •ven yalnız bfn değilim? 
dedi. 
Diğer bir köşede Düşeş Detamp, 

kralı muhafua etmek için 6nUne atı· 

Jacağı sırada bir ser erinin kendisini 
nasıl şiddetle ittiğini anlahyordu. 

Birçok jantiyomlar, kana bulan· 
mı§ kılıçlannr slUyorlardı. 

Bir kı!mı da yar;ılı idiler. 

Yaralanan ve ölen serserilere gelin· 
c:e, bunları da arkadaşJan alıp götür
müşlerdi. 

Esse, Sansak, Laşatenyerf, birlikte 
olarak as1anlnr gibi döğü§Jtlüşler ,.e 
kral da bunların sayesinde her hangi 
bir taarruzdan uzak kalmıştı. 

Geni§ salonun hemen her yerinde 
bir takım gruplar toplanarak, kavga
nın nasıl olduğunu mübalfığa ile nn· 
Jatılryordu. Ayılan korkuları, heye
canlan geçen saray kndmları vnkanın 
tafsllAtını öğrenmek hususunda hil
yllk bir arzu ve sabırsızlık gösteri,>or
Jardı. Yaralıların yanına koşarak on
Jann yaralannı sarmak şerefini ka
r.anmak için birbirleriyle çekişi) orlar
dı. 

Jarnak, Sen Trey, ve Lezinyan ken
dilerini dinliyenlere serserilerden ) ir· 
mi kadannr nasıl ôldUrdüklerini an
latıyorlardı. 

Kral odasına çeldlerek polis müdü· 
rlyle konuşuyordu. 

Blrlnd Fran uva hiddetle gezini
yor ve esi uzaktan işitilecek bir c
kilde gürlüyordu. 

Önünde duran J\üçük bfr masa) n 
yumruğuyla vurarak: 

- Nerede bulunuyoruz? diyordu. 
Ba ne hal polis müdürü? Ben size bf r 
sefil serseriyi tevkif etmek için emir 
,·eriyorum. Siz de onun yakalandığını 
!!:ÖyJUyorsunuz. Ve tam can çekişmek 
üzere bulunduğuna anlatırken haydut 
LU\T sarayının içinde beni tahkir edi· 
yor. Ne yapıyorsunuz mösyö? Aklını
zı mı kaçmyorsunuz? Yoksa, bütün 
serserilerle söz birliği mi ettiniz? Na
sıl olur hu? Saray zaptedlldi! Bir or-

mekl Ben de isterdim. Lakin kalbim 
ezilmiş, dUşüpcem mah\1olmu:1 olduk· 
tan sonra... Nasıl gülebilirim. Aşk ... 

Bir kelime l Dostluk- Du da ha ka 
bir kelime! Ben ikisini de görmek, 
terıiibc etmek istedim. Ne buldum? .. 
Bir hJçl Lante.ne kard~imdi onun bfr 
ipretfyle kendlmi ölümün kucağına 

atardrm. Bunun için de Lantenenin 
bana "Manfred l Mes'ut olmakhğım 
için senin ölmen lazım,, demesi kAfl 
gelirdi. E\•et.. Evet! Benim kard im-
di o!. Değilse bile öyle söylUyordu. 
Ben de inanıyordum. l\füthl!J bir teh· 
1ike baş gö terdi. Knrde imi çağır

dım. ••Gelemem, başka işim var,, dedi. 
Bir kız gördüm .. Ona baktım .. ve öyle 
sanıyorum ki o da bana baktı. Şimdi 
nu dü§ünüyorum ı Eğer, o kadar 

tnth bakmamı olsaydı hen onu se· 

\'er miydim hiç? Dernek ben kendi ini 
eğlendiriyordum. Şllphcsfz yalnız 

b:ışına yaşıyıın \'e c:anr ıkılan bir kü
çiik kızdı. J\endine btr eğlence lazım. 

Baktı ki onu C\ rneğe hazır birisi ge· 
çi,>or .. Hemen aklına g ldi: Bu ada
mın kalbini alarak bir oyuncak ynp· 

mak ! Sonra bir Kral geı;i) or? J{ral 
ona "gel., di)or, kız da gidi)or onun 
arkasından? Şa ılacnk şc,> l Fakat en 
ziyade şaşılarak şey benim aptallı

ğımdır. Den nc,>im ki? .. Adam ende!. 
Elimde hiç olmazsa can \ermek çare· 
!ıi var ya!. O tnd Raböle hile bu işj 
başkn tJirlii halledecek hl r çare bula
maz.. Eh .. llu da olncnk ı Fakat şe.) • 
tanın bo) nuzları hakkı için bir çok 
namuslu .Janti) omJarla birlikte ölüp 
kendime büyük bir cenaze alayı ter

tip ettireceğim. Yarın Parls giilecek! 
Onun için Luvr'dnki eğlence dillere 

destan olmalıdır. Bu sefer, gülmek 
lazımdır! Diyen Metr nabölenin hak. 
kı var .. 

Kılıc: kayı ıru kuşanarak meyhane
den çıktı. 

Yağmur yağıyordu. O bunun far
kına varmadı. 

Yarım saat sonra Luvr'un önUnde 
bulunuyordu. 

içeriye nasıl girecekti? Muhafız 
askerlerin kat kat kordonunu nasıl 
geçec:elttl. 

Hatta. sonradan kendisine soruldu· 
ğu zaman bile hunu Ö.)leyemcdf. 

Yalnız enell't yağmur altında, ka
ranlık okaklnrdıı, arayın civarında 
biriken hnlkın gUrültüsU arruıındn 
geçtiğini forketmişti. Sonra bfrdenbi· 
re genis bir salonda bol ı ık ve ılık bir 
havn içinde dalgnlanan ikinci bir ka· 
Jabahğın içinde lıulunduğunu hisseder 
gibi oldu. 

Muhafız nskcrler onu belki eflen· 
ccyc dn\etll yabancı bir Jantiyom 
sanını lardr. Çünkü tavırlarından \O 

.) üzlinden bü.>iik Mr Jdb:ırlık okundu· 
ğu gihi üzerinde de slynh kadife bir 
clhise 'nrch. 

Mnnfred alona girer girmez krn1 
ile Jiycti gördü. 

Doğruca onlara doğru yUrUdU. 
Ji.) et tam bu anda Monklnrın ?tfnn

fredi ölüler mahzenine nasıl kapattr 
ğım kralın nnlntma ım dinliyordu. 

Delikanlının ~nlonn girişi hu hlkA· 
J eye rnı:Jadr. 

l\lnnfred genç kızın nynğn knlkh· 
ğmı gördü. Güzel gözleri sonsuz bir 
sevinçle kendi ine bakı)ordu. 

O nndn hiddeti bü bUtiin arttı. 
Çünkü bu bakıstnki riyaldlrlık içine 
i lemi ti. Yürüdü, kralın önüne \Ar

dı. 

Yukarıda krala karşı gö terdiğf 
cUr'eti, Jlyeti nasıl tahkir ettiğini 
gördUk. 

Hiddetinden kuduran Frnn uvn: 
- Yakalayın? Onu size tc lim cdi· 
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mifti. Birden bire Şilıq 
imdat telgralı altlı. Kartı 
mintle miillaİf 6& ltaydat, 
birlikte haydutlara lıarp 
nllf olan Mtalo ümincle 
tehdit ediyordu. 

F"AZLA 'VORUL
MASIN ••• 
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yorum- Oldtlriln ! Parça, parça edin! 
diye haykırdı. 

Bundan sonra mUth.if bir karlpk
hk oldu. 

Serserinin yakasından tatmak 8· 
sere eller uzandı. 

Bu fırsatta herkes kendisini krala 
aöstermek istiyordu. 
Kadınlar korlnılanndan haykıra • 

rak kaçıyorlar, utancından ve lstı • 
rabmdan ölmek dereeelerfae relen 

1 
Jfyet nedfmelerüdn kollan arasına 
bayım dUfiyordu. 

- Haydudu ta tun! Haydudu ildtl· 
rtin ! Gebertin, pbertln ! 

Manfred: 
- Geri cell!clın apklan, prf kra· 

\ Jm köpekleri- diye batırdı. 
Ayni zamanda etrafı tamamen sa

nlmadan ate§ saçan uzun kılıcım 

çekti. Ve son derece bir cesaretle atı
larak bir ki§eye kadar çekildi. 

Vahfi naralar koptu. 
İkiyiz kıhcm namlısı, alonun bol 

qrğı altında panldaclı. 

Manfredln yakmmda bulunanlar 
lstüste hlcum ediyorlar ve he1' an 
kınlan çelik namhlann kuru sesi 1§1· 
tllfyordu. Hayret verfd bir astahkla 
ullanan nan kılıem darbeleri altın
da ince, 81818 bbçlar Wrer, birer Ja. 
nlıyordu. • Kan akıyor, kaba Wtir
ler salona dolduruyordu. 

Hiddeti 10n dereceye varan Birlnd 
FransUTa: 

- Gebertllsial diye baimJprdu. 
Manfredfn ininde dlı1 bet jant(. 

yom 1U'alı dÜ§llltiptl. Şimdi her ta
raftan kılıçlar üzerine salclınyor, bU· 
tin saloa bir çelik ormanı slbl dal· 
pJamyordu. 

Manfncl; elfndell, koladan, boy· 
mdan yaralu•qtı. Glldne kaa 
akıyordu. Şapkası dflpallftil. Saçlan 
iamadaimık, aWerl JUIM. ciltleri 

sıkılmış olarak korkunç bir hal almış· 
tı. 

Btltln bu manzara beş on saniye 
kadar stirmOştil. 

Birdenbire bir zafer narası koptu! 
Bir yara daha alan Manfred diz 

tisttl dlpnfl§ttL Kendisine en yakın 
bulmaan Sen Trey ytidne V1111Dağı 

tasarlarken, Lqatenyeri ile Sansak 
gijdnl delmek istiyorlardı. Man
fred diz çökmUı oldatu halde bunla· 
rm biç bhiain1 yanma sokmuyordu: 

- Artık JJf bitti! Yakalandı! 
- Pencereden apiıya atalım! 
- HaJ'll', hayır .. Burada ildtirelfm 1 
Ba ekler söylenirken bitiflk salon

da sik drlemesine benzer bir gfiriil
tl koptu. 

Eilence salonunu bir duman kap. 
ladı. Deh~U çığlıklar ve küfürler ot
tabğı sarstı. Arkasından stirekli bir 
ayak patırclısr .. Polis müdürü bağırı
yor, Berriö ile Monıomerf askerlere 
birbirine zıd emirler veriyorlar, mız.. 
rakh askerler karmakan11k içeriye 
ıirfyorlardr. 

Arkumdan bıçaklarını, topuzlarını 
sallıyan, önleme geleni yere deviren, 
bayrak yerine bir mızrağın ueuna bir 
hayvan leşi parçaşı takan dev yapılı 
bir adamın arkasından kopa peri 
maallarmı anclınr gfirültilcfl bir SÜ· 
rl adamların salonu doldurdukları 
airlldl. 

Haprat Yatalı Luvr'u kaplamış
tı. 

Hqarat Yatağı! 
Korkunç bir kalablık, çarpık vazi

yetlf, ltrenç ylzltl, yırtık elbiseli bir 
huıan )'ılmı, çolak, topal, kambur, tek 
shll, botuı urlu adamlardan mti -
rekkep bir orta, dört bet bin hay • 
dut, bir Jaeytla gibi, ellerinde parh
)'all •etam BUJhlariyle ilerliyor, itiıt 
blDTet, 7*ıP devtrb'orda. 

% : 9 •""'• waet.:i 
6irlikte laemen ŞiJıtwo7G 
v • ltııM.ıltlfdan. 6irini 
B • •• .J • _.J• 
mnı ae enr azıyor. 
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Bu bir insan kasırpaıydı. 
Sokakta, halk arasında tepkkill et· 

mifti. 
Garip, tuhaf imanlar birdenbire ko

tUŞmUf, yanyana geJmlf, kollar dtlze)· 
miş, kısım imam partiler ayrılmıştı. 

Sonra bir fırtına kopmU§ta sanki.. 
Kurrra Lun sarayına çarpmqtr. 
Büyük kapıya konan iki y8z ıuıker 

eaman çöpü gibi dağtbp kaçtı. 
Bu görilmemft çete, merdivenlere 

llOf al ara saldırdı.-
Ve nihayet eflence salonuna! 
Monklar, kralın önUne derhal kn

ntll bir mızraklı asker müfrezesi 
koydu. 

Fakat haydut181' f>una dikkat etme
diler-

Bunlar, yıkarak, iterek, devirerek, 
vurarak tlerlfyorlardı. 

Bu müthiş ka.sırganm önlinde janti
yomlar kaçrıtı.. Karşı koymak istlyen· 
Jer tutulup fırlatılıyordu. 

Bayılan kadınlann çıtlıklan, dev
rilen eşyanın gürültilsU, ttif eJderfn 
patlaması, tehditler, intltller, ağır kil· 
f ürler, ean çeki§enlerfn hmltılan bu 
manzaramn deh,etinl bin kat arttın. 
yordu. 

Manfred yere yuvarlanmak Uzerey· 
di-

Kılrcı elinden dUşmUştil. 
Neredeyse ölecektL 
Bfrdenblre jantlyomlar kaçrpaata 

başladı. Manf red bunu bir rüya gt. 
bi göriiyordu. Çok kan kaybettlif için 
kuvveti kesilerek yeis ve ümitsizlik f. 
çinde kendisini btlsbtltiln kaybetmesi
ne az kalmııtı. 

Gizlerini açtı. 
S~lona hlcum edep insan kasırga· 

sını gördU. 
Bunlann arumda, en inde bulunan 

bir adam, kılıcı eHnde oldafa halde 
k•c1181ne dojra kopyonlu. 

Manfredfn ybhde bir lnfnç qıil 
parladı. 

- Lantener. Kardl§lm.. Kardefim, 
beni affet! alzlerfnl mmldanarak ba· 
yıldı. 

Bir anda yakalandı. Kalclınlclı, P. 
tilrtlldl. 

ı..... dalpm ~dl. 
Kamp dindi. 
Bu bb11k kalahahk derhal ın.... 

lara aynlclı. Birkaç saniye içinde gtl
riltfl uaJdı. Soma birdenbire Lun'8 
sene llti bir stiktt kapladı. 

-1'1-

llONKLAR LANTENB'DBN 

BABSBDIYOR I 

Senerflerfn bulmu birdenbire T8 
umulmıyan bir tekilde olmQfta. 

Hücum ederek zaptettlkleri Luna8 
ipadeld hareketleri bir ilk drl_.. 
si slbl olma,ta. 
DlnUıleri de bir hayalin kaybol~ 

sfbfydL 
Meçhul bir yerden, karanlıklar ..... 

81Ddan çıkarak pne karanblm ı.
dalmlflarclı. 

Hepsi bu kadar. 

• • • 
Manfred akıllar durdaraa 1* fll" 

kilde kaçınlclıktan llOm& ilk _. -., 
rtlltilltl tahkikatla reçmfttL ..,, 

Etlenee o uda bltınfttl. 
Mahafız askeri kumandanı .ltlılf 

bir yeisle u,lamu yolayorda: 
- Kıheİmm namusu lekelenclL l> 

tık benim 1~ ölmekten ba§ka ~ 
yok! Sözlerini tekrarlıyordu. 
Mllbım Moqomerl, yalın kılıç d" 

llaht Hanrfnfn yanında dmı11ord• 
- Mouenylr, elbtaenfzln bir tfl'

dfne dokunmalan için benim 81_., 
1ftim lbnndır. 

KralQa afla, .............. ~ 


